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Budget 2021:2 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna budget 2021:2 och 

översända denna till Kommunstyrelsen.                  

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämndens totala budgetram för 2021 är 270 950 tkr, 

fördelat på Fritidsramen 226 800 tkr och Bidragsramen 44 150 tkr. Fritidsramen 

inkluderar ett effektiviseringskrav på 1 %, motsvarande 2 200 tkr, och 

tilläggsanslag efter beslut på totalt 10 400 tkr. Tilläggsanslagen avser till största 

del kompensation för ökade hyreskostnader  

Den tilldelade investeringsbudgeten uppgår till 14 500 tkr, därutöver ytterligare 

medel för ny idrottshall i Fristad samt diverse hyresanpassningar och 

upprustningar som finns i Lokalförsörjningsnämndens budget.     

Under 2021 har nämnden tilldelats fyra nya uppdrag. Upprätta minst en ny 

badplats, se över öppettiderna för fritidsgårdarna, se över möjligheterna för att 

samordna mötesplatserna med föreningslivets lokaler samt utreda 

förutsättningarna att införa riktat stöd till föreningar som erbjuder läxhjälp.      

Ärendet i sin helhet 

Fritidsramen 

Bakgrund - Budget 2021:1 

Utgångspunkten i beräkningarna i budget 2021:1 var en ram på 216 070 tkr. 

Denna ram inkluderade ett effektiviseringskrav på 1,5 % (-3 230 tkr) och ett 

tilläggsanslag på 700 tkr utifrån volymberäkning inom verksamhetsområdet 

Öppen Ungdomsverksamhet (Fritidsgårdsverksamhet). Ramen inkluderade 

också en uppräkning på 3 300 tkr, 2 % uppräkning för löner och 1 % för övriga 

kostnader.  

För att få en budget i balans och för att klara av flera större kostnadsökningar, 

främst ökade hyreskostnader så begärde nämnden tilläggsanslag på 14 313 tkr. 

Av dessa var 12 701 tkr ökade hyreskostnader. Därutöver beskrevs 

förutsättningarna för diverse verksamhetsspecifika anpassningar inom den 

tilldelade budgetramen. 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(4) 

 

 

Budget 2021:2 

Efter beslut i Kommunfullmäktige tilldelas nämnden en ram på 226 800 tkr. 

Denna ram inkluderar ett effektiviseringskrav på 1 % (2 200 tkr), uppräkning 

utifrån tidigare nämnda förutsättningarna och tilläggsanslag enligt nedan: 

 Öppen Ungdomsverksamhet, utifrån volym, 700 tkr (budget 2021:1) 

 Ökad hyra Stadsparksbadet, 2 000 tkr 

 Ökade internhyror, 2 000 tkr 

 Ökad hyra Borås Arena, 3 000 tkr (ytterligare ökat tilläggsanslag i 

samband med tertial 1 2021 behövs på 2 271 tkr) 

 Ökad hyra Boråshallen, 2 400 tkr 

Därutöver förstärks ramen med ytterligare 300 tkr utifrån dialog med 

ekonomistyrning och avser kompensation för särskilda lönesatsningar inom 

Badenheten. 

Totalt 10 400 tkr. 

Anpassningar i budget  

För att klara av effektiviseringskrav, ökade hyreskostnader, ökade 

kapitalkostnader, och diverse satsningar som medför ökade kostnader krävs, 

trots budgeterade tilläggsanslag, anpassningar/ramjusteringar inom våra 

verksamhetsområden. Nedanstående tabell visar enbart de anpassningar som 

görs/behöver göras till följd av detta för att få en budget i balans. 

 

Avsatt buffert för 2021 är 1 600 tkr. 
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Sociala investeringsprojekt 

Det sociala investeringsprojektet en ”Kommun fri från våld” avslutades 2019. 

Total budget för perioden 2015-2019 = 5 700 tkr. Enheten har fått godkänt att 

använda kvarstående medel till dess att de är förbrukade. För 2020 kvarstår 

1 577 tkr. Prognosen beräknas till 800 tkr för året. Kvarstår in 2021 blir därmed 

ca 777 tkr. 

Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo". Total budget för perioden 

2018-2020 = 3 000 tkr. Kvar att använda 2020 är 1 273 tkr. Nuvarande prognos 

beräknas till ca 1 100 tkr vilket medför att ca 170 tkr finns kvar att använda 

2021. 

Bidragsramen 

Bidragsramen är oförändrad i jämförelse med 2021:1. Ramen har räknats upp 

med 500 tkr i jämförelse med 2020. Inom ramen finns inget 

effektiviseringskrav. 

Budgetramen för 2021 är 44 150 tkr.   

Investeringsbudget 

För 2021 tilldelas nämnden en investeringsbudget på totalt 14 500 tkr, årliga 

anslag 8 500 tkr och investeringar som löper under flera år 6 000 tkr. Beviljade 

investeringsprojekt specificeras i bilagd rapport under rubrik 6. Eventuella 

kvarstående medel från 2020 kompletteras i investeringsbudgeten efter bokslut 

2020.  

Därutöver avsätts 36 400 tkr för ny idrottshall i Fristad, upprustning av 

idrottsanläggning och omklädningsrum på Sjöbovallen (7 000 tkr), anpassningar 

av Norrbyhusets plan 2 (2 500 tkr) samt anpassningar av befintliga lokaler på 

Bryggaregatan för samlokalisering av Brygghusets verksamhet och 

Kulturföreningen Tåget (3 000 tkr). Investeringsmedel finns avsatta i 

Lokalförsörjningsnämndens investeringsbudget. 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:  

 Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt förvaltningsövergripande 

projekt som nu ska genomföras i enlighet med intentionerna i projektet. 

Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående 

område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och 

fritidsutbud. 

 Nämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med 

fullständiga godkända betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller 

diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får provanställning. 

 Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads 

arbete med Säker och trygg förening. 
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 Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat 

våld och förtryck. Fritids- och folkhälsonämnden ska vara behjälplig 

och delta i detta arbete. 

 Ortsråden ska fortsätta utvecklas. 

 Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara 

med anställda i Borås Stad 

Nya uppdrag 2021 

 Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 inrätta minst en ny 

badplats vilket gärna kan ske i samverkan med föreningslivet. 

 Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 se över öppettiderna för 

fritidsgårdarna så att dessa håller öppet när behovet är som störst. 

 Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att 

lokalsamordna mötesplatserna med föreningslivets lokaler för att vara så 

lokaleffektiva som möjligt. 

 Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda förutsättningarna att införa 

ett riktat stöd till föreningar i utsatta områden som erbjuder läxhjälp. 

 

Beslutsunderlag 

1. Budget 2021:2, Fritids- och folkhälsonämnden                             

                                

Samverkan 

Information och samverkan har skett med berörda fackliga organisationer, 

Vision och Kommunal, 2020-11-30. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

I tider av anpassning och prioriteringar så är det än mer viktigt att fokusera på de huvuduppgifter som 
Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för. Fokus kommer att vara på ett övergripande och jämlikt 
folkhälsoarbete samt att prioritera verksamhet för barn och ungdomar. Likaså ska vi fortsätta utveckla 
Borås som en av Sveriges ledande städer inom idrottsevenemang, i nära samverkan med föreningslivet. 
Samverkan med civilsamhället är också en prioriterad uppgift, där vi tillsammans ska utveckla 
verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. 

Hälsan är ojämnt fördelad i staden och det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att verka för en 
mer jämlik hälsa. Välfärdsbokslutet ger oss kunskap om hur invånarnas förutsättningar för en god hälsa 
och ett gott liv ser ut. Skillnaderna mellan de geografiska områdena är stora och motiverar särskilda 
satsningar och prioriteringar i verksamheten. Att göra jämlikt är i det här avseendet att göra olika, då 
insatserna annars snarare tenderar att förstärka skillnaderna och de ojämlika livsvillkoren. 

Under 2020 har coronapandemin påverkat folkhälsan i landet såväl som i vår stad. Pandemin har i stort 
sett drabbat hela befolkningen, men de som drabbats värst är de redan utsatta grupperna, utsatta barn 
och unga, familjer med sociala, psykiska, alkoholrelaterade eller ekonomiska problem, personer med 
funktionsnedsättning, människor som lever i trångboddhet och hela riskgruppen som isolerats under en 
längre tid. Konsekvenserna kommer sannolikt bli en sämre hälsa, såväl fysiskt, psykiskt och socialt. 
Exempel på insatser som motverkar dessa negativa konsekvenser är stöd till föräldrar och familjer, ökad 
kunskap om psykisk ohälsa hos personalen, stimulera till ökad fysisk aktivitet och att arbeta för att 
minska alkoholmissbruk och andra droger. 

Genom en kunskapshöjande insats inom folkhälsa, delaktighet och tillit för personal på Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har vikten av att arbeta medskapande förstärkts. Det lokala arbetet behöver ske 
tillsammans med invånarna och civilsamhället, vi behöver prata med invånarna istället för om 
invånarna. Det innebär att arbetssätten under 2021 ska syfta till att stärka de medskapande processerna. 

Förvaltningen arbetar vidare med de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige och nämnden har 
fastställt. Fokus i drifts- och investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess former, ett målmedvetet 
jämställdhetsarbete samt en social hållbarhet. 

Borås är en framstående evenemangsstad. Vi är lyckligt lottade med ett engagerat och rikt föreningsliv. 
Stora idrottsevenemang är hårdvaluta för landets städer och kommuner. De senaste sju åren har vi 
levererat storstilade arrangemang och tävlingar på nationell och internationell nivå. I februari 2021 var 
det tänkt att SM-veckan vinter skulle ha avgjorts i Borås, men tyvärr så fick vi under rådande 
omständigheter ställa in arrangemanget. Eventuellt kan ett par SM-tävlingar avgöras (Skidor och 
Badminton) om utvecklingen kring pandemin förbättras. Dessutom kommer Bordtennis SM och 
Friidrotts SM att avgöras i Borås under året. 

Under Coronapandemin har Mötesplatserna och den öppna ungdomsverksamheten spelat en viktig 
funktion i att vara öppna och tillgängliga för besökare. Till och med så betydelsefulla att de benämndes 
samhällsviktig verksamhet. Under 2021 kommer Mötesplatserna att utvecklas ytterligare. Ett successivt 
utvecklingsarbete har startat med andra berörda förvaltningar och nämnder för att utveckla utbudet och 
innehållet på Mötesplatserna. Norrbyhuset och Hässlehuset är bra föredömen. Målsättningen är att 
mötesplatserna på Sjöbo, Hulta och Kristineberg ska utvecklas i en liknande form. Mötesplatserna 
kommer att spela en stor roll i arbetet med att öka det lokala inflytandet och engagera människor i en 
positiv utveckling av närområdet. 

Samverkansuppdraget med lokalt inflytande och demokratiutveckling kanaliseras bland annat genom 
Överenskommelsen med civilsamhället. Att skapa de bästa relationerna och förutsättningarna för att 
föreningar och organisationer ska utvecklas, är en av nämndens viktigaste uppgifter. 
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De nya reglerna för föreningsstöd kommer förhoppningsvis att underlätta för föreningar att utveckla 
sin verksamhet. Det nya stödet är mer jämlikt och sammansatt. Under 2020 har pandemin drabbat 
många föreningar hårt. Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner har många föreningar fått anpassa 
sin verksamhet till helt nya förutsättningar. Vilka konsekvenser detta blir för föreningarna i Borås 
återstår att se. Här kan det nya föreningsstödet behöva anpassas under 2021 för att stödja och 
underlätta för det lokala föreningslivet. 

Ca 550 000 besökare förväntas nästa år till våra populära bad- och simhallar. Förhoppningsvis blir 2021 
ett år då Stadsparksbadet kan ha öppet fullt ut, utan störningar. På Simarenan pågår ett 
renoveringsarbete under sommaruppehållet, men Alidebergsbadet kan kompensera med generösa 
öppettider. 

  

2  Omvärldsanalys 

"Barn som deltar i organiserad idrott lyckas bättre i skolan", så skriver fem framstående forskare 
och professorer* i ett intressant forskarsamarbete om "Ungdomars fritidsaktiviteter - deltagande, 
möjligheter och konsekvenser". 

I resultaten understryks värdet av organiserade fritidsaktiviteter inom föreningslivet och inte minst 
inom idrottsföreningar. Den strukturerade fritiden ger positiva effekter på ungas betyg, 
utbildningsambitioner och hälsa. Detta oaktat när hänsyn tas till klassbakgrund, etnicitet och andra 
egenskaper. Föreningsidrott är också den aktivitet som har störst inverkan på ungas psykiska 
välbefinnande. Resultaten visar också att den strukturerade fritiden ofta fungerar som en arena för olika 
former av lärande; inte bara genom aktiviteten i sig, utan också genom att ungdomar får ta ansvar, träna 
sociala förmågor och vidga sina horisonter. De så kallade "soft skills", samarbetsförmåga, självdisciplin 
och samhälleligt engagemang ökar. Resultaten går i linje med internationell forskning på samma tema. 

Forskningen visar också att alla unga inte har likvärdiga möjligheter att delta i idrottsföreningar och 
andra organiserade aktiviteter. Barn till föräldrar som är låginkomsttagare och har lägre utbildning 
och/eller bor i marginaliserade bostadsområden deltar i mindre utsträckning än de som har motsatta 
förutsättningar. Detta i samband med att föreningsidrotten verkar minska och tappa deltagare är en 
oroväckande trend i hela Sverige. 

Mot bakgrund av bland annat forskarrapporten och vårt eget välfärdsbokslut samt att antalet 
föreningsaktiviteter även minskar i Borås, vill Fritids- och folkhälsonämnden göra en riktad och 
långsiktig satsning på att utveckla Idrottsskolan. Den 30-år gamla företeelsen i Borås är värd en 
uppgradering och nysatsning. Av den anledningen tillförs 500 tkr för att skapa fler organiserade grupper 
i samverkan med SISU Idrottsutbildarna, föreningslivet och med Öppen ungdomsverksamhet, i de 
områden vi har en svag representation. Ska vi lyckas genomföra fler grupper där det bäst behövs, så 
måste lösningarna vara annorlunda än vad de är idag. 

Arbetet med ett "Socialt hållbart Borås" fortsätter. Arbetet leds av Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden i bred samverkan med åtta andra nämnder. Arbetet kommer inledningsvis 
att fokusera på familjecentrerat arbete, att stärka det kommunala aktivitetsansvaret (16-19 år) och 
tydligare styrning, ledning och samordning för det förebyggande och främjande arbetet samt en 
utveckling av föräldraskapsstödet. Fritids- och folkhälsonämnden medverkar i arbetet med kunskaper 
om analys, sociala bestämningsfaktorer för hälsa och befolkningens livsvillkor och har 
samordningsansvaret för arbetet med föräldraskapsstödet. 

Mot bakgrund av ovanstående kan Fritids- och folkhälsonämnden, genom sitt ansvarsområde, skapa 
förutsättningar för ett jämlikt samhälle genom bland annat; ett rörligt och tillgängligt friluftsliv, en 
öppen ungdomsverksamhet för alla barn- och ungdomsgrupper, Mötesplatser som fungerar som sociala 
och tillgängliga arenor i närsamhället, idrotts- och friluftsanläggningar som är attraktiva och jämställda, 
att tillsammans med Grundskolan lyckas med simundervisningen för barn i unga år, stödja och arbeta 
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tillitsbaserat med vårt civilsamhälle för att skapa de bästa fritidsaktiviteterna, och inte minst tillsammans 
med föreningar för att utveckla evenemangsstaden Borås. 

Utifrån de rådande omständigheterna med coronapandemin, så finns det positiva erfarenheter som vi 
kan ta med oss för att utveckla vår verksamhet ytterligare. Exempel på detta kan vara stödlinjen på 
Träffpunkt Simonsland, upplägget av kolloverksamheten på Espevik, aktivitetsplatsen Lundby park, 
Mötesplatsernas betydelse vid "samhällskriser", föreningslivets anpassningsförmåga, samverkan mellan 
olika personalgrupper i förvaltningen, nya digitala mötesrutiner och ökad samverkan mellan 
arbetsgivare och fack. 

* De fem forskarna; Anders Neergaard (Linköpings universitet), Fredrik Hertzberg (Stockholms 
universitet), Torbjörn Forkby (Linnéuniversitetet), Sara Ferlander och Alireza Behtoui (Södertörns 
Högskola). 

2.1 Förändring i budget 2021:2 jämfört med budget 2021:1 

Coronapandemin har under 2020 skakat om världen på många sätt. Om vi lyfter blicken och betraktar 
pandemins påverkan i ett vidare perspektiv kan vi se att den i huvudsak haft en accelererande effekt på 
det som redan diskuterades tidigare, som exempelvis den allmänna digitaliseringen av samhället, det 
tilltagande fokuset på trygghet- och säkerhetsfrågor, krisberedskap och hur väl rustade vi är när det 
gäller försörjningskedjor. Vi kan också se ett ökat fokus på hur arbetsplatsen kan förändras, där 
hemarbete blir allt vanligare, hur vi har förändrat vår syn på livet, arbetet och vår hälsa. Allt detta är 
"trender" som också var synliga redan innan Corona. 

Utvecklingen är intressant att följa och lär få stora konsekvenser. Attraktiva arbetsgivare bejakar den 
oro som finns, anpassar arbetet och blir mer proaktiv. Tillsammans skapar vi en framtidstro för såväl 
personal som för boråsarna och de som besöker vår stad. 

Det är lite för tidigt att dra några långtgående slutsatser kring effekterna för vårt civilsamhälle. Vi vet att 
många föreningar har ställt in och ställt om sina verksamheter. Vissa föreningar "blöder" ekonomiskt, 
men har fått en del stöd såväl nationellt som lokalt för att klara sig ur krisen. Andra föreningar har i 
stort sett kunnat fortsätta sin verksamhet, under merparten av året, som om ingenting har hänt. Här är 
det viktigt att Borås Stad och Fritids- och folkhälsonämnden är oerhört lyhörda för de eventuella 
negativa effekter som kan uppstå. Omvärldsanalys i samverkan med Riksidrottsförbundet och andra 
centrala organisationer behöver göras ständigt för att vara uppdaterade på de signaler som kommer från 
civilsamhället. 
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3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 
nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 
inrätta minst en ny badplats vilket gärna kan ske i 
samverkan med föreningslivet. 

Vi kommer att göra en sammanställning över de 
befintliga 24 utebaden och se över placeringen av 
desamma, för att därefter bestämma var det 
eventuellt finns "luckor" i kommunen samt var det 
största behovet av en ny badplats finns. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 se 
över öppettiderna för fritidsgårdarna så att dessa 
håller öppet när behovet är som störst. 

Vi kommer fortsätta utvärdera befintliga öppettider 
med utgångspunkt från brukarundersökningar, 
besöksstatistik, välfärdsbokslut  och ekonomiska 
ramar. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda 
möjligheten att lokalsamordna mötesplatserna med 
föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva 
som möjligt. 

Vi kommer att inventera de befintliga 
föreningslokalerna, för att se över vilka som kan 
fungera som lämpliga Mötesplatser i sitt 
närområde. Ett exempel på en Mötesplats Light är 
Mariedals IK på Kransmossen. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda 
förutsättningarna att införa ett riktat stöd till 
föreningar i utsatta områden som erbjuder läxhjälp. 

Förvaltningen kommer att utreda hur årets läxhjälp 
har fungerat utifrån det nya föreningsbidraget, och 
jämföra med 2019 års ekonomiska stöd. 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Verksamhetens indikatorer Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Senaste 

utfall 2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

Simkunnighet 82,6% 91% 91% 92% 

Utveckling av idrottsskolan 25% 25% 
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Simkunnighet 

Så nås målet för indikatorn 

Eleverna ska kunna simma 25 meter innan de går ur tredje klass. 
Vår målsättning är att 90 % av eleverna ska klara detta på de två terminer som Borås Stad har som 
obligatorisk simundervisning. De resterande 10 % av eleverna hoppas vi ska lyckas nå målsättning 
genom att delta i de extra lektioner som erbjuds. 

Utveckling av idrottsskolan 

Så nås målet för indikatorn 

Under 2021 kommer en prioriterad satsning att ske på Idrottsskolan. Vår ambition är att starta fler 
grupper i de områden som idag har ett lågt eller inget deltagande alls. Idrottsskolan är också ett 
"skolexempel" på hur organiserade idrottsaktiviteter kan utföras med lek och lärande i kombination. 
Idrottsskolan är ett treårigt program för barn i år 1-3. I år 1 får barnen lära sig motorik, koordination 
och leka till olika övningar. I år 2-3 provar de 14 olika idrotter. Målet är att Idrottsskolan ska vara 
tillgänglig och utbredd i hela kommunen. Ett ökat fokus ska finnas på "socialt" utsatta områden, enligt 
definitionen i vårt Välfärdsbokslut samt på landsbygden - här har Idrottsskolan haft svårt att starta upp 
nya grupper. Ett utökat uppdrag för Idrottsskolan är att nå nya målgrupper, exempel på det är 
människor med funktionsvariationer. Idrottsskolan är ganska konstant i sin nuvarande form. För att nå 
målvärdet krävs bibehållen uppslutning i redan etablerade områden samt förstärkta insatser i ovan 
nämnda sociala områden. 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 
Senaste 

utfall 2020 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

5,4 6,8 7,6 8,6 9,4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten ska 
minska. 

5,2 15,9 13,1 12,8 11,9 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 

47 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för 2021-års budget är en sjukfrånvaro på 7 procent. Sjukfrånvaron påverkas av utvecklingen 
av pandemin och kan därför behöva anpassas under 2021. 
Med ett målmedvetet och systematiskt arbete med aktiv rehabilitering och uppföljning av korta 
upprepade sjukfrånvarotillfällen samt översyn av arbetsmiljön förväntar sig förvaltningen en minskning 
av sjukfrånvaron under 2021.  
 
I utvecklingen av arbetsmiljön kommer HR även att stödja chefer i arbetet med att organisera 
verksamheten för att förbättra och bibehålla en god hälsa bland chefer och medarbetare. Arbetet 
kommer att ske i nära samverkan med skyddsombud.  
Kompetenshöjande insatser inom arbetsmiljö och samverkan kommer att genomföras för chefer, 
skyddsombud och medarbetare. 
 
Uppföljning och utveckling av arbetet kommer ske löpande och förväntas få effekt på sjukfrånvaron, 
arbetsmiljön och verksamheten i sin helhet. 
 
Arbetet med att sänka sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön är ett långsiktigt arbete med med ett 
målmedvetet arbete bedömer förvaltningen att en minskning av sjukfrånvaron under 2021 är rimlig och 
att den ska fortsätta minska efterföljande år. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för andelen timavlönade är 12 årsarbetare under 2021. Förvaltningen använder kontinuerligt 
timavlönade vid behov i verksamheter där det inte går att ersätta med ordinarie medarbetare på grund 
av verksamhets-och arbetsmiljöskäl. Om en längre vakans uppstår i verksamheten ska alltid andra 
anställningsformer tillämpas och en prövning av behov sker alltid innan beslut tas att ta in en 
timavlönad. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, % 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för andelen anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag är 48 procent under 2021. I 
det systematiska arbetsmiljöarbetet uppmuntras medarbetarna på APT (arbetsplatsträffar), vid 
medarbetarsamtal och i andra sammanhang, att ta ansvar för sin egen hälsa samt får information om 
friskvårdsbidraget och hur det kan nyttjas. Merkraft och lokala hälsoinspiratörer är självklara aktörer för 
att ge tips på hur friskvårdsbidraget kan nyttjas samt en resurs för att öka användandet av 
friskvårdsbidraget. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Fritidsramen 

4.2 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Intäkter 61 837 39 201 62 061 62 561 500 

Kostnader -280 864 -280 751 -275 944 -287 761 -11 817 

Buffert -1 573 0 -2 187 -1 600 587 

Nettokostnader -220 600 -241 550 -216 070 -226 800 -10 730 

Kommunbidrag 220 600 220 600 216 070 226 800 10 730 

Resultat 0 -20 950 0 0 0 

Ackumulerat resultat 150 150 150 150 0 

      

Nettoinvesteringar 17 198 17 198 20 280 14 500 -5 780 

4.3 Nämndens uppgift 

 Fritids- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift, att ansvara för kommunens övergripande 
folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och 
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

Nämnden har också speciella arbetsuppgifter, som; 

- att utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som 
främjar en jämlik, jämställd och god hälsa, 

- att handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, inklusive 
Simonsland, 

- att ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling av 
folkhälsoarbetet, 

- att ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren, samt ansvara 
för kommunens koloniverksamhet 

- att samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens område 
och stimulera det arbete som de bedriver, 

- att ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av kommunens 
anläggningar och lokaler för idrotts- och fritidsverksamhet, 

- att i den mån Kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara för 
kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt gällande regler och att 
pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar, 
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- att ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar, samt att ansvara för utdelning ur social 
donationsfond Borås Samfond III. 

I arbetet med ett socialt hållbart Borås kommer Fritids- och folkhälsonämnden att spela en viktig roll 
tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarar för samordningen av arbetet. 

4.3.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser 

Samarbetsuppdraget "Lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser" syftar till att nå invånarna i 
staden och göra dem delaktiga i olika processer. För att lyckas krävs samverkan mellan olika aktörer, 
såväl lokala aktörer och inom staden. Strategin är initiera, leda och delta i forum för civilsamhället, 
kommunala och regionala verksamheter och näringsliv, i syfte att skapa dialog och möjligheter att 
engagera sig. Arbetet syftar till ökad jämställdhet och tillgänglighet samt att riktade insatser bidrar till 
jämlik hälsa. Uppdraget har delvis formerats genom olika nätverksgrupper: Nätverk barn och unga, 
områdesnätverk och stöd till Ortsråden. 

Nätverk barn och unga syftar till att öka tryggheten och förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga i 
Borås Stad genom att skapa helhetssyn kring barn och ungdomars situation och stärka samverkan 
mellan fritid, kultur, skola, IFO och polisen. Erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella 
situationen på respektive område, utgår från lokala förutsättningar och behov, med utveckling av barn 
och ungas hälsa och välmående i fokus. 

Områdesnätverk och Ortsråd syftar till att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna 
i Borås Stad, skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer både kommunala 
och regionala verksamheter samt civilsamhället, få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den 
aktuella situationen på respektive område. 

Arbetet inom samarbetsuppdraget Lokalt inflytande ska fortsatt verka för en ”tillitsbaserad budget”, där 
de lokala kontaktpersonerna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen både ska känna förtroende och 
ansvar. 

Lokala förutsättningar och behov ska styra de geografiska insatser som genomförs per område, både 
inom den avsatta budgeten per nätverksgrupp/ortsråd samt med övriga medel. Insatsens omfattning 
och dess förväntade effekt ska bedömas utifrån ett gemensamt sammanhang och ett långsiktigt 
perspektiv. 

Landsbygdsutveckling 
Som ett resultat av projektet Leader Sjuhärad har Ortsråden i respektive serviceort fr o m 2020 getts 
möjlighet att med stöd från Borås Stad anställa en person vardera på 10 procent, vilken samordnar och 
driver utvecklingen på orten. Tillsammans med kontaktpersoner på förvaltningen och inom staden 
genomförs flera gemensamma initiativ för att stärka ortens strukturella förutsättningar samt möjligheter 
till sociala aktiviteter och sammanhang. Under 2020 har två av fyra Ortsråd en tjänsteperson anställd 
men ambitionen är att alla ska arbeta på motsvarande sätt. Under 2021 är ambitionen att samtliga fyra 
Ortsråd ska hitta en organisering med en egen samordnare. 

Ett program för landsbygdsutveckling är under framtagande, vilket ska bygga på och harmonisera med 
bland annat översiktsplaneringen, trafikplaneringen och utvecklingen av aktivitetsplatser och andra 
initiativ av social karaktär. Ambitionen med styrdokumentet är att det ska vara en gemensam vägvisare 
för Borås Stads långsiktiga arbete att skapa hållbar utveckling och tillväxt på landsbygden. Det 
inrymmer således även sikte på både- regionala och nationella frågor och sammanhang. 
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4.4 Ekonomiska förutsättningar 

Från och med augusti 2019 så ändrades momsen för badavgifter på Stadsparksbadet från 25 % till 0%. 
Utgångspunkten i ändringen var att de som besöker anläggningen till största del bedrev idrottslig 
verksamhet vilket är undantaget moms. En utredning har skickats till Skatteverket för att begära 
återföring av den moms som tidigare tagits ut från september 2018 - juli 2019, ca 1 600 tkr. 

I nuläget har vi ännu inte fått något slutligt besked från Skatteverket. Den avgift som tas ut på 
Stadsparksbadet, utgår fram tills annat sägs, med 0 % moms. Intäkten bokförs i sin helhet inom 
verksamhetsområdet. 

De ekonomiska förutsättningarna för fritidsramen beskrivs närmare under rubrik 4.5.1. 

  

  

4.4.1 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga arbetet 
i en verksamhet. Syftet med jämställdhetsintegrering är att förbättra verksamheten, höja kvaliteten och 
säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett 
bakgrund och identitet. 

Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv ser sig Fritids- och folkhälsonämnden som en viktig 
aktör för att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Ett konkret exempel på verksamhet 
som bidrar till jämställdhetsintegrering är arbetet med Välfärdsbokslut - där statistik samlas i syfte att 
synliggöra skillnader i livsvillkor mellan bland annat kön. Underlaget ger förutsättningar att rikta medel 
och skapa satsningar för att minska skillnader mellan grupper. Ett annat exempel är arbetet med 
våldsprevention inom den öppna ungdomsverksamheten och badverksamheten, vilket har blivit ett 
viktigt verktyg för jämställdhet. 

En satsning som pågår är att utbilda all personal i ett normkritiskt förhållningssätt och bemötande 
utifrån förvaltningens uppdrag. Detta ses som en förutsättning för att medarbetarna ska kunna arbeta 
ur ett rättighetsperspektiv. För att utveckla våra beslutsprocesser så att bland annat 
jämställdhetsperspektivet införlivas, kommer förvaltningens arbete med analys förstärkas ytterligare 
under kommande året. Dessa satsningar är ett sätt att arbeta med folkhälsan som grund vilket även 
lyfter in jämställdhetsfrågorna i ett bredare perspektiv, tillsammans andra frågor som syftar till att 
säkerställa medborgarnas mänskliga rättigheter. 

 

Ambitionshöjande åtgärder  

Under 2021 kommer vi att arbeta målmedvetet med spridningen av resultatet i välfärdsbokslutet. Dels 
så kommer bokslutet att diskuteras och analyseras på verksamheternas arbetsplatsträffar för att öka 
kunskapen hos medarbetarna och göra dem delaktiga i förvaltningens långsiktiga arbete, och dels så 
kommer vi att mer strukturerat prioritera arbetet för en jämlik hälsad utifrån den kunskap som 
välfärdsbokslutet ger. 
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4.5 Verksamhet 2021 

Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 398 -1 548 -1 424 -1 424 0 

Nettokostnad -1 398 -1 548 -1 424 -1 424 0 

Gemensam 
fritidsadministration 

     

Intäkt 0 20 0 0 0 

Kostnad -12 188 -11 908 -12 166 -12 416 -250 

Nettokostnad -12 188 -11 888 -12 166 -12 416 -250 

Överenskommelsen      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -382 -382 -386 -386 0 

Nettokostnad -382 -382 -386 -386 0 

Evenemang      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -7 727 -3 427 -2 750 -3 050 -300 

Nettokostnad -7 727 -3 427 -2 750 -3 050 -300 

Mötesplatser/förebygga
nde arbete 

     

Intäkt 809 900 809 809 0 

Kostnad -18 472 -17 863 -18 326 -17 888 438 

Nettokostnad -17 663 -16 963 -17 517 -17 079 438 

Fritidsgårdsverksamhet      

Intäkt 6 971 7 500 6 971 6 971 0 

Kostnad -42 658 -43 187 -43 297 -43 000 297 

Nettokostnad -35 687 -35 687 -36 326 -36 029 297 

Badresor/barnkoloni      

Intäkt 176 100 176 176 0 

Kostnad -2 901 -3 325 -2 916 -3 116 -200 

Nettokostnad -2 725 -3 225 -2 740 -2 940 -200 

Folkhälsa      

Intäkt 2 801 2 801 2 716 2 716 0 

Kostnad -5 935 -7 008 -5 947 -5 947 0 

Nettokostnad -3 134 -4 207 -3 231 -3 231 0 
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Träffpunkt Simonsland      

Intäkt 2 573 1 373 2 573 2 573 0 

Kostnad -10 764 -9 164 -10 303 -9 803 500 

Nettokostnad -8 191 -7 791 -7 730 -7 230 500 

Anläggningsenheten      

Intäkt 21 537 14 037 21 846 22 346 500 

Kostnad -122 328 -128 328 -122 652 -132 177 -9 525 

Nettokostnad -100 791 -114 291 -100 806 -109 831 -9 025 

Badenheten      

Intäkt 26 970 12 470 26 970 26 970 0 

Kostnad -56 111 -54 611 -55 777 -58 554 -2 777 

Nettokostnad -29 141 -42 141 -28 807 -31 584 -2 777 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 573 0 -2 187 -1 600 587 

Nettokostnad -1 573 0 -2 187 -1 600 587 

Totalt      

Intäkt 61 837 39 201 62 061 62 561 500 

Kostnad -282 437 -280 751 -278 131 -289 361 -11 230 

Nettokostnad -220 600 -241 550 -216 070 -226 800 -10 730 

 

4.5.1 Förändring i budget 2021:2 jämfört med budget 2021:1 

I budget 2021:1 äskade nämnden om tilläggsanslag, för fritidsramen. Utgångspunkten var en budgetram 
som inkluderade ett effektiviseringskrav på 1,5 % (216 070 tkr). 

Äskade tilläggsanslag 2021:1 

 Ökad hyra Stadsparksbadet, 2 113 tkr 
 Ökad hyra Borås Simarena, renovering 2020, 364 tkr 
 Ökad hyra Ishallen, 1 477 tkr 
 Ökad hyra Björkängshallen och Kyllaredshallen, 1 897 tkr 
 Ökad hyra på Borås Arena, 4 500 tkr 
 Ökad Hyra Boråshallen, 2 350 tkr 
 Ny mötesplats Sjöbo, 50 % av hyreskostnaden från okt-dec, 112 tkr 
 Evenemangstaden, arrangemang SM-tävlingar, 500 tkr 
 Lovverksamhet för barn och unga, 1 000 tkr 

 

Totalt 14 413 tkr. 
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Den ram som tilldelades nämnden efter beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige är på 
totalt 226 800 tkr. Ramen inkluderar en effektivisering på 1 % (ca 2 200 tkr). Ramen inkluderar även en 
uppräkning av löner med 2 % och för "övriga" kostnader 1 %. De budgeterade intäkterna har justerats 
något, men håller i stort samma nivå som 2020 trots något ökade taxor inom vissa områden. Därutöver 
inkluderar fritidsramen följande justeringar/tilläggsanslag efter beslut: 

 Ramförstärkning, Öppen Ungdomsverksamhet, utifrån volym, 700 tkr (budget 2021:1) 
 Ökad hyra Stadsparksbadet, 2 000 tkr 
 Kompensation särskilda lönesatsningar inom Badenheten, 300 tkr (enligt dialog med 

ekonomistyrning) 
 Ökade internhyror, 2 000 tkr 
 Ökad hyra Borås Arena, 3 000 tkr (ytterligare ökat tilläggsanslag i samband med tertial 1 2021 

behövs på 2 271 tkr) 
 Ökad hyra Boråshallen, 2 400 tkr 

 

Totalt 10 400 tkr. 

 

För att klara av effektiviseringskrav, ökade hyreskostnader, ökade kapitalkostnader, eller diverse 
satsningar som medför ökade kostnader krävs, trots budgeterade tilläggsanslag, 
anpassningar/ramjusteringar inom våra verksamhetsområden. Nedanstående tabell visar enbart de 
anpassningar som görs/behöver göras till följd av detta för att få en budget i balans. 

 
Anpassningar inom respektive 
verksamhetsområde 

 Belopp (tkr) 

Mötsplatser (VHT 26100) Inom Brygghusets verksamhet, 
interna ramjusteringar 

-900 

Administrationen (VHT 40100) Vakant tjänst, 50% -225 

Anläggningsenheten (VHT 
420,423,424,427,428) 

Kransmossen, idrottsavtalet, 
lokaler, övergripande 

-2 847 

Badenheten (VHT 42440) Stängning söndagar Borås 
Simarena för allmänheten. 

-700 

Evenemang (VHT 44100) IOP Hestra, Hitta Ut -50 

Fritidsgårdsverksamhet/Öppen 
ungdomsverksamhet (VHT 
44300) 

Uppräkning volym, internhyra 
Trandö, Tågets lokaler aug-dec, 
Brämhults fritidsgård, intern 
ramjustering 

-1 803 

Träffpunkt Simonsland (VHT 
79500) 

Städkostnader, annan 
finansiering resurs 

-1 000 

SUMMA  -7 525 

Avsatt buffert för 2021 är 1 600 tkr. 
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4.5.2 Gemensam fritidsadministration 

HR- och ekonomikluster 

I "klusterhuset" samlokaliseras de administrativa funktionerna inom områdena ekonomi, HR, IT och 
nämndadministration. Professionerna stödjer och servar utifrån en helhetssyn den operativa 
verksamheten inom både Fritids-och folkhälsonämnden samt Kulturnämnden. Det kan exempelvis 
handla om: 

 Förbereda och administrera beslutsunderlag inom klustrets ansvarsområde, till 
förvaltningsledning och nämnd.  

 Samordna ekonomiska och personaladministrativa rapporter och däri analysera resultat och 
utfall av olika slag. 

 Säkerställa att regler, lagar och styrdokument efterlevs inom klustrets ansvarsområde. 
 Samordna och förbättra administrativa processer och flöden. 
 Genom vår expertkompetens stödja våra medarbetare och chefer i olika frågor. 

Under 2021 kommer klustret fortsätta arbetet med att förbättra olika rutiner och processer för att än 
mer underlätta vardagen för de vi finns till för. 

Inom ekonomiområdet fortsätter arbetet med att skapa bra rutiner för autogirohanteringen samt 
administrationen kopplat till förvaltningens avräkningskonto. En ambition är att kunna erbjuda 
kontinuerliga utbildningstillfällen för de som hanterar fakturor och har ett särskilt ansvar för en enhets 
kassaredovisning. Under 2021 finns även en ambition att utveckla förvaltningens arbete kopplat till det 
kommunövergripande analysverktyget som identifierar inköp kopplat till ramavtal. 

Inom HR-området kommer det vara fortsatt prioritering kring arbetet för en minskning av 
sjukfrånvaron tillsammans med chefer inom förvaltningen. För att lyckas med uppdraget utökas HR-
funktionen med en HR-specialist med uppdraget att göra översyner av arbetsmiljön och stödja chefer 
vid rehabilitering, sjukfrånvaro och utveckling av arbetsmiljön i verksamheter. Även utbildning inom 
området kommer genomföras. 

Nya digitala arbetssätt påverkar medarbetares arbetsmiljö och kan ställa krav på kompetensutveckling 
hos befintliga medarbetare vilket gör att HR kommer att delta i förvaltningens digitaliseringsarbete. 

Utveckling av Borås Stads ny beslutsstöd kommer utvecklas för att stödja strategiska beslut och 
riktningar i förvaltningens verksamheter. 

 

Kvalitet- och utvecklingsenheten 

Kvalitet- och utvecklingsenheten ansvarar för det övergripande kvalitetsarbetet, kommunikation, 
nämndens samarbets- och förvaltningsövergripande uppdrag samt folkhälsoarbetet. Enheten arbetar 
för att bidra till ett förvaltningsövergripande, sammanhållet och långsiktig arbete med tydliga 
prioriteringar utifrån nämndens uppdrag. Under 2020 genomfördes en utbildning med fredsforskaren 
Hans Abrahamsson för att höja kunskapen om folkhälsa, Agenda 2030 och social hållbarhet bland 
förvaltningens medarbetare. Det var en uppföljning av föregående års utbildning i rättighetsbaserat 
arbete för samtliga medarbetare och under 2021 kommer arbetet att intensifieras ytterligare, dels genom 
att arbeta med kunskapen från välfärdsbokslutet i befintliga samverkansforum, med både chefer och 
medarbetare och dels genom att fortsätta utveckla målarbetet, som genomförs inom ramen för 
tillitsresan. 

Ett antal förvaltningsövergripande utvecklingsområden faller inom ramen för kvalitetsarbetet. När det 
gäller förvaltningens kvalitetsarbete med fokus på de interna processerna prioriteras utvecklingen av 
arbetet med styrning, ledning och uppföljning även nästkommande år. Förvaltningens målarbete- 
tillitsresa är ett arbete med att se över och utveckla dessa processer. Syftet är att utveckla ett mer 
tillitsbaserat arbetssätt, ökad delaktighet från medarbetare,ökad transparens men framförallt stärka 
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helhetsperspektivet och samverkan inom förvaltningen, något som har identifierats som ett 
förbättringsområde under tidigare år. Med anledning av Coronapandemin har arbetet pausats och 
planerade aktiviteter skjuts fram till kommande år. 

Arbetet med den interna kontrollen fortlöper och har kommit bli en grund för identifiering av 
förbättringsområden och systematiskt förbättringsarbete på förvaltningsövergripande- såväl som på 
verksamhetsnivå. 

Ett identifierat förbättringsområde när det gäller förvaltningens interna arbete är framtagande och 
dokumentation av förvaltningsövergripande processer. Det finns en sårbarhet i verksamheten på grund 
av avsaknaden av dokumenterade processer och rutiner. Ambitionen för nästkommande år är att 
genomföra processkartläggning och därmed prioritera förvaltningsöveripande processer inför införande 
i verksamhetssystemet Canea. Syftet med att utveckla ett processorienterat arbetssätt blir mindre 
sårbarhet, effektivare processer och ökat medborgarfokus. 

Förvaltningen tar ett kliv framåt när det gäller digitaliseringen. Genom att kartlägga, samordna och 
strukturera pågående arbete, och identifierade behov framåt få förvaltningen en samlad bild av arbetet. 
Detta är påbörjat 2020 och ambitionen för kommande år är att landa i en förvaltningsövergripande 
utvecklingsplan för digitalisering. 

  

4.5.3 Överenskommelsen 

Överenskommelsen syftar till att staden och De idéburna ska arbeta tillsammans för att bevara och 
utveckla välfärden. De idéburna företräder civilsamhället och deras arbete är avgörande för en mer 
jämlik hälsa i vårt samhälle. Arbetet inom överenskommelsen ska genomsyras av kunskap och respekt 
mellan staden och De idéburna och utvecklas genom samverkan. Att ha förståelse för varandra och att 
bevara goda relationer är en förutsättning för samverkan varvid arbetet med att skapa gemensamma 
dialoger och lära om varandra är ett fortsatt viktigt arbetsområde under 2021. Forum för det arbetet är 
det årliga stormötet för Överenskommelsen samt återkommande lunchmöten kring olika 
verksamhetsområden. 

För att samverkan ska vara möjlig behöver idéburna komma in tidigt i beslutsprocesser. I arbetet med 
Överenskommelsen vill vi öka förståelsen för ett inkluderande förhållningssätt och planerar utifrån det 
en kunskapskonferens om arbetssätt kring tillitsfullt förhållningssätt och inkludering. 

Genom att idéburna verksamheter går samman ökar möjligheterna för samverkan med staden. Staden 
avser att stödja samverkansprocesser i föreningslivet på olika sätt. Ett viktigt stöd är administrativt stöd 
riktat till föreningsrådet, och ett annat är stödet av lokalisering för föreningar. Befintliga lokaler bör 
samutnyttjas bättre för en mer hållbar utveckling, vilket kan ske om kommunala lokaler tillgängliggörs i 
större utsträckning för idéburna organisationer. Det finns behov av att inventera vilka lokaler som finns 
och som är möjliga att nyttja av idéburna organisationer. 

Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden 
finansierar en processledare för de idéburna organisationerna motsvarande 40 % tjänst, vilken arbetar 
ihop med den kommunala processledaren, vilket kommer fortgå under 2021. 

 

Ambitionshöjande åtgärder 

 Regional kunskapskonferens om arbetssätt kring tillitsfullt förhållningssätt och inkludering. 
 Stöd i föreningars behov av gemensam lokalisering 
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4.5.4 Evenemang 

Under de sju senaste åren har evenemangsstaden Borås arrangerat stora prestigefyllda 
idrottsevenemang, som Friidrotts-SM 2013, en succéartad SM-vecka 2014, världens största 
orienteringstävling O-ringen 2015, Champions cup i innebandy för damer och herrar under 2016, 
ytterligare en succéfylld SM-vecka för andra gången 2017 samt det största internationella evenemanget i 
Borås, Junior EM i friidrott sommaren 2019. 

Att målmedvetet söka och arrangera stora tävlingar och idrottsevenemang har visat sig vara en lyckad 
satsning. Fritids- och folkhälsonämnden och Borås TME är Borås Stads ansvariga nämnd och bolag för 
organisationen och genomförandet av de olika idrottsevenemangen. Servicekontoret har varit till stor 
hjälp i samtliga arrangemang och fungerat som en flexibel och kreativ samarbetspartner. 

Att Borås kan vara med och konkurrera om så stora arrangemang vittnar om ett välvilligt och 
professionellt föreningsliv, ett väl utvecklat samarbete med Borås Stads berörda förvaltningar och 
bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de ideella föreningarna och organisationerna, är 
prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en förutsättning för att lyckas med arrangemangen. 
Dock kan vi bli ännu bättre på att kommunala förvaltningar och bolag ska känna en delaktighet och 
uppträda flexibelt för att stora övergripande arrangemang i Borås Stad ska kunna vidareutvecklas. 

Utvärderingen av de turistekonomiska effekterna visar att det är en lönsam affär att arrangera stora 
tävlingar. Förutom den mediala uppmärksamheten och stoltheten för de arrangerande föreningarna, så 
handlar det om att mycket pengar spenderas i staden. För varje satsad krona så har vi målsättningen att 
arrangemanget ska ge 8-10 kr tillbaka i omsättning till staden. Pengarna läggs oftast i hotellnätter, 
restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika begivenheter. Hittills så har Friidrotts-SM och 
SM-veckorna nått målet och för O-ringen slogs alla rekord med en turistekonomisk omsättning på 110 
miljoner kr. De mjuka värdena är inte att förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna 
känner i regel en stolthet över att få positiv uppmärksamhet. 

Förutom de ovanstående exemplen stödjer staden de återkommande stora arrangemangen, som till 
exempel, Borås Horse show, Linnémarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda, Gymnastik-, 
dans- och cheerleadingtävlingar, O-ringen Event och många fler arrangemang. 

Ambitionshöjande åtgärder 

Tyvärr fick vi ställa in den planerade SM-veckan vinter på grund av de rådande omständigheterna kring 
pandemin. Beslutet var smärtsamt med ofrånkomligt. Eventuellt kan två SM-tävlingar avgöras ändå, 
beroende på hur utvecklingen fortskrider. Det är skidorna och Badmintonen som kommer att göra ett 
försök. 

Vidare under 2021 kommer två andra stora prestigearrangemang till Borås, Bordtennis-SM och 
Friidrotts-SM för seniorer. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningens uppdrag är att samverka, bidra med kunskap och underlätta för de 
arrangerande föreningarna vid olika evenemang. Att tillhandahålla ändamålsenliga idrottsanläggningar 
är en förutsättning, likaså ett gott värdskap från stadens sida. Eftersom föreningarna har begränsade 
möjligheter att marknadsföra evenemangen över hela staden bidrar vi med att tillhandahålla 
kommunikationskanaler såsom webben, digitala skärmar och vepor på Kungsbron och Norrby 
Långgata. Under 2020 har nästan alla större evenemang ställts in till följd av pandemin, vilket sannolikt 
innebär att behovet av att synas och locka människor kommer vara stort när restriktionerna släpper. 
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4.5.5 Mötesplatser/förebyggande arbete 

Främjande och förebyggande arbete 

Att bedriva ett sektorsöverskridande samordnat främjande/förebyggande arbete ses av allt fler 
kommuner som framgångsrikt. Samordningen och den förebyggande ansatsen syftar till en ökad 
effektivitet vilket på sikt är gynnsamt för såväl ekonomi som för en socialt hållbar samhällsutveckling. 

Utifrån de tendenser som kan utläsas i vårt närsamhälle med en ökad oro i våra bostadsområden, med 
invånare som inte får eller kan ta del av samhällsservice, ungdomar som inte har sysselsättning och med 
utanförskap som följd behövs en ökad samverkan mellan förvaltningar men även med andra 
myndigheter och olika delar av civilsamhället. Fritids- och folkhälsoförvaltningen bedriver i detta syfte 
flera verksamheter, aktiviteter och tar många initiativ inom området. 

Mötesplatser 

Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med 
folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. 
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv 
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. 

Mötesplatsernas systematiska våldspreventiva arbete som utvecklades under projektet "En kommun fri 
från våld", som bland annat innebär att all personal löpande genomgår utbildning och fortbildning i 
våldsprevention, fortsätter. Genom evidensbaserade metoder och ett likvärdigt förhållningssätt ger det 
våldspreventiva arbetet stöd för att utföra verksamhetens uppdrag. 

Idag finns det fem enheter som benämns mötesplatser inom detta ansvarsområde: Norrbyhuset, 
Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo, Mötesplats Kristineberg. 

Verksamheten bygger på tre uppdragsområden: social mötesplats, "motor" för 
verksamhetsöverskridande samverkan och medborgarservice. Mötesplatserna arbetar för närvarande 
med dessa uppdrag men i olika omfattning. Implementering i verksamheten för att tydliggöra de olika 
uppdragens innehåll pågår. Samverkan sker även med andra aktörer. Pågående process visar att 
mötesplatserna fyller en viktig funktion i respektive närområde gällande såväl trygghetsskapande 
åtgärder som invånarnas rätt till kommunal service. Detta har visat sig extra viktigt i dessa pandemi 
tider. En fortsatt utveckling kommer att förstärka detta ytterligare. Med en säkerställd kommunal 
plattform avseende personal och service är också civilsamhället och dess olika delar en viktig resurs i 
detta arbete. 

Tillsammans med bland annat Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård- och Äldrenämnden och AB 
Bostäder utvecklar Fritids- och folkhälsonämnden det gemensamma arbetet på Mötesplatserna med att 
skapa en ökad bemanning som kan ge förutsättningar för att lyckas med de tre uppdragsområdena. 

Norrbyhuset och Hässlehuset 

På två mötesplatser, Norrbyhuset och Hässlehuset, samlokaliseras mötesplats, öppen 
ungdomsverksamhet/fritidsgård och bibliotek. På Hässlehuset också Kulturskola. Mötesplatserna har 
utformats efter önskemål från invånarna i närområdet vilket gagnar trygghet och engagemang. Det 
verksamhetsöverskridande arbetssättet är resurseffektivt. Verksamheternas utveckling visar en tydlig 
ökning av besök i alla åldrar, vilket uppfattas som att invånarnas behov av en mötesplats i närområdet 
som kan tillhandahålla ett brett spektra av samhällsservice, fyller en viktig roll. Norrbyhuset kommer 
från 2021 också förfoga över husets andra våning. Det innebär en ökad möjlighet att utvidga och 
utveckla de befintliga verksamheterna som finns i huset, mötesplats, öppen ungdomsverksamhet och 
bibliotek, men även att koppla nya samverkansparter till verksamheten. Civilsamhället kommer också få 
en betydligt ökad tillgång till att boka lokaler för sin verksamhet. 
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Planer finns på en liknande utveckling av ett samlokaliserat, generationsövergripande arbete även på 
Sjöbo och Hulta. På Sjöbo stöds arbetet via de processer som pågår under ledning av ”Kraftsamling 
Sjöbo”, ett socialt investeringsprojekt där åtta olika nämnder ställt sig bakom att alla förvaltningar och 
bolag ska kraftsamla på Sjöbo för en positiv utveckling på stadsdelen, avseende trygghet och folkhälsa. 
Ett Sjöbohus kan vara klart för invigning under senhösten 2021, under förutsättning att nämnden 
kompenseras för de ökade hyreskostnaderna. 

Mötesplatserna på Sjöbo och Kristineberg bedrivs i samverkan med Vård- och äldrenämndens öppna 
seniorverksamhet. På Kristineberg är verksamheten även samlokaliserad med bibliotek och öppen 
förskola. Allt tyder på att Mötesplatsen på Sjöbo kan få uppgraderade och nyrenoverade lokaler. AB 
Bostäder kommer att projektera i nära samverkan med Frids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden 
och Vård- och äldrenämnden. Det kan också bli den Mötesplats som får en tydlig samverkan med en 
aktör från civilsamhället. 

Brygghuset 

Verksamhetens bas är att vara en Do-IT-Yourself-arena (D.I.Y) för unga från 16 år. Fortsatt fokus är 
att i samverkan med parter från civilsamhället stärka den öppna ungdomsverksamheten som en viktig 
arena för unga vuxna i Borås. Ett hus fullt av möjligheter för unga att använda på sin fritid, men också 
en mötesplats för unga och vuxna att skapa innehåll tillsammans. Beroende på hur samverkan med 
civilsamhället utvecklas, så kan verksamhetsidén på Brygghuset behöva revideras och uppgraderas. 

Internationellt arbete 

Våren 2017 utsåg MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Borås Stad till lokalt 
Eurodesk-kontor. Detta innebär att kunna bistå unga mellan 13-30 år med praktiska råd, stöd och 
information om olika möjligheter inom EU. Borås Stad är en av 16 svenska Eurodesk som tillsammans 
jobbar för att möjliggöra för fler unga att komma ut i arbetslivet, få ökad förståelse för andra kulturer, 
nya erfarenheter och ett större internationellt nätverk. 

I Borås finns för närvarande tio unga, fördelade på fem olika enheter, från Europa med 
volontäruppdrag via ESC ( European Solidarity Corps). Mottagandet av volontärer är en verksamhet 
som successivt planeras fortsätta att öka. En annan del av det internationella arbetet är 
ungdomsutbyten. Antalet ungdomar och personal från Borås som medverkat i utbyten och konferenser 
och som i olika sammanhang representerat Borås och Sverige ökar, i  pandemitider sker flera av 
aktiviteterna digitalt. 

Våldspreventivt arbete 

Våld är en av våra stora samhällsutmaningar som medför långtgående konsekvenser i form av stora 
kostnader och ett enormt lidande för både vuxna och barn. 

Fritids- och folkhälsonämnden har säkerställt att det våldspreventiva arbetet med dess inriktning och 
evidensbaserade metoder från stadens sociala investeringsprojekt En kommun fri från våld, kommer att 
fortgå inom nämndens ansvarsområde och i samverkan med civilsamhället. 

Grunden för nämndens våldspreventiva arbete bygger på att många aktörer arbetar samordnat samt en 
systematisk implementering av de av WHO identifierade förändringsprinciperna: 

 öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld, 
 förändra destruktiva machonormer  
 aktivera åskådaren. 

Insatserna görs utifrån de tre fokusområdena boendetrygghet, ungas delaktighet och invånarnas fritid 
med avsikt att täcka områden som en invånare i Borås möter i sin vardag. 

Förvaltningen erbjuder grundutbildningar i våldsprevention för Borås Stads personal via den 
kommunövergripande kompetensförsörjningen. 

Ambitionshöjande åtgärder 
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Mötesplatserna är viktiga i Borås Stads arbete för att säkerställa trygghet, inflytande och invånarnas rätt 
till samhällsservice. Om den påbörjade utvecklingsprocessen ska fortsätta krävs en förstärkning av 
grundbemanningen. I en säkerställd samverkan med Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård och 
äldrenämnden och AB Bostäder kan vi komma närmare en optimal lösning på bemanningen. Ett 
Sjöbohus planeras vara klart för invigning under senhösten 2021, under förutsättning att nämnden 
kompenseras för de ökade hyreskostnaderna. 

Genom det nu avslutade projektet "En kommun fri från våld" har Borås Stad byggt upp kvalificerad 
kompetens inom det våldspreventiva arbetet. Dessa kunskaper och erfarenheter är en viktig del att ta 
vara på i det arbete som staden planerar för "ett socialt hållbart Borås". 

  

  

4.5.6 Fritidsgårdsverksamhet 

Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är 
tillgänglig för alla invånare i Borås. Verksamheten är en del i den helhet som verkar för en positiv 
utveckling av Borås och med fokus; vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. Med folkhälsa som 
grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens 
uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som 
fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. 

Det systematiska våldspreventiva arbetet som utvecklades under projektet "En kommun fri från våld" 
och som bland annat innebär att all personal löpande genomgår utbildning och fortbildning i 
våldsprevention fortsätter. Genom evidensbaserade metoder och ett likvärdigt förhållningssätt ger det 
våldspreventiva arbetet stöd för att utföra verksamhetens uppdrag. 

Ett väl utvecklat internationellt arbete med både europeiska volontärer på plats i verksamheten och 
olika internationella utbyten för såväl ungdomar som personal, är också en del av verksamheten. 

Huvudmålgrupp för fritidsgårdsverksamheten är ungdomar mellan 10-18 år. 

Under 2019 fastställdes ett inriktningsdokument för den Öppna ungdomsverksamheten. Parallellt med 
framtagandet av det nya inriktningsdokumentet kartlades också de olika samverkansformerna med 
civilsamhället. Löpande utveckling av nya samarbetsformer ingår som en del av verksamhetens 
organisering. 

Den öppna ungdomsverksamhetens utveckling både lokalt och nationellt betonar ungdomars 
delaktighet i såväl genomförande som planering av verksamheten. Grunden för verksamheten och dess 
utveckling utgår från universell prevention (ett brett förebyggande arbete). 

Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast fritidsgården men också verksamhet utanför 
gårdens fyra väggar, i såväl egen regi som i samverkan med andra. Utgångspunkten är att nå ut till en 
bred målgrupp med en verksamhet som genomsyras av hållbarhet, delaktighet och jämställdhet. 
Verksamheten har ett främjande och normkritiskt förhållningssätt som bygger på en positiv 
människosyn där vi fokuserar på individens möjligheter och resurser. Uppdraget för fritidsledarna inom 
verksamheten är "att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på ungdomars aktiva engagemang 
och ansvarstagande". 

För närvarande finns det 10 kommunalt drivna öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar och de är 
lokaliserade på Hässleholmen, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, 
Sandared och Brämhult. Dessutom lämnar nämnden bidrag i olika omfattning till öppen 
ungdomsverksamhet som drivs av Mariedals IK, Kulturföreningen Tåget, Svenska Kyrkan/Gustav 
Adolfs församling och Byttorps IF. Vi samverkar också med Borås Fältrittklubb och Parasportcenter i 
Sjuhäradshallen.  
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Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdarna i Borås Stad, 
vilket innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår 
oftast från ett socialt trygghetsskapande arbete via exempelvis rastverksamhet och aktiviteter på 
gruppnivå såsom värderingsövningar, demokratiarbete och lägerverksamhet. Det finns stora fördelar 
med samverkan mellan skola och fritid sett ur ett Borås Stads-perspektiv. Det innebär fler vuxna i 
skolan där fritidsledarna bidrar till en helhetssyn på ungdomarnas liv då de träffar dessa både i skolan 
och på fritiden. Kompetenta fritidsledare är en yrkeskategori som tillför specialkompetens och i 
dagsläget finns att rekrytera. Skolans fortsatta nivå av köp av tjänster påverkar också förutsättningar för 
den öppna ungdomsverksamhetens öppethållande på kvällstid. Det senaste året har samverkan med 
grundskolan minskat. Det innebär i dagsläget att tre av nio högstadieskolor inte har någon samverkan 
avseende fritidsledarresurs. De skolorna ligger i centrala Borås. Fritids- och folkhälsonämnden ser gärna 
en utökad/utvecklad samverkan med grundskolan, inte minst inom det våldspreventiva arbetet.. 

Sommarlovsverksamheten 

Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet bedrivs i form av sommarlovsverksamhet under 
sommarlovet. Verksamheten tar sin utgångspunkt i artikel 31, barnets rätt till lek, vila och fritid och 
riktar sig till barn i Borås med fokus på åldern 10-15 år. Verksamheten sker i nära samverkan med 
mötesplatserna och civilsamhället. Personalen består av ordinarie medarbetare men erbjuder också 
arbetstillfällen för ferieungdomar och sommarvikarier. Verksamheten som bedrivs där barnen bor är 
kostnadsfri och tillgänglig för både flickor och pojkar. Sommarlovsverksamheten ska erbjuda barn 
möjlighet att prova nya aktiviteter, lära känna andra barn och få nya upplevelser. 
Sommarlovsverksamheten går under mottot: Alla barn har rätt till ett roligt sommarlov! 

Borås Stad ingår i ett nationellt nätverk för öppen ungdomsverksamhet, KEKS (Kvalitet och 
kompetens i samverkan), där verksamheten betecknas utifrån kriterierna: frivillig, öppen, processtyrd 
och trygg. Nätverket bistår med uppföljning av kvalitet och kompetens. Medlemskapet fungerar som ett 
stöd i utvecklingsarbetet för verksamheten. 

  

Anpassning och nivåjustering 

Under 2020-2021 har verksamheten på fritidsgårdarna fått minska antalet öppettimmar och antalet 
enheter för att hålla sig inom given ekonomisk ram. Den minskade ekonomiska ramen beror till största 
del på att samverkan med grundskolenämnden minskat. För att säkerställa uppdrag och kvalitet kan en 
förändring/minskning av antalet enheter alternativt minskning av antalet öppettimmar även 
fortsättningsvis bli nödvändig. 

Även i kärvare ekonomiska tider måste ett visst utvecklingsarbete tillåtas, ett sådant skulle kunna vara 
en ökad samverkan inom förvaltningen och med civilsamhället vid Lundby Park. Under sommaren 
2020 bedrevs lovverksamhet på Lundbyområde utifrån uppdraget att skapa fler bra och meningsfulla 
arbetsuppgifter för feriearbetande ungdomar i Borås Stad. Med hjälp av ordinarie personal, extra 
handledare och ferieungdomar bedrevs sommarlovsaktiviteter för ungdomar under tre veckor, 
verksamheten lockade över 1000 besök under de tre veckorna. Förvaltningen har som målsättning att 
permanenta detta arbete under kommande sommarlov. 
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4.5.7 Badresor/barnkoloni 

Badresor 

Badresor till Sjömarken är en dagkolloverksamhet som under sommarlovet bedriver verksamhet fem 
dagar/vecka för barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar barnen vid hållplatser runt om i staden. 

Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdarna i Borås Stad samt erbjuder arbetstillfällen 
för ferieungdomar. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, 
trygghet och jämställdhet. Verksamheten under 2021 kommer att anpassas till den budgetram nämnden 
har, vilket kan innebära en prioritering av åldersgrupp och antal.  

Barnkolonin 

Borås Kollo i Espevik vänder sig till barn 8-12 år. Verksamheten ger barn möjlighet att tillbringa en del 
av sommarlovet vid havet med bad och andra aktiviteter. Med ledare som har erfarenhet av arbete med 
barn pågår verksamheten under hela sommarlovet. Intresset för Borås Kollo är stort med över hundra 
deltagande barn varje år. Betydligt fler barn ansöker än de som får plats. 

För att ta hand om de positiva erfarenheter som anpassningar med anledning av Covid-19 har gett samt 
att bereda plats för fler barn kan försiktiga förändringar komma att prövas under 2021. Verksamheten 
under 2021 kommer att anpassas till den budgetram nämnden har, vilket kan innebära en prioritering av 
åldersgrupp och antal.  

  

4.5.8 Folkhälsa 

Hälsan är ojämnt fördelad i staden och det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att verka för en 
mer jämlik hälsa. Välfärdsbokslutet ger oss kunskap om hur invånarnas förutsättningar för en god hälsa 
och ett gott liv ser ut. Det beskriver befolkningens hälsa i siffror avseende ålder, kön, geografiskt 
område och skola och bygger på indikatorer som mäts årligen eller med längre intervall. Det baseras på 
olika statistiska källor och vi har långa tidsserier vilket innebär att det visar skillnader och trender som vi 
är säkra på. Skillnaderna mellan de geografiska områden är stora och motiverar särskilda satsningar och 
prioriteringar i verksamheten. Att göra jämlikt är i det här avseendet att göra olika, då insatserna annars 
snarare tenderar förstärka skillnaderna och de ojämlika livsvillkoren. 

Inom ramen för Säker och trygg kommun deltar nämndernas presidier, AB Bostäder, Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden, polisen och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Det är ett viktigt gemensamt 
forum för diskussioner på kommunövergripande nivå kring det främjande, förebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. 

Borås Stad deltar även i två nationella nätverk inom folhälsoområdet, SKL-nätverket för strategiskt 
folkhälsoarbete i kommunerna och Nationella Healthy Cities-nätverket. Det möjliggör att vi kan utbyta 
erfarenheter med andra kommuner och regioner och ligga i framkant när det gäller aktuella frågor inom 
social hållbarhet och folkhälsa. Under coronapandemin har SKL-nätverket för folkhälsostrateger i 
kommunerna och folkhälsocheferna i regionerna haft flera digitala möten för att utbyta erfarenheter 
och ta fram gemensamma analysverktyg. Det har vi haft nytta av i våra analyser. 

Under 2020 har coronapandemin påverkat folkhälsan i landet såväl som i vår stad. Pandemin har i stort 
sett drabbat hela befolkningen, men de som drabbats värst är de redan utsatta grupperna, utsatta barn 
och unga, familjer med sociala, psykiska, alkoholrelaterade eller ekonomiska problem, personer med 
funktionsnedsättning, människor som lever i trångboddhet och hela riskgruppen som isolerats under en 
längre tid. Konsekvenserna kommer sannolikt bli en sämre hälsa, såväl fysiskt, psykiskt och socialt. 
Exempel på insatser som motverkar dessa negativa konsekvenser är stöd till föräldrar och familjer, ökat 
kunskap om psykisk ohälsa hos personalen, stimulera till ökad fysisk aktivitet och att arbeta för att 
minska alkoholmissbruk och andra droger. 
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En av de grundläggande utmaningarna är att kommunicera hälsoinsatserna på ett bra sätt. Förmågan att 
läsa och förstå information, att kunna förhålla sig till och värdera information om hälsobudskap 
varierar, utifrån den situation och det sammanhang man befinner sig i. Det gäller både när det gäller att 
ta till sig information om den egna hälsan, men även för att stödja andra i deras hälsorelaterade beslut. 

Prioriterade målgrupper för folkhälsoarbetet är barn och unga, äldre och de geografiska områdena med 
sämre livsvillkor än staden i övrigt. I välfärdsbokslutet genomförs hälsoenkäter i åk 6, 8 och år 1 på 
gymnasiet. Resultatet utgör underlag för prioriteringar. För att främja barn och ungas uppväxtvillkor 
har följande områden identifierats, stöd till föräldrar, meningsfull fritid, en drogfri uppväxt och trygga 
miljöer. För att få bättre underlag till prioriteringar av insatser för målgruppen äldre behövs mer 
kunskap om deras mående. Av den anledningen planeras en omfattande enkätundersökning av 
målgruppens hälsa och mående under 2021. Arbetet för att främja äldres hälsa genomförs primärt 
tillsammans med Vård- och äldreförvaltningen. 

Utifrån välfärdsbokslutets resultat prioriteras lokalt folkhälsoarbete på områden Hässleholmen, Norrby 
och Sjöbo. Det lokala arbetet samfinansieras med Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden genom att 
särskilda utvecklingsledare är anställda för att arbeta strategiskt med folkhälsofrågor och 
områdesutveckling på de prioriterade områdena. Gemensamt för områdena är sämre socioekonomiska 
förutsättningar än på andra geografiska områden i staden. Det behövs olika insatser och olika former av 
samverkan beroende på områdets struktur och förutsättningar. 

Genom en kunskapshöjande insats inom folkhälsa, delaktighet och tillit för personal på Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har vikten av att arbeta medskapande förstärkts. Det lokala arbetet behöver ske 
tillsammans med invånarna och civilsamhället, vi behöver prata med invånarna istället för om 
invånarna. Det innebär att arbetssätten under 2021 ska syfta till att stärka de medskapande processerna. 

Lokalt arbete 
Erfarenheter från satsningar för ökat valdeltagande, i Borås och i andra städer, visar att det sannolikt 
behövs mer än tillfälliga satsningar inför och under valår. Ambitionen i det lokala folkhälsoarbetet för 
ökad delaktighet och tillit är att starta upp ett långsiktigt arbete med lokal förankring för att på sikt 
främja valdeltagandet. Arbetet kommer främst rikta sig till de prioriterade områdena. 

Norrby 
Det har i den lokala utvecklingsplanen för områdesutveckling identifierats fyra fokusområden på 
Norrby utifrån befintliga kartläggningar och kunskap, vilka är meningsfull fritid, stöd till föräldrar, 
jämställdhet och demokrati samt trygga miljöer. 

Tilliten på området är låg, vilket hänger samman med känslan av inflytande och delaktighet. Därför är 
det viktigt att arbeta för att fler ska känna inflytande och delaktighet på området, vilket arbetet med 
boendemöten, trygghetsinsatser, nätverk med civilsamhället och andra aktörer på området har syftat till. 
Särskilda insatser har riktas till kvinnor för att främja deras deltagande och rättigheter. Utifrån den 
rådande situationen har en process startats upp på området, vilken syftar till att engagera medborgarna 
på Norrby för att gemensamt göra en analys av vad som kan bidra till ett mer socialt hållbart Norrby. 
Processen samordnas initialt av en extern part i nära dialog med civilsamhället. 

Området präglas av lågt föreningsdeltagande bland unga och kommande satsningar syftar till att få in 
fler barn och unga i föreningsliv, starta upp en mer omfattande Idrottsskola, skapa fler trygga 
fritidssysselsättningar och involvera fler vuxna som stöd i olika aktiviteter. Ökat stöd till föräldrar avser 
att förbättra samarbete mellan föräldrar och verksamheter samt erbjuda relevant föräldraskapsstöd, 
vilket gynnar barn och ungas uppväxtvillkor. 

I kommande utvecklingsarbete för trygga miljöer är Kronängsparken en viktig insats där förvaltningen 
ska göra flera olika insatser, såsom engagera föreningar att vistas på platsen, säkerställa att området är 
städat och att eventuella skadegörelser åtgärdas omgående. 
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Hässleholmen  
Prioriterat arbete på Hässleholmen 2021 är att stärka delaktigheten och tilliten bland boende på 
området. Genom att fortsätta utveckla samverkan genom nätverk och arbetsgrupper görs satsningar för 
att stötta lokala initiativ. Satsningar som görs ska verka för att uppnå målbilden för Hässleholmen. 

För att utveckla det lokala arbetet ytterligare planeras ett studiebesök med områdesnätverket till 
Gårdsten, för att få ta del av deras kunskap och erfarenheter. Planerade operativa insatser är fortsatt 
arbete med gatukulturen för att främja barn och ungas delaktighet och ytterligare en förebildsgala och 
aktivitetsdagar (Hässlefesten) för att stärka den positiva identiteten på området. För att främja 
föreningslivet, som upplever att de inte har ändamålsenliga lokaler stöttar staden i processen att hitta 
nya, gemensamma lokaler. 

Bodavallen står inför fortsatt utveckling och samordnare på området samfinansieras mellan RF/SISU 
och Hässlehuset. Samordnaren förväntas bidra till områdets utveckling genom att mobilisera bland 
lokala aktörer, vara kanalen mellan staden och civilsamhället i olika sammanhang samt öka antalet 
aktiviteter på området. 

Sjöbo  
Sjöbo har under lång tid haft ett lågt föreningsdeltagande bland barn och unga i kombination med ett 
smalt utbud av föreningsaktivitet. Det finns ingen stark tradition av samverkan på området, även om 
områdesnätverket har byggt sig starkare med åren. Under 2021 planeras för tre större processer som 
förväntas bidra till att utveckla medskapandet, med boende och verksamma på området. Det är 
utveckling av mötesplatsen, Sjöboskolan som "Arena skola" och föreningsutveckling som är i centrum 
för områdesutvecklingen. Processerna behöver omfatta både de strukturella förutsättningarna och 
förhållningssätt/värderingar hos samverkande parter. Erfarenheterna från Kraftsamling Sjöbo ska vävas 
in i den ordinarie områdesutvecklingen. 

Föräldraskapsstöd  
Inom ramen för Socialt hållbart Borås har arbetet med föräldraskapsstödet intensifierats. Under 2020 
har en omfattande kartläggning genomförts av befintligt föräldraskapsstöd i staden, vilket nu ska 
analyseras och arbetet syftar till att identifiera ev brister i befintligt arbete samt utvecklingsområden. 
Arbetet bygger på en tvärsektoriell samverkan, mellan berörda förvaltningar och andra organisationer 
tillsammans med civilsamhället. Utmaningen inför 2021 och framåt ligger i att operationalisera de 
nationella strategierna för ett långsiktigt och sammanhållet föräldraskapsstöd. Program för 
föräldraskapsstöd ska revidera inför kommande period 2021-2024. 

ANDT 
Ungas attityder till narkotika förändras; allt fler unga har en mer tillåtande syn på narkotika. Samtidigt 
som ungas attityder förändras är upplevelsen att kunskapen om ANDT, främst narkotika, låg bland 
vuxna som möter barn och unga. Det är en utmaning att nå ut med kunskap till alla viktiga vuxna 
(vårdnadshavare och yrkesverksamma). En annan utmaning är att kunskapen som förmedlas ska leda 
till förändring. Insatser som bygger på utbildning leder inte automatiskt till en förändring. Ytterligare en 
utmaning är att nå det övergripande drogpolitiska målet i Borås Stad och att inkludera det ANDT-
förebyggande arbetet i ordinarie verksamhet. 

Det ANDT-förebyggande arbete som genomförs i Borås Stad ska syfta till att minska användningen 
och tillgången till ANDT. För att minska användningen och tillgången riktas insatser till viktiga vuxna 
som möter barn och unga. En prioriterad insats under 2021 är att implementera metoden ANDT-coach 
i Borås. Metoden bygger på en tvådagars utbildning om ANDT riktad till vuxna som möter barn och 
unga i sitt dagliga arbete och i föreningsverksamhet. Utbildade ANDT-coacher ingår i ett nätverk med 
kontinuerliga träffar och utbildningar som syftar till att stödja coacherna till att driva ett ANDT-
förebyggande arbete i sin ordinarie verksamhet. Det förebyggande arbetet kan riktas till barn och unga, 
vårdnadshavare och/eller personal. 
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Processerna kopplat till det ANDT-förebyggande arbetet förankras i Borås Stads drogpolitiska 
ledningsgrupp medan andra planerade insatser behöver även lyftas och förankras i andra sammanhang. 
Under 2021 ska ett nytt förvaltningsövergripande program revideras och antas. I processen med att 
revidera programmet kommer berörda förvaltningar och nämnder involveras, vilket ger möjlighet att 
samtidigt höja kunskapen om stadens ANDT-förebyggande arbete. 

I övrigt kommer det vara fortsatt fokus på att stärka samverkan, exempelvis kring arbetet med kritiska 
datum, äldre och alkohol och Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö. Under året kommer 
samverkan även syfta till att föra samman det drog- och brottsförebyggande arbetet med stadens 
våldspreventiva arbete. 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande 
Trygghetsmätningen som genomfördes 2019 gav en tydlig bild av att otryggheten samvarierar med 
resultatet i välfärdsbokslutet. Livsvillkoren på de olika geografisk områdena påverkar även den 
upplevda tryggheten. Inom det trygghetsskapande arbetet speglas den kollektiva förmågan, vilken är en 
social process som handlar om ett områdes gemensamma förmåga att hantera problem. Det handlar 
om områdets sociala sammanhållning samt de boendes förväntningar på att andra kommer att agera för 
det allmännas bästa och ingripa vid problem. För att stärka områdets kollektiva förmåga behöver staden 
arbeta med att kompensera för de villkor och förutsättningar som finns på området. Den kommunala 
servicen behöver hålla hög nivå och bidra till att öka förtroendet för samhället. Nedskräpningen har ett 
starkt symbolvärde för hur ett område uppfattas. Därför det är så viktigt att hålla rent och snyggt i 
offentliga miljöer. 

Långsiktiga insatser för att stärka den kollektiva förmågan på de utsatta områdena är bland annat 
samverkan inom EST (Effektiv Samordning för Trygghet), grannsamverkan, ökad vuxennärvaro, 
boendemöten, trygghetsvandringar, samverkan med lokala aktörer och identitetsstärkande aktiviteter. 
Inom ramen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet prioriteras dessa insatser och 
områden. 

Borås rent och snyggt 
Den största delen av nedskräpningen utgörs av fimpar och utmaningen för 2021 är att fortsatt arbeta 
för minskat antal fimpar som slängs på marken. Nedskräpnings- och fimpproblematiken bygger på 
människors beteende, vilket är en svår utmaning att förändra. Kunskap bidrar inte per automatik till 
förändrat beteende och det Borås rent och snyggt försöker åstadkomma är en förändring av normen 
avseende nedskräpning. Det ska upplevas som det "rätta" alternativet att slänga skräpet på rätt plats, 
vilket det gör om tillräckligt många gör rätt. 

Under året kommer vi i samband med Borås 400-årsjubileum ha en fimpkampanj, där visionen är en 
fimpfri stad. Vi har också en utmaning i hur vi systematiskt ska arbeta för minskad nedskräpning på 
Hässleholmen och Norrby. För att åstadkomma en attitydförändring krävs tålamod och samverkan 
mellan många aktörer som verkar på områdena. Vi kommer bland annat ordna städdagar för de 
boende. Dessutom kommer alla femteklassare på Norrby erbjudas en tredagars utbildning tillsammans 
med AB Bostäder, Navet och 4H-gården. Det är ett pilotprojekt och planen är att även erbjuda 
utbildningen på Hässleholmen så småningom. Projektet syftar till att stötta skolor i deras 
hållbarhetsarbete och skapa förståelse för vad social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling 
innebär. Genom att belysa konsekvenser av nedskräpning och förhållandet mellan djur och natur vill vi 
uppmärksamma värdet av naturen i vår närmiljö. 

Målet att minska nedskräpningen med 50 procent kvarstår och kommer från och med 2021 vara en del 
i den regionala avfallsplanen. För att följa upp våra insatser kommer vi fortsatt genomföra 
skräpmätningar i stadskärnan, på Hässleholmen och Norrby. Avseende mätningen i stadskärnan köper 
vi fortsatt underlag från Håll Sverige Rent. Mätningarna på Norrby och Hässleholmen görs inom 
stadens regi. 
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Ambitionshöjande åtgärder  

 Under 2021 ska en ny rapport tas fram, vilken ännu tydligare ska kopplas till Agenda 2030, MR 
(mänskliga rättigheter) och Borås Stads Vision. 

 För att öka kunskapen om välfärdsbokslutets resultat, såväl internt som externt, är avsikten att 
ta fram GIS-kartor, vilka ger en visuell bild av livsvillkoren och fördelningen av hälsan i staden, 
utifrån kön, område och ålder. Detta för att förvaltningar och bolag lättare ska kunna använda 
det i sitt budget- och planeringsarbete. 

 Ny statistik behöver köpas in för att kunna komplettera och anpassa Välfärdsbokslutet utifrån 
de behov som uppkommit. Vi behöver statistik för trångboddhet, medellivslängd och för 
gruppen äldre. Utvecklingen av välfärdsbokslutet genomförs i nära samarbete med Socialt 
Hållbart Borås. 

 Ny statistik avseende målgruppen äldre behövs för att komplettera nuvarande kunskap och som 
underlag till kommande prioriteringar av insatser. 

 Satsning på hälsocoacher i det förebyggande ANDT-arbetet. 
 Nytt Drogpolitiskt program för staden tas fram. 
 Frisk- och hållbarhetsanalys på Norrby. 
 Fimpkampanj i samband med Borås 400-jubileum. 
 Ny samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten, närpolisområde Borås 2021-2023 ska 

undertecknas. 
 Fortsatt utveckling av det föräldraskapsstödjande arbetet inom ramen för socialt hållbart Borås.  

  

  

4.5.9 Träffpunkt Simonsland 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2014 om att starta Träffpunkt Simonsland. Sedan starten 2015 har 
verksamheten både utvidgats och genomgått förändringar. I grunden är inriktningen då som nu att vara 
en kommungemensam träffpunkt, föreningshus, anhörigcentral och frivilligcentral. Målet är att 
tillsammans med föreningslivet skapa en attraktiv, öppen och lättillgänglig mötesplats samt verka för att 
bryta isolering och ensamhet. 

Träffpunkt Simonsland har, precis som all annan verksamhet, fått ställa om inriktningen under 2020. 
Som en följd av det kom idén om en stödlinje för personer i riskgruppen 70 år och äldre. Vi ställde om 
verksamheten på mindre än en vecka och resultatet blev en succé. Arbetet pågår med att undersöka 
möjligheten att Stödlinjen permanentas även efter coronapandemin. 

Vi fick, tack vare bra marknadsföring i samband med vårens insatser i samband med coronapandemin, 
in mer än 200 nya frivilliga. Det ska vi givetvis ta vara på och ta med oss in till 2021. En ny 
frivilligsamordnare är på plats och uppdraget för 2021 kommer att vara att fortsätta arbeta med att 
bryta isoleringen för äldre och lägga till målgrupperna personer med funktionsnedsättning och invånare 
mitt i livet. 

Arvsfondsprojektet Aktivitetsinspiratör har under resans gång haft många motgångar. Precis när vi 
skulle starta upp bröt coronapandemin ut. Trots svårigheter att anordna praktik har fem personer från 
daglig verksamhet ändå kunnat påbörja utvecklingsinsatsen och projektet har nu beviljats medel för 
ytterligare ett år. Förhoppningen är att deltagarna ska kunna göra praktik på olika öppna verksamheter 
och mötesplatser. 
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En annan del i vår satsning inför 2021 är att fler invånare ska få en meningsfull sysselsättning. I 
dagsläget har vi 11 anställda i caféet som av olika anledningar är utanför den ordinarie 
arbetsmarknaden. Det kan vara relaterat till en funktionsnedsättning, långtidssjukskrivning, lång tid 
utanför arbetsmarknaden eller språkträning. Vi har även byggt om receptionen för att kunna utöka våra 
öppettider. 

Från 2021 kommer Träffpunkt Simonsland att ingå i enheten för Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet. 

 

Ambitionshöjande åtgärder 

2021 har Träffpunkt Simonsland som mål att kunna ge sysselsättning för upp till 20 personer utifrån 
ovanstående beskrivning. Vi gör anpassningar genom att vi säger upp vårt avtal om lokalvård, vilket ger 
utrymme att i egen regi sköta städningen av lokalerna och tillsätta en handledare. Verksamheten 
kommer då att ha tre handledare som ansvarar för individuell utveckling hos deltagarna genom: 

 Caféverksamhet för Café Simon samt Café Festligheten där allt utom bröd bakas och tillagas av 
egen personal. 

 Reception. Våra medarbetare ska vara ansiktet utåt, välkomna våra gäster och få lättare 
dataträning. 

 Lokalvård. Städning och hygienkontroll av lokaler omfattande ca 4000 m² 
 Värdar/ Värdinnor. Visa besökare rätt och träna det sociala samspelet. 
 Vaktmästeri med enklare vaktmästaruppdrag. 

Vi har påbörjat arbetet med att föreningar som verkar i huset får bättre ekonomiska möjligheter mot att 
de utför utåtriktad verksamhet för andra än sina medlemmar.Vi kommer därför att skriva nya avtal om 
samverkan med de föreningar som hyr lokaler på Träffpunkt Simonsland. I omtaget ingår även att 
bereda plats för fler föreningar och få samtliga föreningar mer involverade i husets aktiviteter. 

4.5.10 Anläggningsenheten 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhandahåller anläggningar för idrotts-, motions-, utebad- och 
friluftsverksamhet. Anläggningarna ska också kunna tjäna som arrangemangs- och 
evenemangsanläggningar där så är möjligt. Uppgiften är att med bra service tillhandahålla god miljö i 
funktionella anläggningar till skolidrott, föreningar och allmänheten. Vår bokningscentral svarar för 
uthyrning av idrottsanläggningar i stadens samtliga delar. Målet är att driva anläggningarna så att de 
upplevs som attraktiva med hög standard och servicenivå. I målet ingår att åstadkomma ett optimalt 
öppethållande och högsta möjliga nyttjande. Föreningar och privatpersoner skall genom 
bokningscentralen på ett enkelt sätt kunna boka lokaler och anläggningar. 

Föreningsdrift alternativ driftform 

Fritids- och folkhälsonämndens intentioner är att låta föreningar och/eller byalag sköta driften av 
anläggningar så långt det är möjligt. I de samtal som förs mellan förvaltningens personal och berörda 
föreningar diskuteras alltid dessa frågor. Idag finns ett 20-tal föreningsavtal i olika former. En ambition 
under året är att utveckla själva avtalsmodellen, så att de kvalitetssäkras oavsett vilket "uppdrag" 
föreningen gör för förvaltningen. 

Idrotts-/fritidsanläggningar 

I Knalleland och runt Borås Arenaområdet pågår det många olika aktiviteter för att förstärka arenorna 
och skapa ännu bättre förutsättningar för idrott. I praktiken pågår det arbete med utveckling eller 
byggande inom samtliga arenor. Borås Arena AB har investerat i en ny fullstor fotbollshall vid Ryda 
sportfält. En omfattande renovering av Borås Arena pågår för att möta framtidens krav på en modern 
och anpassad arena för toppfotboll på nationell och internationell nivå. 
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På en upprustad och anpassad Ryavallen arrangerades nyligen junior EM i friidrott.  Anläggningen fick 
mycket höga betyg av europeiska friidrottsförbundet och de tävlande. Alidebergsbadet är renoverat och 
anläggningen är nu komplett för stora nationella tävlingar. 

Isyta är en bristvara i Borås och för närvarande pågår ett arbete för att förbereda för två nya isytor i 
Borås. Under vintern 2020/2021 kommer Fritids- och folkhälsonämnden att rekommendera ett förslag 
för placering av desamma. 

Friluftsgårdar och områden 

Kypegården och Kransmossen är två populära friluftsområden som erbjuder motionsaktiviteter för alla 
åldrar. Kypegården är en attraktiv och välbesökt anläggning med ett friluftsbad i direkt anslutning till 
gården. Den femåriga planen för en "modernisering" av anläggningen har startat och förhoppningsvis 
kan slutföras inom några år. Förvaltningens ambition är att knyta an fler föreningar till Kypeområdet, 
för att skapa organiserade aktiviteter och utveckla gården till en friskvårds- och rekreationsanläggning 
som har ett stort utbud av hälsofrämjande aktiviteter.. På Kransmossen finns många olika möjligheter 
till aktiviteter, där är också ett flertal föreningar engagerade i området. Mariedals IK hyr sitt klubbhus, 
som är beläget i hjärtat av Kransmossen, av Borås Stad och driver en IOP-verksamhet med en öppen 
mötesplats. I klubbhuset finns också fina separata möjligheter till ombyte, dusch och bastu för 
allmänheten. I samverkan med Mariedals IK kan klubbhuset bli den framtida samlingsplatsen för alla 
besökare till Kransmossen. 

Borås Arena 

På huvudarenan (Borås Arena 1) har det investerats ca 80 milj kr under året i ny LED-belysning, nya 
LED-skärmar och storbildsskärmar, ny ljudanläggning, tätning av fogar, uppgradering av toaletterna 
samt att stora delar av Sjuhäradsläktaren är totalrenoverad. Nästa del i projektet Borås Arena 2.0 är en 
ombyggnad av den "gamla" Harald Nyborg-lokalen. Förslag kommer att tas fram under vintern 
2020/2021 för troligt färdigställande 2021. Återigen kan Arenan få epitetet en av Sveriges finaste och 
bästa fotbollsarenor som uppfyller alla dagens krav på en elitarena. 

Sjuhäradshallen 

Verksamheten i Sjuhäradshallen växer för varje år. Både gymnastiken och parasporten önskar fler tider 
för sin verksamhet och arbete pågår med att optimera användandet av hallarna. SISU Idrottsutbildarna 
kommer under hösten 2020 att flytta sitt kansli till de ombyggda kontorslokalerna i Sjuhäradshallen (där 
tidigare IF Elfsborg hyrde). Detta är ett bra initiativ, då SISU kommer "mitt i hjärtat" av 
idrottsanläggningar och föreningsverksamhet. 

Ryavallen 

Erfarenheter från tidigare års mästerskapstävlingar och tidigare kunskaper kommer att ligga till grund 
för ett antal åtgärder som bör göras under 2021. Läktarbyggnadens betong måste tätas för att skydda 
underliggande lokaler, sittbrädorna bytas ut, fasaden och fasadbelysningen repareras, ett permanent tak 
över pressläktaren bör skapas. Ryavallen invigdes 1941 som en av dåtidens bästa fotbollsanläggning och 
har de senaste åren blivit mer och mer anpassad för friidrott. Under 2021 kommer SM i friidrott för 
seniorer att avgöras på Ryavallen med IK Ymer som tävlingsarrangör. 

Konstgrässtrategi 

Utbyggnaden av konstgräsplaner är klar och ersatt av en plan för ett succesivt utbyte av konstgräset 
efter slitage och utnyttjandegrad, som revideras varje år. Under kommande år kommer ett större arbete 
pågå med miljöförbättrande åtgärder runt samtliga konstgräsplaner för att minimera spridandet av 
gummigranulat. Vi är dessutom med i Naturvårdsverkets beställargrupp tillsammans med bland annat 
Svenska Fotbollsförbundet och arbetar med att söka hitta ett miljömässigt bättre ersättningsmaterial till 
gummigranulatet. 
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Ryda fotbollshall 

På Ryda IP har den nya hallen varit igång under ett år. En fantastisk bra och ändamålsenlig hall. 
Utmaningen har legat i tillgängligheten till hallen. Under hösten 2020 kommer 55 nya p-platser att 
iordningställas ca 250 m från hallen och i anslutning till grönytorna. Vi kommer också att underlätta för 
personer med funktionsnedsättning att kunna parkera i direkt anslutning till hallen. Hallen kommer väl 
till pass under vintern när Borås Arena stängs och träningar behöver flyttas. Under tidig vårsäsong kan 
IF Elfsborg, Norrby IF med flera lag spela matcher i hallen som har plats för 800 sittande på läktarna. 

Bodavallens idrottsområde.  

Bodavallen är ett strategiskt beläget idrottsområde i en tätbefolkad stadsdel. Tillsammans med flera 
aktörer inom Borås Stad, bland annat Bodaskolan, Tekniska förvaltningen, Mark och exploatering, 
Lokalförsörjningsförvaltningen och boende i området samt föreningsliv, har en visionsplan tagits fram. 
Det finns stora behov av upprustning av befintliga omklädningsrum, att utveckla olika idrotter och 
friluftsliv samt att se över jämställdhetsaspekten och tillgängligheten i området. Nya aktörer på området 
är Borås Cricket klubb och Borås Rugby Fotboll Club klubb vilket ger större möjligheter för ungdomar 
i området att prova på och delta i föreningsaktiviteter. Vi satsar tillsammans med SISU 
Idrottsutbildarna på att få barn och ungdomar att pröva olika idrotter och röra på sig mera. Under 
vintern 2020/2021 kommer en reviderad projektstudio att genomföras med de olika kommunala 
aktörerna samt med de berörda föreningarna i området. Detta för att bestämma färdriktningen på 
området de kommande åren. 

Boråshallen 

Har genom åren använts flitigt och trycket är fortsatt stort. En förstudie har gjorts för att utröna 
renoverings- och utbyggnadsbehovet. I ett gemensamt förslag med Lokalförsörjningsförvaltningen 
presenteras en successiv renovering och ombyggnad av Boråshallen under de kommande åren. En del 
åtgärder har skett, men renovering och anpassning av omklädningsrummen samt 
tillgänglighetsanpassning kvarstår. 

Trots detta fungerar hallen idag som stadens bästa evenemangsarena. Detta mycket tack vare att Borås 
Basket, som nyligen har invigt en om- och tillbyggnad av läktaren för att skapa restaurang- och 
serveringsmöjligheter i direkt anslutning till spelplanen. Föreningen investerar i byggnationen och hyr ut 
restaurangen till en restauratör. Ett avtal är tecknat mellan Borås Basket och Fritids- och 
folkhälsonämnden kring verksamheten, så att anläggningen kan nyttjas av andra föreningar och 
arrangörer vid andra tillställningar än Basket. Investeringen beräknas vara klar innan årsskiftet 
2020/2021. 

Borås Skidstadion 

På Borås skidstadion/Ymerområdet har Borås SK färdigställt bygget av en ny klubbstuga med 
tillhörande omklädningsutrymmen och serveringsytor med tillhörande värmestuga för allmänheten. 
Stugan blir ett rejält tillskott för området och dess besökare. Skidstadion förbereds för större nationella 
tävlingar, tyvärr fick vi ställa in SM-veckan vinter, men Borås skidlöparklubb kommer ändå att göra ett 
försök med att arrangera SM på skidor i februari månad. Ymerområdet är mycket välbesökt av 
allmänheten som ströv- och motionsområde. I området finns många föreningar och intressenter, vilket 
innebär en utmaning i att skapa de bästa förutsättningarna utifrån besökare och förening. 

Spår och leder  

Våren 2020 gjordes en uppföljning av den Spår- och lederplan som togs fram år 2016. Samtidigt 
beslutades också om en ny plan för åren 2021-2025, med ett fortsatt fokus att förbättra och underlätta 
för allmänheten att besöka och aktivera sig i sina nära grönområden och skogar 

Inriktningen är att underlätta för allmänheten att röra sig i grönområden och skogar just där de bor, 
oavsett om de bor nära centrum eller i något mindre samhälle utanför staden. 
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Några av de projekt som planeras att genomföras under 2021 är: 

 Etapp 1 av nytt mountainbikeområde i Kransmossens frilufts- och rekreationsområde. 
 Långvandringsled som utgår från Kransmossen och förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, 

Transås, Kråkered, Björkehov, Älmås och Gånghester. 
 Utbyte av belysning och stolpar på Kypegårdens elljusspår 
 Elbelysning mellan Sjöboparken och Sjöbovallen. 

Badplatser 

Föregående vinters hårda stormar orsakade stora erosionsskador på flera badplatser. Vi gör därför ett 
uppehåll i vår beslutade badplatsplan och fokuserar främst på åtgärder kopplade till detta istället. 

Det projekt som avses genomföras under 2021 är: 

 Förlängning av stensatt strandpromenad för att förhindra framtida erosion. 
 Nya bryggor till Hofsnäs badplats 
 Asfaltering av en liten del av Almenäs badplatsparkering 

Ett eventuellt tillkommande skyttecenter.  

För närvarande diskuteras ett sammanhållet och gemensamt skyttecenter tillsammans med Borås 
skytteallians. I skrivande stund finns inga politiska beslut om investeringar, men Fritids- och 
folkhälsonämnden har fått Kommunfullmäktige uppdrag att vara stadens kontakt i det fortsatta arbetet. 
Ärendet kommer med all sannolikhet att vara aktuellt under våren 2021 och i det läget finns möjligheter 
att komplettera med en ekonomisk kalkyl. 

 

Ambitionshöjande åtgärder  

Prioriteringen för 2021 ligger på framför allt fyra områden. Vi vill förstärka och förbättra våra spår och 
leder samt utebadplatser och vi vill underlätta och skapa förutsättningar för människor med 
funktionsnedsättning att ta del av det breda fritidsutbudet som Borås har. Vi är övertygade om att 
kunskapen om människor med funktionsnedsättning måste öka, speciellt för de som behöver extra 
kognitivt stöd. Dels så behöver kunskapen öka inom vår egen organisation men också inom 
föreningslivet. Här måste riktade insatser skapas för att uppnå ett jämlikt fritidsutbud på lika villkor. 

Som tredje prioriterade uppgiften är att utveckla Bodavallens idrottsområde till ett sjudande 
aktivitetscentrum med allehanda fritidsverksamheter. Det fjärde området handlar om att ta fram ett 
konkret förslag till placering av två nya isytor i Borås, detta för att ge de tre föreningarna, Borås HC, 
Borås konståkningsklubb samt Konståkarna i Borås förutsättningar för att utveckla sin verksamhet. 
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4.5.11 Badenheten 

Badenheten 
Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och 
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet, i och vid vatten till bad, 
träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. 
Asklandabadet är anpassat och hyrs i huvudsak ut till personer med olika funktionsnedsättningar. Vid 
Borås Simarena finns även Alidebergsbadet, ett utomhusbad som Simklubben Elfsborg bedriver 
tillsammans med Badenheten. 

Fastigheterna förvaltas av Lokalförsörjningsförvaltningen. Den tekniska driften samt skötsel av vatten- 
och ventilation på våra anläggningar köper vi från 1 januari 2020 från Servicekontoret. Den tekniska 
Driftenheten, som tidigare låg på vår egen förvaltning, har flyttats över till Servicekontoret för att 
enheten inte ska vara så sårbara med sin bemanning. 

Vi vill bidra till att ge Boråsaren en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Vi ska bedriva våra 
verksamheter så att alla gäster upplever kvalité, omsorg och personlig service. Vision 2025 ligger till 
grund för de mål som badenheten arbetar efter, bland annat att skapa mötesplatser och att ta 
gemensamt ansvar för barn och unga. I praktiken innebär det ett kontinuerligt arbete med att erbjuda 
vattenträning i grupp, babysim, simlekis, simundervisning för både barn och vuxna, crawl kurser för 
nybörjare och erfarna. Flera av våra anläggningar har även kvällar med olika bastuarrangemang. Här kan 
man då få en bastuupplevelse med doftoljor och bastuviftningar. Vi arbetar ständigt med att öka 
tillgängligheten ur olika perspektiv. 

Ett av våra största uppdrag är att serva grundskolan med att ge alla barn i årskurs 2 och 3 
simundervisning under skoltid. Vårt gemensamma mål är att alla elever i år 3 ska klara av att hoppa eller 
dyka i på djupt vatten och simma 25 m. Målet är satt för att eleverna ska ha en bra grund för att klara 
kommande mål i år 6. Alla barn har olika förutsättningar för att klara målen utifrån tidigare erfarenheter 
till vatten och fysiska förutsättningar. Vår ambition är att från höstterminens start 2021 starta igång vår 
nya kunskapsstege som vi jobbat med under 2020. Det innebär att vi startar 
vattenvana/simundervisning redan i förskoleklass och följer barnen ända upp till årskurs 6. Vi tror att 
detta ska öka simkunnigheten, som de senaste åren minskat. 

Under våren 2021 återupptar vi samverkansprojekt Sommardoppet med simklubben SK70, SLS (Södra 
Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Här erbjuds alla 5-åringar i Borås Stad gratiskurser i 
vattenvana. Vi ser det som en bra möjlighet för alla 5-åringar att kunna få en förberedande 
vattenvanekurs, oavsett ekonomiska förutsättningar. I år är inte Simklubben Elfsborg tänkt som 
medarrangör för Sommardoppet. Detta då Borås Simarena även i år ska stänga för renovering. 
Simklubben önskade avsätta all ledig tid för sina egna simkurser, då det blir ett avbrott i deras ordinarie 
verksamheten under Borås Simarenas renovering 
 
Även sommaren 2021 planerar vi för att Borås Simarena ska genomgå en fortsatt renovering, etapp två. 
Första etappen gjordes 2020 och andra etappen genomförs förhoppningsvis 2021. Stängningen är 
planerad maj till och med augusti, för att störa verksamheterna så lite som möjligt. Vi planerar att 
öppna Alidebergsbadet i maj så simklubben Elfsborg kan flytta ut sin verksamhet dit. 

Badenheten har ett effektiviseringskrav för 2021 på 700 tkr. 
Det medför att vi kommer förändra öppettiderna för Borås Simarena inför 2021. Vi kommer att 
behöva stänga för allmänheten på söndagar. Det betyder även att vi inte kommer att förlänga två 
vakanta  tjänster på 80% vardera. Övrig personal går över på samma avtal och regelverk som vi har för 
Sandaredsbadets-  och Dalsjöbadets personal. 
Simklubben Elfsborg kommer i och med denna förändringen kunna utöka sin verksamhet på söndagar 
på Borås Simarena. 
Vi har kompenserat våra gäster genom att inte höja biljettpriserna för Borås Simarena 2021. 
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Under senare delen av 2020 fick vi en förstärkt ram för 2020 och 2021 till Badenheten med 300 tkr. 
Denna förstärkning fick vi, då vi under tre års tid har gjort speciella lönesatsningar genom 
kompetenshöjande åtgärder inom enheten. 
Åtgärderna har kostat oss ca. 450 tkr, som vi fått lösa inom befintlig budget. Denna kompensationen på 
300 tkr är vi mycket glada för. Det hjälper oss i en redan mycket ansträngd budget. 

Verksamhetsmått när det gäller besöksstatistiken för våra anläggningar för 2021. 
Stadsparksbadet 240 000 besök. 
Borås Simarena 170 000 besök. 
Sandaredsbadet 65 000 besök 
Dalsjöbadet 38 000 besök 
Alidebergsbadet 30 000 besök. 

Stadsparksbadet är vårt största bad med flest besökare, ca 240 000 besök per år. Badet är ett familje- 
och motionsbad mitt i centrala Borås. Här kan vi erbjuda alla typer av undervisning i vatten, 
motionssim och vattengymnastik. Barnkalas är ett populärt inslag på Stadsparksbadet. På badet finns en 
privat aktör som driver café och restaurang. Numera finns även ny aktör som driver gymmet. Ett antal 
föreningar bedriver olika typer av verksamhet i badet. 
 
Det är med glädje vi nu kan presentera ett totalrenoverat bad, både invändigt och utvändigt. Vi vill 
erbjuda Boråsarna ett bad med olika typer av aktiviteter för såväl barn som vuxna och har något för 
hela familjen oavsett om man vill motionera eller leka. Under 2021 är ambitionen att återfå gamla och 
nya badgäster efter både planerad och oplanerad stängningar på grund av renovering under 2017-2019, 
och en vår och sommar 2020 med begränsade öppettider på grund av Covid-19. Vi har nu ett renoverat 
bad men inga nya attraktioner som lockar besökare. Detta gör att vi behöver sänka de budgeterade 
besöken för Stadsparksbadet för att det ska hamna på en realistisk nivå. 

Borås Simarena är en mycket populär motions-, tränings- och tävlingsanläggning. som besöks av 
ca 170 000 besökare per år. Här har föreningslivet fått förutsättningar att växa i antalet grupper och 
aktiviteter. Anläggningen är också populär som träningsanläggning för simföreningar runt om i landet 
och från Norge och Danmark. Simarena samverkar med föreningslivet och skapar förutsättningar för 
simundervisning för ensamkommande barn/ungdomar. I samverkan med Svenska Livräddnings 
Sällskapet (SLS) arrangeras även Simlärarutbildningar. 

Som en konsekvens av anpassningskravet för 2021, kommer vi att stänga Simarenan på söndagar för 
allmänheten. Simklubben Elfsborg har dock möjlighet att bedriva föreningsverksamhet i hallen istället. 
 
Alidebergsbadet är ett populärt utomhusbad och utflyktsmål under sommarmånaderna. Anläggningen 
är föreningsdriven och har ca 30 000 besökare under säsongen. Dessutom lämpar sig anläggningen bra 
för tränings- och tävlingsverksamhet. 
 
Sandareds sim- och idrottshall är ett bad för alla åldrar men fokus på barnfamiljer. Tre dagar i 
veckan öppnar vi redan kl. 06.00 för morgonpigga motionärer. Under dagtid bedrivs undervisning för 
skolor. Eftermiddagar och kvällar är det öppet för allmänheten. Badanläggningen är öppen 10 månader 
på året och har stängt två månader för sommarsimskolor, sommardoppet, lägerverksamhet, 
storstädning och underhållsrenovering. 
Simföreningen SK70 har stor verksamhet i badet från kl 1600 på måndagar, då badet är stängt för 
allmänheten. De bedriver även verksamhet, efter att badet stängt för allmänheten, på lördagar och hela 
söndagarna. Vi har även privata aktörer som hyr in sig i Sandaredsbadet och bedriver simskolor och 
djupvattenträning. På lördagskvällar hyr vi ut badet till två olika kvinnoföreningar. 
 
Dalsjöbadet/Dalsjöhallen profilerar sig som ett lugnare alternativ, med huvudinriktning på vuxna 
samt barn upp till 12 år. Speciella motionssimkvällar två dagar i veckan i lugn och mysig miljö är mycket 
uppskattade inslag. I Dalsjöbadet har vi även en fin bastu på vår inhägnade utegård. Här körs speciella 
bastuarrangemang. 
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Målet är att få så många som möjligt att komma till anläggningen och att vi ska kunna erbjuda flera 
olika motionsformer. Vår önskan är att vi ska kunna utveckla barnverksamheten ytterligare framöver. 
Då de båda bassängerna i Dalsjöbadet går på samma reningssystem, går det inte att ha olika temperatur 
i de två bassängerna. Det gör det svårt att bedriva verksamheter för de små barnen och påverkar 
möjligheten att locka barnfamiljer med riktigt små barn. Även miljön runt bassängerna är i behov av 
upprustning med tanke på både säkerhet och attraktionskraft. 

Viskaforsbadet består av en liten bassäng med omklädningsrum, dusch och bastu. Badet är obemannat 
och ligger i anslutning till Viskaforsskolan. Skolan bedriver där egen simundervisningen. Badet hyrs 
även ut kvällstid samt till olika föreningar och fritidsgården. 

Asklandabadet i Fristad är ett litet bad utrustat med hjälpmedel för att kunna ta emot personer med 
olika funktionsnedsättningar. Badet hyrs idag främst ut till daglig verksamhet samt av olika boenden. 
Det finns även några föreningar och företag som bedriver verksamhet där. 

 

Ambitionshöjande åtgärder 
Under 2021 kommer vi att arbeta extra mycket med att försöka skapa en jämlik hälsa för våra invånare i 
Borås. Vi ser att vi kan bidra med att försöka öka simkunnigheten hos boråsarna. 
Vi fortsätter med arbetet för att bli certifierade som en Vattensäker Kommun. För att lyckas med detta 
måste vi samverka med flera andra förvaltningar. I arbetet ingår även att förändra utbildningsstegen för 
våra grundskoleelever. 
 
Vi vill att våra bad ska vara tillgängliga för alla. Här kommer vi under 2021 arbeta mer med att se vad vi 
kan göra för att underlätta för de som har en kognitiv funktionsnedsättning. Vi deltar aktivt i arbetet 
som pågår i Svenska Badbranschen med utbildningar och titlar för badsveriges personal. 
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4.6 Bidragsramen 

4.7 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Intäkter 45 70 45 45 0 

Kostnader -43 695 -43 220 -44 195 -44 195 0 

Buffert 0 0 0 0 0 

Nettokostnader -43 650 -43 150 -44 150 -44 150 0 

Kommunbidrag 43 650 43 650 44 150 44 150 0 

Resultat 0 500 0 0 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0  

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 

4.8 Nämndens uppgift 

Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela föreningsbidrag till 
barn/ungdoms-, pensionärs-, funktionshinder-, etniska samt sociala föreningar. 

Förutom bidragsgivning till föreningslivet så utför föreningsenheten ett stort antal aktiviteter och 
processer tillsammans med det lokala föreningslivet och ofta i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. 
Bland annat så är avdelningen med och samordnar Föreningsgalan, Idrottsskolan, arbetet med Säker 
och trygg förening samt kontinuerliga träffar med föreningsanställda. Utbildningar på temat 
föreningskunskap spelar en central roll i enhetens uppdrag att stärka demokratiarbetet i föreningslivet. 
Föreningsenheten spelar en stor roll i de många olika arrangemangen och tävlingarna som avgörs i 
Borås. 

Nya bidragsregler har införts under 2020. Det nya systemet är mer jämlikt och sammansatt. Vi 
kommer att ta hänsyn till övergångsregler under 1-3 år för att ge föreningarna en rimlig chans att 
anpassa sig. Det finns också en tröghet i systemet då många bidrag bygger på vad föreningarna 
redovisat bakåt i tiden, vilket gör att anpassningar inte kan undvikas i ett sådant läge. 

Coronapandemin har också gjort att föreningar har förändrat sin verksamhet och anpassat sig till 
Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vilka långsiktiga konsekvenser detta kommer att få kan vi först 
utläsa senare i vinter. Vi kommer säkert att behöva anpassa föreningsstödet för att stödja föreningarna i 
denna besvärliga tid. 

Idrottsskolans arbete i socialt utsatta områden har gett resultat. Vi finns nu representerade i samtliga 
av Välfärdsbokslutets definierade områden som socialt utsatta, om än i vissa områden i lägre 
omfattning. Motion och rörelse tidigt i livet har stor inverkan på hur aktiv man är i vuxenlivet och 
Idrottsskolan kan ha en avgörande roll till en fortsatt aktiv fritid. Att finnas och verka i dessa områden 
ger förhoppningsvis resultat på sikt. 

Fritids- och folkhälsonämnden vill fortsätta att utveckla Idrottsskolan och ge verksamheten bättre 
förutsättningar att verka under 2021. Uppräkningen på 500 tkr kommer att tillägnas Idrottsskolan för 
att förstärka verksamheten där vi idag inte är så starkt representerad. Att tillsammans med SISU 
Idrottsutbildarna, föreningar och Öppen ungdomsverksamhet hitta former för att genomföra 
Idrottsskolan i dessa områden är en prioriterad verksamhet 2021. 
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Säker och trygg förening, har sedan 2013 haft stor påverkan på föreningarna i Borås då det infördes 
ett krav på certifiering för att få lokalbidrag. Andelen certifierade föreningar ökar varje år men inte i den 
takt förvaltningen önskar. Under 2021 kommer detta att vara ett prioriterat område. 

Riksidrottsförbundet levererar årligen en sammanställning över det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) 
som visar på antalet deltagare och träningstillfällen. Generellt kan sägas att LOK-stödet är könsneutralt 
konstruerat, men att det i praktiken gynnar pojkars idrottande. Detta på grund av att stödet premierar 
idrottsverksamheter med stora träningsgrupper och träningsintensiv verksamhet. Samtidigt visar 
statistik att pojkar är generellt mer representerade i stora lagidrotter medan flickor är det i individuella 
idrotter. 

Föreningsenheten träffar föreningar kontinuerligt. Träffarna har tre viktiga syften; enheten får en bättre 
vetskap om vilka aktiviteter som genomförs, enheten kan informera föreningarna om vilka möjligheter 
förvaltningen och Borås Stad kan erbjuda och avslutningsvis att skapa bra och tillitsfulla relationer. 
Träffarna genomförs i ofta samarbete med SISU Idrottsutbildarna i Borås. 

Tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen pågår ett samarbete kring de sociala föreningarna. En 
ökad kunskap och en bättre kontakt med dessa föreningar gör att verksamheten utvecklas positivt. 
Föreningarna kan också hitta nya samverkansformer med andra föreningar som man inte gjort tidigare. 

4.9 Verksamhet 2021 

Tkr Budget 2020 
Prognos 

2020 
Budget 
2021:1 

Budget 
2021:2 

Förändring 

Administration 
föreningsenhet 

-3 455 -3 455 -3 545 -3 545 0 

Föreningsbidrag -32 020 -31 390 -32 330 -32 330 0 

Bidrag till etniska 
föreningar 

-2 000 -2 000 -2 050 -2 050 0 

Bidrag till sociala 
föreningar 

-2 800 -2 930 -2 925 -2 925 0 

Bidrag till 
funktionshindrade 

-1 275 -1 275 -1 250 -1 250 0 

Bidrag till 
pensionärsföreningar 

-2 100 -2 100 -2 050 -2 050 0 

Summa -43 650 -43 150 -44 150 -44 150 0 

4.9.1 Förändring i budget 2021:2 jämfört med budget 2021:1 

Inom bidragsramen har det efter beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige inte skett några 
förändringar i jämförelse med det förslag som nämnden fattade beslut om i augusti 2020. 

Tilldelad bidragsram för 2021 är 44 150 tkr. I jämförelse 2020 så är ramen uppräknad med 500 tkr. 
Inom ramen finns inget tilldelat effektiviseringskrav för 2021. 

Prognos 2020 

I nuläget prognostiseras ett överskott, med som lägst, ca 500 tkr för bidragsramen. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Fritidsgårdsverksamhet 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Öppethållande timmar per vecka, 
fritidsgård 

350 315 

Öppethållande dagar per vecka 6 6 

Andel besökare som är flickor/kvinnor 38% 50% 50% 

5.2 Badenheten 

5.2.1 Besökare 

5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal besökare Stadsparksbadet 240 000 240 000 

Antal besökare Borås Simarena 170 000 170 000 

Antal besökare Sandaredsbadet 65 000 65 000 

Antal besökare Dalsjöbadet 38 000 38 000 

Antal besökare Alidebergsbadet 24 187 30 000 30 000 

  



Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2021:2 37(44) 

5.3 Föreningsenheten 

5.3.1 Ungdomsföreningar 

5.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bidragsberättigat medlemskap 20 923 21 000 21 000 

Bidragsberättigat föreningar 166 165 165 

Antalet aktiviteter 60 218 65 000 65 000 

Andel unika deltagare som är 
flickor/kvinnor 

43% 50% 50% 

Andel unika deltagare som är 
pojkar/män 

57% 50% 50% 

Andel föreningar som är certifierade 
som säkra och trygga 

46% 55% 55% 

5.3.2 Etniska föreningar 

5.3.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bidragsberättigat medlemskap 3 998 5 000 4 500 

Antalet aktiviteter 3 481 3 500 3 500 

Andel unika deltagare som är 
flickor/kvinnor 

42% 50% 50% 

Andel unika deltagare som är 
pojkar/män 

58% 50% 50% 

Andel föreningar som är certifierade 
som säkra och trygga 

19% 50% 60% 
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5.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av 
funktionsnedsättning 

5.3.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bidragsberättigat medlemskap 4 171 4 200 4 300 

Antal aktiviteter 2 370 2 500 2 500 

Andel unika deltagare som är 
flickor/kvinnor 

61% 50% 50% 

Andel unika deltagare som är 
pojkar/män 

39% 50% 50% 

Andel föreningar som är certifierade 
som säkra och trygga 

14% 50% 50% 

5.3.4 Pensionärsföreningar 

5.3.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bidragsberättigade medlemskap 9 134 9 200 9 000 

Andel unika deltagare som är 
flickor/kvinnor 

67% 50% 50% 

Andel unika deltagare som är 
pojkar/män 

33% 50% 50% 

Andel föreningar som är certifierade 
som säkra och trygga 

9% 40% 50% 

5.3.5 Överenskommelsen 

5.3.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal anslutna 
föreningar/organisationer 

83 95 95 

Antal upprättade avtal /IOP 7 8 8 
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5.4 Anläggningsenheten 

5.4.1 Borås Arena 

5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antalet utnyttjade timmar på 
konstgräset 

1 281 1 500 1 500 

5.4.2 Borås Arena 21300 

5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antalet utnyttjade timmar på 
konstgräset 

1 812 1 300 1 500 

5.4.3 Lundby Park 

5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal köpta årskort på Skatehallen 65 65 

Antal föreningsaktiviteter 82 70 70 

5.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete 

5.5.1 Brygghuset 

5.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Öppethållande timmar per vecka, 
Brygghuset 

36 36 

Andel besökare som är flickor/kvinnor 47% 50% 50% 
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5.5.2 Mötesplatser 

5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Öppethållande timmar per vecka, 
mötesplatser 

170 185 185 

Öppethållande dagar per vecka 6 5 6 

Andel besökare som är flickor/kvinnor 47% 50% 50% 
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6 Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

1 Utveckling av miljöförbättrande åtgärder 
kring konstgräsplaner och utbyte av gräs 

1 693 600 1 200 1 200 

2 Utveckling av idrottsanläggningar ute 
och inne 

1 500 1 500 1 500 1 500 

3 Utveckling av aktivitetsplatser 3 901 2 000 1 350 1 000 

4 Utveckling av spår och leder 3 307 2 500 1 500 1 500 

5 Utveckling av badplatser (utebad) 400 900 500 500 

6 Evenemangstaden Borås 605 1 000 750 750 

Summa 11 406 8 500 6 800 6 450 

1) Utveckling av konstgräsplaner 

Vi följer den utbytesplan som finns för våra 16 konstgräsplaner, varje plan har en "livslängd" på ca 7-10 
år, beroende på utnyttjandegraden under åren. Därefter rullas gräset upp och används på skolgårdar 
eller andra allmänna ytor, där konstgräset fyller en bättre funktion än en grusplan. 

Beviljad budget 2021: 600 tkr´ 

 

2) Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne 

Detta är en årlig summa som går till ny utrustning och inventarier i våra idrottshallar och idrottsplatser, 
den är helt nödvändig om vi vill ha en fungerande verksamhet utan avbrott. 

Beviljad budget 2021: 1 500 tkr 

 

3) Utveckling av aktivitetsplatser 

Vi följer den plan som är upprättad och beslutad i Fritids- och folkhälsonämnden. 

Vid Kypegården antog 2019 antog nämnden en femårig utvecklingsplan för friluftsområdet som hade 
utarbetats i dialog med besökare och allmänhet. Allmänheten hade i olika forum fått tycka till och 
lämna synpunkter på förbättringsåtgärder. 

Under kommande år vill vi asfaltera infarten till gården, Belysning vid befintligt utegym samt 
komplettera med ett tak intill utegymmet för barnvagnar och dylikt. 

På Kransmossen är ambitionen att under nästkommande år färdigställa området och då främst med 
fokus på entréområdet och iordningsställa befintliga parkeringsytor med asfalt och linjering. 

På Sjöbo park- och arenaområde, finns stora möjligheter för att anlägga ett nytt frilufts- och 
rekreationsområde i området omkring Viskan och Trollskogen med Sjöbovallen som nav. Sjöbo är en 
stadsdel förvaltningen har valt att satsa lite extra på, på grund av att stadsdelen inom flera områden 
utmärkt sig negativt i välfärdsbokslutet. Under 2021 föreslås att röja området vid Viskan och skapa två 
till tre grillplatser samt undersöka möjligheterna att anlägga en badplats och en ”kanotramp”.  
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För att tillgängliggöra området så mycket som möjligt bör fler entréer synliggöras och alla bör märkas 
upp med välkomstskyltar. I anslutning till dessa bör det även finnas en informationstavla över området. 
Extra stora skyltar bör placeras vid entrén som ligger i anslutning till parkeringen vid Sjöbovallen. Även 
på Sjöbo torg bör närheten till frilufts- och rekreationsområdet synliggöras. 

På Gässlösa idrottsområde har vi ambitionen att komplettera anläggningen med ett 
utegym/hinderbana och en hundrastplats. Detta skulle göra det nya frilufts- och rekreationsområdet 
mer komplett. 

Beviljad budget 2021: 2 000 tkr 

 

4) Spår och leder 

Våren 2020 gjordes en uppföljning av den Spår- och lederplan som togs fram år 2016. Samtidigt 
beslutades också om en ny plan för åren 2021-2025, med ett fortsatt fokus att förbättra och underlätta 
för allmänheten att besöka och aktivera sig i sina nära grönområden och skogar 

Inriktningen är att underlätta för allmänheten att röra sig i grönområden och skogar just där de bor, 
oavsett om de bor nära centrum eller i något mindre samhälle utanför staden. 

Några av de projekt som planeras att genomföras under 2021 är: 

 Etapp 1 av nytt mountainbikeområde i Kransmossens frilufts- och rekreationsområde. 
 Långvandringsled som utgår från Kransmossen och förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, 

Transås, Kråkered, Björkehov, Älmås och Gånghester. 
 Utbyte av belysning och stolpar på Kypegårdens elljusspår 
 Elbelysning mellan Sjöboparken och Sjöbovallen. 

Beviljad budget 2021: 2 500 tkr 

 

5) Badplatser - utebad 

Föregående vinters hårda stormar orsakade stora erosionsskador på flera badplatser. Vi gör därför ett 
uppehåll i vår beslutade badplatsplan och fokuserar främst på åtgärder kopplade till detta istället. 

Det projekt som avses genomföras under 2021 är: 

 Förlängning av stensatt strandpromenad för att förhindra framtida erosion. 
 Nya bryggor till Hofsnäs badplats 
 Asfaltering av en liten del av Almenäs badplatsparkering 

Beviljad budget 2021: 900 tkr 

 

6) Evenemangsstaden Borås 

Här gör vi insatser för att underlätta för föreningar att arrangera stora tävlingar och mästerskap. 
Insatserna kan variera beroende på vilka arrangemang som tilldelas staden. Under 2021 kommer ett 
antal prestigearrangemang att avgöras i Borås, troligtvis SM på skidor, SM i Badminton, Bordtennis SM 
och Friidrotts SM. 

Beviljad budget 2021: 1 000 tkr 
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6.2 Investeringar som löper över flera år 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Utgift 

tom 2019 

Total 
budget 

2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Projekt
status 

1 Utveckling av 
Borås Skidstadion 
ink. förberedelser 
inför SM-veckan 
2021 

10 000 6 128 1 872 1 000 500 500 2 

2 Boda 
aktivitetspark 

7 750 3 950 1 550 1 000 750 500 2 

3 Kronängsparken 5 000 0 1 000 4 000 0 0 2 

4 Almenäs 
badplats 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Borås 
Skyttecenter 

0 0 0 0 0 0 0 

Summa 22 750 10 078 4 422 6 000 1 250 1 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

1) Utveckling av Borås skidstadion 

Arbetet på skidstadion fortskrider enligt plan, trots att SM-veckan fick ställas in. Investeringarna görs 
för att stärka skidstadion som en attraktiv anläggning för såväl boråsare, föreningsliv och besökande 
gäster.  . 

Beviljad budget 2021: 1 000 tkr 

2) Boda aktivitetspark 

Satsningen på Boda fortgår för att färdigställa aktivitetsparken samt förstärka tryggheten i området med 
bland annat ny och kompletterande belysning. 

Beviljad budget 2021: 1 000 tkr 

 
3) Kronängsparken 

I enligt med en ny detaljplan för området så kommer fotbollsplanen att behöva flyttas. En 
kostnadsberäkning uppgår till 5 000 tkr och avser flytt av spelplan samt ny läktare och nytt staket samt 
belysning. Projektet tidsberäknas till senhösten 2020 samt 2021, det kan också förskjutas beroende på 
detaljplanens genomförande. Summan bör reserveras med tanke på att området eventuellt måste 
saneras. 

Satsningen förutsätter full kostnadstäckning för de kapitalkostnader som uppstår i samband med 
investeringen. 

Beviljad budget 2021: 4 000 tkr 
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4) Upprustning Almenäs i samband med Borås 400-årsjubileum 

I samband med Borås 400-årsjubileum vill vi göra en större upprustning av ett av boråsarnas största 
besöksmål sommartid. Upprustningen kommer delvis att bestå av tillgänglighetsanpassningar, både för 
bad och friluftsliv, samt även ett nytt aktivitetsområde. 

Satsningen förutsätter full kostnadstäckning för de kapitalkostnader som uppstår i samband med 
investeringen. 

Beviljad budget 2021: 0 tkr 

 

5) Nytt skyttecenter 

Borås skytteallians planerar och genomför studier för en eventuell etablering av ett nytt skyttecenter i 
anslutning till Guttasjön. Arbetet kräver en hel del fördjupningsstudier, inte minst kring olika 
miljöaspekter samt realistiska kostnadskalkyler med mera. Summan föreslås täcka de olika utredningar 
som är en förutsättning för att komma vidare med projektet. 

Satsningen förutsätter full kostnadstäckning för de kapitalkostnader som uppstår i samband med 
investeringen. 

Beviljad budget 2021: 0 tkr 
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Svar på remiss - Informationssäkerhetspolicy Borås 

stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Borås Stads 

informationssäkerhetspolicy med synpunkter på vikten av god samverkan och 

dialog i det kommande arbetet kring framtagandet av styrdokument och 

anvisningar.        

Sammanfattning 

Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information 

vid varje given tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är 

muntlig, pappersbunden eller digital. Den ska vara tillgänglig för de som 

behöver den och har behörighet att ta del av den. Den ska vara komplett och 

korrekt och ha en lämplig nivå av spårbarhet. 

Syftet med policyn är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller för att 

säkerställa informationssäkerhet inom Borås Stads alla förvaltningar, nämnder 

och majoritetsägda bolag.  

Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska bedrivas genom ett ledningssystem 

för informationssäkerhet och dataskydd (LIS) enligt ISO/IEC 27000. 

Ledningssystemet på kommunövergripande nivå består av 

informationssäkerhetspolicy samt styrdokument. Styrdokumenten är en av de 

viktigaste hörnstenarna. Här anges vad som ska genomföras och bedrivas och 

hur arbetet ska gå till genom olika anvisningar.  

Ledningssystemet är ett stöd för att säkerställa att informationssäkerhetsarbetet 

sker på ett strategiskt, systematiskt och samordnat sätt över hela kommunen. 

Målet och ambitionen är att ledningssystemet ska vara infört i Borås Stad senast 

2025. 

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för stadens 

informationssäkerhetsarbete. Ansvaret för att samordna, utveckla och leda 

arbetet har Kommunstyrelsen. Nämnder och helägda bolag ansvarar för att 

efterleva riktlinjer och beslut som fastställs av Kommunstyrelsen. På varje 

förvaltning/klusternivå finns utvalda representanter som ansvarar för att driva 

arbetet på förvaltningsnivå.       
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Beslutsunderlag 

1. Remiss – Informationssäkerhetspolicy Borås Stad, 2020-11-02 

                                

Beslutet expedieras till 

1. ks.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxxx-xx-xx
Gäller för: Alla nämnder och bolag
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr: KS 2020-00721
Gäller till och med: 2024

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Informationssäkerhetspolicy Borås stad
Inledning och syfte
Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information vid varje given 
tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är muntlig, pappersbunden eller 
digital. Skyddet ska utgå ifrån genomförd informationssäkerhetsklassificering och därmed 
vara tillgänglig för de som behöver den och har behörighet att ta del av den. Informationen 
ska också vara komplett och korrekt och ha en lämplig nivå av spårbarhet.

Informationssäkerhetsarbetet måste ständigt anpassas efter aktuella hotbilder, 
både vad avser yttre såväl som inre hot. Det kan handla om kunskapsbrister hos 
medarbetare eller intrång både i fysiska miljöer som i kommunens IT-miljö.  
Syftet med denna policy är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller för att säkerställa 
informationssäkerhet inom Borås stads alla förvaltningar, nämnder och majoritetsägda bolag.

Vad är informationssäkerhet
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av 
information utifrån från fyra aspekter:

• Tillgänglighet. Möjligheten att utnyttja information efter behov i förväntad 
utsträckning och inom önskad tid.

• Riktighet. Skydd av informationen så att den är och förblir korrekt och fullständig.

• Konfidentialitet. Informationen är tillgänglig endast för den som är behörig att ta 
del av den och använda den.

• Spårbarhet. Möjlighet att i efterhand visa hur och av vem informationen har 
hanterats.

Arbetet med informationssäkerhet består av både administrativa som tekniska säkerhetsåtgärder 
där merparten av arbetet är kopplat till de administrativa åtgärderna. Det är respektive förvaltning/
bolag som ansvarar för de administrativa åtgärderna med stöd av det kommungemensamma 
arbete som ska ske i informationssäkerhetsgrupper ledda av informationssäkerhetsansvarig. 
Dataservice sköter de tekniska säkerhetsåtgärderna som krävs och då även genomförandet 
av dessa åtgärder.

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att Borås Stad ska ha en effektiv informationsförsörjning 
som skapar förutsättningar för ett effektivt arbete i kommunen samt bygger förtroende hos 
både invånare, medarbetare och andra aktörer.

Borås Stads förhållningssätt för informationssäkerhet
Det är Borås Stads förhållningssätt för informationssäkerhet att informationssäkerhetsarbetet 
och dataskyddet ska bedrivas systematiskt genom ett ledningssystem för informationssäkerhet 
och dataskydd enligt standarderna1 ISO 27001, ISO 27002 och ISO 27701.

All information som hanteras ska skyddas på en lämplig nivå, utifrån genomförda 
informationssäkerhetsklassificeringar, riskanalyser och organisationens riskacceptans.

Det ska finnas tydliga regler för hur information ska hanteras inom Borås Stad och desshelägda 
bolag, särskilt viktigt i de fall där integritetskänslig information hanteras. All hantering av 
information ska ske i enlighet med interna regler, gällande rätt samt följa överenskommelser 
i ingångna avtal.
1 ISO/IEC 27001, Ledningssystem för informationssäkerhet 
  ISO/IEC 27002, Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder 
  ISO/IEC 27701, Tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter
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All personal ska ha tillräckliga kunskaper om stadens informationssäkerhetsarbete, förväntas 
känna till gällande regler och ta ansvar för sin del i informationssäkerhetsarbetet.

Roller och ansvar inom informationssäkerhet
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om vilken informationssäkerhetspolicy som ska gälla för Borås 
Stad och har det yttersta ansvaret för stadens informationssäkerhetsarbete.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna, utveckla och leda arbetet med informationssäkerhet 
inom hela Borås Stads verksamheten. Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för 
informationssäkerhetsarbetet. 

Nämnder och helägda bolag

Nämnder och helägda bolag ansvarar för att efterleva riktlinjer och övriga beslut som fastställs 
av Kommunstyrelsen gällande informationssäkerhet.

Dataskyddsombud (DSO) 

Har i uppdrag att bevaka så personuppgiftsansvarig lever upp till dataskyddsförordningen 
(GDPS) och annan relevant lagstiftning. Detta görs genom rådgivning, utbildning och 
vägledning samt genom olika former av granskning. 
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Remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås Stad 

 

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra 

informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt 

informationshantering. Detta skapar förtroende både inom och utanför 

organisationen.  

Informationssäkerhetsansvarig i Borås Stad har i sitt arbete med att införa ett 

gemensamt arbetssätt gällande informationssäkerheten i Borås Stad tagit fram 

ett förslag på Informationssäkerhetspolicy som nu sänds på öppen remiss. 

Framtagandet av denna policy har pågått under en tid och 

Informationssäkerhetspolicyn är det första stegen av flera för att få Borås Stads 

alla förvaltningar och helägda bolag att jobba med informationssäkerhet på ett 

gemensamt, strukturerat och enhetligt sätt. 

Remissyttranden ska innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar ska alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/bolagets beslut.  

Remissvaren ska ha kommit in till Stadsledningskansliet senast 2020-12-31. 

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

 

Ange diarienummer KS 2020-00721 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 
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Remissinstanser  

1. Kommunstyrelsen  

2. Samtliga nämnder 

3. Samtliga helägda kommunala bolag 

 

Stadsledningskansliet 

Informationssäkerhetsansvarig Borås Stad 
Stefan Fransson 
stefan.franssonn@boras.se 
033-35 71 02

mailto:stefan.franssonn@boras.se
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Remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget till Stadsbyggnadsprogram 

”Staden vid parken” och översänder remissvaret till samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om förslaget till 

Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid parken”. Parken avser att binda 

samman staden från Rya Åsar i norr till Gässlösa i söder och erbjuda en 

varierande parkmiljö med inslag av rekreation, rörelse, möten, idrott och natur 

samt bidra till en genare väg genom staden om man färdas via cykel eller till 

fots. Genom att binda ihop olika stadsdelar via ett grönt stråk möjliggörs 

upplevelser och möten av olika karaktär beroende på de områden som parken 

passerar. Parken avser att bidra till en sammanhållen struktur för hur staden 

fortsätter planeras och utvecklas längs parkens dragning. Parken avser att visa 

vägen för kommande stadsplanering.  

Arbetet med staden i parken har pågått aktivt sedan hösten 2019 genom ett 

intensivt internt arbete och dialoger med externa parter, såsom fastighetsägare, 

invånare med flera. För att parken ska bli verklighet krävs att alla berörda parter 

drar åt samma håll och bidrar till att verkställa sitt ansvarsområde inom parkens 

dragning. Fritids- och folkhälsonämnden har aktivitetsytor längs parken, främst 

Kronängsparken och Götavallen men har också ett stort ansvar genom dialoger 

med föreningsliv och övrigt civilsamhälle. Även områden som ligger i parkens 

periferi är vikta för nämnden, såsom Sjöbovallen, Almenäs, Kronängs IP och 

Gässlösa rekreationsområde. Dessa angränsar till stråket och bör förbindas till 

parken.  

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till arbetet och tillstyrker 

remissen               

Ärendet i sin helhet 

Parken avser att utgöra ett långt sammanhängande stråk genom Borås, från 

Sjöbo, Knalleland och Getängen i norr till Göta och Gässlösa i söder. Parken 

ska vara tillgänglig för alla och syftar till att utgöra en sammanhängande 

grönstruktur som knyter ihop stadsdelar och erbjuder olika platser som bidrar 

till aktiviteter av olika slag. Möjligheten till grönska, rekreation, aktivitet och 

social möten är viktiga värden i parken, samtidigt som den utgör en möjlighet 
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att färdas med cykel el till fots på ett enkelt och genare sätt genom staden än 

vad befintliga vägar möjliggör.  

För att parken ska kunna förverkligas förutsätter det en tydlig politisk riktning 

och utifrån det en väl fungerande samverkan med gemensamma prioriteringar 

mellan berörda förvaltningar tillsammans med såväl näringsliv, fastighetsägare 

och civilsamhället. Parken är ett långsiktigt arbete, vilket kommer att 

färdigställas genom att de olika delarna förverkligas och till slut resulterar i 

stråket som helhet.  

I remissvaret önskar Samhällsbyggnadsnämnden att följande frågeställningar 

belyses utifrån de mål och det uppdrag Fritids- och folkhälsonämnden har; 

•                   på vilket sätt skulle parken kunna bidra till en ökad måluppfyllelse? 

• på vilket sätt kan ni bidra till ett förverkligande av parken? 

• vilket ansvar har ni i arbetet med att förverkliga parken? 

 

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för folkhälsoarbetet i staden och ur ett 

folkhälsoperspektiv är parken ett positivt inslag. Genom att binda ihop utsatta 

områden med staden i övrigt överbryggas barriärer som utgörs av tågrälser och 

större vägar och som skiljer områden åt. Parken ska vara tillgänglig för alla och 

motverka vanligt förekommande hinder för rörelse och aktivitet, såsom 

människors skillnader i livsvillkor, och snarare skapa möjligheter att mötas över 

generationer och mellan kulturer. Fritids- och folkhälsonämnden anser att det 

sociala perspektivet i parken, genom att ta del av andra kulturer, uppleva nya 

miljöer och att kunna umgås genom aktiviteter på olika ställen i parken är 

viktiga värden. 

Parken kommer att stärka de befintliga platser som Fritids- och 

folkhälsonämnden ansvarar för inom stråket, genom att underlätta för 

besökarna att ta sig dit samt att locka nya människor till platsen. De platser som 

ligger inom nämndens ansvar är främst aktivitetsytorna Kronängsparken och 

Götavallen. Dessa är inslag som i parkens planering ska bidra till lek, rörelse 

och aktivitet både i organiserad och oorganiserad form. För att säkerställa att 

områdenas utbud tillfredsställer behovet av platserna och bidrar till parken som 

helhet bör planeringen av områdena ske tillsammans med civilsamhället och 

andra berörda förvaltningar och samarbetspartner.  

Även Knalleland som eventområde har ett ömsesidigt förhållande till parken då 

det skulle gynnas av parkens dragning genom att bli en attraktion för besökarna 

till eventområdet, men även utgöra ett positivt inslag i parkens utbud.  

Parken bör knyta an till områden som är av intresse för invånarna och som 

bidrar till parkens olika funktioner, genom ökad rörelse, en genare väg och 

sammanbinda olika områden. Fritids- och folkhälsonämnden ser gärna att 

parken förbinds med områdena Almenäs, Sjöbovallen och Rya Åsar i norr, samt 

Kronängs IP och Gässlösas rekreationsområde i söder. 
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Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för utveckling och drift av stadens 

aktivitetsplatser samt spår och leder. Mycket av detta arbete sker genom dialog 

och samarbete med tekniska nämnden och utvecklingen inom ramen för 

”Staden i parken” bör genomföras i samma anda. Det är viktigt att identifiera 

aktuella ytor längs tråket och samarbeta med berörda parter så långt det går. 

Föreningslivet är en central samarbetspart i utvecklingen av parken, då den 

kommer utgöra ytor för aktiviteter i föreningsregi, men parken bör också 

skapas genom en nära dialog och konstruktiv samverkan med civilsamhället och 

föreningslivet. Genom nämndens uppdrag att stödja föreningslivet är det en 

självklar del att involvera dem i processen.  

Det pågående arbetet med ”Staden i parken” har redan omfattat flera olika 

initiativ att involvera invånarna och lyssna in deras önskemål, förslag och 

farhågor. Fritids- och folkhälsonämnden vill uppmärksamma det arbetet som 

positivt och därmed poängtera vikten av att involvera olika aktörer och 

däribland civilsamhället i olika medskapande processer, för att parken ska bli 

Boråsarnas gemensamma yta och som är tillgänglig och attraktiv för alla.  

Ur ett trygghetsperspektiv är det bra att parken innehåller olika ”rum” och 

erbjuder olika aktiviteter, vilket antas locka människor med olika intressen och 

behov. Flödet av människor är centralt för den upplevda tryggheten. Likaså är 

skötseln av miljöerna avgörande för upplevelsen av trygghet. Synpunkter från 

genomförda dialoger med invånarna lyfter bland annat behovet av 

papperskorgar. Det är viktigt redan från början att skapa en trend i parken som 

genomsyras av att den är ren och välskött, viket uppmuntrar människor att 

bibehålla den i det skicket. 

Fritids och folkhälsonämnden anser att arbetet med parken är ett positivt inslag 

i den samhällsbyggande processen och vittnar om ett nytt sätt att tänka kring 

stadsplanering såväl som möjligheterna att arbeta gemensamt, mellan stadens 

politik och förvaltningar tillsammans med civilsamhället, näringslivet och andra 

berörda aktörer. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden Vid Parken                      

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Stadsbyggnadsprogram för Borås

Staden vid parken
Stadsplanering på ett nytt sätt − igen!

REMISSVERSION



2 Till vänster: karta över parkens sträckning. Kartan finns i större format på sidorna 18-19.

Borås Stad har under 20 år arbetat med 

utveckling runt Viskan. Nu breddar 

vi mittfåran och planerar en grön 

tvilling. Ett park- och mötesstråk som 

löper parallellt med stadens blå stråk 

Viskan. Stadsbyggnadsprogrammet 

”Staden vid Viskan” beslutades 2002 

och då, precis som nu, såg staden 

att traditionell översiktsplanering 

enligt plan- och bygglagen inte 

räcker till. Nu tar vi återigen fram ett 

stadsbyggnadsprogram, Staden vid 

parken. Vi arbetar med stadsplanering 

på ett nytt sätt, igen! 



3

Innehåll

MÅLBILD FÖR PARKEN 5

VI SKA BYGGA EN PARK FÖR HELA BORÅS! 6

PARKER I OMVÄRLDEN 14

PARKEN ÄR ETT RESULTAT AV BORÅS ÖVERGRIPANDE MÅL 22

ARBETE HITTILLS 24

ARBETE HÄRNÄST 26

FYSISKA PROJEKT 30

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT GENOMFÖRANDE 32

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM ÅR 2021 34

Stadsbyggnadsprogrammet är en konkretisering 
av översiktsplanens och utbyggnadsstrategins 
inriktning mot gröna och blå strukturer.  
Arbetet med programmet har pågått under 2020.

Medverkande
Representanter från Fritids- och folkhälsoförvalt-
ningen (FOF), Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), 
Miljöförvaltningen (MF), Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen (SBF), Tekniska förvaltningens (TEK) trafi-
kenhet och parkenhet, samt Stadsledningskansli-
ets (SKA) strategiska samhällsplaneringsavdelning 
(SPA) och mark- och exploateringsavdelning (MEX).

Styrgrupp
Strategiska gruppen (förvaltningschefer Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen, Lokalförsörjningsför-
valtningen, Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnads-
förvaltningen, Tekniska förvaltningen samt chef 
för Strategisk samhällsplanering under Stadsled-
ningskansliet).

Programmets arbetsgrupp
Paulina Bredberg, planarkitekt 
Felix Lorentzon, planarkitekt 
Richard Mattsson, stadsarkitekt 
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare och parkchef

Till vänster: karta över parkens sträckning. Kartan finns i större format på sidorna 18-19.
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Målbild 
för 

parken

”Vi skapar en vackrare och 
attraktivare stad. En välanvänd 
grön promenad sammanlänkar 
och befolkar platser, funktioner 
och stadsdelar. Den säkerställer en 
långsiktig tillgång till vatten- och 
grönområden av god kvalité och 
är den självklara ryggraden i en 
växande stad.”
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Vi ska bygga en park för hela Borås!

En lång, sammanhängande park genom hela Borås. Där människor möts och umgås. Där 
vi träffar nya och gamla bekanta. Där det finns rum för både vila och rörelse. Där små 
och stora får utrymme. Där naturen får blomma. Där staden kan växa och staden kopplas 
samman. En lång, sammanhängande park för alla boråsare. 

Parkens kärnvärden
Parkens grundkoncept formuleras i tio 
kärnvärden. Parkens kärnvärden, utan 
inbördes ordning, är att:

 » Parken ska utformas med fokus på 
gestaltad livsmiljö: livet mellan husen.

 » Parken ska utgöra en sammanhängande 
grönstruktur som knyter an till naturen i 
parkens utkant och vara en plats där träd 
som får växa sig stora ryms i stadsmiljön.

 » Parken ska inrymma en stor vari-
ation av ekosystemtjänster.

 » Parken ska löpa parallellt 
med Viskan och samspela på de 
platser där det är möjligt. 

 » Parken ska i ett sammanhängande 
stråk sträcka sig mellan Getängen, 

Sjöbo och Knalleland i norr, via stads-
delarna Norrby, Centrum, Göta och 
Gässlösa till Gässlösaskogen i söder.

 » Parken ska vara allmänt tillgänglig, men 
behöver inte ägas till fullo av kommunen. 

 » Parkens olika delar och platser ska bidra 
till sin närmaste omgivning, med aktiviteter, 
funktioner och mötesplatser, samtidigt som 
platserna tillsammans bildar en helhet.

 » Parken skapas succesivt under många 
år genom att flera platser blir klara.

 » Parken ska sätta ramarna för 
de detaljplaner som görs och de 
bygglov som ges utmed sträckan. 

 » Parkens startskott ska ske under 
Borås 400-årsjubileum 2021.

Hallbergsbron byggdes för att bära biltrafik. Nu visar vi vad den bör bära – träd!
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En linjär park krymper avstånden 
och möjliggör förtätning av Borås
Enligt utbyggnadsstrategin för Borås ska 
antalet bostäder öka i centrum, det innebär 
även att efterfrågan på närheten till allmän 
plats, parker och torg kommer att öka. 
En linjär park säkerställer att det behovet 
uppfylls och är på sikt en bättre lösning 
än att riva och ersätta befintliga kvarter i 
centrum med parker. Tillgången till fria ytor 
är en viktig faktor för att vi ska trivas och 
må bra i urbana miljöer. En sammanhäng-
ande linjär park som sträcker sig mellan två 
naturområden (Rya åsar i norr och Gäss-
lösa i söder) möjliggör snabba, enkla och 
miljövänliga rörelsemönster genom stads-
strukturen. Borås utbyggnadsstrategi styr 
utvecklingen av den linjära parken genom 
staden. Nya förtätningsmöjligheter kommer 
att uppstå där sträckningen för parken 
säkras och förverkligas. 

På de allmänna platserna sker stadens 
dagliga flöden, människor möts och umgås. 

Här sker handel och transporter och det går 
stundtals att få en glimt av stadens iden-
titet. När Borås ska förtätas är det av vikt 
att göra rätt prioriteringar för att utveckla 
de platser som finns mellan huskropparna. 
Med förtätning menas antingen att mark 
som tidigare inte varit bebyggd tas i anspråk 
eller att äldre byggnader rivs och får ett nytt 
användningsområde. Genom att säkra och 
utveckla allmänna platser i samklang med 
förtätningsprocessen kommer den linjära 
parken att föda projekten och projekten 
att föda parken. 

En linjär park utvecklar allmänt tillgängliga 
platser när staden växer och blir tätare. 
Genom att först bereda plats åt grön 
struktur och människors dagliga rörelse-
mönster visar kommunen var staden kan 
växa och utvecklas. Attraktiva lägen skapas 
genom att parken ansluter till kvarter och 
stadsdelar samt binder samman stads-
strukturen på ett för Borås, och till viss del 
Sverige, nytt sätt. Genom att binda samman 

Parken omfamnas och integreras i den kringliggande bebyggelsen.
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flera stadsdelar av staden som i dagsläget 
är skilda från varandra syresätts stadsstruk-
turen. Den linjära parken kommer att bestå 
av stråk där människor kan färdas långsamt 
till fots eller på cykel. Långsammare rörelser 
ger liv och rörelse till fastigheternas första 
våningar.

En linjär parks främsta styrkor är att:
 » Parken mynnar i två stora natur-

områden (norr och söder) som från 
centrum med lätthet nås med cykel på 
15 minuter åt både norr och söder. 

 » Parken binder samman naturområden 
och kan fungera som viktig livsmiljö och 
spridningsväg genom ett urbant landskap 
och ge ökad biologisk mångfald i staden.

 » Parken binder samman stadsdelarna 
Getängen, Norrby, Centrum, Druve-
fors, Göta och Gässlösa med lokaler 
för verksamheter, bostäder och service. 

På så vis aktiveras stadsdelarna. De 
ökar i status och blir på ett sätt en del 
av centrum i och med att tillgänglig-
heten till de olika stadsdelarna ökar.

 » Parken minskar och motverkar 
segregation genom att nya rörelse-
mönster skapas. Det raderar barriärer 
mellan stadsdelar som tidigare varit 
segregerade och befunnit sig på 
olika socioekonomiska nivåer. 

 » Parken korsar eller tangerar Viskan 
på flera punkter genom stadsväven. 
Det kommer att skapa intressanta 
noder med höga rekreativa värden. 
Några exempel på platser är Ekoplatsen 
vid Holmsgatan, Hallbergsplatsen 
strax norr om Stadsparken, Repsla-
garegatan i stadsdelen Getängen och 
Viskaslänten i stadsdelen Göta.

Topografin 
och barriärerna
Borås stadsstruktur är 
brokig, och på några platser 
dåligt sammanlänkad, med flera stora 
barriärer som delar staden och framförallt 
avskärmar centrum från väst, ost och åt syd.
Järnvägen runt Norrby, Kust till kustbanan 
som klyver Göta, Viskan som slingrar sig 
genom Gässlösa och Getängen är några 
tydliga exempel på barriärer. Barriärerna 
leder bland annat till att bilen fortsatt är ett 
attraktivare färdmedel för korta resor än 
vad cykeln eller bussen är.

En linjär park bryter stadsdelarnas isole-
ring och ändrar de dagliga flödena genom 
staden. När nya platser aktiveras kommer 
upplevelsen av närhet inom Borås tätort 
att öka. Upplevelsen av närhet ökar i 
sin tur känslan av närvaro och trygghet. 
Genom god gestaltning av offentliga rum 
kan segregation byggas bort i ett längre 
tidsperspektiv.

Broar ska bygga bort de barriärer som parken korsar.

Köpenhamn. Marken höjs med en svag lutning upp mot bron.

Trygga och tillgängliga 
allmänna platser
Med allmän plats menas i detta stadsbygg-
nadsprogram mellanrummen mellan husen 
som av stadens invånare uppfattas som 
offentlig. Det innebär att det inte nödvän-
digtvis måste vara mark som i detaljplan 
har bestämmelsen park, natur, gata eller 
torg. Det måste inte heller vara mark ägd av 
kommunen utan även privata bostadsgårdar 
och förträdgårdar kan ingå. Tyngdpunkten 
ligger i att platsen gestaltas och formas för 
att alla ska vilja vistas där, för att på så vis 
bidra till den linjära parkens sammanlagda 
utbredning från norr till söder.

Att få känna sig trygg på allmän plats ska 
vara en rättighet för alla. Den linjära parkens 
popularitet ökar genom god gestaltning, 
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säkra passager för gående och cyklister i 
förhållande till andra trafikslag, närheten till 
kommunal och privat service och möjlighet 
att nå stora ytor för aktivitet och rörelse. 
En grön, linjär park förblir trygg och säker 
tack vare att den är rikligt befolkad och 
välbesökt.

Olika funktioner och miljöer 
blir en del av parken
Parken får olika funktion på olika delar 
och bidrar till sin omgivning på olika sätt 
beroende på plats och behov just där. 
Parken kan bli en öppen och tillgänglig 
konstutställning, förskolor och skolor kan 
använda parken som skolgård, restauranger 
och foodtrucks kan använda parken som 
matplats. På omvänt sätt kan befintliga 
funktioner och ytor införlivas eller skapas 
för att bli en del av parken.

Lekfull konst i Örebro som en del av Open Art. Popcornet stod på en tillfälligt avstängd gata.

GRIFTEGÅRDAR

Svenska kyrkan i Borås har sett att det finns 
intresse av att vistas och uppehålla sig på 

kyrko- och griftegårdar även utan att besöka 
en gravplats eller en intilliggande kyrka. 
Ett tydligt exempel på det är Brämhults 
kyrkogård som även har uppfört ett utegym 
och slingor för promenad och motion. 
Från centrum och söderut ligger Borås 
griftegårdar som på ett pärlband. Närmast 
centrum ligger Sankt Ansgars vid Stads-
parken, efterföljt av Sankta Birgitta på Göta 
och Sankt Sigfrid på Gässlösa. Samtliga 
griftegårdar tangerar parkens sträckning och 
kommer kunna bidra med tillgängliga gröna 
miljöer för rekreation. Städer i Europa som 
har en högre densitet än vad Borås har 
använder flitigt kyrko- och griftegårdar som 
gröna och lättillgängliga offentliga miljöer. 
Självklart sker det med respekt för de som 
ligger begravda där och deras anhöriga. Ett 
bra exempel är Assistentens kyrkogård i 
Nørrebro, Köpenhamn som är öppen för 
allmänheten att cykla igenom eller dricka 
sitt medhavda kaffe i.

Griftegårdarna blir en del av parken.
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SKOLGÅRDAR, LEK- OCH IDROTTSPLATSER

Invid parken i stadsdelen Norrby kommer 
det att uppföras en byggnad som innehåller 
både förskola och studentbostäder. Försko-
lans gård kommer till viss del att vara en 
del av parkens och allmänhetens lekplats. 
När Borås förtätas måste alla verksamheter 
kompromissa och vara delaktiga i ett större 
syfte, att skapa en hållbar, säker, attraktiv 
och närvarande miljö mellan husen. 

I stadsdelen Göta ingår en större gräsyta 
som tidigare använts som fotbollsplan i 
parkens planerade sträckning. Ytor för 
spontan lek och rörelse är viktiga för att alla 
barn och unga ska få möjlighet till rörelse 
och motion. Forskning visar att lek- och 
idrottsplatser som utformas på ett sätt som 
talar till fantasin och leken snarare än till att 
utöva idrott gör att flickor blir mer delaktiga 
och att pojkar tenderar att dominera leken i 
mindre utsträckning.

Konstnärligt utformad lekplats i grön miljö. Kristineberg i Stockholm.

Gestaltad livsmiljö
Boverket fick i maj 2018 i uppdrag av 
Sveriges riksdag att samordna politiken, 
bevaka utvecklingen, höja kompetensen 
och vägleda bland annat kommuner i hur 
framtidens mellanrum mellan husen i staden 
formas och utvecklas. I svenska städer ska 
vi bli bättre på att lyfta fram arkitekturens, 
formens och designens roll i samhället. Med 
gestaltad livsmiljö menas förenklat allting 
som finns runt omkring oss: offentliga 
byggnader och bostadshus, men också det 
offentliga rummet så som parker, gator och 
torg. Målet för uppdraget är: 

”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, 
offentlig konst och kulturarv - ska bidra till 
ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat 
samhälle där alla ska få möjlighet att påverka 
vår gemensamma miljö.”1

1 Boverket

Hur påverkar byggnader stadens mellanrum 
och var slutar egentligen dess gränser? 
Vad mer än trafiken påverkar hur stadens 
gatunät är utformat och hur utformas ett 
torg för framtidens behov i en stad? Arki-
tektur, form och design påverkar våra liv 
och vår vardag - hur vi uppfattar varandra 
och oss själva, hur vi samarbetar och lever 
våra liv tillsammans. Genom god gestaltad 
livsmiljö kan vi förändra vår vardag och 
kanske även vår omvärld till det bättre. 

Puckelbollplanen i Malmö är ett konstverk som vill förmedla budskapet att verkligheten inte alltid förhåller sig till förutbestämda 

regler och att förutsättningarna kan ändras. Att en yta som inte är jämn och helt rättvis suddar ut individens skicklighet och att det 

inte är givet på förhand vem som är bäst på att spela puckelboll. 

Parkens möte med urbana stråk
Urbana stråk är utvecklingsstråk där ny 
bebyggelse och andra åtgärder särskilt bör 
främjas. Parken skapar höga värden för 

boråsaren på liknande sätt som de urbana 
stråken - där fokus dock ligger på god 
kommunikation, livliga bottenvåningar 
och känslan av att vara en del av stadens 
puls. Parken sträcker sig parallellt mellan 
de urbana stråken och i snittet från urbant 
stråk till urbant stråk blir det tydligt att 
fokus ligger på ett lägre tempo. Det går 
i linje med gällande översiktsplan, Borås 
utbyggnadsstrategi samt visionen för Borås 
2025 att identifiera och aktivera de noder 
och stråk i vår stad som har den potentialen. 
Möjligheten till rörelse i staden utökas. Det 
är aldrig svårt att ta sig från en del av staden 
till en annan - via de urbana stråken - eller 
via parken. 



11Parken kan kombineras med kreativa tekniska lösningar, som att anlägga ett glastak mellan två byggnader istället för att tilläggsisolera.



12

I parkens södra ände, vid Gässlösaskogen, möter parken den befintliga naturen.

Park och natur som 
attraktiv granne 
Bland de senaste 25 årens nyetableringar 
i Borås lyfts allt som ofta en närhet till 
gröna miljöer fram för rekreation, rörelse 
och möten. Det tycks finnas flera synergi-
effekter mellan byggnation och grönska. 
Både befintliga och nybyggda byggnaders 
närhet till grön allmän plats verkar ge 
ett ökat fastighetsvärde. Det finns flera 
exempel på projekt inom kommunen där 
ett tungt försäljningsargument är eller har 
varit närheten till park, natur och rekreation. 

Redan byggda projekt är till exempel Hestra 
Parkstad, Trädgårdsstaden Hestra och 
Regementsstaden. Projekt i planeringsfasen 
är exempelvis Tosseryd och Hulta Ängar. 
Ett internationellt känt exempel är High 
Line park i New York som i sig blev så 
attraktivt att även angränsande fastigheters 
attraktivitet och värde ökat snabbt. 

Områdena där parken planeras, beslutas 
och byggs kommer möjliggöra för syner-
gier enligt ovan. Genom att mellanrummen 
mellan husen prioriteras och säkras i 

ett första skede blir fastigheter som får 
möjlighet att angöra parken attraktivare och 
tryggare, och får i förlängningen ett ökat 
värde.
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Parken renar luft, tar hand om 
vatten och lotsar djuren rätt 
En grön parkmiljö ger människan en 
mängd gratis ekosystemtjänster. Förutom 
de ekosystemtjänster kopplade till hälsa, 
rekreation och upplevelser som parken 
bidrar med fungerar den dessutom som 
en viktig klimatmässig resurs. Genom 
smarta lösningar hjälper parken till där det 
behövs med att ta hand om stora mängder 
regnvatten och dagvatten. Parken kommer 
även att bidra till tjänster som till exempel 
pollinering och att med träd och annan 
växtlighet rena luften. 

Parken kommer dessutom att i samspel med 
Viskan fungera som spridningsstråk för 
djur- och växtliv. Där byggnationen tillåts 
ta större plats intill Viskan fungerar parken 
som komplement och grön spridningskor-
ridor, och vice versa. Parken ska inte ersätta 
de funktioner, både för rekreations- och 
naturvärden, som lyfts och premieras i 
Borås grönområdesplan. Istället ska parken 
vara ett komplement och en möjlighet att 
öka den totala ytan och kvaliteten på grön-
områden och stråk både för människor och 
djur i Borås.

Tåsinge Plads i Köpenhamn bidrar till dagvattenhanteringen på allmän plats. Den ger också en oas för djur och har lärande inslag.

Grönskan fördröjer dagvattnet mellan port och parkering samt längs cykelbanan. Köpenhamn.

Vallastaden i Linköping har parkmiljöer som också fungerar som dagvattenhantering.
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Parker i omvärlden
Scaniaparken

Flertalet andra städer har använt sig av 
liknande koncept för att anlägga nya stads-
delar, aktivera slumrande kvarter och skapa 
tryggare allmänna platser i urbana miljöer.

Köpenhamn, Superkilen
Ett gammalt och uttjänt rangerområde har 
omvandlats till ett diversifierat parkstråk 
som representerar befolkningen i närom-
rådet genom en samling objekt från olika 
länder med koppling till befolkningens 
ursprung. Därtill bidrar stråket till goda 
möjligheter för transporter med cykel eller 
till fots och fysisk aktivitet enskilt eller i 
grupp. Den linjära parken korsar några 
större trafikleder där cykel och gångtrafik 
har prioriterats för att skapa ett tryggt 
sammanhängande stråk genom brokon-
struktioner. Det finns få plankorsningar 
längs sträckan, vilket skapar ett i mångt och 
mycket sömlöst stråk.

Superkilen

Malmö, Scaniaparken
I samband med att bomässan Bo01 i Malmö 
öppnade 2001 färdigställdes Scaniaparken i 
Västra Hamnen. Parken anlades längst ut i 
Västra Hamnen för att säkra tillgången till 
strandremsan i samband med att exploa-
teringen tog fart i Västra Hamnen. Parken 
är idag en mycket välbesökt plats av såväl 
boende i stadsdelen som i övriga Malmö. 
Värdet av att bibehålla tillgänglighet till 
kustremsan för allmänheten har gett 
värden så som att stråken befolkas av en 
större mängd människor, bottenvåningar i 
stadsdelen Västra Hamnen fortsätter vara 
aktiverade och mindre verksamheter blir 
framgångsrika.
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Odense, från förort till fjord
Den danska staden har likt Borås ett vatten-
drag som leder genom staden. Odense 
jobbar med att aktivera vattendraget och 
koppla samman parker i ett långt linjärt 
stråk. Projektet kallas för ”från förort till 
fjord” och följer Odense Å från förorten 
i sydväst, genom centrum till fjorden i 
nordöst.

Längs med stråket finns ett sammanlänkat 
nät av parker och i parkerna finns tretton 
stycken lek- och aktivitetsplatser, alla med 
olika teman och inriktningar mot barn och 
unga i skiftande ålder.

Det finns flera platser där olika inriktningar 
möts och finner gemensamma nämnare 
för att utveckla och gestalta livsrummet 
i Odense. Ett exempel är där kultur och 
idrott/rörelse möts genom en konstinstalla-
tion på en husfasad i form av en klättervägg 
med fallskydd under. 

Konstverk i Odense som också fungerar som en klättervägg.
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New York, High Line Park
På Manhattans västra sida i Meatpacking 
District omvandlades 2009 en nedlagd 
upphöjd järnväg till en allmän park på 1,6 
kilometer genom stadsdelen från norr till 
söder. Parken har lyft stadsdelens status 
i New York vilket lett till högre välstånd, 
trygghet och rörelse i stadsdelen. Angräns-
ande fastigheters ökade värde har hjälpt till 
att bekosta parken genom ökade skattein-
täkter för staden. I förlängningen har det 
lett till att parken bekostade sig själv dubbelt 
så snabbt mot vad som var budgeterat för 
projektet.

High Line Park ger New York mer grönska och har ökat fastighetsvärden runt parken.

Paris, Coulée verte René-Dumont
Coulée verte René-Dumont (CRD) är en 
linjär park i Paris som sträcker sig 4,5 kilo-
meter genom stadens södra delar. Projektet 
startade omkring 1980 på delar av den 
nedlagda järnvägslinjen mellan Vincennes 
och Paris. CRD är den första byggda (och 
till viss del upphöjda) linjära parken i sitt 
slag som byggts genom en tät stadsstruktur 
där befintliga byggnadselement har integre-
rats. Många städer har sedan följt efter och 
kopierat den lyckade strategin. 

Under parken inryms lokaler för butiker 
och service. Tidigare passerade järnvägen 
på viadukten och i butikslokalerna låg 
stationen. Järnvägen har nu ersatts med 
tunnelbana. Se bild 1. 

Även sektioner av gator har omvandlats och 
blivit bilfria vilket lett till att långa parkpro-
menader kopplar samman delar av CRD när 
den inte löper på järnvägsspåret. Se bild 2.

För att ta upp höjdskillnader på sträckan har 
tillgängliga ramper byggts in i kvarterstruk-
turen så att parken utan avbrott kan korsa 
tätt trafikerade gator och områden med 
kollektivtrafik. Se bild 3.

Parken angör flera platser längs vägen. För 
att cykeltrafiken ska kunna passera gräs-
mattan friktionsfritt har cykelbana lagts på 
en bro över parken. Se bild 4.

Till höger: i Paris har parken Coulée verte René-Dumont ersatt vägens plats i stadslandskapet. 

Samtliga bilder är därifrån och visar hur parken ändrar form.
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Även sektioner av gator har omvandlats och 
blivit bilfria vilket lett till att långa parkpro-
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tillgängliga ramper byggts in i kvarterstruk-
turen så att parken utan avbrott kan korsa 
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att cykeltrafiken ska kunna passera gräs-
mattan friktionsfritt har cykelbana lagts på 
en bro över parken. Se bild 4.

Paris, Coulée verte René-Dumont
Coulée verte René-Dumont (CRD) är en 
linjär park i Paris som sträcker sig 4,5 kilo-
meter genom stadens södra delar. Projektet 
startade omkring 1980 på delar av den 
nedlagda järnvägslinjen mellan Vincennes 
och Paris. CRD är den första byggda (och 
till viss del upphöjda) linjära parken i sitt 
slag som byggts genom en tät stadsstruktur 
där befintliga byggnadselement har integre-
rats. Många städer har sedan följt efter och 
kopierat den lyckade strategin. 

Under parken inryms lokaler för butiker 
och service. Tidigare passerade järnvägen 
på viadukten och i butikslokalerna låg 
stationen. Järnvägen har nu ersatts med 
tunnelbana. Se bild 1. 
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3 4
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2020

2025

2030

Viskan med både nya boendemiljöer, 
arbetsplatser men också med utrymme 
för grönytor. Miljön längs med Viskan ska 
fortsätta integreras i staden och ses som en 
del i stadsrummet. Innerstaden omfamnar 
Viskan med gröna stråk, parker och 
mötesplatser.

Borås översiktsplan
I Borås Stads översiktsplan 2018 lyfts bety-
delsen av gröna och blå strukturer - grönska 
och vatten - fram då de skapar förutsätt-
ningar för en god livsmiljö. Översiktsplanen 
anger även behovet av att se över hur gröna 
och blå strukturer bör bevaras, utvecklas 
och inkluderas vid förtätning av staden.  

Stadens utbud av parker och grönområden 
ska inte påverkas negativt när stadens kärna 
ska förtätas. Växtlighet på tak och väggar, 
pocket parks med mera anges som smarta 
lösningar som dessutom ofta har sociala 
värden i form av mötesplatser. 

Parken är ett resultat av 
Borås övergripande mål

I centrum har Borås Stad viljan att åter 
vända sig mot Viskan som genom århund-
radena varit den självklara livsnerven. 
Flertalet lyckade arbeten har också gjort 
detta möjligt. Parken som tvilling till Viskan 
förstärker dessa tidigare ansträngningar och 
förtydligar vår fortsatta utveckling.

Ett av de tidigare arbetena med Viskan 
är Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden 
vid Viskan” från 2002. Programmet gav 
en tydlig bild av stadsutvecklingen utmed 
Viskan och har varit en betydande del av 
dess utveckling. Programmet bidrog till 
ett samarbete mellan stadens olika aktörer, 
vilket mynnade ut i exempelvis Sandwalls 
plats och Viskanpromenaden. 

Vision 2025
Borås vision 2025 framhåller att Viskan 
är en plats för inspiration, rekreation och 
upplevelser. Detta motiverar att tillgäng-
liggöra och stärka miljöerna längs med 

Borås Stads utbyggnadsstrategi – Mer stad längs Viskan, med år för planerad byggstart.
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Tillgången till vatten ska vara god i en 
attraktiv livsmiljö. Därför är Viskan ett 
viktigt element som kompletterar bygg-
nader, torg och gröna ytor. De stråk som 
ligger intill Viskan behöver platser och torg 
som inbjuder till möten. Utgångspunkten är 
att Viskan ska vara tillgänglig för alla, såväl 
boråsare som besökare. 

Översiktsplanen pekar också ut ett antal 
urbana stråk. Det är i mellanrummet mellan 
dessa urbana stråk som både Viskan, och 
Viskans gröna tvilling - parken - befinner 
sig. Vi skapar staden omkring, utmed och 
mellan stråken, Viskan och parken.

Borås utbyggnadsstrategi
I Borås Stads utbyggnadsstrategi 2018-
2035 pekas Viskan ut som stadens ryggrad. 
Viskan är grunden för både det gamla och 
nya Borås. Den är ett rekreationsstråk för 
vistelse och upplevelser. Den är också ett 
viktigt grönt stråk med höga naturvärden 
och ekosystemtjänster. Utmed Viskan 
skapas nya offentliga platser, där människor 
möts och där det finns möjlighet till 
aktiviteter. 

Staden vid parken
Det här stadsbyggnadsprogrammet bygger 
vidare på de mål som lyfts i alla ovan 
nämnda styrdokument. Översiktsplanen 
beskriver att staden har höga natur- och 
rekreationskvaliteter genom att gröna 
platser bevaras, utvecklas och skapas. 
Dessa kvaliteter ska kontinuerligt utvecklas 
längs med Viskanstråket, och precis som 
bebyggelsen bildar de gröna platserna 
ett sammanhängande parkstråk, i det här 
stadsbyggnadsprogrammet omnämnt som 

en grön tvilling till Viskan, när staden växer 
från norr till söder. Viskan och dess gröna 
tvilling blir hela stadens sociala mötesstråk 
där boråsare från alla stadsdelar och orter 
kan mötas.

I budget 2020 gav Kommunfullmäktige 
uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden 
att ”konkretisera förslag på att förverk-
liga det som i översiktsplanen kallas det 
grönblå stråket (parken genom staden) som 
ingår i den beslutade utbyggnadsstrategin. 
Förslagen ska redovisas till Kommunsty-
relsen för beslut.”

Det ”grönblå stråket” var ett tidigt arbets-
namn för parken genom staden. Syftet med 
namnet vara att tydliggöra parkens koppling 
till Viskan som stadens blå, och parallella, 
stråk. 

Borås Stads översiktsplan från 2018, Stadsbyggnadsprogrammet för Viskan från 2002 och Borås Vision 2025. 

Inledning

Översiktsplan för Borås
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Arbete hittills

Projektstudio
Strategiska gruppen (se sida 3) beslutade 
den 20 maj 2019 att utgöra styr-/lednings-
grupp för arbetet med att möjliggöra det 
grönblå stråket. Styrgruppen beslutade då 
även att ta initiativ till en projektstudio2 med 
syfte att ta fram en konkretiserad målbild 
för det grönblå stråket genom staden, i såväl 
kart- och bildform som i text.

2 Projektstudio är ett arbetsformat där flera förvaltningar 

tillsammans arbetar intensivt med ett projekt.

Under hösten 2019 genomfördes nio 
projektstudiotillfällen. Syftet var att 
möjliggöra ett förverkligande av visionens, 
översiktsplanens och utbyggnadsstrate-
gins intentioner och ambitioner vad gäller 
att skapa ett sammanhängande parkstråk 
genom innerstaden, parallellt med Viskan 
som stadens blå stråk.

Målen för projektstudioarbetet var följande:

1. Ta fram en konkretiserad målbild för det 
gröna och blå stråket genom staden, i såväl 
kart- och bildform som i text.

2. Förankra denna målbild genom att fram-
tagandet av den sker i nära samarbete med 
de närmast berörda parterna.

3. Identifiera avgörande förutsättningar och 
eventuella hinder som påverkar genomför-
barheten, så konkret som möjligt i tid och 
rum.

4. Ge förslag på åtgärder för att säkra de 
avgörande förutsättningarna och undanröja 
potentiella hinder i god tid.

Samarbetsworkshop
Utifrån det samarbetsuppdrag som 
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fått av 
Kommunfullmäktige (KF) bjöd SBN in 
till en workshop den 11 december 2019. 
Workshopen syftade till att förbereda för 
en politisk förankring av arbetet med det 
grönblå stråket. Inbjudan riktades till presi-
dier och förvaltningschefer från Tekniska 
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden samt ansvariga kommu-
nalråd och oppositionsråd. Som underlag 
för workshopen användes det material som 
hade arbetats fram i projektstudion under 
hösten.

Workshop på Samrådsarenan
Med utgångspunkt i projektstudiomateri-
alet och den genomförda workshopen i 
december genomfördes en workshop om 
det grönblå stråket på Samrådsarenan3 
den 3-4 mars 2020. Detta för att involvera 
näringslivet, fastighetsägare och akademien 
i att utforma förslag på hur ambitionerna 
skulle kunna förverkligas.

Presidieöverläggning juni 2020
I juni 2020 hölls en presidieöverläggning för 
förankring och diskussion kring stadsbygg-
nadsprogrammet. Inbjudna var samma 
personer som till samarbetsworkshopen i 
december. På presidieöverläggningen fördes 
dialog kring beslutsgången, dokumen-
tets varaktighet och stöd för kommande 
arbete samt engagemang hos boråsaren. 
En slutsats från mötet var att det skulle 
genomföras en dialog med boråsarna innan 
vidare politiska beslut. En annan slutsats var 
att Samhällsbyggnadsnämnden skulle skicka 

3 Samrådsarena är ett forum där staden, näringslivet och akade-

mien möts för samverkan kring frågor gällande Borås utveckling.
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ut ett förslag till stadsbyggnadsprogram på 
en öppen remiss innan nämnden översänder 
förslaget till Kommunstyrelsen.

Dialog boråsare augusti-
september 2020
Under perioden 14 augusti till 13 september 
2020 hölls en dialog med boråsarna kring 
parken. Under dialogen var parkens tänkta 
sträckning genom staden markerad med 
gröna målade pilar och prickar, gröna 
pinnar och informationsskyltar längs med 
vägen. Det genomfördes guidade vand-
ringar och cykelturer med stadsarkitekt och 
stadsträdgårdsmästare längs stråket och 
det var en utställning om parken i Kultur-
huset. På en hemsida fanns information 
och en enkät som boråsarna uppmanades 
att fylla i för att tycka till om parkens 
utformning. Vandringarna, cykelturen 
och enkäten marknadsfördes via sociala 
medier och i Borås Stads egna kanaler. 
Dialogen finns sammanställd i en bilaga till 
stadsbyggnadsprogrammet.

Bilder från dialogen med boråsare.
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Arbete härnäst

Det krävs mycket arbete för att parken ska 
bli verklighet. Delprojekt av både fysisk 
och administrativ karaktär behöver sättas 
igång. De administrativa har ett kortare 
tidsspann än de fysiska delprojekten och 
behöver färdigställas tidigt för att under-
lätta för ytterligare och kommande fysiska 
projekt. De administrativa delprojekten 
har kopplingar till varandra och flera av 
dem kan med fördel genomföras av samma 
projektgrupp. Många av delprojekten 
behöver genomföras och färdigställas så 
snart som möjligt under 2021. Vissa av 
delprojekten lever kvar under lång tid. 
Exempelvis behöver en kommunika-
tionsstrategi tas fram inledningsvis, men 
projektet kommunikation lever kvar under 
hela utbyggnadsperioden. 

Organisation
Se organisationsstruktur på nästa sida med 
förtydligande om ägarskap och ansvar. 
Gemensamt för både administrativa och 
fysiska delprojekt är att projektgruppen 

tar fram förslag på deltagare och huvudan-
svarig projektledare i respektive delprojekt. 
Styrgruppen beslutar slutgiltigt om deltagare 
och tidplan. 

Tidplan
Parken är beroende av flera delprojekt 
som länkas samman till en linjär park 
och det kommer att ta många år innan 
helheten finns på plats. Startskottet för 
parkens utbyggnad sker i samband med 
Borås 400-årsjubileum år 2021. Start-
skottet kan innefatta allt från uppstart av 
planeringsprocesser till genomförande 
eller ombyggnad till invigning av färdig-
ställda delprojekt under året. Ordningen 
på projekten och delområdens utbyggnad 
görs baserat på Borås utbyggnadsstrategi. 
Eftersom helheten kommer att ta lång tid 
vet vi i dagsläget inte alla detaljer kring 
alla kommande projekt, men många av de 
projekt som ligger i närtid är identifierade. 
Vissa projekt är redan igång (se kapitel 
Fysiska projekt). 

Uppföljning
Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid 
parken” ska fungera under parkens totala 
utbyggnad. Stadsbyggnadsprogrammet ska 
följas upp och vid behov revideras löpande 
under utbyggnadstiden. Inledningsvis bör 
uppföljning ske ofta för att säkerställa att 
alla administrativa projekt är i fas. För att 
belysa behovet av att avsätta resurser för 
uppföljning finns det omnämnt som ett 
delprojekt. 

Finansiering
För en jämn utbyggnad av parken under 
lång tid föreslås att det löpande genom-
förs en blandning av de komplexa, mer 
kostsamma åtgärderna och de enklare, 
mindre kostsamma och därmed snabbare 
åtgärderna. 

Kommunstyrelsen äger investering och 
driftmedel för de kommunala medlen. 
Styrgruppen tar fram förslag på budget-
fördelning i samband med den årliga 

budgetprocessen. Kommunala budget-
medel ska alltid ges för investering och drift 
ihop. Parken kräver dock nya lösningar för 
samarbete och gemensamma finansierings-
modeller mellan kommunen och privata 
aktörer. För att möjliggöra ett förverkli-
gande av parken föreslås ett delprojekt där 
finansieringslösningar utreds och befästs. 

Kommunikation 
När ett projekt sträcker sig över en bygg-
period på kring 10-20 år är det viktigt med 
kommunikation. Det är också viktigt att 
prata både om helheten och om delarna. 
Varje delprojekt ska sättas in i kontexten 
det är en del av, men det ska också pekas 
på nyttan för olika målgrupper med just 
det färdigställda delprojektet. Varje plats är 
viktig och ska bidra både i sin enskildhet 
idag och till helheten i framtiden. 

Kommunikation pågår parallellt med hela 
processen. För att belysa behovet av att 
avsätta resurser för kommunikation finns 
det därför omnämnt som ett delprojekt.



27

Projektgrupp
Förvaltningsöverskridande
Deltagare utses och beslutas av styrgrupp

Projektägare och budgetansvar
Kommunstyrelsen

• Beslutar om styrdokument 
• Beslutar om övergripande budget

Politisk referensgrupp
Kommunalråd och presidier från 
SBN, TN, FOFN, LFN och MKN

• Förankring och dialog inför beslut om budgetmedel i Kommunstyrelsen

Beställare
Stadsdirektör

• Ger uppdrag och direktiv till styrgrupp

• Arbetar operativt med projektet   
• Föreslår delprojekt, tidplaner och delprojektledare till styrgrupp   
• Förbereder underlag för budget till styrgruppen

Delprojektgrupper • Ansvarar för olika delprojekt (specifika detaljplaner, utredningar/studier etcetera)   
• Rapporterar till projektgruppen

Referensgrupper
Näringsliv, akademi, medborgare, föreningar

• Deltar aktivt i olika delprojekt   
• Budbärare och diskussionspart

Styrgrupp
Strategiska gruppen: förvaltningschefer från 
SBF, TF, FOF, LFF och MF samt chef för SPA

• Bevakar budgetandel i årlig budgetprocess 
• Föreslår fördelning av budgetmedel för investering och drift
• Övergripande ansvar för projektet som helhet och synkning mellan delprojekt 
• Beslutar om uppstart av delprojekt samt tidplan och deltagare i delprojektgrupper   
• Ansvarar för projektets samspel med översiktsplanen   
• Beslutar om deltagare i projektgrupp

Organisationsstruktur – grupper och deras ansvarsområden.
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Administrativa delprojekt
KOMMUNIKATION 

En tydlig kommunikation kommer att 
krävas under hela parkens utbyggnad. Olika 
typer av kommunikation krävs för olika 
etapper, delprojekt och tidsperioder. Det 
behöver tas fram en kommunikationsplan 
samt grafiskt manér. Det behöver finnas 
en grupp som ansvarar för kommunikation 
kring projektet som helhet och de olika 
delprojekten.

KONKRETISERA CENTRUMSTRÄCKAN

Redan nu pågår flera projekt i centrala 
Borås. För att parken ska få en tydlig plats 
och genomsyra dessa projekt måste sträckan 
som går genom centrum konkretiseras 
mer i detalj än vad som framgår av detta 
stadsbyggnadsprogram. 

STRÅKETS KARAKTÄR OCH GESTALTNING

Parken kommer att ha olika bredd och 
karaktär (identitet) på olika delar. Däremot 
ska stråket hänga samman och det ska 

framgå att varje enskild plats/sträcka är del 
av ett större, sammanhängande stråk. För 
att uppnå detta behöver projektgruppen 
identifiera och befästa stråkets bredd och 
karaktär i olika delar av staden samt ta fram 
en gemensam gestaltningsplan för stråket 
som helhet. 

BEFINTLIG GRÖNSTRUKTUR 

Projektet ska identifiera befintlig grönst-
ruktur som kan utgöra fasta punkter inom 
och i anslutning till parken. Projektet ska 
även göra en plan för att stärka befintlig 
struktur och initiera fysiska delprojekt.

KLIMATANPASSNING 

Parken har, utöver dess rekreativa funk-
tioner och värden, även stora klimatmässiga 
fördelar. Parken ska förstärka ekosys-
temtjänster och fungera som verktyg för 
klimatanpassning. Genom att göra klimat-
anpassningsåtgärder i exempelvis områdena 
Getängen och Knalleland kan översväm-
ningar nedströms undvikas. I projektet ingår 

att utreda föroreningar och göra noggranna 
karteringar för att identifiera möjliga 
åtgärder. 

DETALJPLANER, GÄLLANDE OCH NYA 

Projektet innebär att gällande planer inom 
strategiska områden ses över. Projektet ska 
identifiera planer inom strategiska områden 
som motverkar den övergripande målbilden. 
Projektet ska även identifiera vilka nya 
detaljplaner som krävs för utbyggnad av 
parken. 

FINANSIERING

Projektet ska utreda och ta fram gemen-
samma modeller för finansiering och 
kompensationsåtgärder, för både kommu-
nala och privata projekt. Arbetet ska 
göras i samarbete med fastighetsägare 
och näringsliv. I delprojektet utreds 
finansieringsmöjligheter inom gällande 
lagstiftning så som Plan- och bygglagen, 
Kommunallagen och Lagen om offentlig 
upphandling. I projektet utreds också 
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eventuella möjligheter till statlig medfi-
nansiering för utbyggnad av grönstruktur, 
exempelvis Naturvårdsverkets bidrag för 
lokala naturvårdssatsningar. 

Delprojektet ska komma fram till en eller 
flera finansieringsmodeller för kommunala 
förvaltningars gemensamma projekt. Här 
ingår att komma fram till lösningar för hur 
och när kompensationsåtgärder i detaljpla-
neprojekt kan vara aktuella att utföra i 
parken. Ramar för kompensationsåtgärder 

ska utgå ifrån avstånd till grönområden 
enligt Borås grönområdesplan.

Delprojektet ska även komma fram till 
en finansieringsmodell för att möjliggöra 
extern finansiering av de åtgärder som är 
stora och dyra, exempelvis där parken ska 
överbrygga stora barriärer så som järnväg 
eller riksväg 40. Här ska influensområden 
för medfinansiering samt rimliga fördel-
ningsnycklar klargöras. Målsättningen är 
att projekt i de stora utvecklingsområdena 

(Gässlösa och Getängen) kan vara med och 
finansiera andra delar av parken för att säkra 
helheten. 

Inom ramen för projektet ska även frågor 
om huvudmannaskap belysas och klargöras 
för att skapa tydlighet i kommande fysiska 
delprojekt. 

UPPFÖLJNING

Uppföljning kommer att krävas 
löpande under hela parkens utbyggnad. 

Uppföljningsprojektet innefattar översyn av 
stadsbyggnadsprogrammet i sig men också 
uppföljning av genomförda och planerade 
administrativa och fysiska projekt.

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM

Parken ska vara en del av Borås 400-årsju-
bileum år 2021. Delprojektet syftar till att 
planera och genomföra aktiviteter kopplade 
till jubileet. 

Administrativa delprojekt som krävs för att möjliggöra ett genomförande.

Stråkets karaktär och gestaltning Uppföljning

Borås 400-årsjubileum

Konkretisera centrumsträckan

Kommunikation

Finansiering

Detaljplaner, gällande och nya

Klimatanpassning

Be�ntlig grönstruktur
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Fysiska projekt

De fysiska delprojekten har ett långt tids-
spann och varierar i omfattning och tid. 
Vissa av dem är redan pågående och det är 
viktigt att dessa tar hänsyn till och möjliggör 
parken. Därtill finns det många kommande 
kända projekt som utgår från Borås Stads 
utbyggnadsstrategi, men även mindre 
om- eller nybyggnadsprojekt som har 
identifierats som krav för ett förverkligande 
av parken som helhet. Utöver det finns det 
projekt som vi inte vet om ännu. Slutligen 
ska alla dessa delprojekt/platser länkas 
samman, vilket sker successivt på både 
kommunens och privata aktörers initiativ. 
Sammanlänkningen skapar helheten.

På kartan på nästa sida syns alla kända 
fysiska projekt. Redan pågående projekt är 
markerade med rött och kommande kända 
projekt är vita.

Pågående
KRONÄNGSPARKEN

Projektering av Kronängsparken är 
påbörjad och byggstart är förväntad under 
2021. Kronängsparken blir därmed det 
första projektet att färdigställas som en del 
av parkens sträckning. 

VISKAHOLM

Planarbetet för Viskaholm 2 har påbörjats. 
Parken ska sträcka sig genom kvarteret och 
bron som sträcker sig från kvarteret över 
järnvägen ska möjliggöras i detaljplanen. 

KNALLETORGET (MORFEUS)

I detaljplanen för Morfeus görs Knal-
letorget om. Torget planeras att ha en 
tydligare koppling mot Hallbergsgatan och 
parken. 

Kommande
KNALLELAND

Knalleland är ett av stadens utvecklings-
områden. Parken ska vara en central del i 
planeringen och utvecklingen av området. 

GETÄNGEN

Getängen är ett av stadens utvecklings-
områden. Planeringen av området ska 
möjliggöra parken och arbetet bör dra nytta 
av att området ligger intill en av parkens 
ändpunkter, Rya åsar. 

REPSLAGAREGATAN

Repslagaregatan är bred och har stor poten-
tial att göras om och därmed koppla ihop 
parkens södra delar med både Knalleland 

och Getängen. Gatan är viktig för att 
binda ihop parken som helhet. Biltrafikens 
utrymme bör minskas till förmån för aktivi-
teter vid gatan. 

NEDRE NORRBY

Nedre Norrby är ett av stadens utvecklings-
områden. Planeringen ska ta hänsyn till 
och möjliggöra bron över järnvägen som 
kommer att gå igenom området. 

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, CENTRUM – NORRBY

Bron är ett mycket viktigt projekt, både för 
parkens och stadens skull. Den möjliggör 
parkens linjära sträckning samtidigt som den 
bygger bort en av stadens största barriärer: 
järnvägen. Genom en ny koppling mellan 
Norrby och centrum möjliggörs genare 
vägar till Norrby och i längden Getängen, 
men också genare vägar till centrum från 
fler platser i staden.

HALLBERGSBRON, HALLBERGS PLATS OCH 

HALLBERGSGATAN

Området ligger mitt i centrum, med stenbe-
lagda ytor och tät bebyggelse. Hallbergsbron 
är konstruerad på ett sätt som möjliggör 
plantering av stora träd och bron blir, precis 
som Hallbergsgatan och Hallbergs plats, 
viktiga element i parkens sträckning via 
Stadsparken, genom centrum vidare mot 
Viskaholm och Norrby.

BRO ÖVER SVEN ERIKSONSGATAN

Genom att utnyttja topografin och bygga 
en bro mellan kullarna som finns på vardera 
sida av vägen skapar vi en genare väg och 
en säkrare och tryggare passage.

BRO ÖVER RIKSVÄG 40

Det finns redan idag en bro mellan 
Blåklinten och Astern över riksväg 40. Den 
kan dock inte bära grönska. Vid planering 
av området ska en ny eller ombyggd bro 
över riksväg 40 inkluderas. 

BLÅKLINTEN 1 OCH ASTERN 2, 3, 5, 6, 7

Ett planprogram för norra sidan av riksväg 
40 är godkänt och det finns planuppdrag 
för båda sidor. Planering av vardera sida ska 
möjliggöra parken och bron över riksväg 40.

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, GÖTA

Järnvägen mellan S:ta Birgittas griftegård 
och Götavallen ligger lågt och det finns stor 
potential att genom en bro skapa goda och 
gena kopplingar mellan Götas olika delar. 
Parken och bron bygger bort barriären som 
järnvägen idag utgör.

HÄSSLABRON

Hässlabron har redan tillgängliggjorts för 
allmänheten, men bron och dess omgivning 
utmed Viskans båda stränder ska under-
hållas som en del av parken.

GÄSSLÖSA

Gässlösa är ett av stadens utvecklingsom-
råden och Gässlösaskogen intill Kronängs 
idrottsplats är en av ändpunkterna för 
parken. Likt i planeringen av Getängen 
ska parkens sträckning tidigt pekas ut och 
möjliggöras. Även här ska planeringen 
dra nytta av att området ligger intill en av 
parkens ändpunkter.

Till höger: pågående och kommande projekt i anslutning till parken.
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KNALLELAND

NEDRE NORRBY

REPSLAGAREGATAN

HALLBERGSBRON, HALLBERGS PLATS 
OCH HALLBERGSGATAN 

BRO ÖVER SVEN ERIKSONSGATAN

VISKAHOLM

BLÅKLINTEN 1 & ASTERN 2, 3, 5, 6, 7

KRONÄNGSPARKEN

GETÄNGEN

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, CENTRUM – NORRBY

KNALLETORGET (MORFEUS)

BRO ÖVER RIKSVÄG 40

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, GÖTA 

GÄSSLÖSA HÄSSLABRON

PÅGÅENDE PROJEKT

KOMMANDE KÄNDA PROJEKT
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Förutsättningar för ett genomförande

Risker och hot
Det finns många risker och hot mot parkens 
genomförande. De fysiska såväl som de 
administrativa delprojekten som har identi-
fierats och lyfts i stadsbyggnadsprogrammet 
är avgörande för ett genomförande. Ett 
hot mot parken är om något delprojekt inte 
genomförs. Det avgjort största hotet mot 
parken och dess grundkoncept (se sida 6) 
är om det blir glapp i parkens sträckning. 
Antingen om det på delsträckor inte byggs 
någon park alls, eller om aktörer väljer att 
stänga delar för allmänheten. Då faller 
grundidén. 

Ett annat stort hot mot parken är om vi 
förlorar möjligheten till gemensamma 
lösningar och finansieringar. Parken kan 
omöjligt byggas av en enskild aktör. Parken 
är vår gemensamma park. 

Synergieffekter
Det är tydligt att de fysiska projekten krävs 
för att parken ska bli hel. Det är dock minst 

lika viktigt att de administrativa delprojekten 
genomförs. Genom att skapa gemensamma 
lösningar, förutsättningar och arbetssätt 
skapar vi synergieffekter och likabehandling 
gentemot alla aktörer. Det är inte möjligt att 
arbeta med olika och individuella lösningar i 
varje enskilt projekt. 

Delaktighet 
För att det ska vara möjligt att förverkliga 
parken krävs engagemang och delaktighet 
från många parter: kommunen, privata 
aktörer och allmänheten. Det krävs tillit och 
mod från alla parter för ett förverkligande 
av den gemensamma målbilden. Det krävs 
både kommunala och privata initiativ och 
projekt. 

Långsiktighet
Parken innebär ett nytt sätt att planera. 
Parken som ett sammanhängande stråk av 
allmänt tillgängliga platser kräver hållbar 
styrning för tjänstepersoner och politik. 
För att uppnå målbilden säkras parkens 

utveckling över tid genom fastställande i 
planprogram och detaljplaner. Vi får inte 
förlora hoppet eller bli otåliga. Vi håller fast 
vid parkens sträckning med en långsiktig, 
handfast och tydlig politisk styrning. Stads-
byggnadsprogrammet är styrande och olika 
parter förhåller sig till parken och vågar - i 
de fall det krävs - släppa på sina egna frågor. 
Parken och programmet i sin helhet är hela 
Borås Stads gemensamma ansvar.
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Borås 400-årsjubileum år 2021

År 2021 fyller Borås 400 år. Firandet ska 
visa och symbolisera hur Borås ska bli en 
snyggare, modernare stad i större kostym. 
Parken spelar självklart en stor och bety-
dande roll i detta. Jubileet blir ett starkt 
avstamp för arbetet med parken och under 
året föreslås ett antal aktiviteter kopplade 
till parken att genomföras. Planering och 
genomförande av dessa aktiviteter finns 
med som ett administrativt delprojekt (läs 
mer i kapitel Arbete härnäst). 

Firandet av jubileet kommer som helhet att 
bestå av bland annat utveckling av urbana 
stråk som binder samman staden, fester, 

konstverk, idrottsevenemang, föreläsningar, 
historievandringar, utställningar, kongresser, 
byggstarter och konserter. Totalt ska det 
vara minst 400 anledningar eller sätt att fira 
400 år. 2021 blir ett år då vi som tillsam-
mans utgör Borås gör ett avstamp mot en 
framtid då boråsare kan säga: ”Det där var 
en del av firandet den där gången. Nu har 
det utvecklats till allt det här”.  I boråsarens 
framtida minne av jubileet, framför allt för 
alla dem som inte var födda eller var barn 
2021, kommer den fem kilometer långa 
parken genom staden sannolikt vara den 
största jubileumssatsningen som de minns.
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Sammanställning av dialog med boråsare
- Bilaga till stadsbyggnadsprogram ”Staden vid parken”



Vid presidieöverläggningen* om stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid parken” 9 juni 
2020 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ha en dialog med boråsarna 
innan ytterligare politiska beslut om stadsbyggnadsprogrammet togs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tog hjälp av Tekniska förvaltningen för att hålla i en 
dialog direkt efter sommaren 2020. 

Dialogen pågick 14 augusti - 13 september 2020  

*Presidieöverläggning är ett forum där presidier från Fritids- och folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljönämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden ochTekniska nämnden samt ansvariga kommunalråd och oppositionsråd träffas. 

Bakgrund



• Vandringar och cykelturer
• Markerat sträckan

• Satt upp informationsskyltar

• Guidningar av stadsarkitekt och  
 stadsträdgårdsmästare

• Utställning i Kulturhuset
• Stadsmodellen

• Informationsplanscher

• 3D

• Hemsida www.boras.se/parken
• All information om parken

• Enkät

Dialog – innehåll



Vandringar och cykelturer 

Huvudsträcka

Tillfällig sträcka

Huvudsträcka, men vi 
kan inte gå på den än

Plats för skylt

Längs vägen kommer du att följa 
gröna markeringar, där prickar

visar en tillfällig sträckning.

Här i närområdet börjar ena änden av 
den fem kilometer långa parken genom 
Borås. Följ de gröna markeringarna 
på marken genom industriområdet. 

Föreställ dig en grönskande park. Tänk att 
du härifrån kan du ta dig hela vägen till Rya Åsar 
på 40 minuter till fots eller 15 minuter med cykel 
när parken är helt utbyggd. Än så länge måste du 
tyvärr ta några omvägar så det tar lite längre tid.

VI TÄNKER BYGGA EN PARK SOM 
GÅR GENOM HELA STADEN!

En sammanhängande park från Rya Åsar i norr till 
Gässlösa i söder genom centrum. En park som är 

fem kilometer lång och gör att du kan ta dig genom 
hela staden i en grön miljö utan biltrafik. 

Visst låter det helt fantastiskt?! Det tycker vi med! 

För att du ska få en känsla av hur härligt det här kommer 
bli har vi gjort det möjligt för dig att gå (nästan) hela 

parkens sträckning redan nu. Följ de gröna pilarna och 
fälten i asfalten för att få en glimt av framtiden. 

Hur känner du inför parken och vad skulle du 
använda den till? Vad vill du att parken ska ge 
dig för känsla?

Gör din röst hörd på boras.se/parken.
Tillsammans bygger vi framtidens Borås!

VAD TYCKER DU?

parkskylt skylt 1.indd   1parkskylt skylt 1.indd   1 2020-07-24   16:57:262020-07-24   16:57:26

• Markerad sträcka med skyltar, prickar, pilar och stolpar



Vandringar och cykelturer

• Ca 70 personer totalt gick eller cyklade med oss



Utställning i Kulturhuset

• Ca 30 personer besökte oss under de fyra tillfällen vi stod i utställningen



• Totalt ca 100 personer

• Överlag mycket positiv respons

• De vi mötte lyfte att det generellt är väldigt bra med dialog. Önskar fortsatt inflytande 
under hela processen

• Många förslag på innehåll, exempelvis: 
 utegym, löp-/cykel-/motionsspår, många träd, basketplaner, många parkbänkar

• Ett antal tankar och synpunkter, exempelvis: 
 tänk på cyklisterna, fortsätt ha dialog och låt boråsarna vara med i arbetsgrupper,  
 ha gärna förgreningar ut från parken 

Sammanfattning: vandringar/cykelturer, utställning i Kulturhuset



Fem huvudfrågor (+ underfrågor med fritextsfält)
 1. Din känsla för parken?

 2.  Vilka upplevelser och aktiviteter skulle du vilja att  
  det finns i parken?

 3. Vad tror du främst att du skulle använda  parken till?

 4. En park bör ge möjlighet till flera olika intryck och  
  upplevelser. Vilken/vilka vill du finns i den här parken? 

 5. Övriga idéer, tankar eller kommentarer kring parken?

• Totalt 70 svar

Enkäten på hemsidan



Fråga 1. Din känsla för parken
Din känsla för parken?

Posi�v Neutral Nega�v Inte svarat

”PROJEKTET LÅTER 
FANTASTISKT!”

”UNDERBAR IDÉ. VI BEHÖVER MER 
GRÖNSKA I VÅR VACKRA STAD.”

91,4 %



Fråga 2. Vilka upplevelser och aktiviteter skulle du vilja att det 
finns i parken?

Vilka upplevelser och ak�viteter skulle du vilja a� 
det finns i parken?

Lekplatser Idro�splats Statyer

Målningar Utegym Annan ak�vitet, förklara gärna mer nedan

”GRÖNSKA ÄR HARMONISKT, GER FRISK LUFT, 
KOSTAR INGET ATT TA DEL AV OCH KAN 

STÄRKA HÄLSAN FÖR ALLA ÅLDRAR”

”MED TANKE PÅ ATT VÄDRET I BORÅS INTE 
ALLTID ÄR PÅ TOPP KANSKE LITE REGNSKYDD 

INTE HADE VARIT FEL?”



Sittplatser

Hinderbana

Mjukt underlag

Discgolfbana

Statyer

Minigolf

Fotbollsgolf

Barnvagnsvänligt

Streetbasket

Skyltar med histora

Boulebanor

Skolskog

Olika teman

Djur
Fågelholkar och andra bon

Gratis tennisbanor

Hundrastgård

Kaffe

Glass

Toaletter Blommor

Dricksvatten

Livemusik

Skogslekplats

Teater

Varma platser med tak

Ishall

Uterink
Museum 

CaféPool

Temastråk

Broar över Viskan

Upptäcktsfärd för barnen

Basketplaner i centrum

Hallonbuskar
Offentliga glashus/växthus

Miniatyrparker

Barnfamiljtåg

Speakers corner

Scener

Vattenlekplats

Varma bänkar

Kul belysning

Barnens zoo

Fontäner
Linbana

Vattenhjul i Viskan

Tipspromenad med QR-koder 

Historielektion 

Hundpark

Hinderbana

Cykelbana

Foodtrucks

Kanot och SUP
Multisportytor

Raingardens

Skateramper

Plats med ätbara växter

Talande papperskorgar

Äppelträd

Rockborgen

Skridskobana

Utebadplats 

Discgolfbana

Picknickplatser

Dammar
Träd

Hyra segway

Fiske

Fåglar

Fiskar

Stadsodling

Restauranger

Skidspår

Plats för matmarknad

Labyrinter

Dinosaurier

TalarstolPapperskorgar

GrillplatserMålningar

Sol- och regnskydd

Förslag på innehåll till parken som inkommit i enkäten



Vad tror du främst a� du skulle använda parken �ll?

Träning Strosa

Ta mig fram dit jag ska Ta det lugnt en stund

Leka Uppleva natur och/ eller kultur

Annat användningsområde, förtydliga gärna nedan

Fråga 3. Vad tror du främst att du skulle använda parken till?

”EFTERSOM PARKEN STRÄCKER SIG 
ÖVER ETT SÅ STORT OMRÅDE KAN 

MAN HA OLIKA UPPLEVELSER PÅ 
OLIKA PLATSER”

”DRÖMMEN VORE OM MAN KUNDE RIDA 
GENOM STADEN PÅ GRUS”

”VACKRA PLATSER FÖR BRÖLLOP ELLER 
SORGESTUND”



Fråga 4. En park bör ge möjlighet till flera olika intryck och  
upplevelser. Vilken/vilka vill du finns i den här parken?

En park bör ge möjlighet �ll flera olika intryck och 
upplevelser. Vilken/vilka vill du finns i den här parken?

Plats för sociala möten Plats för ro och s�llhet
Plats med kultur Plats med historia
Storslagen plats Naturliga platser
Annat intryck, förklara gärna mer nedan



Fråga 5. Övriga idéer, tankar eller kommentarer kring parken?

• Utnyttja vattnet mer

• Låt medborgare, till exempel skolungdomar, hjälpa till med plantering, byggnation med mera.

• Gärna ljudsatt och ljussatt, någon gång om året, något extra ibland

• Spinn vidare på Borås som Sveriges regnigaste stad, statyer med paraplyer?

• Dra parken vidare till kommungränsen i alla fyra väderstreck

• Avstickare åt flera håll

• Olika teman: låt parken utgöra samlande ryggrad till fler stråk

• Involvera mat, foodtrucks men även matplatser utan krav att konsumera

• Närhet till småbutiker, mindre installationer, ateljeer

• Reduce-reuse och recycle-tema

• Flera glasskiosker längs hela parken, avståndet ska vara den tid det tar att äta upp en glass

• Platser att umgås utan barn, lugn och ro

• Historiska platser

”JAG TYCKER DET HÄR ÄR 
DET BÄSTA FÖRSLAGET 
BORÅS TAGIT FRAM PÅ 
LÄNGE. DET KOMMER 

ATT GYNNA SAMTLIGA 
INVÅNARE”



• Synpunkter har kommit in i samband med marknadsföring av vandringar, 
utställningen, hemsidan och enkäten

• Överlag positivt

• Många delningar från näringslivet

• Även positivt i deras kommentarsfält

• Ett fåtal skeptiska svar

Sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn)

”ÄNTLIGEN DE BLIR FINT”

”UNDERBART”

”GRYMT BRA INITIATIV, SER 
VERKLIGEN FRAM EMOT 

DETTA. TROR ATT DET KOMMER 
LYFTA STADEN YTTERLIGARE 

OCH GÖRA STADEN MER 
TILLGÄNGLIG FÖR ALLA. BRA 
MED MER GRÖNOMRÅDEN”



Tre inlägg

• Exponeringar (antal gånger som annonserna visats på en skärm): 82 170

• Räckvidd (antal personer som sett annonserna en gång): 36 331

• Likes: 1028

• Kommentarer: 84

• Delningar: 56

• Länkklick: 1048

• Fotoklick: 515

Statistik Borås Stads inlägg på Facebook under dialogen



Tre inlägg

• Exponeringar: 12 608

• Räckvidd: 11 033

• Gillningar: 790

• Kommentarer: 21

Statistik Borås Stads inlägg på Instagram under dialogen



• Flera personer har lyft konflikt mellan gång och cykel

• Några har uttryckt oro för stökiga griftegårdar

• Ett fåtal personer har ifrågasatt parken på grund av kostnader

• Någon har skrivit om trygghet och säkerhet (”park = otryggt”)

• Ett par personer anser att vi ska lägga pengarna på befintliga parker eller annat 
(exempelvis äldrevård, Rockborgen)

Oroliga och/eller negativa synpunkter under hela dialogen

”DET STORA PROBLEMET BLIR ATT 
SKILJA DE GÅENDE FRÅN CYKLISTER 

OCH MOPEDISTER”

”TÄNK GÄRNA PÅ ATT STRÅKET PÅ 
GRAVPLATSEN (BIRGITTAS KYRKOGÅRD) 

FÖRBLIR EN STILLA PLATS”



• Majoriteten av boråsarna som vi har pratat med är mycket positiva till parken

• Många bra idéer på innehåll och förslag på var innehållet ska finnas

• Flera idéer på framtida utveckling av parken

Sammanfattning hela dialogen

”GÄRNA LITE FLER AVSTICKARE ÅT 
SIDORNA DÄR DET ÄR MÖJLIGT.  

ALLA HAR JU INTE SOM JAG 
FÖRMÅNEN ATT BO PRECIS VID 
PARKENS TÄNKTA STRÄCKNING.  

EN SPRETIG PARK TROR JAG SKULLE 
UPPSKATTAS.”
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Remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på Stadsbyggnadsprogram 

”Staden vid parken” som nu sänds på öppen remiss. Arbetet med 

Stadsbyggnadsprogrammet har skett under ett års tid genom bred samverkan 

mellan förvaltningar och tjänstepersoner inom kommunen. I augusti-september 

2020 genomfördes en dialog med boråsare. En sammanställning av dialogen 

finns bifogad som bilaga till stadsbyggnadsprogrammet.  

Remissyttranden ska innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar ska alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/bolagets beslut.  

I ert remissvar önskar Samhällsbyggnadsnämnden att ni även belyser följande 

frågeställningar:  

Utifrån de mål och det uppdrag er organisation har, 

- på vilket sätt skulle parken kunna bidra till en ökad måluppfyllelse? 

- på vilket sätt kan ni bidra till ett förverkligande av parken? 

- vilket ansvar har ni i arbetet med att förverkliga parken? 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast 2020-11-

30. Remissvaren skickas i elektronisk form till detaljplanering@boras.se. 

Ange diarienummer BN2020-2034 och remissinstansens namn i ämnesraden på 

e-postmeddelandet.  

De nämnder som har sammanträden som ligger tidigt i november kan istället ta 

beslut om remissen i december. Var vänlig att meddela oss så snart som möjligt 

till detaljplanering@boras.se om ni avser att skicka ert yttrande senare än 30 

november. 

Nämndens/bolagets yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden. 
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Remissinstanser  

1. Kommunstyrelsen  

2. Samtliga nämnder 

3. Samtliga kommunala bolag 

4. Borås City                                                                                             

5. Butiker i Borås (BIB)          

6. Centrumfastigheter i Borås (CIB) 

7. Fastighetsägarna Borås  

8. Byggföretagen i väst 

9. Högskolan i Borås                           

10. Studentkåren i Borås 

11. Ungdomsrådet 

12. Centrala pensionärsrådet 

13. Brottsförebyggande rådet 

14. Naturskyddsföreningen 

15. Hyresgästföreningen Sjuhärad 

16. Västtrafik 

17. Polismyndigheten 

18. Handikappföreningarnas samorganisation 

19. Invånare, föreningar, fastighetsägare och näringsidkare i Borås (genom 

öppen remiss, publicering på webben)  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Felix Lorentzon 
felix.lorentzon@boras.se 
033-35 85 15 
 
Paulina Bredberg 
paulina.bredberg@boras.se 
033-35 85 14 
 

 

mailto:felix.lorentzon@boras.se
mailto:paulina.bredberg@boras.se
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Revidering av Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna Borås Stads Program för 

föräldraskapsstöd och översänder det till Kommunstyrelsen.  

        

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden har reviderat Borås Stads Program för 

föräldraskapsstöd då det nuvarande programmet gäller till och med 2020. Det 

nya programmet bygger på de nationella strategierna och avser att gälla under 

perioden 2021-2024. Borås Stads Program för föräldraskapsstöd 2021-2024 har 

skickats ut på remiss hos berörda nämnder och remissvaren i sammanfattning 

återfinns i skrivelsen. Av de nämnder som yttrat sig avseende programmet har 

Tekniska nämnden avstått från att yttra sig, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har avstyrkt förslaget och resterande nämnder har 

tillstyrkt förslaget.  

Programmet avser att ange riktningen för vad staden vill åstadkomma inom 

ramen för arbetet med föräldraskapsstöd. Arbetet behöver sedan 

operationaliseras i enlighet med de nationella strategierna och utifrån stadens 

förutsättningar, för att resultera i ett konkret föräldraskapsstöd som kommer 

medborgarna till godo. Det arbetet behöver ske i samverkan med berörda 

nämnder- och verksamheter samt civilsamhället. Frågan om att ytterligare 

tydliggöra ansvarsfördelning och roller i arbetet bör således beaktas i arbetet 

med att fastställa hur staden ska arbeta med föräldraskapsstöd, tillsammans med 

berörda nämnder.  

Inom ramen för Socialt hållbart Borås pågår en kartläggning av befintligt 

föräldraskapsstöd, vilken kommer ligga till grund för en analys som i sin tur ska 

utgöra grunden för såväl strategiska prioriteringar och vidare utveckling av det 

operativa föräldraskapsstödet, det vill säga genomförandet av 

föräldraskapsstödet. För att inte föregå det pågående och kommande arbetet 

föreslås det nya programmet ersätta det gamla, och om utvecklingsarbetet inom 

Socialt hållbart Borås föranleder förändringar i programmet bör det revideras 

under pågående period.   
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Utifrån att inkomna svar har beaktats godkänner Fritids- och 

folkhälsonämnden Borås Stads Program för föräldraskapsstöd och översänder 

det till Kommunstyrelsen för beslut.   

               

Ärendet i sin helhet 

Nämndernas och bolagens yttranden i sammanfattning 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker att förslaget om Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd 2021-2024, som Fritids- och folkhälsonämnden 

skickat ut på remiss till berörda nämnder, är fullgott. 

 

Sammanfattning  

Programmets utformning är i linje med det arbete som bedrivs kring 

föräldraskapsstöd inom Individ- och familjeomsorgsnämnden. En stor del av 

nämndens arbete handlar om föräldraskapsstöd och ges till de föräldrar som har 

behov av det och som har sökt stöd för det. Individ- och familjeomsorgens 

uppdrag är att både arbeta förebyggande och indikerat med stöd till föräldrar 

utifrån barnets behov. Den största delen av nämndens föräldraskapsstödjande 

insatser är dock selektiva och biståndsbeviljade utifrån uttalade behov och en 

ansökan om stöd. Det förekommer även förebyggande insatser och 

serviceinsatser som inriktar sig på föräldraskapet. Exempel på detta är 

socialrådgivarna på Familjecentralerna och insatsen Origo som ges till familjer 

utan biståndsinsats. Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar utifrån 

barnkonventionen. Individ- och familjeomsorgsnämnden har inget att tillägga 

till förslaget om Borås Stads program för föräldraskapsstöd 2021-2024. 

 

Förskolenämnden  

Förskolenämnden tillstyrker Borås Stads program för föräldraskapsstöd med 

nedan angivna förslag till ändringar. 

 

Sammanfattning  

Förskolenämnden tillstyrker förslaget men anser att tydligare formuleringar 

behövs om ansvar hos olika aktörer samt på vilket sätt nämnderna ska stödja 

föräldrarna. Förskolenämnden föreslår även att formuleringen ”öppna 

förskolor med geografisk spridning” ändras då en geografisk spridning inte 

alltid gynnar de barn och familjer som behöver det mest. 

 

Förskolenämnden föreslår även att följande tillägg görs under rubriken 

Gemensamt förhållningssätt: Alla beslut som rör barn ska utgå ifrån 

barnkonventionen och barns bästa.  

 

Grundskolenämnden  

Grundskolenämnden tillstyrker Program för föräldraskapsstöd med synpunkter.     
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Sammanfattning  

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget men lämnar synpunkter avseende 

tydligare formuleringar om ansvar hos olika aktörer, tydligare skrivningar om 

”delaktighet från föräldrar” och ”samverkan kring föräldraskapsstöd med 

aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar”, samt tillförande av arbete för 

ökad skolnärvaro som ett område där föräldraskapsstöd är en viktig 

komponent.               

 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss: Program för 

föräldraskapsstöd till förmån för att föräldraskapsstöd hanteras inom ramen för 

det långsiktiga uppdraget Socialt hållbart Borås. 

 

Sammanfattning  

Utifrån arbetet i Socialt hållbart Borås anser inte gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden att ett program för föräldraskapsstöd behöver 

finnas. Istället bör fokus ligga på att operationalisera de nationella strategierna. 

Det kan man göra genom att ta fram ett föräldraskapsstöd för staden 

övergripande som beskriver hur vi realiserar de nationella strategierna. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser att våra verksamheter behöver 

stöd med att skapa de strukturella förutsättningarna för ett samordnat 

föräldrastöd i staden. 

 

Sociala omsorgsnämnden  

Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka revidering av Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd och översänder remissvaret till Fritids- och 

folkhälsonämnden. 

 

Kulturnämnden  

Kulturnämnden tillstyrker Fritids- och folkhälsonämndens förslag till revidering 

av ”Borås Stads program för föräldraskapsstöd 2021-2024”. 

 

Sammanfattning  

Kulturnämnden ser gärna att kulturens roll lyfts i programmet. 

Kulturnämndens verksamheter är alla medel och verktyg för att få människor 

att vidga sina vyer och ifrågasätta invanda åsikter och värderingar. Därmed är 

också kultur ett verktyg när det gäller föräldraskapsstöd. Kulturnämnden ser 

fram emot ett fortsatt gott samarbete i dessa frågor. 

 

Arbetslivsnämnden  

Arbetslivsnämnden tillstyrker remiss: Program för föräldraskapsstöd till förmån 

för att föräldraskapsstöd hanteras inom ramen för det långsiktiga uppdraget 

Socialt hållbart Borås.         

 

Sammanfattning  
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Socialt hållbart Borås är stadens långsiktiga satsning som syftar till att minska 

skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan olika geografiska områden och olika 

sociala grupper. Detta genom att stärka kärnverksamheten och samverkan 

mellan olika aktörer i staden. Ett av målområden rör barn och unga; I 

handlingsplanen har man bland annat pekat ut föräldraskapsstöd som en av de 

viktiga komponenterna i arbetet mot att minska skillnader i livsvillkor och hälsa.  

Utifrån arbetet i Socialt hållbart Borås anser Arbetslivsnämnden att ett program 

för föräldraskapsstöd behöver finnas.   

Tekniska nämnden  

Tekniska nämnden beslutar att avstå från att yttra sig över Borås Stads program 

för föräldraskapsstöd. 

 

Beslutsunderlag 

1. Borås Program För Föräldraskapsstöd 

                               

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Samarbetsuppdraget Lokalt inflytande - årsredovisning 

2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och ser mycket positivt på 

den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens olika förvaltningar och 

dels med civilsamhället.  

Rapporten överlämnas till Kommunstyrelsen som en återkoppling på 

nämndens samarbetsuppdrag från Kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 

Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning 

som genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, 

bestående av tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, 

Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd.  

Sammantaget är 20 grupper aktiva inom de tre olika delarna/områdena. 

Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till 

samtliga delar och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas 

på lokal nivå. Funktionen ”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande 

av arbetet ansvarar för helheten inom uppdraget.  

 

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2020 till stor del fortsatt att 

genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet 

som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser. 

Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” 

och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt 

under året på olika sätt.  

Totalt har 150 ordinarie möten genomförts. Situationen kring Covid-19 har 

medfört att vissa möten-/aktiviteter helt behövts ställas in, medan andra har 

kunnat genomföras digitalt. Dessa erfarenheter blir även viktiga att ta lärdomar 

av inom det kommande arbetet. 

Under hösten har även en utvärdering av samarbetsuppdraget påbörjats, vilket 

avser perioden 2017-2020. Mot bakgrund av framtagna mål, syfte och riktlinjer 

kommer arbetet att utvärderas genom digitala enkätundersökningar och 

fördjupade intervjuer/dialoger i fokusgrupper. Vidare ses utvärderingen som ett 
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avstamp i uppdraget och ligger till grund för framtida utvecklingsfrågor, både 

inom det övergripande- och lokala arbetet. Resultatet redovisas under 2021. 

Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, 

Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året. 

Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på respektive 

bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella 

för de lokala nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala 

samverkan på ett naturligt sätt, både inom strukturerad samverkan men även i 

vardagen.      

Ett antal utvecklingsområden inför 2021 lyfts fram. Dessa berör delvis det 

interna arbetet men även olika behov utifrån ett hela staden-perspektiv. Här 

krävs både styrning och samordning på olika nivåer, inom Borås Stad.      

En sammanfattning av hela arbetet redovisas i bifogad rapport.                

Bakgrund 

Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, 

tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, 

demokratifrågor och utveckling av Mötesplatser”. 

Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 

 befogenhet att sammankalla berörda nämnder 

 ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 

 skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

 formulerar mål för uppdraget 

 resultatet mäts, utvärderas och redovisas  

Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få 

nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra 

till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för 

kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt 

att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Beslutsunderlag 

1. Rapporten: ”Samarbetsuppdraget Lokalt inflytande – årsredovisning 2020”                

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Nätverksgrupper barn och unga, Områdesnätverk, Ortsråd 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 
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Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

Uppdragsgivare: Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Mikael Andersson, 0766-48 78 39 
mikael3.andersson@boras.se  

RAPPORT  

Datum 

2020-11-30 
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Årsredovisning 2020 - Lokalt inflytande, 

demokratifrågor och mötesplatser 
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1 Inledning 

Arbetet med de lokala nätverksgrupperna och stöd till Ortsråden påbörjades redan under 2016 i 

samband med att Stadsledningskansliet fått i uppdrag från kommunchefen att kartlägga det 

befintliga arbetet på stadsdelarna samt att ta fram ett nytt förslag på organisationsmodell, vilket 

senare även antogs av Kommunstyrelsen; ”Säker och trygg kommun” – se bilaga 1.  

I detta arbete hade representanter från stadsdelsförvaltningarna och från Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen en bärande roll. Resultatet låg sedan till grund för den fortsatta planering- 

och inför uppstarten av det gemensamma arbetet i den nya organisationen.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017 av Kommunfullmäktige tilldelade ett särskilt 

samarbetsuppdrag avseende ”Lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser”. 
 

Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 

 befogenhet att sammankalla berörda nämnder 

 ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 

 skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

 formulerar mål för uppdraget 

 resultatet mäts, utvärderas och redovisas  
 

Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder att tydligare 

se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med 

utgångspunkt i vad som är det bästa för kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är 

därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam 

karaktär. 

 

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2020 till stor del fortsatt genomföras inom 

organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet som ”Lokal samverkan” under 

samverkansgrupper för lokala insatser.  

 

Under hösten har även en utvärdering av samarbetsuppdraget påbörjats, vilket avser perioden 

2017-2020 – mer information redovisas under punkt 9. 

Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” och inom övriga 

samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt under året på olika sätt.  

 

Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, 

Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året och har kontinuerligt rapporterats till Fritids- 

och folkhälsonämnden som sedan 2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med 

tillhörande riktlinjer. Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på 

respektive bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella för 

nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala samverkan på ett naturligt 

sätt, både inom strukturerad samverkan men även i vardagen.  

Mer information redovisas separat under punkt 8 och 10. 
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2 Organisation, information och uppföljning 

Utifrån de tilldelade samarbetsuppdragen och de resultat från den kartläggning som 

genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, bestående av tre separata 

delar; Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-

Ortsråd, dessa beskrivs under punkt 4-6. 

Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till samtliga delar 

och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas på lokal nivå. Funktionen 

”Utvecklingsledare på Kvalitets- och utvecklingsenheten”, som utsetts till sammanhållande av 

arbetet ansvarar för helheten inom uppdraget.  

Ett gemensamt möte har arrangerats under året (22/9) för samtliga kontaktpersoner inom 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Innehållet i detta har uppfattats som positivt samt det 

enskilda stöd som getts utifrån kontinuerliga avstämningar inom respektive 

nätverksgrupp/område. Även positiva upplevelser har lyfts fram kring att de olika 

nätverksgrupperna fungerat som bra forum att både kunna nå ut med- samt inhämta kunskap i 

aktuella frågor som är kopplat till befintliga uppdrag inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Generellt har arbetet fungerat bra under året utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika 

utmaningar finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.  

 

Material kring arbetet inom samtliga områden uppdateras kontinuerligt och finns bland annat 

samlat i gemensamma mappar inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, samt att det:  

 externt finns information om arbetet samt kontaktuppgifter på webben:  

www.boras.se/lokalsamverkan alternativt www.boras.se/ortsråd  

 internt finns viss information på Borås Stads intranät: 

intranet.boras.se/organisation/samarbeten/sakerochtryggkommun/lokalsamverkan  

 

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har presenterats och följts upp kontinuerligt under året 

vid diverse olika tillfällen och sammanhang, vilket då även har inkluderat Fritids- och folkhälso-

förvaltningens totala uppdrag inom ”Säker och trygg kommun”.  

 

Delar av organisationsupplägget och specifika utvecklingsfrågor har även lyfts fram på de 

gemensamma träffarna/mötena under året, inom Borås Stad: ”Säker och trygg kommun” (16/9) 

samt ”Brottsförebyggande rådet” (10/2 och 10/9) samt vid olika möten med tillhörande 

styrgrupper/arbetsgrupper. 

 

De möten och aktiviteter som har genomförts under året, både centralt och lokalt har under året 

uppdaterats- och funnits samlat på ett internt mötesschema/sammanställning – se bilaga 2. 

 

 

http://www.boras.se/lokalsamverkan
http://www.boras.se/ortsråd
http://intranet.boras.se/organisation/samarbeten/sakerochtryggkommun/lokalsamverkan
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Arbetet inom samtliga lokala ”delar/nivåer” kommer innefatta att totalt 150 möten har 

genomförts under 2020 (planeringsmöten/aktivitetsmöten är inte inräknat inom denna summa): 

- Nätverksgrupper barn och unga – lokalt  44 möten  

- Områdesnätverk – lokalt   33 möten  

- Ortsråd – lokalt    40 möten  

- Gemensamma träffar/temamöten  33 möten 

TOTALT   150 möten   

  

Utifrån situationen kring Covid-19 har antalet möten under 2020 påverkats och blir därmed 

svårt att jämföra mot tidigare år. Utifrån dessa förutsättningar har heller inte antal deltagare 

sammanräknats i årets statistik.  

Ett antal möten har behövts ställas in, medan andra möten har kunnat genomföras digitalt. 

Dessa erfarenheter blir även viktiga att ta lärdomar av inom det kommande arbetet. 
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3 Budget 

Framtagen budget inför arbetet 2020. Avser kostnader utöver ordinarie verksamhetsbudget, 

finansierade genom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, inom uppdraget ”Lokalt inflytande”.  

 

 

Nätverk barn och unga 10-16 år      90 000 kr 

9 grupper/områden x 10 000 kr   

Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm. 

 

 

Områdesnätverk      70 000 kr 

7 grupper/områden x 10 000 kr   

Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm. 

 

 

Ortsråd      100 000 kr 

4 grupper/områden med omnejd x 25 000 kr 

(Framtid Fristad, Attraktiva Toarp, Sandaredsbygdens- och Viskaforsbygdens Ortsråd) 

Hanteras genom respektive kontaktperson. Avser stöd för fortsatt arbete och utveckling. 

 

 

Landsbygdsutveckling     400 000 kr 

4 grupper/områden med omnejd x 100 000 kr 

Avser tjänster á 10 % samt administrativa kostnader för alla Ortsråd 

(ej kostnader för verksamhet/aktiviteter) 

 

 

Övriga medel     219 000 kr 

Stöd till både gemensamma satsningar och till extra lokala aktiviteter 

Dessa medel ansöks särskilt om. 

 

 

Totalt: 879 000 kr  
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4 Nätverksgrupper barn och unga, 10-16 år 

Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer togs fram för arbetet, 

inom samtliga nätverksgrupper barn och unga 10-16 år.  
 

Mål 

Målet med de lokala ”nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år” är att öka tryggheten och  

förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”,  

målområde 2 ”Vi tar gemensamt ansvar för barn- och unga”.  

 

Syfte 

Arbetet med de lokala ”nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år” syftar till att skapa en  

helhetssyn kring barn och ungdomars situation samt stärka samverkan mellan Fritid, Kultur, 

Skola, IFO/Fältgruppen och Polisen.  

Syftet är också att få ett erfarenhet- och informationsutbyte om den aktuella situationen på 

respektive område. 

 

Riktlinjer 

- Nätverkens arbete ska utgå från lokala förutsättningar och behov, med utveckling av barn 

och ungas hälsa och välmående i fokus. 

- Nätverket träffas 2-3 gånger/termin, eventuella extramöten utifrån behov. 

- Gemensam mall används i syfte att underlätta kartläggning av lokala lägesbilder, utifrån 
både- aktuell information och över tid. Detta ligger till grund för prioriteringar inom 
respektive nätverksgrupp samt inom Borås Stad som helhet. Uppföljning sker till 
Brottsförebyggandet rådet (Brå). Mer information – se bilaga 3. 

- Deltagare, begränsat: representanter från Fritid, Kultur, Skola (både kommunala- och 

privata grundskolor), IFO och Polisen (lokalt: Förskolor och ALF/Trygghetsinsatser).   

- Rektor eller biträdande rektor från respektive skola samt enhetschef eller motsvarande 

funktion från övriga parter inom respektive nätverksgrupp.  

- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns 

på Borås Stads externa websida. 

- En gång per år träffas deltagarna från samtliga nio nätverksgrupper gemensamt i syfte att 

utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete. 

 

Uppdelning och erfarenheter 
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Arbetet har under året varit igång inom alla nio nätverksgrupper. Inom samtliga grupper har det 

förts övergripande dialoger kring den lokala situationen för barn och unga, inom sina respektive 

områden, både framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta formulerat- 

och samlats kring gemensamma fokusområden att arbeta vidare med.  

 

Totalt har 44 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen från deltagarna har 

generellt sett varit god och mötena har upplevts som positiva. Det finns ett stort värde att ha 

systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar avståndet mellan berörda 

professioner både långsiktigt och kortsiktigt. 

 

Borås Stads välfärdsbokslut (både lokal- och total statistik) har presenterats för samtliga av 

nätverksgrupperna, 2019-2020. Samtliga nätverksgrupper har under 2020 även fått erbjudande 

om presentation- och dialog kring Borås Stads arbete med Föräldraskapsstöd, Psykisk hälsa och 

ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak), vilket även kommer att gälla för 2021. 

 

Gemensamma satsningar kring ”Internet och sociala medier” har genomförts även under detta 

år inom ett framarbetat koncept som berörde hela staden, men nu med fokus på serviceorterna 

med omnejd. Föreläsningar med ”Maria Dufva” har genomförts: 

Antal tillfällen (elever): vissa områden hade större grupper vid 2 tillfällen medan andra områden hade mindre 

grupper vid 3 tillfällen. Elever i årskurs 4 och 5 deltog på skolorna Dalsjöfors (Dalsjöskolan, Aplaredskolan, 

Dannikeskolan, Målsrydskolan, Gånghesterskolan och Äsperedskolan), Fristad (Asklandaskolan, 

Bredaredskolan, Gula skolan, Borgstenaskolan, Sparsörskolan), Sandared (Sjömarkenskolan, Sandhultskolan, 

Sandaredskolan) och Viskafors (Viskaforsskolan, Svaneholmskolan, Kinnarummaskolan).  

Antal tillfällen (vårdnadshavare och övriga): 4 kvällsföreläsningar riktade till vuxna (totalt 780 st. vid de fyra 

serviceorterna – även i samverkan med resp. Ortsråd) och 170 personer (riktad inbjudan till skolpersonal).  

Utöver detta: work-shop (halvdag) med elevhälsans personal (skolsköterskor, kuratorer, skolpsykologer samt 

specialpedagoger). 

Under 2021 fortsätter en gemensam satsning för samtliga nätverksgrupper, genom att nytt 

material till samtliga skolor m.fl. köps in utifrån temat: ”Värsta bästa hälsan”. Denna satsning görs 

även som en del inom samarbetet med GRF (”folkhälsa – elevhälsa)”. 

 

Riktade satsningar till viss lovverksamhet, främst sommarlovet; ”meningsfull fritid för barn och 

unga”, har under året aktualiserats av några nätverksgrupper. Detta avser ekonomiskt stöd till 

extra verksamhet (ej personal) på utvalda geografiska områden. 

 

Barn och unga har lyfts fram som ett prioriterat område sedan 2018 och framåt. Medverkande 

representanter är utsedda genom berörda förvaltningar/verksamhetsområden inom 

Brottsförebyggande rådet (Borås Stad och Polisen) och har bildat en så kallad ”styrgrupp över 

barn och ungdomsfrågor utifrån ett brottsförebyggande- och trygghetsskapande perspektiv”. 

Denna grupp avses även att bland annat behandla utvecklingsfrågor kopplat till styrning och 

ledning av de lokala nätverksgrupperna barn och unga.  

Under 2020 har det arbetats fram ett förslag om att denna grupp framöver kommer att utökas 

och då även blir en uttalad ”beredningsgrupp” till styrgruppen inom Socialt hållbart Borås.  

Beredningsgruppens uppdrag föreslås innefatta att systematiskt bevaka idéer och behov från 

verksamheterna och initiera förslag till styrgruppen, på uppdrag av styrgruppen ta fram förslag 

till nya aktiviteter utifrån målbilden och styrgruppens strategiska prioriteringar, bevakning av 
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frågor och målkonflikter som rör främjande och förebyggande insatser för barn och unga, vara 

ett forum för kunskapsspridning och kommunikation: inhämta och dela med sig av kunskaper i 

kommunens verksamheter.  

 

Under året har det planerats för en gemensam träff, för alla deltagare i samtliga nio 

nätverksgrupper samt för verksamhetschefer eller motsvarande från FOF, ALF, FF, GRF, 

GVUF, KUF, IFO, CKS och Polisen. Detta skulle ha genomfördes 14/10, men fick ställas in 

med tanke på situationen med Covid-19.  

 

Framtida utmaningar är att kvalitetssäkra arbetet i form av att fortsätta med konkreta insatser att 

gå vidare med inom respektive lokal nätverksgrupp samt att det eventuellt behövs vissa utpekade 

”huvudområden” (från t ex Brottsförebyggande rådet) som blir prioriterade uppdrag. 

Implementeringen- och resultatet av den gemensamma mallen för ”lokala lägesbilder” kommer 

fortsatt att kunna ligga till grund för att strukturen på mötena blir mer likvärdig och även som 

underlag för framtida prioriteringar.  

 

Resultaten från utvärderingen/enkätundersökningen (se punkt 9) kommer på olika sätt, både 

centralt och lokalt, även att ligga till grund för det kommande utvecklingsarbetet inom 

Nätverksgrupperna barn och unga. 
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5 Områdesnätverk 

Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet togs fram 

inom samtliga Områdesnätverk. 

 

Mål 

Målet med de lokala ”Områdesnätverken” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten 

hos invånarna i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”, målområde 1 ”Människor möts i 

Borås”. 
 

Syfte 

Arbetet med de lokala ”Områdesnätverken” syftar till att skapa en helhetssyn på området och 

öka samverkan mellan olika aktörer på området, både kommunala och regionala verksamheter 

samt civilsamhället.  

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på 

respektive område. 

 
 

Riktlinjer 

- Nätverket träffas 2-3 gånger/termin, ev. extramöten och arbetsgrupper utifrån behov. 

- Tillgängliga mötestider, anpassas utefter respektive områdes förutsättningar. 

- Deltagare: obegränsat och frivilligt deltagande.  

- Lokala utvecklingsplaner för respektive område tas fram och ligger till grund för arbetet. 

Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt. 

- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns 

på Borås Stads hemsida.  

- En gång per år träffas deltagarna från samtliga sju Områdesnätverk gemensamt i syfte att 

utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete. 

 

 

Uppdelning och erfarenheter  
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Arbetet har under året varit igång inom alla sju Områdesnätverk. Samtliga grupper har diskuterat 

övergripande kring den lokala situationen inom sina respektive områden, både 

framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta formulerat- och samlats kring 

gemensamma fokusområden att arbeta vidare kring.  

 

Goda exempel finns under året kring framtagande av både lokala utvecklingsplaner samt 

gemensam visionsbild för områden.  

Arbetet med ”Överenskommelsen” har fortsatt att involverats- samt presenterats inom några av 

grupperna under året. Vissa grupper har under året även haft specifika möten/träffar med vissa 

teman, där aktörer ”utifrån” varit med och presenterat information som bedömts relevant och 

efterfrågad. 

 

Totalt har 33 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen på mötena har generellt 

sett varit god men varierar något mellan de olika områdena. Mötena har upplevts som positiva 

och ses som viktiga att inkludera frågor som lyfts fram från boende i områdena. Det finns ett 

stort värde att ha systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar avståndet mellan 

samtliga aktörer både långsiktigt och kortsiktigt.  

 

Under hela året, på de flesta områdena (utöver ordinarie möten) har diverse lokala 

evenemang/aktiviteter planerats genom Områdesnätverken, t ex ”aktivitetsdagar” och 

”trygghetsvandringar. Även separata möten där boende bjudits in till så kallade 

”Boendemöten/Medborgarmöten” (ingår som en del i det befintliga ”Medborgarlöftet” som är 

underskrivet av Polisen, Borås Stad och AB Bostäder) planerades inom vissa områden. 

Mer information om gemensamma aktiviteter – se punkt 7. 

 

I projektet ”Kraftsamling Sjöbo” har Områdesnätverket Sjöbo varit ett viktigt forum som samlar 

flertalet aktörer i området och aktuella frågor. Projektet har bland annat syftat till att hitta 

fungerande metoder där invånarna får möjlighet till delaktighet och inflytande. På sikt kan detta 

därför även fungera som ett sätt att sprida kunskap och erfarenheter till andra områden i Borås. 

 

Under året har även en gemensam träff planerats (tillsammans med stormöte/årsmöte för 

Överenskommelsen), för alla deltagare i samtliga sju grupper samt från diverse 

samverkansaktörer inom civilsamhället. Detta skulle ha genomfördes 26/11, men fick ställas in 

med tanke på situationen med Covid-19.  

 

Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med aktuella-/ 

lokala frågor med fokus på ”områdesutveckling”. Arbetet med att respektive grupp arbetar med 

egna lokala utvecklingsplaner bör fortsätta att utvecklas samt kan konkretiseras ytterligare. 

Samhörigheten på områdena ses som en fortsatt nyckelfaktor och bör tillsammans med fokus på 

områdesutveckling även inkludera boendes perspektiv kontinuerligt i de frågor som även 

framöver drivs inom respektive Områdesnätverk. 

 

Resultaten från utvärderingen/enkätundersökningen (se punkt 9) kommer på olika sätt, både 

centralt och lokalt, även att ligga till grund för det kommande utvecklingsarbetet inom 

Områdesnätverken. 
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6 Ortsråd 

Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer togs fram för arbetet, 

inom samtliga Ortsråd. 

 

Mål 

Målet med de lokala ”Ortsråden” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos  

invånarna i Borås Stad samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället. 

 

Arbetet utgår ifrån visionen ”Borås 2025”, målområde 1 ”Människor möts i Borås” och målområde 

5 ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”.  

 

Syfte 

Arbetet med de lokala ”Ortsråden” syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka  

samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och med civilsamhället.  

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på 

respektive område. 

 

Stöd från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och definition av ”Ortsråd” 

Kontaktpersoner från Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till respektive ”serviceort”, 

dvs. Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors, där ”Intresseföreningar” samordnar- och  

driver olika former av nätverk-/samverkansforum, s.k. ”Ortsråd”.  

Ortsrådens arbete bör även omfatta de aktuella frågor- och behov som uppkommer från 

tillhörande-/mindre orter och inte enbart vara fokuserat på ”serviceortens utveckling”. 

 

Riktlinjer 

- Kontaktpersonernas respektive uppdrag går att uppskatta till 10 % av en heltidstjänst, dvs. 

ca 4 arbetstimmar per vecka. Arbetstiden är flexibel och kan anpassas efter behov. 

- Kontaktpersonens primära uppdrag är att stötta de befintliga ”Intresseföreningarna” inom 

respektive ”serviceort”, i syfte att bevara- och utveckla de lokala samverkansforum 

(”Ortsråd”) som pågår- eller håller på att startas upp. Kontaktpersonen förmedlar vid behov 

även aktuella frågor till rätt funktion inom Borås Stad.  

- Genom kontinuerliga träffar med samtliga kontaktpersoner hålls frågor aktuella och bidrar 

till ökad kunskap- och att samverkan kan stärkas mellan de olika områdena. 

- Information och kontaktuppgifter (till respektive kontaktperson) från samtliga områden 

finns på Borås Stads hemsida.  

- Nuvarande form för de lokala ”Ortsråden” ser olika ut och kan även göra så framöver. 

Fokus är att stötta det lokala arbetet inom de former som respektive ”Intresseförening” 

förespråkar. 

- Lokala utvecklingsplaner tas fram av respektive ”Intresseförening” och kan sedan ligga till 

grund för framtida prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov. 

Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt. 

- Fritids- och folkhälsoförvaltningen avsätter inom befintlig budget årligen 25 000 kr till 

respektive ”Intresseförening/Ortsråd”. Detta administreras via respektive 

”Intresseförening” och strävar till att möjliggöra vissa mötes- och administrationskostnader, 

genomförande av gemensamma aktiviteter etc. 
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- Genom ”Leader Sjuhärad” söktes under våren 2017 projektmedel till utveckling av lands-bygdsområden. 

Efter godkännandet involverades detta som en del i processen av stöd till ”Ortsråden”, under 2018-2019. 

Från och med 2020 är motsvarande stöd permanentat inom ordinarie budget. 

 

Uppdelning och erfarenheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet har under året varit aktivt inom samtliga fyra serviceorter med omnejd. Inom vissa 

Ortsråd/Intresseföreningar har arbetet fortsatt att utvecklats i nya former medan det på andra 

områden varit väl etablerat sedan tidigare. Positiva erfarenheter har lyfts fram och som bland 

annat avser att arbetet på flera områden under året har utökats till att inkludera närvarande 

representanter från flera närliggande områden/”mindre orter” gentemot tidigare.  

 

Totalt har 40 st. lokala möten genomförts under året. På de flesta områdena, utöver ordinarie 

möten, har diverse lokala evenemang även planerats, t ex ”aktivitetsdagar” och 

”trygghetsvandringar” – mer information, se punkt 7. 

 

Gemensamma träffar har genomförts under året tillsammans med Stadsledningskansliet 

(Strategisk samhällsplanering och Näringslivsenheten). Även genomförda dialoger- och träffar 

med Miljöförvaltningen utifrån projektet ”Hållbar Landsbygd Sjuhärad”.  

 

Dialoger kring diverse frågor som uppkommit under året har kontinuerligt förts med ansvariga 

på olika förvaltningar. Stort fokus har fortsatt varit på trafikfrågor, där det bland annat 

planerades för ett separat temamöte under året mellan Borås Stad (FOF, TEK, SPA) och 

representanter från samtliga Ortsråd, vilket tidigare bland annat resulterat i delaktighet kring 

revidering av ”Borås Stads gång och cykelplan”. Detta forum kommer fortsättningsvis även att 

innefatta kontinuerliga möten mellan berörda tjänstemän där dessa frågor tas upp och där 

Ortsråden kommer att involveras ytterligare under 2021. Dock finns ett fortsatt behov av vidare 

arbete utifrån ett hela staden-perspektiv, kring ”trafikfrågor utifrån ett trygghetsperspektiv”. 

Dessa frågor berör samtliga Ortsråd och är en gemensam nämnare kring de önskemål- och 
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behov som lyfts fram från samtliga serviceorter med omnejd. Arbetet bör ske på olika nivåer, 

men samverkan med såväl regionen som Trafikverket behöver utvecklas i dessa frågor. 

 

Projektet ”Landsbygdsutveckling” genom Leader Sjuhärad/Jordbruksverket (2018-2019) har gått 

enligt plan och slutredovisades under 2020 till berörda parter. Projektet har kompletterat Fritids- 

och folkhälsoförvaltningens befintliga uppdrag ”Stöd till Ortsråden” och har därmed inrymts 

som en naturlig del inom det dagliga arbetet. Från och med 2020 är projektets del permanentat 

inom det ordinarie uppdraget, med motsvarande omfattning: total ökning ca 40 % gällande 

anställning och uppdrag, där Ortsråden själva får ansvar att driva delar av arbetet (10 % av tjänst 

samt administrativa tillägg per serviceort).  

Nya avtal är undertecknade (8/6) och gäller retroaktivt från årsskiftet, för Attraktiva Toarp och 

Framtid Fristad. Dialog pågår fortsatt med motsvarande i övriga serviceorter; Sandared och 

Viskafors, vilka båda under året har organiserats till mer formella Ortsråd/”Interimsstyrelser”. 

. 

Lokal utvecklingsplan för Fristadbygden (sammanställning-resultat) har inkommit till Borås Stad 

under året och Fritids- och folkhälsonämnden har beslutat att driva ärendet vidare utifrån 

samarbetsuppdragets grunder och förespråkar att berörda nämnder och bolag involveras. 

Konceptet ”Samrådsarena Landsbygd” kommer att arrangeras under våren 2021 för vidare 

dialoger, vid separata tillfällen av Attraktiva Toarp och Framtid Fristad.  

Beslut har under 2020 även tagits kring att likvärdiga principer ska gälla för alla geografiska 

områden, när Lokala utvecklingsplaner presenteras. 

 

Ortsråden har under 2020 varit aktiva inom som ”referensgrupper” inom Borås Stads arbete 

med revideringen av Vision 2025 och i uppdraget kring strategier för serviceorterna utifrån 

Översiktsplanen. Dessa båda processer fortsätter även 2021. 

 

Presentation av arbetet med Ortsråden och om olika lokala exempel, planerades på två separata 

möten (Viskafors 15/4 och på annat område under hösten) för aktörer från civilsamhället; 

”Lokala utvecklingsgrupper”. Detta fick dock ställas in med tanke på situationen med Covid-19. 

 

Lokalt exempel med tidning (”Fristad runt”) har fortsatt att tagits fram två gånger per år. Detta 

kan med fördel spridas till flera Ortsråd/områden framöver. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden har under 2019-2020 haft i specifikt uppdrag att ”utveckla 

Aktivitetsplatser/ Näridrottsplatser på mindre orter”. Uppdraget syftar till att uppmuntra: ökad 

fysisk aktivitet och rörelse, utveckla nya- eller befintliga platser för människor att mötas på, ökat 

lokalt engagemang. I samverkan med berörda Ortsråd och föreningar har satsningar på olika 

sorters aktivitetsplatser genomförts i områdena Dalsjöfors, Målsryd, Rydboholm, Sjömarken, 

Viskafors och Vänga. Möjligheten till liknande satsningar/process förespråkas även 2021. 

 

Arbetet med ”Överenskommelsen” har involverats på gemensamma träffar med Ortsråden.  

Under året har det även planerats för en gemensam träff (tillsammans med stormöte/årsmöte 

för Överenskommelsen), för alla deltagare i samtliga fyra grupper samt från diverse 

samverkansaktörer inom civilsamhället. Detta skulle ha genomfördes 26/11, men fick ställas in 

med tanke på situationen med Covid-19. 
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Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med aktuella-/ 

lokala frågor med fokus på lokal utveckling. Som ett steg i detta arbete har önskemål uttryckts 

om stöd vid framtagande av lokala utvecklingsplaner. Detta har erbjudits vid lokala sammanhang 

under året samt att det även kan erbjudas framöver, vid behov. Oavsett så bör arbetet med att 

respektive grupp arbetar med egna lokala utvecklingsplaner fortsätta att utvecklas, vilket även 

tidigare års arbete syftat till.  

 

Resultaten från utvärderingen/enkätundersökningen (se punkt 9) kommer på olika sätt, både 

centralt och lokalt, även att ligga till grund för det kommande utvecklingsarbetet inom 

Ortsråden. 

 

En utredning är genomförd under året, med koppling till Borås Stads arbete och organisering 

kring landsbygdsutveckling. Resultatet bygger på- och harmoniserar med bland annat 

översiktsplaneringen, trafikplaneringen och utvecklingen av aktivitetsplatser och andra initiativ 

av social karaktär. Ambitionen är att det även kan vara en gemensam vägvisare för Borås Stads 

långsiktiga arbete att skapa hållbar utveckling och tillväxt på landsbygden. Det inrymmer således 

även sikte på både- regionala och nationella frågor och sammanhang.  

Ett förslag på kommande organisering och samverkan inväntar politiskt beslut, vilket då delvis 

även kan komma att beröra Ortsrådens arbete under 2021.   
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7 Lokala aktiviteter och evenemang 

Diverse lokala aktiviteter och evenemang har planerats för under året, både utifrån egna initiativ 

och på inrådan från t ex Brottsförebyggande rådet och från Fritids- och folkhälsonämnden. 

Målsättningen 2021 är att aktivitetsdagar, medborgarmöten och trygghetsvandringar kommer att 

kunna genomföras på liknande sätt/omfattning som det var planerat för under detta år, men hur 

utfallet blir beror på hur situationen kring Covid-19 fortlöper.  

 

Aktivitetsdagar 

Ses som positiva och konkreta former för lokal samverkan inom arbetet för Områdesnätverken 

och Ortsråden, där området och invånarna är i fokus.  

 

Planerade aktivitetsdagar under 2020, genom Områdesnätverken:  

- Brämhult 18/4   - Norrby, 29/8 

- Kristineberg 9/5   - Sjöbo, 5/9 

- Trandared, 16/5   - Göta, 19/9 

- Hulta, 23/5    

- Hässleholmen, 29/5-31/5   

 

Även stöd och deltagande (i viss mån) från Borås Stad/Fritids- och folkhälsoförvaltningen på 

följande områden, genom respektive Ortsråd: 
 

- Fristad, 30/5    - Sandared, 5/9 

- Dalsjöfors, 20/9 

 

Samtliga tillfällen blev inställda- eller behövde anpassas under året, utifrån aktuell situation och 

de rekommendationer som kommit nationellt och lokalt kopplat till Covid-19. 

Arbete har däremot pågått under hösten med att genomföra vissa alternativa aktiviteter lokalt, 

utifrån gällande rekommendationer och lagstiftning.  

Ett digitalt koncept kommer även att genomföras 5/12; ”Hela Borås online”, gemensamt för 

flera områden.  

Planering pågår även kring kommande aktivitetsdagar under 2021 (vilket delvis kommer att 

inkluderas inom Borås 400 år på samtliga serviceorter och då även inkludera Viskafors med 

omnejd).  

Fritids- och folkhälsonämnden tog i början av året även beslut om att utse två representanter till 

respektive aktivitetsdag i syfte att finnas med och representera nämndens olika ansvarsområden. 

Detta kunde tyvärr inte heller genomföras under 2020, men motsvarande intention kan 

förhoppningsvis gälla kommande år. 

 

Medborgarmöten 

Andra forum för delaktighet och inflytande är bland annat olika former av dialoger med 

medborgare inom Borås Stad. Ett upparbetat forum för detta ingår som en del av gällande 

medborgarlöfte mellan Polisen, Borås Stad och AB Bostäder. Detta innebär att minst fyra 

informationstillfällen till medborgare ska genomföras, för att öka tilliten och förtroendet för 

Polisen och Borås Stad hos medborgarna.  

 

Medborgarmötena (även kallade ”boendemöten”) är öppna och alla är välkomna att delta.  
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Målgruppen är främst medborgarna i respektive bostadsområde, men mötena är även till för 

lokala verksamheter och civilsamhället. De genomförs genom respektive Områdesnätverk med 

utgångspunkt från den berörda Mötesplatsen (FOF) i det aktuella området. Mötena ska ha fokus 

på utveckling av området. 

 

Områden och period/datum, som var planerade under 2020:  

Hulta   6/4 och hösten    

Hässleholmen   16/4 och hösten 

Norrby   6/5 och hösten 
 

Områden (ej del av Medborgarlöfte) 

Sjöbo   22/4 

Kristineberg och Göta  hösten 

 

Samtliga tillfällen blev inställda under året, utifrån aktuell situation och de rekommendationer 

som kommit nationellt och lokalt kopplat till Covid-19. 

 

Trygghetsvandringar 

Syftar till att skapa en känsla för sitt område, att värna om det och trivas i det. Det ger möjlighet 

till dialog mellan verksamma aktörer och de som bor i området, vilket ger medborgarna 

möjlighet att påverka sin omgivande miljö och vi får möjlighet att ta del av vad de boende tycker. 

Även konkret och bra exempel på samverkan enligt modellen ”Säker och trygg kommun” 

(mellan samverkansgrupperna ”Trygga utemiljöer och Lokal samverkan”).  

 

Samtliga tillfällen som var planerade blev inställda under året, utifrån aktuell situation och de 

rekommendationer som kommit nationellt och lokalt kopplat till Covid-19. 

Åtgärder har däremot följts upp under 2020 kring de områden där Trygghetsvandringar 

genomfördes under föregående år (Fristad, Sjöbo och Viskafors).  

 

Framtagna riktlinjer för Trygghetsvandringar i Borås Stad är nyligen reviderade. FOF ansvarar 

för samordningen av arbetet, vilket sker tillsammans med TEK, LFF, SBF och CKS, i 

samverkan med Områdesnätverken- alt. Ortsråden, på aktuella områden. Trygghetsvandringar 

planerar att genomföras på andra-/nya bostadsområden 2021. Var- och när prioriteras efter 

behov och önskemål, genom Brottsförebyggande rådet (Brå). 

 

Trygghetsronder 

Trygghetsronder kan komma att genomföras mer regelbundet (1-2 gånger per år och område), 

med fokus på de bostadsområden där behoven anses vara störst (primärt Hulta/Hässleholmen 

och Norrby). Detta bör i första hand genomföras utifrån de aktuella lägesbilder som tas fram 

inom arbetet med EST och ska inte förväxligas med Trygghetsvandringar.  

CKS/FOF/ALF, AB Bostäder och Polisen ansvarar för att detta genomförs – i samverkan med berörda.  

 

Under 2020 har bland annat ett flertal olika trygghetsskapande åtgärder kopplat till trafikmiljön 

initierats på ovanstående områden, i samverkan mellan FOF, TEK, AB Bostäder, Polisen och 

Borås Parkering AB. 
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8 Mötesplatser 

Inom denna punkt beskrivs både omfattning och beslutade inriktningar avseende de 

mötesplatser som ingår i Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde. En närmare 

beskrivning avseende utvecklingsområden, se punkt 10. 

 

Mötesplatser i Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, avser följande verksamheter; 

Mötesplats Sjöbo, Norrbyhuset, Mötesplats Kristineberg, Hässlehuset och Mötesplats Hulta. 

 

Uppdraget 

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. 

Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och 

jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från: 

- Ett främjande och normkritiskt förhållningsätt 

- En positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och 

resurser 

 

Mötesplatsen skapar förutsättningar för att människor möts mellan generationer och social 

bakgrund samt för att människor får fler möjligheter att lära och påverka sina liv. Mötesplatsen 

verkar för att tillgodose människors rätt till:  

- Information, kommunikation och service 

- Trygghet, trivsel och hälsa  

- Delaktighet och inkludering 

- Målgrupp och geografisk avgränsning 

- Mötesplatsen vänder sig till familjer och vuxna i närområdet 

- Mötesplatsen verksamhet är också anpassade för att tillgodose barns behov och rättigheter 

- Mötesplatsen strävar efter att besökarna ska motsvara befolkningens sammansättning avse-

ende exempelvis ålder, kön, bakgrund 

- Finns barn- och ungdomsverksamhet integrerad är målgruppen också barn och unga 

 

Uppdragsområden 

Mötesplatsen ska vara en social mötesplats, verka för verksamhetsöverskridande samverkan samt 

erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande förutsättningar för utveckling av mötesplatserna 

För att Mötesplatserna ska kunna tillgodose uppdragsområdena (1) social mötesplats,  
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(2) ”motor” för verksamhetsöverskridande samverkan och (3) medborgarservice, finns det 

gemensamma delar som behöver tas i beaktande.  

Generösa och varierande öppettider. Olika öppettider kan även underlätta för olika målgrupper 

att besöka mötesplatsen och på så sätt främja mötet mellan människor. 

 

Social mötesplats 

Utveckla sociala sammanhang: möjliggöra för boende att träffa andra samt erbjuda olika typer av 

sociala sammanhang. Kan både vara anordnade aktiviteter, lågtröskelverksamheter samt att ta 

tillvara på besökares engagemang.  

För alla i närområdet: främja att människor i olika åldrar, olika social bakgrund och olika 

geografisk bakgrund möts. Den sociala mötesplatsen ska uppmuntra och främja lärande. 

 

”Motor” för verksamhetsöverskridande samverkan 

Ta tillvara resurser: mötesplatserna ska uppmuntra och initiera samverkan med verksamheter 

och idéburen sektor som överensstämmer med mötesplatsernas värdegrund samt ta tillvara på 

enskilda personers engagemang. På så sätt kan Mötesplatserna erbjuda mer verksamhet eller 

verksamhet med högre kvalité.  

Plattform: mötesplatserna ska ses som en länk mellan olika kommunala verksamheter och de 

boende i närområdet. Om kommunala verksamheter ska informera eller genomföra en aktivitet 

som berör de boende ska Mötesplatsen ses som en plattform. 

 

Medborgarservice 

Mötet: det ska alltid finnas ett mottagande. Ha ett systematiskt och bekräftande sätt att möta 

besökaren. Det ska vara lätt att förstå vilka som arbetar och verkar på mötesplatsen.  

Behovet: innehållet i medborgarservicen måste anpassas efter det lokala behovet. Ska finnas en 

kapacitet att hjälpa till med de frågor som kommer upp ofta. Mötesplatsen ska annars lotsa 

vidare, be att få återkomma, boka in ett möte vid behov eller hänvisa till specifika tider. 

Information i samband med specifika händelser. 

Strukturer: en struktur som möjliggör stadens ansvar att informera sina medborgare. Till 

exempel genom ansvariga kontaktpersoner från samtliga förvaltningar som har i uppdrag att 

relevant information når mötesplatserna och att frågor besvaras. 

 

 

Aktuellt under 2020 – Mötesplatser 

Följande områden lyfts särskilt fram under verksamhetsåret 2020: 

 

- Arbetet pågår kontinuerligt med utveckling av verksamheten utifrån uppdragsbeskrivning 

som Fritids- och folkhälsonämnden beslutade om 2017-11-07.  

 

- Mötesplatserna är en viktig arena för det lokala inflytande- och demokratiarbetet på 

stadsdelarna. Ett led i detta är ytterligare fördjupning inom uppdragsområdet ”Motor för 

verksamhetsöverskridande samverkan”.  

Fokus ligger på att främja en väl fungerande samverkan mellan flera parter, både inom den 

offentliga sektorn och med civilsamhället. 
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- Besökstrenden på våra Mötesplatser är positiv med ett snitt på följande antal besök per 

månad på:  

Hässlehuset  2180 besök  

Norrbyhuset  1310 besök 

Sjöbo    410 besök 

Hulta    550 besök 

 

Kristinebergs upplägg är annorlunda med anledning av samverkan med FF, VÄF och KUF, 

därför förs ingen statistik på jämförbart sätt.  

 

Besökssiffrorna är stabila under året trots stora restriktioner i syfte att minimera 

smittspridning med anledning av Covid-19. Lokalernas storlek och utformning påverkar i 

detta sammanhang hur många besökare som är möjligt att ta emot. 

Siffrorna visar att tillgängligheten i såväl ändamålsenliga lokaler, personalresurser, ett brett 

samverkansupplägg ökar attraktionsvärdet och därmed möjligheten för staden att nå ut till 

invånarna. Mötesplatsernas värde handlar mycket om att vara ”neutrala” arenor som på 

frivillig grund möter besökarna. För att kvalitetssäkra mötesplatsen krävs en god grundnivå 

avseende bemanning men också en adekvat kompetensnivå hos medarbetarna. 

 

- Stora delar av planeringen för 2020 har med anledning av Covid-19 fått begränsats och 

anpassats. Mötesplatserna har av Borås Stads betraktas som samhällsviktig verksamhet och 

har därför under hela året hållits öppna men med anpassningar för att minimera 

smittspridning.  

 

- Verksamheten har haft fokus på uppdraget ”Medborgarservice” i en vid bemärkelse. Detta 

har varit särskilt viktigt eftersom många andra aktörer, myndigheter och civilsamhället, 

begränsat sin verksamhet och i vissa fall hänvisat till just Mötesplatserna.  

 

- Under året har uppdraget för medborgarservice på mötesplatserna i samråd med en av Borås 

Stads jurister förtydligats, för att rättssäkra hanteringen. 
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9 Utvärdering 2017-2020 

En utvärdering av Samarbetsuppdraget Lokalt inflytande har påbörjats under hösten 2020. 

Denna avser arbetet med samtliga lokala Nätverksgrupper barn och unga, Områdesnätverk och 

Ortsråd. 

Mot bakgrund av framtagna mål, syfte och riktlinjer kommer arbetet att utvärderas genom 

digitala enkätundersökningar och fördjupade intervjuer/dialoger i fokusgrupper. 

Vidare ses utvärderingen som ett avstamp i uppdraget och ligger till grund för framtida 

utvecklingsfrågor, både inom det övergripande- och lokala arbetet.  

 

Tidsperiod 

Arbetet kommer framöver utvärderas i olika steg, under hösten-vintern 2020 och våren 2021: 

1) Digital enkät A1-A3 (ES-Maker), som introduceras på gemensamt stormöte för berörda 

inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen 2020-09-22. Då ges tillfälle att skapa ett omfattande 

underlag inför kommande frågeställningar, utifrån önskemål från samtliga funktioner inom 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Den digitala enkätundersökningen (A1-A3) genomförs 

under perioden oktober-november (samtidigt som enkäterna B1-B3). 

A1 Nätverk barn och unga – intern 

A2 Områdesnätverk – intern 

A3 Ortsråd – intern 

Avser främst våra roller inom det interna uppdraget. Några av frågeställningarna anpassas därefter men 

läggs sedan ihop med övriga frågor, inom samma enkätform (A1+B1, A2+B2, A3+B3). 

2) Digital enkät B1-B3 (ES-Maker), som introduceras på respektive nätverksmöte/ortsråd samt 

skickas ut till samtliga medverkande parter under perioden oktober 2020 -november 2020.  

B1 Nätverk barn och unga – extern 

B2 Områdesnätverk – extern 

B3 Ortsråd – extern   

Avser främst hur samarbetspartners uppfattar uppdraget. Några av frågeställningarna anpassas därefter 

men läggs sedan ihop med övriga frågor, inom samma enkätform.  

3) Fördjupade intervjuer/dialoger i fokusgrupper (alt. individuellt), med både interna- och 

externa parter. Anpassad frågeställning tas fram, utifrån insamlat material samt svaren från 

enkätundersökningarna. Genomförs under perioden december 2020 – februari 2021. 

Avser både kontaktpersoner och VC inom FOF samt andra utvalda funktioner. 

4) Sammanställning och analys av svar, från steg 1-3. Sker löpande under processen och 

presenteras slutligen för Fritids- och folkhälsonämnden under mars 2021. 

Delar från steg 1-2 tas även med nuvarande årsredovisningen som presenteras i december 2020. 

Resultatet ligger sedan till grund för kommande utvecklingsarbete under 2021, inom både 

Fritids- och folkhälsoförvaltningens interna arbete och tillsammans med aktuella 

uppdrag/processer inom Borås Stad. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antal besvarade enkäter (medverkande personer), under perioden 2020-10-27 – 2020-11-25: 

-A1 + B1 Nätverk barn och unga 56 st. 

- A2 + B2 Områdesnätverk 62 st. 

- A3 + B3 Ortsråd  44 st. 
 

Totalt   162 st.  
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10 Utvecklingsområden 2021 

Följande utvecklingsområden har under året lyfts fram och kommer ligga till grund för delar av 

arbetet 2021: 

 

Kontinuitet och flexibilitet 

Vara fortsatt tålmodiga i arbetet, men även flexibla till anpassningar som kan tänkas uppkomma. 

Ha en fortsatt nära dialog med berörda förvaltningar och samverkanspartners kring 

gemensamma utmaningar och möjligheter utifrån uppdragets mål och syfte. 

Sträva efter en hög- och kontinuerlig närvaro på samtliga möten och säkerställa att rätt frågor 

ges utrymme samt att möten/evenemang genomförs i positiv anda och med utveckling i fokus.  

Kritiskt granska- och analysera resultatet av utvärderingen. Vara öppna för en ny process 2021. 

Utifrån situationen kring Covid-19; fortsätta arbetet utifrån ambitionsnivån ”ställ inte in, ställ 

om”. Detta medförde under 2020 bland annat en utveckling och anpassning av digitala 

mötesformer och delar av detta kan med fördel fortsätta utvecklas framöver. 

 

Kommunikation 

Fortsatt utveckla fungerande kommunikationssätt och att förmedla pågående- samt kommande 

arbeten på ett än mer tydligt sätt. Detta bör ske både inom Borås Stad, till invånarna och till 

samarbetspartners. Med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningens kommunikatör samt från 

Stadsledningskansliets kommunikationsavdelning kan arbetet utvecklas ytterligare på olika sätt. 

Särskilt fokus på medborgarperspektivet förespråkas, bland annat utifrån genomförd 

utbildningsinsats inom FOF, under 2020 med Hans Abrahamsson. 

”Minska avståndet mellan centrala och lokala frågor”; ett fortsatt viktigt utvecklingsområde som 

även kräver en samsyn och viljeinriktning inom många delar av Borås Stad – att involvera lokala 

aktörer i aktuella frågor. 

För att även skapa intern samsyn inom Borås Stad kan fler presidieöverläggningar med fördel 

initieras framöver, utifrån samarbetsuppdragets uttalade grundprinciper. 

 

Lokala utvecklingsplaner 

Målsättningen är att några konkreta fokus-/utvecklingsområden revideras- eller tas fram inom 

samtliga Nätverksgrupper barn och unga och Områdesnätverk. 

Detta är till viss del redan ett pågående arbete men bör tydliggöras ytterligare och kan då ligga till 

grund för ännu flera- och positiva områden att förbättra. Mallar- och visst metodstöd är 

framtaget och kan användas vid behov. 

Under 2021 är även målsättningen att Lokala utvecklingsplaner antingen tas fram- eller revideras 

inom samtliga Ortsråd (serviceorter med omnejd). 

 

Landsbygdsutveckling/Ortsråd 

Tydliggöra Borås Stads arbete och organisering kring landsbygdsutveckling. Utveckla 

arbetsformer och samverkan, enligt förslag i genomförd utredning.  

Anpassa- och vid behov hitta nya avtalsformer tillsammans med samtliga fyra Ortsråd. 

Genomföra- och utveckla konceptet Samrådsarena Landsbygd, med bakgrund av de Lokala 

utvecklingsplaner som tas fram/revideras. 
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Strategisk samverkan med både regionen och Trafikverket, kring ”trafikfrågor utifrån ett 

trygghetsperspektiv”. Involvera berörda nämnder/förvaltningar och samtliga Ortsråd i arbetet 

gemensamt.  

År 2021 fyller Borås 400 år. Det firas genom att utveckla staden till en ännu bättre plats att 

besöka, bo och leva i. Borås TME har uppdraget att koordinera och marknadsföra jubileumsåret 

och det planeras för en mängd olika ”alster”, där bland annat Borås Stad (FOF) och samtliga 

Ortsråd är delaktiga i det nya konceptet ”Sommartorsdagarna on tour”. 

 

Prioriterade områden – genom Brottsförebyggande rådet (Brå) och  

Samverkansöverenskommelsen/Medborgarlöfte och ”EST”  

Säkerställa att pågående- och kommande arbetet både ”går i linje” och processas inom befintliga 

samverkansgrupper. Det lokala arbetet kan integreras ännu mer med det centrala arbetet för att 

nå ökad effekt. Detta bör även fungera åt båda håll, oavsett nivåer och nätverksgruppernas 

arbete bör ses som viktiga- delar/forum att involvera på de områden som är aktuella. 

Samverkansöverenskommelsen och Medborgarlöftet utger prioriterade områden som är 

framtagna genom Brottsförebyggande rådet (Brå). Detta är ett långsiktigt arbete och fortsätter 

under 2021-2023, med t ex: samverkan kring barn och unga, kritiska datum, trygga offentliga 

miljöer, kraftsamla där behoven är som störst, drogförebyggande- och våldspreventivt arbete.  

Ett nytt arbete håller på att formas; ”Frisk och hållbarhetsanalys på Norrby”, vilket initieras 

tillsammans med civilsamhället och kommer att fortsätta att utvecklas under 2021.   

Våldspreventivt arbete, ”matrisarbete på områdesnivå”. Prövas under 2021 enligt modellen 

”Trygg på Hässleholmen”, med målsättning att kunna utvecklas till fler områden på sikt, genom 

Mötesplatsernas grunduppdrag. 

 

Överenskommelsen 

Fortsatt arbeta med att stärka samarbetet med civilsamhället, inom både- befintliga 

Områdesnätverk och Ortsråd med Överenskommelsens värdegrund som utgångpunkt. 

Återkommande forum där man möts, såsom nätverken, ses som en viktig del i syftet att kunna 

utveckla samverkan för att gemensamt upprätthålla och utveckla välfärden såsom det står att vi 

ska göra i Överenskommelsen.  

Vid behov kan centrala resurserna i ”Överenskommelsen” användas i arbetet. Samarbetsavtal 

eller Idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan användas som ett sätt att formalisera samverkan 

där det behövs.  

Utvecklingsområde framöver att hitta gemensam strategi och former inom FOF, t ex samverkan 

mellan Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet – civilsamhället; att involvera berörda 

Områdesnätverk och Ortsråd.  

 

Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet 

Fortsatt belysa Mötesplatsernas betydelse för Borås Stads lokala trygghets, inflytande- och 

demokratiarbetet i stadsdelarna. 

Inför 2021 planeras en fortsatt utvecklad samverkan såväl inom FOF som med andra 

förvaltningar och civilsamhälle i syfte att stärka Mötesplatsernas arbete.  

Under 2020 tydliggjorde förvaltningscheferna för FOF, VÄF, KUF, ALF och AB Bostäder 

behovet och viljan till en ökad samverkan: 

”FOF klarar självklart inte uppdraget själva. Redan i dag samverkar vi med er andra i olika omfattning 

beroende på vilken Mötesplats vi pratar om. För att säkerställa kvalitet utifrån ett brett befolkningsperspektiv 
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och skapa förutsättningar för långsikt fungerande Mötesplatser, bör vi hitta former för en ”riktig” samverkan. 

Detta bör formaliseras utifrån skriftliga överenskommelser mellan oss där vi klargör på vilket sätt vi gemensamt, 

utifrån våra uppdrag, kan samverka i syfte att stödja Mötesplatsernas utveckling. 

Vi har identifierat Mötesplatserna som särskilt viktiga noder i vårt samhälle. Mötesplatsernas geografiska 

placering och kontinuitet ger därför en bra utgångspunkt för fortsatt utveckling.  

Genom att vara närvarande, professionella och lyhörda, får vi bättre möjligheter till ett inkluderande samhälle, 

där människors kraft kommer till godo istället för tvärtom.”    

Konkreta resultat av den ökade samverkan förväntas påbörjas under våren 2021. 

 

Pågående utvecklingsarbete inom FOF med uppdrag att stärka mötesplatserna som arena för att 

utveckla delaktighet, inkludering och medskapande arbetssätt med medborgarna i centrum.  

Detta ska ske i samverkan med interna verksamheter och externa aktörer. Hur organiserar vi verksamheten för 

att nå dit? Vad är våra olika roller och funktioner internt inom FOF, idéburna och andra förvaltningar/bolag?  

Hur skulle det märkas att vi stärker mötesplatserna och samarbetet?  Vad kan vi uppnå med olika insatser och 

utvecklingsarbeten? 

 

Borås Stad har också beviljats medel av Länsstyrelsen under 2021 för att kvalitetssäkra 

integrationsfrämjande insatser på Mötesplatserna. Uppdragsbeskrivning: 

”Syftet med projektet är att utveckla, kvalitetssäkra och stärka de integrationsfrämjande insatserna på 

Mötesplatserna i Borås. De fem Mötesplatserna i Borås Stad som ligger organiserade under Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen har som huvuduppgift att främja jämlik hälsa. Mötesplatserna ligger i prioriterade 

områden, vilka är samma områden som har högst placering och inflyttning av nyanlända på centralorten. För att 

uppfylla målen för jämlik hälsa behöver integrationen utvecklas och öka i dessa områden. Mötesplatserna möter 

målgruppen i den dagliga verksamheten och ser behov, men även möjligheter, att höja kvaliteten i arbetet med 

integration genom insatser för att till exempel stärka språkinlärningen, stötta nätverk och främja etableringen i 

samhället.”  
 

Fritids- och folkhälsonämnden antog 2018-11-05, ”Program för Öppen ungdomsverksamhet i 

Borås Stad”. Den öppna ungdomsverksamheten är samlingsbegreppet för verksamheten på 

fritidsgårdar och det främjande arbetet för barn och unga, med fokus i åldrarna 10-18 år. 

Verksamheten ska vara tillgänglig för alla barn och unga i Borås och med folkhälsa som grund 

genomsyras av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.  

Verksamheten ska utgå från tre inriktningar: ”Mötesplatser för unga”, ”Ungas aktörskap” och 

”Samverkan med civilsamhället”.  

Inriktningen ”Samverkan med civilsamhället” anger att verksamheten ska ske i samverkan med 

civilsamhället för att skapa ökad tillgänglighet och mervärde tillsammans med- och för unga. 

Detta omfattar bland annat samverkan med olika aktörer i närområdet, t ex föreningar, 

studieförbund samt med övriga förvaltningar och myndigheter.  

Samverkan innebär också att verksamheten ska vara drivande- och delaktiga i olika 

nätverksgrupper (t ex Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd) 

samt att tillsammans utveckla- och genomföra fler aktiviteter för unga i Borås, utifrån önskemål 

och behov. 

Under 2021 finns ambitionen att utveckla lovverksamhet för barn och unga på samtliga 

områden, i samverkan med civilsamhället. Ett särskilt fokus kommer att vara på samtliga 

serviceorter, med framtaget konceptet i Dalsjöfors som utgångspunkt. 
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Omfattningen avseende öppettiderna inom den öppna ungdomsverksamheten är till stor del 

avhängt av hur mycket samverkan verksamheten kan ha med grundskolan gällande köp av 

fritidsledartjänster, dvs. ju mindre fritidsledartimmar skolan köper desto färre öppettimmar inom 

den öppna ungdomsverksamheten.  

 

Utvärdering 

Samverkan kan bidra till att resurser nyttjas bättre, mer effektivt och utifrån de uppdrag och den 

målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas svårt att veta hur resultatet 

blir. Detta eftersom samarbetsuppdraget till viss del är svårt att utvärdera/mäta då det har stor 

”frihet” samt till viss del bygger på frivillig samverkan.    

Resultatet av utvärderingen; ”Samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 2017-2020”, kommer att 

ligga till grund för kommande inriktningar. Detta behöver även jämföras mot den utvärdering 

som genomförts centralt och som ”mer generellt” omfattar alla de Samarbetsuppdrag som 

Kommunfullmäktige tilldelade berörda nämnder.  

 

Budget 

Inriktning för ”Lokalt inflytande – budget 2021” bör fortsatt vara Social hållbarhet. Inom detta 

inryms jämställdhet och tillgänglighet samt att riktade insatser bidrar till jämlik hälsa. Detta bör 

ses som ett övergripande tankesätt och kan vara en uttalad ”profilering” utifrån gemensamt 

ansvar, för de satsningar som görs inom Kvalitets- och utvecklingsenheten. Det kan även bidra 

till en tydligare inriktning med medborgarfokus, utifrån hur Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

som helhet än mer kan fördela gemensamma resurser.  

Lokalt inflytande ska fortsatt verka för en ”tillitsbaserad budget”, där de lokala 

kontaktpersonerna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen både ska känna förtroende och 

ansvar.  

Lokala förutsättningar och behov ska styra de geografiska insatser som genomförs per område, 

både inom den avsatta budgeten per nätverksgrupp/ortsråd samt med övriga medel. Insatsens 

omfattning och dess förväntade effekt ska bedömas utifrån ett gemensamt sammanhang och ett 

långsiktigt perspektiv.  

Gemensamma ”prioriterande insatser”, kan ske utifrån följande förslag på uppdelning. Detta kan 

med fördel fortsätta även under 2021, med berörda verksamhetsområden inom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen. 

- Klusterbudget FOF – 1: Lokalt inflytande – Folkhälsoarbete (lokalt) – Mötesplatser 

- Klusterbudget FOF – 2: Lokalt inflytande – Brottsförebyggande – Drogförebyggande  

Inom detta spår kan ev. även Föräldraskapsstöd vara en fortsatt del vid särskilda satsningar, t ex 

föreläsningar kring aktuella teman, där behov uppkommit inom lokala nätverksgrupper. 

- Klusterbudget FOF – 3: Lokalt inflytande – Överenskommelsen 

Inom detta spår kan ev. även delar av de kommande ”föreningsbidragen med social inriktning” inrymmas. 

Sammanfattat av: 

 

Mikael Andersson 

Kvalitets- och utvecklingsenheten 

 

 

Marie-Louise Bengtsson  

Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Organisationsmodell ”Säker och trygg kommun” 
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Bilaga 2 – Mötesschema, lokala nätverk 2020” 
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Bilaga 3 – Mall, lokala nätverksgrupper barn och unga” 

 

 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Mikael Andersson 
Handläggare 
0766487839 
 
Rangbar Mohammad 
Handläggare 
0768887281 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-12-09 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00219 3.2.1.3 
 

  

 

Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wi-fi vid 

kommunala verksamheter 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Utifrån initiativärendet ”Stäng av kommunens wi-fi när verksamheten håller 

stängt” (§ 166 Dnr FOFN 2020-00217 1.1.3.0) beslutar Fritids- och 

folkhälsonämnden att stänga ner tillgången till wi-fi vid verksamheter som 

sorterar under nämndens ansvar, i enlighet med rekommendationerna från 

Brottsförebyggande rådet (Brå) och samverkan med berörda parter. 

 

Vidare översändes skrivelsen till berörda nämnder för att informera och 

uppmuntra till att agera enligt rekommendationen från Brottsförebyggande 

rådets (Brå) förslag; att tillgången till wi-fi vid kommunens lokaler stängs ned 

under särskilda tider då det inte bedrivs verksamhet, med fokus på utvalda 

förskolor, skolor och fritidsgårdar/mötesplatser. 

  

Sammanfattning 

Bakgrund 

Brottsförebyggande rådet har under en längre tid uppmärksammat 

problematiken vad gäller skadegörelser och inbrott i kommunens fastigheter, 

vilken har intensifierats under 2020. Detta gäller främst vid kvällar och helger 

och sker vid olika kommunala verksamheter runtomkring i Borås. Större 

samlingar av barn och ungdomar samt annan brottslighet noteras och till 

exempel tillhörande utemiljöer vid främst skolor, förskolor och 

fritidsgårdar/mötesplatser upplevs som otrygga platser att vistas på kvälls- och 

nattetid. Även ordningsstörningar har rapporterats in från ett flertal håll. 

Under våren har en fördjupad samverkan initierats tillsammans med aktörer 

inom Borås Stad samt med AB Bostäder och Polisen för att arbeta offensivt 

mot skadegörelsen och i syfte att skapa trygga offentliga miljöer. En 

arbetsgrupp ”Brå - trygga miljöer” är därmed tillsatt och består av 

representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, CKS centrum för 

kunskap och säkerhet, Lokalförsörjningsförvaltningen och Polisen. Gruppen 

har tillsammans identifierat aktuella platser som är extra utsatta för skadegörelse 
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och som, enligt dialog med verksamheter på området upplevs som otrygga. 

 

Ett flertal olika åtgärder har initierats, såsom ökade ronderingar och olika 

former av vuxennärvaro. Dock görs bedömningen att möjligheten att fritt 

kunna använda kommunens wi-fi i anslutning till fastigheterna bidrar till att viss 

problematik kvarstår. En begränsning av fri tillgång till wi-fi, tillsammans med 

andra åtgärder, bedöms ha en positiv effekt. 

Ytterligare riskområden och problem som lyfts fram under 2020 har sin 

utgångspunkt i nuvarande situation kring Covid-19 och bör vägas in i helheten 

av en kommande bedömning. Detta avser bland annat att de restriktioner som 

införts gällande resor har medfört ett ökat antal barn och unga som är kvar i 

bostadsområden. Även mot bakgrund av dessa särskilda omständigheter, 

föreslås att nedanstående förslag på åtgärder nu initieras. 

            

Förslag på åtgärder 

1) Pröva möjligheten att begränsa tillgången till kommunens fria wi-fi, vid de 

utvalda platser och verksamheter som bedöms ha störst effekt utifrån 

dagens problembild. Särskilt fokus bör vara på utvalda förskolor, skolor och 

fritidsgårdar/mötesplatser. Åtgärden bör göras på de tider då Borås Stad 

inte bedriver verksamhet, främst senare kvällar/helger samt på lov. 

2) Utreda möjligheten att även kunna styra tillgången till kommunens wi-fi, på 

enskilda platser/accesspunkter inom respektive verksamhets befintliga 

område.  

3) Planering och genomförandet ska ske i samverkan mellan berörd 

verksamhet, säkerhetssamordnare på CKS och arbetsgruppen för Trygga 

miljöer inom Brottsförebyggande rådet (Brå).  

4) Utvärdera resultatet och dess effekt under 2021, utifrån ett mer långsiktigt 

perspektiv.  

 

Ansvar, samordning och uppföljning 

Föreslagna insatser beslutar berörda nämnder om, samt att det ges rätt 

förutsättningar för genomförande av beslutet, inom sina befintliga uppdrag.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) tar ansvar för samordningen av det vidare 

arbetet och att berörda parter involveras.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) tar ansvar för att åtgärderna och dess effekt 

utvärderas under 2021, utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. 

Ytterligare trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön, kring de föreslagna 

platserna, bör ses över utifrån gemensamma orsaksanalyser och 

”platssamverkan”. Helheten på respektive geografiskt område bör prioriteras. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Brottsförebyggande rådet (Brå) – Borås Stad 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen Centrum för kunskap 

och säkerhet 

Mikael Andersson   Rangbar Mohammad   

  

 

Beslutsunderlag 

  1. Initiativärende – ”stäng av wifi i kommunens lokaler”   

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden, Förskolenämnden, 

2. Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

Lokalförsörjningsnämnden 

3. Kommunstyrelsen 

4. Servicenämnden 

5. Brottsförebyggande rådet (Brå) – genom representanter från berörda 

förvaltningar inom Borås Stad, AB Bostäder, Polismyndigheten 

(Lokalpolisområde Borås) och Räddningstjänsten (Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund) 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Initiativärende  Fritids- och folkhälsonämnden 
  2020-11-16  

     
 

 

 

Initiativärende: Stäng av kommunens wifi när verksamheten håller stängt 
 

Att motverka den otrygghet som många boråsare i dag känner bör ha högsta prioritet på den 

politiska dagordningen. Alla förslag som kan leda till ett tryggare Borås behöver välkomnas och tas 

om hand i det fortsatta trygghetsarbetet.  

 

Sedan en tid finns ett problem kopplat till att det under kvällstid och på helger bildas folksamlingar 

kring kommunala lokaler, eftersom det där finns tillgång till fritt internet via Borås Stads wifi. Dessa 

folksamlingar ökar risk för bråk, vandalisering och annat kriminellt eller antisocialt beteende.  

I fredags rekommenderade CKS i ett radioinslag att man skulle stänga av wifi i kommunala lokaler när 

dessa håller stängt för att på så vis komma åt den ”pull-effekt”, som gör att personer samlas kring 

lokalerna. Vi anser att Fritids- och folkhälsonämnden bör testa att genomföra förslaget i de lokaler 

nämnden huserar i för att se om det kan få önskad effekt.  

 

Nämnden beslutar  

Kommunens wifi stängs av i de lokaler där Fritids- och folkhälsoförvaltningen har sin verksamhet 

under de tider då verksamheten håller stängt med syfte att motverka användning av Borås Stads 

internanslutning under dessa tider.  

 

 

För Moderaterna och Kristdemokraterna  

 

Annette Nordström (M) 

Magnus Sjödahl (KD) 

Marita Bäck (M) 

Lars Andersson (M) 

Hakam Alakraa (M) 

Ingela Hallgren (KD) 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sakiba Zekaj 
Handläggare 
033 358282 
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Nämnduppdrag digitalisering Inventering 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna inventeringen av pågående 

arbete med digitalisering och ger förvaltningen i uppdrag att implementera 

arbetet genom en handlingsplan utifrån identifierade utvecklingsområden. 

Digitaliseringen ska vara en naturlig del av verksamhetsutvecklingen. 

        

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att förstärka 

arbetet med digitalisering genom en inventering av befintliga digitala tjänster, 

samt se över behovet utifrån sitt verksamhetsområde och 

medborgarperspektivet. Uppdraget syftar till att ge en samlad bild över 

pågående arbete och identifiera vilka möjligheter till utveckling det finns. 

Underlaget blir också ett bidrag i Borås Stads framtida handlingsplan för 

digitalisering. Arbetet har samordnats av Kvalitet- och utvecklingsenheten som 

i samarbete med representanter från verksamheterna genomfört en inventering. 

I denna belyses man pågående processer och möjligheter med digitalisering 

inom ramen för förvaltningens verksamhet. 

 

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och påverkar 

alla delar av samhället. För att klara av vårt uppdrag och kommande utmaningar 

behöver Fritid- och folkhälsoförvaltningen tänka in digitaliseringen som 

möjlighet i all verksamhetsutveckling. Med det sagt, kan inte allt digitaliseras. 

Lika viktigt som det är att identifiera möjligheterna med digitaliseringen, är det 

att ha högt fokus i de områden där vi inte kan ersätta det mänskliga mötet. 

Digitaliseringen kan hjälpa oss att frigöra tid till att möta invånarna och 

förbättra vår service.   

 

Utifrån inventeringen ser vi att mycket arbete pågår och att förvaltningen 

befinner sig i en omställning både när det gäller verktyg, arbetssätt, kompetens 

och även inställning till digitaliseringen. Arbetet med inventeringen har bidragit 

till att en att ge en samlad blir av pågående arbete vilket ger möjligheter till ett 

ännu mer proaktivt arbete med digitalisering. Arbetet med en 

verksamhetsöverskridande grupp för att genomföra inventeringen har varit 
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positivt. Medarbetarna och förvaltningsledningen ser behov av fortsatt arbete i 

gruppen som ett sätt framöver arbeta samordnat och få mer kraft i utvecklingen 

genom gemensamma satsningar. Ett förslag till nästa steg för arbetet är att 

skapa en handlingsplan med aktiviteter som gruppens arbete utgår från. 

 

Inventeringen ger en samlad bild av nuläget och beskriver möjligheterna till 

utveckling gällande digitalisering. Detta ger ett bra underlag i hur 

digitaliseringsarbetet på förvaltningen kan organiseras och utvecklas.  

 

Inventeringen i helhet finns som bilaga till ärendet.               

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att förstärka 

arbetet med digitalisering genom en inventering av befintliga digitala tjänster, 

samt se över behovet utifrån sitt verksamhetsområde och 

medborgarperspektivet. Uppdraget syftar till att ge en samlad bild över 

pågående arbete och identifiera vilka möjligheter till utveckling det finns. 

Underlaget blir också ett bidrag i Borås Stads framtida handlingsplan för 

digitalisering. Arbetet har samordnats av Kvalitet- och utvecklingsenheten som 

i samarbete med representanter från verksamheterna genomfört en inventering 

av pågående processer och möjligheter med digitalisering inom ramen för 

förvaltningens verksamhet. 

  

Inventeringen ger en samlad bild av nuläget och beskriver möjligheterna till 

utveckling gällande digitalisering. Detta ger ett bra underlag i hur 

digitaliseringsarbetet på förvaltningen kan organiseras och utvecklas. Ett förslag 

till nästa steg för arbetet är att skapa en handlingsplan med aktiviteter för 

digitaliseringsarbetet. 

 

Inventeringen i helhet finns som bilaga till ärendet 

 

Digitalisering 

Digitalisering i offentlig sektor pågår för fullt för att hitta nya lösningar till 

välfärdsutmaningar, och hjälpa såväl medborgare som medarbetare i offentlig 

sektor. Digitalisering i sig är inget mål, den kan snarare ses som en omställning i 

samhället som hjälper oss nå målet om ökad kvalitet och effektivitet i 

verksamheten. Regeringens mål med digitalisering är högt satt och ambitionen 

är att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.  

 

Utifrån förvaltningens uppdrag används i detta arbete en bred definition av 

digitalisering. Vi ser digitaliseringen som en process, starkt förknippad med 

verksamhetsutveckling där många aktiviteter kan ingå för att göra 

omställningen. Det kan innebära allt från lansering av en ny e-tjänst istället för 

blankett, till utbildning av medarbetare i ett nytt system, till att vi erbjuder 

möjligheten att spela in en podd på en av våra mötesplatser. 
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Under de särskilda omständigheter som råder på grund av Covid-19 har 

digitaliseringen fått en ännu viktigare roll. Än så länge är det för tidigt för att 

med säkerhet säga hur spridningen av Covid-19 kommer att påverka på lång 

sikt, men vi ser redan många tecken i samhället och i vår egen vardag, på att 

digitaliseringen vi följt under flera år tagit extra fart. På grund av Covid-19 har 

Borås Stad varit tvungna att ställa om till digitala möten, och nämndens möten 

har varit en del av det. I och med att alla politiker har tillgång till egen läsplatta 

samt Ciceron Assistent har steget till digitala möten gjort det enklare. Samtidigt 

har det inte varit helt oproblematiskt med digitala nämndsmöten. Ledamöterna 

och ersättarna har känt sig mindre delaktiga och mindre kreativa, vilket visar på 

att vi behöver utveckla vårt arbete med digital kommunikation och hitta fler 

verktyg i detta. En snabb utveckling har skett gällande utrustning för digitala 

möten och flexibla arbetsplatser vilket har varit en förutsättning för att kunna 

fortsätta bedriva verksamhet och genomföra uppdrag. 

 

Den digitala strategin för Borås stad antogs av Kommunfullmäktige 2020-09-24 

och gäller till 2023.  Utgångspunkten för digitalisering i Borås stad är att man 

önskade en hållbar service till medborgarna. Inom ramen för den digitala 

strategin har Kommunfullmäktige också beslutat om att staden ska skapa en 

gemensam handlingsplan för digitaliseringsarbetet. 

 

Den tekniska utvecklingen går i oerhört snabb takt. Med hjälp av tekniken kan 

vi lösa många utmaningar.  Allt går dock inte att digitalisera och mänskliga 

kontakt går inte att ersätta med en dator. Det är när tekniken sätts i människans 

tjänst som fantastiska möjligheter skapas och det är först då digitaliseringen 

skapar värde.  

 

Medborgarperspektivet 

Utifrån förvaltningens uppdrag är vår målgrupp boråsare i alla åldrar med 

huvudfokus på barn och unga och även civilsamhället. När det gäller 

digitaliseringen innebär detta en utmaning. Inställningen, kunskap och 

önskemål kring digital service skiljer sig stort i målgruppen. Kunskapsklyftan 

mellan unga och äldre är stor, och utifrån vårt uppdrag är det viktigt att arbeta 

med hela spannet. 

Den yngre delen av målgruppen har höga krav och förväntningar på digital 

service. I andra änden finns de medborgare som befinner sig i ett digitalt 

utanförskap. När allt mer av samhällets tjänster och utbud flyttar ut i en digital 

värld riskerar dessa människor att hamna utanför. Detta gör digitaliseringen 

också till en fråga om rättigheter och delaktighet i samhällsutvecklingen. Mitt 

emellan dessa olika målgruppen finns fortfarande en stor bredd. Många 

svenskar behöver digital hjälp på olika sätt. Av en rad digitala aktiviteter uppger 

nära 1 av 5 svenskar att de behöver hjälp med att installera mobilt bank-id. 19 

procent behöver hjälp med att överföra bilder från sin mobiltelefon till en 

dator. 17 procent behöver hjälp med att skapa ett e-postkonto. Vad gäller 
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behovet av digital hjälp ser vi stor skillnad mellan de som använder internet 

dagligen och de som sällan gör det, men också vad gäller ålder, utbildning och 

inkomst. 

Medborganas inställning till digitaliseringen är en fråga vi behöver 

omvärldsbevaka för att framöver kunna utveckla och anpassa vår verksamhet 

till invånarnas behov och önskemål.  

 

Pågående arbete 

Hur långt Fritid- och folkhälsoförvaltningen har kommit när det gäller 

digitaliseringen är svårt att avgöra. Det pågår dock en utveckling gällande detta 

område och digitaliseringsfrågan är på agendan. Arbetet med denna inventering 

har också bidragit till att vi ser digitaliseringen som en fråga som handlar om 

verksamhetsutveckling vilket gör det lättare att omfamna frågan oavsett 

verksamhetsområde. Inom ramen för förvaltningens verksamhet pågår mycket 

arbete med verksamhetsutveckling där digitaliseringen är en hjälp 

Inom många områden har en digitalisering skett och från alla 

verksamhetsområden finns gott om exempel på detta. Några områden är 

nämndadministrationen, lokalbokningar, e- tjänster, digitala aktiviteter och 

service på mötesplatserna- där särskilt Träffpunkt Simonsland kan nämnas som 

föregångare. Ytterligare ett område där tekniken har används som hjälpmedel 

för att nå ut med vår verksamhet till boråsarna friluftslivet. Där har 

förvaltningen med hjälp av GPS och GIS-program har digitaliserat samtliga 

(både kommunala och föreningsägda) elljusspår, vandringsleder, 

mountainbikeleder och skidspår i Borås.  

 

Utvecklingsområden 

En viktig del i arbetet med inventeringen har varit att identifiera 

utvecklingsområden där digitaliseringen kan vara till hjälp; 

Information och tillgänglighet; I dagsläget når vi ut till boråsarna genom olika 

kanaler ; webb, sociala medier, och även appar. Då målgruppen är bred är det 

svårt att nå ut med information även om vi ständigt arbetar med att uppdatera 

våra kanaler. Utifrån den nya lagen om tillgänglig digital service är vi också 

skyldiga att göra anpassningar i vårt innehåll. Detta är en 

förvaltningsövergripande utmaning där det pågår ett förbättringsarbete både 

utifrån att möta lagkraven men också att se över vår webbinformation. En 

viktig del i detta är att sprida kunskap om vad den nya lagen innebär och öka 

alla medarbetares kompetens gällande digital kommunikation. 

Digitalt utanförskap; Många satsningar görs inom verksamheten på Träffpunkt 

Simonsland. En utveckling i detta arbete skulle vara att bredda satsningarna och 

involvera fler mötesplatser. En samverkan med Vård- och äldreförvaltningen 

och Kulturförvaltningen är initierad på detta område för att ännu bättre kunna 

möta medborgarnas behov och minska det digitala utanförskapet. Många 

boråsare behöver hjälp med digitala aktiviteter.  
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Ungas perspektiv på digitalisering; En ny satsning som kommer göras inom 

öppen ungdomsverksamhet är att med hjälp av unga ledare ta reda på vilka 

behov och önskemål av digitala tjänster och service målgruppen för 

verksamheten har. Två unga ledare kommer parallellt med ordinarie uppdrag i 

verksamheten arbeta med detta som fördjupningsområde under ett antal 

månader. 

Öppna data och information; Inom förvaltningen arbetar flertalet personer med 

att sammanställa och presentera nyckeltal och annan information i olika format. 

Ett utvecklingsområde inom detta är hur data tillgängliggörs för flera och hur 

man kan öka användningen av data som tas fram.  

En del handlar om att tillgängliggöra data från Välfärdsbokslutet. Borås Stad 

har under hösten implementerat ett beslutsstödsystem Power BI. Beslutsstödet 

samlar information från flera olika källsystem för att kunna presentera och 

visualisera nyckeltal och data för verksamheten. Ett arbete med att undersöka 

möjligheterna att presentera nyckeltal från Välfärdsbokslutet med hjälp av detta 

verktyg pågår. Längre fram kan integration skapas med fler system eller 

datakällor. 

 

Slutsats 

Utifrån inventeringen ser vi att mycket arbete pågår och att förvaltningen 

befinner sig i en omställning både när det gäller verktyg, arbetssätt, kompetens 

och även inställning till digitaliseringen. 

 

Arbetet med inventeringen har bidragit till att en att ge en samlad blir av 

pågående arbete vilket ger möjligheter till ett ännu mer proaktivt arbete med 

digitalisering. 

 

Arbetet med en verksamhetsöverskridande grupp för att genomföra 

inventeringen har varit positivt. Medarbetarna och förvaltningsledningen ser 

behov av fortsatt arbete i gruppen som ett sätt framöver arbeta samordnat och 

få mer kraft i utvecklingen genom gemensamma satsningar. Ett förslag till nästa 

steg för arbetet är att skapa en handlingsplan med aktiviteter som gruppens 

arbete utgår från.     

 

Beslutsunderlag 

1. 1. Digitalisering- nuläge och möjligheter till utveckling                               
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Digitalisering- nuläge och möjligheter till utveckling  

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att förstärka 

arbetet med digitalisering genom en inventering av befintliga digitala tjänster, 

samt se över behovet utifrån sitt verksamhetsområde och 

medborgarperspektivet. 

 

Arbetet har samordnats av Kvalitet- och utvecklingsenheten som tillsammans 

med representanter från verksamheterna genomfört en inventering av pågående 

processer. I inventeringen lyfts aktiviteter som rör digitalisering, befintliga 

tjänster samt medborgarperspektivet. Utöver detta lyfts också utmaningar och 

förslag på hur förvaltningen kan arbeta framöver för att utnyttja 

digitaliseringens möjligheter.  

 

Utifrån inventeringen ser vi att mycket arbete pågår och att förvaltningen 

befinner sig i en omställning både när det gäller verktyg, arbetssätt, kompetens 

och även inställning till digitaliseringen. 

 

Arbetet med inventeringen har bidragit till att en att ge en samlad blir av 

pågående arbete vilket ger möjligheter till ett ännu mer proaktivt arbete med 

digitalisering. 
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Digitalisering- nuläge och möjligheter till utveckling  
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Digitalisering- nuläge och möjligheter till utveckling  

1 Inledning  

Fritids- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att förstärka 

arbetet med digitalisering genom en inventering av befintliga digitala 

tjänster, samt se över behovet utifrån sitt verksamhetsområde och 

medborgarperspektivet. 

 

Uppdraget syftar till att ge en samlad bild över pågående arbete och identifiera 

vilka möjligheter till utveckling det finns. Underlaget blir också ett bidrag i 

Borås Stads framtida handlingsplan för digitalisering. 

 Digitalisering 

Digitalisering i offentlig sektor pågår för fullt för att hitta nya lösningar till 

välfärdsutmaningar, och hjälpa såväl medborgare som medarbetare i offentlig 

sektor. Digitalisering i sig är inget mål, den kan snarare ses som en omställning i 

samhället som hjälper oss nå målet om ökad kvalitet och effektivitet i 

verksamheten. Regeringens mål med digitalisering är högt satt och ambitionen 

är att Sverige ska bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.  

 

I arbetet med att identifiera pågående arbete har vi använt oss av en bred 

definition av digitalisering.  Utgångspunkten är att digitalisering handlar om 

saker, system och samhällsomställning, vilket gör att det handlar om mer än 

teknik och prylar1.  

 

Digitalisering som begrepp betyder att material av olika slag omarbetas för att 

kunna användas i dator, för att kunna gå från analoga till automatiska processer. 

Digitalisering handlar också om att använda nya tekniska tjänster, system och 

lösningar för att bli mer anpassningsbara, moderna, effektiva och pålitliga. 

Utifrån medarbetarperspektivet ingår också kompetensutvecklingssatsningar i 

digitaliseringsarbetet, likväl som tillgången till teknisk utrustning. En annan 

viktig aspekt kopplat till digitalisering är medborgarperspektivet, utifrån detta 

ingår exempelvis aktiviteter för att minska det digitala utanförskapet.  

 

Utifrån förvaltningens uppdrag används i detta arbete en bred definition av 

digitalisering. Vi ser digitaliseringen som en process, starkt förknippad med 

verksamhetsutveckling där många aktiviteter kan ingå för att göra 

omställningen. Det kan innebära allt från lansering av en ny e-tjänst istället för 

blankett, till utbildning av medarbetare i ett nytt system, till att vi erbjuder 

möjligheten att spela in en podd på en av våra mötesplatser. 

 

 

 

                                                      
1 Sundberg, L. , Gidlund, K. L. , Larsson, A. & Nyhlén, S. (2020). Digitala tjänster : från policy 
till slutanvändare. Sundsvall : Mid Sweden University 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-38932
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Digitalisering- nuläge och möjligheter till utveckling  

 Digitalisering i Borås Stad 

Digital strategi för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 2020-09-24 och 

gäller till 2023.  Utgångspunkten för digitalisering i Borås stad är att man 

önskade en hållbar service till medborgarna. I den digitala strategin beskrivs 

målbilden:  

 

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 

framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull går 

miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de som 

bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och omsorg, 

kultur, utbildning och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar av vara en levande och 

attraktiv kommun.2 

 

Inom ramen för Borås Stads digitala strategi har Kommunfullmäktige också 

beslutat om att staden ska skapa en gemensam handlingsplan för 

digitaliseringsarbetet. Detta arbete har initierats av Stadsledningskansliet genom 

ett förvaltningsövergripande nätverk ”Digital Arena”. Alla förvaltningar är 

representerade och inom de flesta verksamheterna pågår digitaliseringen och en 

stor utveckling har skett de senaste åren. Nätverksarbetet är positivt för att 

kunna ta del av nyheter på området, utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans 

med digitaliseringsprojekt. Utöver detta finns även ett nätverk kring 

utvecklingen av e- tjänster där Fritid- och folkhälsoförvaltningen ingår. 

 

 Under de särskilda omständigheter som råder på grund av Covid-19 har 

digitaliseringen fått en viktig roll. Än så länge är det för tidigt för att med 

säkerhet säga hur spridningen av Covid-19 kommer att påverka på lång sikt, 

men vi ser redan många tecken i samhället och i vår egen vardag, på att 

digitaliseringen vi följt under flera år tagit extra fart. 

 

 Digitalisering inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

Utgångspunkten för Fritids- och folkhälsoförvaltningens arbete med 

digitalisering ligger i förvaltningens uppdrag. Bland annat har förvaltningen 

ansvar för mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet, badverksamhet, stöd 

till föreningslivet, friluftsanläggningar, folkhälsoarbetet och även för 

samarbetsuppdraget kring demokrati och medborgarinflytande samt 

överenskommelsen.  I verksamheterna möter vi civilsamhället och medborgare i 

olika åldrar, geografiska områden, bakgrunder, språkkunskaper, intressen. 

Många av uppdragen som förvaltningen har ansvar för sker i samverkan med 

andra aktörer. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ett brett uppdrag som 

handlar om att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa och meningsfull fritid. 

 

Digitaliseringen har inte gått våra verksamheter obemärkt förbi, en stor 

utveckling har skett de senaste åren och ett antal aktiviteter pågår. Några 

                                                      
2 
https://www.boras.se/download/18.f72232517522452fef11fc5/1602742682442/Digital%20str
ategi%20-%20strategi.pdf 
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Digitalisering- nuläge och möjligheter till utveckling  

exempel på detta är införande av bidrags- bokningssystem för föreningar, 

utveckling av e- tjänster, närvaro på sociala medier, och aktiviteter som minskar 

det digitala utanförskapet på Träffpunkt Simonsland. 

 

Uppdraget att genomföra en inventering av nuläget och beskriva möjligheterna 

till utveckling gällande digitaliseringen ger förvaltningen möjlighet att samordna 

sitt arbete, visa på en samlad bild i den utveckling som pågår, och hitta 

synergieffekter verksamheterna emellan. Detta ger ett bra underlag i hur 

digitaliseringsarbetet på förvaltningen kan organiseras och utvecklas.  

2 Arbetssätt och avgränsningar 

Arbetet har samordnats av Kvalitet- och utvecklingsenheten som i samarbete 

med representanter från verksamheterna genomfört en inventering av pågående 

processer och möjligheter med digitalisering inom ramen för förvaltningens 

verksamhet. 

 

Förutom samtal med förvaltningens medarbetare och chefer, 

specialistfunktioner på andra förvaltningar och Stadsledningskansliet har också 

inläsning av forskning, rapporter och statistik kopplat till digitaliserings använts 

som underlag. 

 

I inventeringen lyfts aktiviteter som rör digitalisering, befintliga tjänster samt 

medborgarperspektivet. Utöver detta lyfts också utmaningar och förslag på hur 

förvaltningen kan arbeta framöver för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. 

 

När det gäller medborgarperspektivet information så inhämtas utifrån 

forskning, statistik samt medarbetarnas kunskap och erfarenhet från möten 

med medborgare i verksamheten. Det har inte genomförts några dialoger med 

medborgarna själva. Detta är ett utvecklingsområde och skulle ge en ökad 

förståelse för medborgarnas behov, önskemål och förväntningar på digital 

utveckling kopplat till Fritids- och folkhälsoförvaltningens verksamhet. 

3 Inventering  

 Digitalisering ur olika perspektiv 

Det finns mycket skrivet om hur digitalisering som omställning påverkar 

samhället. För att belysa vilka framtida konsekvenser digitaliseringen och den 

nya tekniken väntas få på allt från till exempel värderingar, demokrati och tillit 

till hur välfärd och arbetsliv påverkas, sammanfattas några områden här. 

 Teknik 

 Den tekniska utvecklingen går i oerhört snabb takt. Med hjälp av tekniken kan 

vi lösa många utmaningar.  Allt går dock inte att digitalisera och mänsklig 

kontakt går inte att ersätta med en dator. Det är när tekniken sätts i människans 
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tjänst som fantastiska möjligheter skapas och det är först då digitaliseringen 

skapar värde.  

Med hjälp av teknik kan vi utforma tjänster utifrån medborgarnas behov, 

hantera stora mängder data, automatisera arbetsuppgifter och därigenom frigöra 

tid som istället kan användas till utökad service. 

En stor utveckling gällande IT har skett i Borås Stad de senaste åren, både när 

det gäller plattformar, utrustning, kompetens och möjlighet till stöd. 

Kompetens och stöd finns både centralt men även på Fritid- och 

folkhälsoförvaltningen genom IT- samordnare.  

 

 Medborgarperspektivet 

Utifrån förvaltningens uppdrag är vår målgrupp Boråsare i alla åldrar med ett 

huvudfokus på barn och unga och även civilsamhället. När det gäller 

digitaliseringen innebär detta en utmaning. Inställningen, kunskap och 

önskemål kring digital service skiljer sig stort i målgruppen. Kunskapsklyftan 

mellan unga och äldre är stor, och utifrån vårt uppdrag är det viktigt att arbeta 

med hela spannet. 

Den yngre delen av målgruppen har höga krav och förväntningar på digital 

service3. De har ofta en positiv inställning och hög digital kompetens. 

Digitaliseringen är något som är naturligt för denna målgrupp och de nyttjar 

teknik och verktyg till sin fördel. Det är ett sätt att leva, skapa och umgås på.  

Detta kan medföra att målgruppen har högre önskningar på digital service, 

tjänster och aktiviteter än vad vi kan tillgodose i dagsläget.  

I andra änden finns de medborgare som befinner sig i ett digitalt utanförskap. 

När allt mer av samhällets tjänster och utbud flyttar ut i en digital värld riskerar 

dessa människor att hamna utanför. Detta gör också digitaliseringen till en fråga 

om rättigheter och delaktighet i samhällsutvecklingen. 

Internetstiftelsen har 2020 arbetat med rapporten ”Svenskarna och internet” 4 

som handlar om digitalt utanförskap. I Sverige år 2020 använder de allra flesta 

internet varje dag, men många uppger att de behöver hjälp med olika digitala 

aktiviteter. Det finns också fortfarande de som använder internet mer sällan, 

eller inte alls, totalt handlar det om 6 procent. 

De som sällan eller inte alls använder internet är oftare äldre, och i större 

utsträckning pensionärer. Jämfört med de som använder internet dagligen har 

sällananvändarna i högre grad lägre utbildning, och bor oftare i ett 

låginkomsthushåll. De lever i högre utsträckning på landsbygden och bor oftare 

ensamma. De har i högre grad en funktionsnedsättning. Det är en jämförelsevis 

liten grupp, men den är sammankopplad med demografiska och 

socioekonomiska faktorer såsom inkomst, utbildning och ålder. De äldsta i 

                                                      
3 
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/sammanhallendigitalservice/invanarn
asinstallningdigitalservice.16155.html 
4 (https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/digitalt-utanforskap-2020/sammanfattning/) 

https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/digitalt-utanforskap-2020/sammanfattning/
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samhället, de ensamstående och de med lägst inkomst är redan grupper som i 

högre grad lever i ett utanförskap på olika sätt. Genom den snabba 

digitaliseringen som nu pågår riskerar de som inte använder internet ett dubbelt 

utanförskap. 

De med hög ålder, och låg utbildning är i störst behov av hjälp. Många svenskar 

behöver hjälp med det digitala på olika sätt. Av en rad digitala aktiviteter uppger 

nära 1 av 5 svenskar att de behöver hjälp med att installera Mobilt BankID. 19 

procent behöver hjälp med att överföra bilder från sin mobiltelefon till en 

dator. 17 procent behöver hjälp med att skapa ett e-postkonto. 

Vad gäller behovet av digital hjälp ser vi stor skillnad mellan de som använder 

internet dagligen och de som sällan gör det, det är också olikheter vad gäller 

ålder, utbildning och inkomst. 

Medborganas inställning till digitaliseringen är en fråga vi behöver 

omvärldsbevaka för att framöver kunna utveckla och anpassa vår verksamhet 

till invånarnas behov och önskemål.  

 Medarbetarperspektivet 

Svensk arbetsmarknad i stort och även den offentliga förvaltningen står inför 

en historisk utmaning. De senaste åren har det blivit uppenbart att den 

offentliga sektorn står inför behovsökningar av historiska proportioner, kopplat 

till den demografiska utvecklingen och fler unga och äldre i befolkningen. 

Sveriges Kommuner och Regioner uppskattar rekryteringsbehovet inom 

välfärdssektorn till över en halv miljon människor fram till 20285.  

Den nya tekniken driver fram en strukturomvandling där företag, branscher, 

yrken och jobb har en allt kortare livslängd. I framtiden kan få förvänta sig att 

ha samma jobb under ett allt längre arbetsliv.  

Digitaliseringen ändrar förutsättningarna för både privat- och arbetsliv och 

sätter därmed arbetsmiljöfrågorna i fokus. Det gränslösa arbetslivet med ökad 

tillgänglighet gör att vissa upplever mer frihet och flexibilitet medan andra 

upplever att stressen ökar. De nya generationerna som börjar ta sig in på 

arbetsmarknaden har växt upp i en digital värld och ser annorlunda på 

arbetlivet. Det gränslösa och flexibla arbetslivet är enligt många undersökningar 

generellt sett mer naturligt för denna digitala generation. Många gånger föredrar 

de digitala möten framför fysiska. Precis som när det gäller medborgarna så 

finns samma utmaning bland medarbetare. Kontrasten mot tidigare 

generationer är stor, och en utmaning för arbetsgivare. 

Det råder i många fall stor brist på välutbildad arbetskraft medan de som saknar 

utbildning har svårt att hitta ett jobb. Automatiseringen av jobb i spåren av 

digitaliseringen har förstärkt den rådande polariseringen.  

Stora pensionsavgångar och demografiska utmaningar är något som Borås Stad, 

liksom andra kommuner har att brottas med. Inom Borås Stad arbetar man 

                                                      
5 https://www.riksdagen.se/globalassets/06.-utskotten--eu-
namnden/arbetsmarknadsutskottet/au-forskningsfragor/rapport-arbetsmarknad-arbetsliv-
digitala-eran.pdf 
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med fem strategier för att klara kompetensförsörjningsutmaningen. En av dessa 

är att använda digitaliseringen för att frigöra värdeskapande tid. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen står inför samma utmaning som resten av 

den offentliga sektorn. Även om det finns en grundläggande kompetens hos 

medarbetarna, sker den digitala utvecklingen i så snabb takt att det är svårt att 

hänga med i utvecklingen.  

Inom förvaltningen finns nyckelfunktioner som har en utökad digital 

kompetens. Utöver dessa finns medarbetare med utökad kompetens inom 

specifika verksamhetssystem. En viktig kompetens handlar också om de 

särskilda erfarenheter vissa medarbetare har av implementering av nya system. 

Dessa erfarenheter är viktiga att ta tillvara då vi kan vänta oss att denna 

utveckling fortsätter och påskyndas i framtiden.  

På vissa mötesplatser finns personal med särskild kompetens. Ett exempel är 

Träffpunkt Simonsland där det finns en IKT samordnare. Inom öppen 

ungdomsverksamhet finns också funktioner som arbetar med digital 

kommunikataion. Uppdraget innebär att ta ansvar för aktiviteter som minskar 

det digitala utanförskapet, vara digitalt stöd i huset men även arbeta med 

produktion av digitalt material, och arbeta på webben.  På förvaltningens finns 

en kommunikatör vars uppdrag är att stödja medarbetarna när det gäller 

kommunikationsfrågor och publicering på webb. Kommunikatören ansvarar 

också för uppdatering på intranätet och den externa webben och är en kontakt 

mot den centrala kommunikationsenheten.  

 

 Pågående arbete 

Hur långt Fritid- och folkhälsoförvaltningen har kommit när det gäller 

digitaliseringen är svårt att avgöra. Det pågår dock en utveckling gällande detta 

område och digitaliseringsfrågan är på agendan. Arbetet med denna inventering 

har också bidragit till att vi ser digitaliseringen som en fråga som handlar om 

verksamhetsutveckling vilket gör det lättare att omfamna frågan oavsett 

verksamhetsområde. Inom ramen för förvaltningens verksamhet pågår mycket 

arbete med verksamhetsutveckling där digitaliseringen är en hjälp.  

 Hur digitala är vi på Fritid- och folkhälsoförvaltningen 

Inom många områden har en digitalisering skett och från alla 

verksamhetsområden finns gott om exempel på detta, nedan följer några 

exempel; 

 

Nämndadministrationen; I takt med att kraven på tillgänglighet och insyn 

ökat har detta bidragit till en digitalisering av nämndadministrationen. 

Ärendehanteringssystemet Ciceron är ett system som dels används som 

förvaltningens diarium, men även för hanteringen av handlingar och ärenden till 

nämndens ledamöter och ersättare. Efter implementeringen av Ciceron har 

processen för diarieföring och ärendehanteringen till nämnden blivit mer 

effektiv. Dels kan handläggarna själva hantera sina ärenden lättare, men 

politikerna har även möjlighet att få tillgång till ärendena inför nämnd. Detta 
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görs via Ciceron till Ciceron Assistent som blivit politikernas egna arena. Borås 

Stads har också ett webbaserat diarium där alla, både anställda och medborgare, 

kan söka och se vad som registreras i förvaltningarnas diarium. 

 

På grund av Covid-19 har Borås Stad varit tvungna att ställa om till digitala 

möten, och nämndens möten har varit en del av det. I och med att alla politiker 

har tillgång till egen läsplatta samt Ciceron Assistent har steget till digitala 

möten gjort det enklare. Samtidigt har det inte varit helt problemfritt med 

digitala nämndsmöten. Ledamöterna och ersättarna har känt sig mindre 

delaktiga och mindre kreativa. Sammanfattningsvis har det ändå fungerat 

förhållandevis bra under de förutsättningarna vi haft.  

 

En snabb utveckling har också skett gällande utrustning för digitala möten och 

flexibla arbetsplatser vilket har varit en förutsättning för att kunna fortsätta 

bedriva verksamhet och genomföra uppdrag. 

 

Mötesplatser; Inom medborgarservicen som finns på alla mötesplatser finns 

det möjlighet att använda verksamhetens datorer samt exempelvis få hjälp att 

hitta information och fylla i blanketter digitalt. De erbjuds digitala föreläsningar 

och digitala möten.  

Träffpunkt Simonsland har som fokus att vara en E-träffpunkt. Detta innebär 

att arbeta med fyra olika delar: Playkanal, Teknikcaféer/stöd, Visningsrum, 

Personalstöd. 

På Playkanalen erbjuds direkta och efterhands visningar av olika arrangemang 

som föreläsningar, musikunderhållningar, aktiviteter osv. Sändningarna sker via 

Facebook genom en tjänst som heter Wirecast. Denna gör det möjligt att sända 

på olika medier, redigera och spela in samt använda fler kameror osv. 

Teknikcaféerna är en satsning som syftar till att minska det digitala 

utanförskapet. Här går vi igenom grunder och ger tips och råd samt vägledning 

till våra besökare. Vi visar och förklarar de mest grundläggande och hjälper till 

individuellt för att kunna bemästra och förstå teknik. Vid varje tillfälle finns ett 

tema som vi presenterar och instruerar kring, därefter avlutar vi med individuell 

hjälp under de sista 30 minuterna 

”Visningsrummet” är till för att visa och berätta vet vad för hjälpmedel och 

tekniska lösningar som finns för att underlätta och förbättra sin vardag i 

hemmet. Det kan handla om produkter som påminner om aktiviteter, 

hjälpmedel för syn och hörsel, produkter som kontrollerar och styr hemmet, 

belysning m.m. På träffpunkt Simonsland finns även ett ”Välfärdsbibliotek” där 

man kan låna och prova olika lösningar innan man köper en produkt. 

Öppen ungdomsverksamhet; Inom verksamheten används dagligen det 

digitala uppföljningsprogrammet ”Thelogbook” för att räkna besöken samt 

reflektion av arbetet. Som en del av organisationen Keks(kvalitet och 

kompetens i samverkan) så genomförs också årligen en digital enkät riktad till 

unga som besöker verksamheten.  
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Inom öppen ungdomsverksamhet finns olika möjligheter att producera digitalt 

material. Inom exempelvis Brygghusets vardagliga utbud har besökare möjlighet 

att producera podd, film och musik. Det finns också möjlighet för besökare att 

anordna och delta i digitala föreläsningar/workshops. Brygghuset har även 

möjlighet att anordna digitala kulturarrangemang. Det digitala bokningssystemet 

som finns på Brygghuset är mer användarvänligt då det inte ett slutet intern 

system utan ett mer interaktivt system.  

Synpunkter och felanmälan; Infracontrol som är vårt system för 

synpunktshantering är ett uppskattat och välanvänt verktyg för 

kommuninvånarna. I det systemet skickar man som medborgare in synpunkter 

via en app, Borås Stads hemsida eller via telefon. När synpunkten har 

inkommit, svarar ansvarig tjänsteperson på den samt ser till att den eventuellt 

åtgärdas. Fritids- och folkhälsoförvaltningen är en av de förvaltningarna som 

får in flest synpunkter/felanmälningar. Anledningen till detta är att vi till stor 

del har publika verksamheter (såsom spår och leder, kommunala badplatser, 

badhus, idrottsplats) som genererar många besök.  Tidigare under 2020 

implementerades vår felanmälan som är en del av synpunktshanteringen. 

Anledningen till detta är för att allmänheten på ett enklare sätt ska kunna delge 

förvaltningen lättare fel som ska åtgärdas, exempelvis trasig belysning vid våra 

motionsspår, eller en trasig bräda på någon brygga. När vi får in en sådan 

felanmälan skickas den vidare via systemet till någon av våra utförare, som 

åtgärdar problemet för att sedan kvittera att arbetet är utfört.  

E-tjänster; Inom förvaltningen har ett arbete gjorts med att göra om blanketter 

till e- tjänster, och ett exempel är att man kan boka lokaler via en e-tjänst. Ett 

annat exempel är certifieringen av en Säker och Trygg förening ska bli 

digitaliserat genom att det blir en e-tjänst. Digitaliseringen av Säker och Trygg 

förening betyder att föreningarna kan gå in på Borås Stads hemsida för att fylla i 

och bifoga alla dokument som krävs för att bli godkända. Effekten av 

digitaliseringen innebär lättnad i det interna arbetet och kommer underlätta för 

föreningslivet. 

GIS; Ett område där man har arbetat med GIS som verktyg är inom friluftslivet 

i Borås, där förvaltningen med hjälp av GPS och GIS-program har digitaliserat 

samtliga (både kommunala och föreningsägda) elljusspår, vandringsleder, 

mountainbike leder och skidspår i Borås. Alla dessa spår finns nu med som en 

del av den digitala Boråskartan på Borås stads hemsida. Genom kartan delas 

länkar till en hemsida med information om spåret.  

Interna processer; Många av förvaltningens processer stöds av olika 

verksamhetssystem. Vissa av systemen är verksamhetsspecifika och vissa 

används i hela förvaltningen i olika utsträckning. Stratsys är ett system för 

planering och uppföljning som alla chefer och även vissa administrativa 

funktioner arbetar i. Budgetuppföljningar, arbetsmiljöarbete, intern kontroll, 

miljöfrågor, lokalplanering är några av frågorna som idag hanteras i detta 

system. Fördelen är att ha helhetsbilden när det gäller dessa 

förvaltningsövergripande frågor. Utvecklingsmöjligheter finns dock när det 
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gäller att göra förvaltningsspecifika anpassningar. Vissa medarbetare upplever 

fortfarande att systemen är svårt att använda. 

 

Canea är ett processhanteringsverktyg där möjligheten att beskriva och samla 

information om processer och rutiner kopplat till dessa finns. Förvaltningen 

kommer under 2021 ta ett första steg i detta genom att skapa en processkarta 

över verksamhetens processer. 

 

Heroma är Borås Stads personal- och lönesystem. Heroma hanterar alla 

anställningar, schema- och bemanningsplanering, löneadministration, statistik, 

e-rekrytering. 

 

Agresso är ett system som innefattar det mesta inom ekonomi. Här hanteras 

alla slags fakturor och bokföringstransaktioner. Det finns rapportverktyg för 

ekonomiuppföljning och samtlig e-handel sker här. Systemet används främst av 

ekonomer, controllers och ekonomiadministratörer på alla förvaltningar. 

Cheferna kan ta del av ekonomisk information genom info-key som är ett 

webbaserat uppföljningssystem med koppling till Agresso.  

 

Esmaker ett webbaserat enkät- och analys- verktyg. 

 

Inom badenheten används ett kassa och passersystem för försäljning av biljetter 

badkläder mm. Det är också till för att spara data för årskort, 10-kort, 

tjänstekort osv. En modul finns för bokning av simskolor. 

 

 Utvecklingsområden 

En viktig del i arbetet med inventeringen har varit att identifiera 

utvecklingsområden. I arbetsgruppen har vi utgått från frågeställningarna 

”Vilken pågående verksamhetsutveckling har vi där digitaliseringen kan hjälpa 

oss?” samt ”Vilka utmaningar ser vi framför oss där digitaliseringen kan hjälpa 

oss?”.  Utifrån dessa har vi identifierat några pågående processer;  

Information och tillgänglighet; I dagsläget når vi ut till Boråsarna genom 

olika kanaler ; webb, sociala medier, och även appar. Då målgruppen är bred är 

det svårt att nå ut med information även om vi ständigt arbetar med att 

uppdatera våra kanaler. Utifrån den nya lagen om tillgänglighet till digital 

offentlig service som började gälla i september 20206 är vi också skyldiga att 

göra anpassningar i vårt innehåll. Detta är en förvaltningsövergripande 

utmaning där det pågår ett förbättringsarbete både utifrån att möta lagkraven 

men också att se över vår webbinformation. En viktig del i detta är att sprida 

kunskap om vad den nya lagen innebär och öka vår kompetens i den digitala 

kommunikationen för alla medarbetare.  

                                                      
6 https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen  
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Ytterligare ett spår i detta är arbetet med chatboten Kommun Kim. Kommun 

Kim är en digital medarbetare som kan besvara frågor från allmänheten dygnet 

runt genom en automatiserad chattfunktion. Borås Stad genomför ett 

pilotprojekt för att bedöma nyttan med en chatbot för Borås Stads invånare och 

interna verksamhet. Fritids- och folkhälsoförvaltningen ingår i pilotprojektet 

som pågår till juni 2021. 

Digitaliserat utbildningsmaterial; En del av förvaltningens verksamhet 

handlar om att stödja Boråsare och civilsamhället genom att öka kunskapen 

kring frågor inom folkhälsoområdet. Ett antal av förvaltningens kurser och 

utbildningar har digitaliserats och fler är planerade att omvandlas till digitalt 

material i syfte att kunna nå ut bättre. Några exempel finns inom öppen 

ungdomsverksamhet finns digital ungdomsledarutbildning och även utbildning 

kopplat till våldsprevention. Materialet har gjort att man har kunnat genomföra 

utbildningar även under de särskilda restriktionerna som finns under 

Coronapandemin. Ytterligare ett område där en digitaliserad utveckling kring 

utbildningsmaterial sker är föräldrastödsarbetet. 

Medborgarnas delaktighet och medskapande; En del av uppdraget består 

av möten med medborgare i olika former. Ökad delaktighet och arbete i 

medskapande processer är ett uttalat fokusområde för hela förvaltningen. Detta 

är ett område där digitaliseringen kan ge nya möjligheter då det kan erbjuda nya 

kreativa sätt att involvera Boråsarna i samhällsutvecklingen. Förvaltningen 

deltar i en förstudie för en ny app ”Stadsrummet” initierad av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Idén handlar om en app där medborgarna med 

hjälp av AR/VR teknik kan visualisera kommande byggnationer och ha 

synpunkter i utveckling av områden. Detta skulle kunna bli ett verktyg för att 

involvera boråsarna i samhällsutvecklingen.  

Digitalt utanförskap; Många satsningar görs inom verksamheten på 

Träffpunkt Simonsland. En utveckling i detta arbete är att vara att bredda 

satsningarna och involvera fler mötesplatser. En samverkan med Vård- och 

äldreförvaltningen, Kulturförvaltningen är initierad på detta område för att 

ännu bättre kunna möta medborgarnas behov och minska det digitala 

utanförskapet. Många Boråsare behöver hjälp med digitala aktiviteter.  

Ungas perspektiv på digitalisering; En ny satsning som kommer göras inom 

öppen ungdomsverksamhet är att med hjälp av unga ledare ta reda på vilka 

behov och önskemål av digitala tjänster och service som målgruppen för 

verksamheten har. Två unga ledare kommer parallellt med ordinarie uppdrag i 

verksamheten arbeta med detta som fördjupningsområde under ett antal 

månader 2020-2021. 

Öppna data och information; Inom förvaltningen arbetar flertalet personer 

med att sammanställa och presentera nyckeltal och annan information i olika 

format. Ett utvecklingsområde inom detta är hur data tillgängliggörs för flera 

och hur man kan öka användningen av data som tas fram.  

En del handlar om att tillgängliggöra data från Välfärdsbokslutet. Borås Stad 

har under hösten implementerat ett beslutsstödsystem Power BI. Beslutsstödet 
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Digitalisering- nuläge och möjligheter till utveckling  

samlar information från flera olika källsystem för att kunna presentera och 

visualisera nyckeltal och data för verksamheten. Ett arbete med att undersöka 

möjligheterna att presentera nyckeltal från Välfärdsbokslutet med hjälp av detta 

verktyg pågår. Längre fram kan integration skapas med fler system eller 

datakällor. Trygghetsundersökningar, föreningsbokslut, statiskt inom öppen 

ungdomsverksamhet är områden som kan bli föremål för utveckling genom 

Power BI.  

Ett anat verktyg inom ramen för öppen data och information är GIS- ett 

geografiskt informationssystem som samlar in, lagrar, analyserar och presenterar 

geografisk data. Verksamhetsutveckling där man använder GIS som verktyg 

pågår i flera delar på förvaltningen. Genom att kunna visa data i 

kartinformation får man bättre möjligheter att presentera och analysera statistik. 

En framtida utveckling kan vara att allmänheten i framtiden ska kunna ladda 

ner en gis-fil för just ”sitt spår” till sin egen gps. En annan utveckling vara att 

kunna länka till höjdkartor för till exempel ett skidspår, vilket också är en av de 

värden som automatiskt sparas då en led inventeras med gps. Vidare utveckling 

kan vara att lägga in alla dessa leder även på t.ex. Google Earth, så att de hittas 

även av de som idag inte har någon koppling till Borås. 

 

En annan del i detta arbete är lägga in geografisk information om föreningar för 

att kunna visa var föreningarna finns på karta. Uppdraget handlar om att visa 

föreningslivet i en GIS karta (geografiskt informationssystem). Detta har 

inneburit att vi inventerat de föreningar som uppbringar någon form av bidrag 

från staden i syfte att kunna analysera hur föreningslivet i Borås Stad ser ut. 

IOT och sensorer; Ett område där digitaliseringen kan bidra till att frigöra tid 

är friluftslivet där det pågår en spännande utveckling. Under drygt ett år har vi 

testat digitala livbojar vid tre badplatser i Borås. Om livbojen flyttas från sin 

plats på fästet så skickas ett mail till förvaltningen, och vi får en signal om att 

livräddningsutrustningen inte är på plats. Idag lägger vi mycket tid på att åka 

långa sträckor till badplatser långt bort från staden, ibland enbart för att 

kontrollera att livräddningsredskapen är på plats. Genom att använda teknik 

kan många resor sparas som annars kanske kunde ha gjorts i onödan. Detta 

första test har gjorts tillsammans med IT-service, där vi stått för halva 

kostnaden var. Vi har nu beställt digitala livbojar på ytterligare några platser, 

bland annat vid två grillplatser i kanten av två olika tjärnar som inte går att nå 

från bil. . Framöver kommer vi nu betydligt snabbare än tidigare kunna få 

vetskap om när en livboj inte längre sitt på sin plats. 

 

Autogiroprocessen; Ett identifierat förbättringsområde är autogiroprocesen. 

När det gäller autogiroprocessen finns möjligheter till utveckling med hjälp av 

digitalisering, både ur ett intern perspektiv men också för att förbättra servicen 

för våra badgäster. Autogiroprocessen administreras idag med mycket 

handpåläggning, pappersarbete och tid. Det gör att riskfaktorn är hög och 

processen långsam. Om processen digitaliseras skulle detta förhoppningsvis 

innebära att riskfaktorn minskade och handläggningen skulle kunna 

effektiviseras.  Vår förhoppning är att kunna skapa en mer kvalitetssäkrad 
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process med tydliga rutiner utan att tappa medborgarperspektivet. 

Förbättringen kommer inte enbart innebära en bättre struktur för anställda utan 

kommer även leda till ett bättre bemötande av kunden. Genom att skapa en 

digital lösning så hoppas vi inte bara minska köerna på baden och snabbare 

kunna handlägga de ärenden som kommer, utan också säkerställa att vi får in de 

intäkter som är förknippat med tjänsten. Några av de utmaningar som uppstår 

med att digitalisera processen är att det medför förändringar på flera 

badanläggningar och en gemensam rutin behöver fastställas. Ur 

medborgarperspektivet så behöver samtliga aspekter av autogirohanteringen 

vara begriplig och vi behöver bibehålla en god relation till kommuninvånarna.  

 

Bidrag- och bokning; Ett stort utvecklingsarbete som pågår inom 

förvaltningen handlar om en ny Bidrags- och bokningslösning. Bidrags- och 

bokningslösningen (BOB) finns för hantering av bokningar av alla 

idrottsanläggningar och ett begränsat urval av Kulturförvaltningens lokaler som 

hyrs ut till föreningar och privatpersoner. BOB kommer också att hantera all 

bidragshandläggning för Fritids- och folkhälsoförvaltningen och 

Kulturförvaltningen samt ha integration med Agresso och de passagesystem 

som Borås Stad valt på sina anläggningar. 

BOB är ett kraftfullt verksamhetssystem som håller samman bokning och 

bidragshandläggning, men är även informationsbärare om anläggningar och 

föreningar som kommer att spridas via länkar till Borås web.  

Det underlättar för föreningar som på så vis att de kan ansöka direkt i systemet 

och få en översikt av lediga tider i hallar. Privatpersoner kommer få möjligheten 

att boka, betala och få tillgång till passage för hallar i ett samlat system.  Internt 

innebär det att vi automatiserar arbetsuppgifter gällande inmatning av uppgifter 

i system, samt att handläggarna får ett system att arbeta i istället för tre olika 

system som det ser ut idag. Övergången till ett nytt system kräver ny kunskap, 

nya supportfunktioner, nya samarbetspartners. I denna omställning kan 

digitaliseringen innebära en tidskrävande kraftsamling för att skapa en smidig 

process men som på sikt frigör värdeskapande tid för medarbetarna. 

4 Fortsatt arbete med digitalisering 

 Behov och utmaningar 

Genom diskussionerna i arbetsgruppen har vi identifierat områden där vi kan 

utveckla vårt arbete men också de utmaningar när det gäller den fortsatta 

verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitalisering och hur vi organiserar oss i 

frågan. 

Några exempel där vi kan utvecklas; 

Föreläsningar och utbildningar kan videostreamas i större utsträckning. 

En fortsatt utveckling gällande e-tjänster behövs. 

Utveckla arbetet med öppen data, stora möjligheter till detta finns genom det 

nya beslutsstödsystemet 
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Utforska möjligheterna till gemensamma bokningssystem och integration i 

befintliga system.  

Utveckla medarbetarnas kompetens när det gäller teknik, digital 

kommunikation och digitalisering. 

Utveckla förvaltningens arbete med digital kommunikation för att nå ut till 

fler boråsare och bli mer tillgängliga. 

Utforska möjligheterna till att göra boråsarna delaktiga i 

samhällsutvecklingen med hjälp av digitala verktyg. 

Minska sårbarhet genom att dokumentera processer och öka kunskap. Idag 

finns en sårbarhet då det ofta är en eller några få personer som har specifik 

kunskap. 

Nyttorealisering; Digitalisering innebär ibland kostnader. Initialt innebär 

digitaliseringen ofta mer kostnader och/eller en större arbetsinsats. På sikt kan 

man i vissa fall räkna hem kostnaderna då processer blir effektivare. Det 

ekonomiska perspektivet bör belysas när vi arbetar med utveckling av nya 

tjänster eller verktyg.  

Forum; Att samla medarbetare som arbetar med verksamhetsutveckling träffas 

i denna grupp har varit och är positivt. Det ger ett utbyte av information, 

frågorna hamnar på agendan och vi synliggör gemensamma intressen. Detta 

forum har skapat en stor utveckling och gett förstärkning i 

digitaliseringsarbetet. 

Digitaliseringsfrågorna kräver inventering, samordning, struktur och 

kontinuerlig uppföljning kontinuerligt för att frågan ska kvarstå på agendan.  

5 Slutsats 

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och påverkar 

alla delar av samhället. För att klara av vårt uppdrag och kommande utmaningar 

behöver Fritid- och folkhälsoförvaltningen tänka in digitaliseringen som 

möjlighet i all verksamhetsutveckling. Med det sagt, kan inte allt digitaliseras. 

Lika viktigt som det är att identifiera möjligheterna med digitaliseringen, är att 

ha högt fokus i de områden där vi inte kan ersätta det mänskliga mötet. 

Digitaliseringen kan hjälpa oss att frigöra mer tid till att möta Boråsarna.   

 

Utifrån inventeringen så ser vi att mycket arbete pågår och att förvaltningen 

befinner sig i en omställning både när det gäller verktyg, arbetssätt, kompetens 

men även förhållningssätt till digitaliseringen. 

 

Arbetet med inventeringen har bidragit till att en att ge en samlad blir av 

pågående utvecklin vilket ger möjligheter till ett ännu mer proaktivt arbete med 

digitalisering. 

 

Arbetet med en verksamhetsöverskridande grupp för att genomföra 

inventeringen har varit positivt. Medarbetarna och förvaltningsledningen ser 
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behov av fortsatt arbete i gruppen som ett sätt att framöver arbeta samordnat 

och få mer kraft i utvecklingen genom gemensamma satsningar. Ett förslag till 

nästa steg för arbetet är att skapa en handlingsplan med aktiviteter som 

gruppens arbete utgår från. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Namn på bilagan 

[Skriv text här] 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annelie Jonsson 
Handläggare 
033-358220 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-09 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00174 3.6.7.2 
 

  

 

Utdelning ur Borås Stads sociala Samfond 3, 2020  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedanstående föreningar ett 

bidrag ur Samfond 3;  

Borås Atletklubb  3 000 kr 
Odenslunds 4H  9 814 kr 
Borås Skateförening  Avslag 
Fristad Goif                        9 814 kr 
Fristad Dance & Fight Club  9 814 kr 
Bredareds IF   7 000 kr 
 
         

Sammanfattning  

Genom Samfond 3 ges möjligheter till föreningar och organisationer att få 

medel för punktinsatser som syftar till att främja barn och ungdomars situation 

inom Borås Stad. Den disponibla avkastningen ska användas för att lämna 

tillfälliga ekonomiska bidrag till främjandet av barn- och ungdomsinsatser. 

Löpande och ordinarie insatser kan i regel inte stödjas. Det är bara föreningar 

verksamma i Borås som kan söka pengar ur fonden. 2020 finns det 39 443 kr 

att fördela. Nämnden föreslår en fördelning enligt ovan.  

               

Ärendet i sin helhet 

Borås Atletklubb 

Söker pengar till Öppet Hus ett par dagar i veckan under hösten 2020. 

Föreningen ansöker om 3 000 kronor. 

Odenslunds 4H 

Föreningen söker pengar för att kunna ha öppet gården för barn med 

funktionshinder en timma extra i veckan under tre månader. Föreningen 

ansöker om 20 000 kronor. 

Borås Skateförening 

Föreningen ansöker om pengar för att ta fram ritningar för en boulebana.  
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Fristad Goif 

Föreningen ansöker om pengar till två stycken fotbollsmål (9-manna) samt till 

nya nät och reparation av gamla. Föreningen ansöker totalt om 36 250 kronor. 

Fristad Dance & Fight Club 

Föreningen är liten men har mycket barn- och ungdomsverksamhet, dock 

saknas tillräckligt med redskap.  

Bredareds IF 

Föreningen söker bidrag till inköp av ljudanläggning för barn- och 

ungdomsverksamheten. Föreningen söker 7 000 kronor. 

 

Beslutet expedieras till 

1. De berörda föreningarna. 

2. Ekonomistyrning 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Carlsson 
Handläggare 
033 358297 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-12-09 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00199 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över remiss: Inbjudan till samråd för 

Detaljplan Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detaljplan samråd 

Gässlösa, Gässlösa 5.15, Borås Stad Detaljplan samråd Gässlösa, Gässlösa 5.15, 

Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.    

        

Sammanfattning  

Med tanke på de framtida planerna för Gässlösaområdet är det positivt att det 

redan nu planeras för en grundskola och annan skolverksamhet i området. 

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig även positiv till byggnationen av en 

fullstor idrottshall. I dagsläget finns det inget stort behov av nya idrottshallar, 

men behov ökar med växande stad. Den nya fullstora idrottshallen ger bra 

möjligheter för skolan och blir även attraktiv för uthyrning till föreningslivet på 

kvällstid. Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet och 

gör följande medskick till den fortsatta processen. 

 

Fritids- och folkhälsonämnd har genom åren haft både medborgardialoger och 

trygghetsvandringar i området. Där har invånarna lyft den dåliga tillgängligheten 

till andra stadsdelar, till Gässlösa skogs frilufts- och rekreationsområde samt 

den otrygga trafikmiljön längs Skjutbanegatan.  

 

Genom att bygga en gång- och cykelväg från Slakthusgatan upp till elljusspåret 

ökar tillgängligheten för de som vill ta sig mellan områdena Gässlösa, Göta, 

Kristineberg och Dammsvedjan. Det binder ihop stadsdelarna och förbättrar 

invånarnas möjligheter att ta sig till och från skolan, samt ger möjligheter att 

nyttja aktivitetsområdet vid Gässlösa IP. Vi vill även passa på att lyfta den 

otrygga trafikmiljön längs Skjutbanegatan, vilken behöver förbättras med en 

belyst gång- och cykelbana.  

 

Vidare vill Fritids- och folkhälsonämnden lyfta barnperspektivet. Då denna 

detaljplan rör verksamhet som riktar sig till barn och unga föreslår Fritids- och 

folkhälsonämnden att dialoger förs med barn för att fånga deras perspektiv.  
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Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9) för cirka  

1 000 elever. Syftet är också att möjliggöra byggnation av en förskola, särskola 

och kommunikationsklass. Dessutom möjliggör den byggnation av en fullstor 

idrottshall (20 x 40 meter). 

 

Med tanke på de framtida planerna för Gässlösaområdet är det positivt att det 

redan nu planeras för en grundskola och annan skolverksamhet i området. När 

det gäller byggnationen av en fullstor idrottshall ställer Fritids- och 

folkhälsonämnden sig positiv. I dagsläget har vi inget stort behov av nya 

idrottshallar, men i takt med att staden växer och nya stadsdelar byggs ökar 

behovet av fler hallar. Den nya fullstora idrottshallen ger både bra möjligheter 

för skolan och blir attraktiv för uthyrning till föreningslivet på kvällstid.  

 

Den nya skolan kommer att ligga i närheten av vårt nyaste friluftsområde, 

Gässlösa skogs frilufts- och rekreationsområde med elljusspår, vandringsled,  

boulebanor, discgolfbanor och fotbollsplaner. Idag kan man nå elljusspåret och 

området från Stallgatan vid Blå Stjärnan.  

 

Daltorpskolan F-6 ligger i området och det har nyligen färdigställts gång- och 

cykelväg längs med Gässlösavägen. Därmed finns det goda möjligheter att ta sig 

till och från skolan gåendes eller med cykel från centrum. Däremot behöver 

tillgängligheten från Kristinebergsområdet och Gässlösa IP utvecklas. 

Skjutbanagatan som går från Gässlösavägen till området är smal, kurvig och 

bilar kör i hög hastighet. Det är idag en otrygg miljö för oskyddade trafikanter.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden genomförde 2018 en medborgardialog kring 

utvecklingen av området kring Gässlösa friluftsområde och idrottsplats. Då 

lyftes synpunkter om gång- och cykelvägen längs Skjutbanegatan och behov av 

belysning samt en cykelbana ner mot Gässlösa, och gång- och cykelbana mellan 

Göta och Gässlösavägen. Vid genomförda trygghetsvandringar på Göta (2016) 

och Kristineberg (2018) har det förts fram synpunkter som handlar både om 

trygghet och tillgänglighet kring stråken mellan Gässlösa, Göta, Kristineberg 

och Dammsvedjan. Områdesnätverket på Kristineberg har även de lyft frågan 

om förbättrade möjligheter att ta sig mellan områdena. Det skulle gynna alla 

som bor i omkringliggande stadsdelar och föreningslivet.  

 

Genom att bygga en gång- och cykelväg från Slakthusgatan upp till elljusspåret 

ökar tillgängligheten för de som vill ta sig mellan områdena Gässlösa, Göta, 

Kristineberg och Dammsvedjan. Det binder ihop stadsdelarna och förbättrar 

invånarnas möjligheter att ta sig till och från skolan samt ger bättre möjligheter 

att nyttja aktivitetsområdet vid Gässlösa IP. Vi vill även passa på att lyfta den 

otrygga trafikmiljön längs Skjutbanegatan, vilken behöver förbättras med en 

belyst gång- och cykelbana.  
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Vidare vill Fritids- och folkhälsonämnden lyfta barnperspektivet. Barn har enlig 

Barnkonventionen rätt till både utbildning, lek, vila och fritid. Barns bästa ska 

alltid sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. I Plan och 

bygglagen finns regler för medborgarnas inflytande i planprocessen. Lagen 

skiljer inte på barn och vuxna, alla medborgare ska ha lika rätt att lämna sina 

synpunkter i samrådsskedet. Då denna detaljplan rör verksamhet som riktar sig 

till barn och unga föreslår Fritids- och folkhälsonämnden att dialoger förs med 

barn för att fånga deras perspektiv.  

 

Då skolan som planeras kan rymma upp till 1 000 elever vill Fritids- och 

folkhälsonämnden lyfta möjligheten att separera de yngre och äldre eleverna.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet med 

medskicken ovan till den fortsatta processen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2020-002499 
BN2019-219  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15, 
Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en 
detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här informationen 
för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 2 
november - 30 november. 
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9), 
motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är också att möjliggöra 
byggnation av en förskola, särskola och kommunikationsklass. 
Dessutom är syftet att möjliggöra byggnation av en fullstor idrottshall 
(20 x 40 meter). Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk 
kvalitet. Lokalförsörjningsnämnden har i lokalresursplanen från år 
2018-2020 påtalat behovet av en ny grundskola. 
 
Stadsdelen Gässlösa är utpekad i Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - Mer stad längs Viskan som ett av Borås 
utvecklingsområden. Utbyggnadsstrategin syftar till att tydliggöra var och när kommunen vill se staden utvecklas. 
Gässlösa ska omvandlas från att vara ett industriområde till en funktionsblandad stadsdel med tydlig närhet till 
Viskan. Funktionsblandning innebär att stadsdelen ska bestå av bostäder, handel och service. Byggnationen 
bedöms starta 2025. 

De särskilda skälen för att upphäva strandskyddet för den här detaljplaneläggningen är att området redan har tagits 
i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Området är genom en väg, 
bebyggelse samt verksamhet väl avskilt från området närmast strandlinjen. 

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! 
 
Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  
 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter senast den 30 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2019-219), 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 vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
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hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
 
Planarkitekt Anton Ehrendahl, tel: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se  
Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se  
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-10-30  
  

mailto:anton.ehrendahl@boras.se
mailto:sara.aneljung@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00214 1.1.6.3 
 

  

 

Överenskommelse med Hemgården om deltagande på 

mötesplatsen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner den upprättade överenskommelsen 

och ser med tillförsikt fram emot en utvecklad och nyskapande verksamhet 

tillsammans med civilsamhället på Sjöbo.  

Finansiering sker genom socialt riktat stöd (336 000 kr/år) och genom arbetet 

med NPF-diagnoser (120 000 kr/år).       

Sammanfattning  

Syftet med överenskommelse är att fortsätta utveckla Medborgarlabbet och 

dess arbetssätt utifrån invånares och idéburnas behov, samt göra labbet mer 

känt för dem som bor och verkar på Sjöbo. Arbetet ska genomsyras av ett 

medskapande arbetssätt vilket förutsätter en kontinuerlig dialog med både dem 

som bor och verkar på Sjöbo. Genom avtalet stärker vi samverkan mellan det 

offentliga och den idéburna sektorn och tillvaratar olika kompetenser för att 

tillsammans bidra till positiv samhällsutveckling. Öppettiderna på Mötesplatsen 

kan utökas vilket medför större möjligheter att möta invånarna på Sjöbo. 

Genom avtalet förtydligas parternas roller för att ge förutsättningar för ett gott 

samarbete och god samverkan. 

               

Ärendet i sin helhet 

I Borås finns sedan 2016/2017 en överenskommelse om samverkan mellan 

Borås Stad och civilsamhället. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart Borås 

genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Målet 

är att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör 

för samhällsutveckling. 

Hösten 2017 beslutade kommunstyrelsen i Borås Stad att avsätta sociala 

investeringsmedel för projekt Kraftsamling Sjöbo. Målet har varit att 

tillsammans med en bredd av aktörer utveckla Sjöbo till en socialt hållbar, 

attraktiv och välmående stadsdel som sjuder av positiva initiativ med ett rikt 

kultur- och fritidsutbud. Som en del i Kraftsamlingen har parterna Hemgården, 

RISE, Högskolan i Borås, Science Park och Drivhuset genom finansiering av 

Vinnova etablerat ett medborgarlabb (en fysisk miljö och arbetssätt) där 
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invånare, tjänstemän, företagare, föreningar och forskare har kunnat mötas. 

Hemgården har varit en viktig part i etablerandet av Medborgarlabbet utifrån 

sina erfarenheter inom civilsamhället. Hemgården har visat ett tydligt intresse 

för att lyssna på invånarnas behov och hitta utvecklingsmöjligheter utifrån 

dialog med dem. Hemgården har också under utvecklingen av Medborgarlabbet 

etablerat kontakter med många av de befintliga verksamheterna på Sjöbo vilket 

är viktigt utifrån att Medborgarlabbets arbetssätt bygger på samverkan mellan 

och i medskapande med aktörer och invånare på Sjöbo.  

En utmaning i arbetet med Kraftsamling Sjöbo har varit att nå invånare för att 

kunna involvera dem i samhällsutvecklingen på Sjöbo. Förtroende för 

kommunal verksamhet har upplevts som svagt hos vissa grupper, vilket 

förstärker att det medskapande förbättringsarbetet på Sjöbo med fördel bedrivs 

av en förening. 

Det Vinnovafinansierade projektet med att etablera ett Medborgarlabb på Sjöbo 

avslutades i april 2020. Då påbörjades en ny fas med att hitta former för hur 

Medborgarlabbet skulle organiseras på längre sikt. Hemgården har visat intresse 

för att utöva Medborgarlabbets arbetssätt vidare och tog initiativet för ett 

samarbetsavtal mellan Hemgården och Fritid- och folkhälsoförvaltningen i 

Borås Stad, vilket resulterat i denna överenskommelse. Hemgårdens verksamhet 

och syfte är väl förenligt med Medborgarlabbets grundidé. Hemgårdens 

verksamhet startade redan 1944 och har sedan start haft nära samarbete med 

Borås stad. Hemgården har ett brett kontaktnät med många olika föreningar 

och organisationer dels genom att de hyr ut och/eller lånar ut sina lokaler samt 

har ett stort engagemang inom Överenskommelsen i Borås, Social Ekonomi 

Sjuhärad samt Föreningsalliansen Olympia. 

 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till samarbetsavtal 

                               

Samverkan 

Förslaget har utformats i nära samverkan mellan Hemgården och Mötesplatsen. 

Beslutet expedieras till 

1. Föreningen Hemgården 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Samarbetsavtal -  
Medborgarlabb på Mötesplats Sjöbo 

 
Mellan parterna:  

- Hemgården(864500-2463) 
- Borås Stad, Fritid- och folkhälsoförvaltningen (212000-1561) 
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Bakgrund till partnerskapet 
I Borås finns sedan 2016/2017 en överenskommelse om samverkan mellan Borås Stad och 

civilsamhället. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart Borås genom att stärka samspelet mellan 

den offentliga och idéburna sektorn. Målet är att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn 

att utgöra en viktig aktör för samhällsutveckling. 

Hösten 2017 beslutade kommunstyrelsen i Borås Stad att avsätta sociala investeringsmedel för 

projekt Kraftsamling Sjöbo. Målet har varit att tillsammans med en bredd av aktörer utveckla 

Sjöbo till en socialt hållbar, attraktiv och välmående stadsdel som sjuder av positiva initiativ med 

ett rikt kultur- och fritidsutbud. Som en del i Kraftsamlingen har parterna Hemgården, RISE, 

Högskolan i Borås, Science Park och Drivhuset genom finansiering av Vinnova etablerat ett 

medborgarlabb (en fysisk miljö och arbetssätt) där invånare, tjänstemän, företagare, föreningar 

och forskare har kunnat mötas. Hemgården har varit en viktig part i etablerandet av 

Medborgarlabbet utifrån sina erfarenheter inom civilsamhället. Hemgården har visat ett tydligt 

intresse för att lyssna på invånarnas behov och hitta utvecklingsmöjligheter utifrån dialog med 

dem. Hemgården har också under utvecklingen av Medborgarlabbet etablerat kontakter med 

många av de befintliga verksamheterna på Sjöbo vilket är viktigt utifrån att Medborgarlabbets 

arbetssätt bygger på samverkan mellan och i medskapande med aktörer och invånare på Sjöbo.  

En utmaning i arbetet med Kraftsamling Sjöbo har varit att nå invånare för att kunna involvera 

dem i samhällsutvecklingen på Sjöbo . Förtroende för kommunal verksamhet har upplevts som 

svagt hos vissa grupper, vilket förstärker att det medskapande förbättringsarbetet på Sjöbo med 

fördel bedrivs av en förening. 

Det Vinnovafinansierade projektet med att etablera ett Medborgarlabb på Sjöbo avslutades i april 

2020. Då påbörjades en ny fas med att hitta former för hur Medborgarlabbet skulle organiseras 

på längre sikt. Hemgården har visat intresse för att utöva Medborgarlabbets arbetssätt vidare och 

tog initiativet för ett samarbetsavtal mellan Hemgården och Fritid- och folkhälsoförvaltningen i 

Borås Stad, vilket resulterat i denna skrivelse. Hemgårdens verksamhet och syfte är väl förenligt 

med Medborgarlabbets grundidé. Hemgårdens verksamhet startade redan 1944 och har sedan 

start haft nära samarbete med Borås stad. Hemgården har ett brett kontaktnät med många olika 

föreningar och organisationer dels genom att de hyr ut och/eller lånar ut sina lokaler samt har ett 

stort engagemang inom Överenskommelsen i Borås, Social Ekonomi Sjuhärad samt 

Föreningsalliansen Olympia. 

 

Syfte till partnerskapet 
Syftet med partnerskapet är att fortsätta utveckla Medborgarlabbet och dess arbetssätt utifrån 

invånares och idéburnas behov, samt göra labbet mer känt för dem som bor och verkar på Sjöbo. 

Arbetet ska genomsyras av ett medskapande arbetssätt vilket förutsätter en kontinuerlig dialog 

med både dem som bor och verkar på Sjöbo. Genom avtalet stärker vi samverkan mellan det 

offentliga och den idéburna sektorn och tillvaratar olika kompetenser för att tillsammans bidra till 

positiv samhällsutveckling. Öppettiderna på Mötesplatsen kan utökas vilket medför större 

möjligheter att möta invånarna på Sjöbo. Genom avtalet förtydligas parternas roller för att ge 

förutsättningar för ett gott samarbete och god samverkan. 
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Parternas verksamhet 
 
Mötesplats Sjöbo 
Den Öppna Mötesplatsen på Sjöbo är en verksamhet som ska vara tillgänglig för invånare i Borås 

och skapa förutsättningar för människor att mötas mellan generationer och social bakgrund samt 

för att öka människors möjligheter att påverka sina liv. Mötesplatsen verkar för att tillgodose 

människors rätt till information, kommunikation, service, trygghet, trivsel, hälsa, delaktighet och 

inkludering. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ett lokalt samarbetsavtal med Vård- och 

äldreförvaltningen där de tillsammans håller i öppen verksamhet och aktiviteter. Mötesplatsen på 

Sjöbo har i dagsläget öppet måndag – tisdag och fredag kl 10.00-16.00 samt onsdag-torsdag kl 

10.00-19.00. 

 
Hemgårdens verksamhet 
Hemgården är en verksamhet som enligt sina stadgar ska ta initiativ inom den sociala och 

kulturella sektorn. Hemgården är ett ”alla-åldrars-hus”, en fritidsgård för alla. På Hemgården ska 

man mötas över gränserna, med andra ord ska vi vara gränslösa. Hemgården erbjuder 

arrangemang och kurser, framförallt i skapande ämnen och lyssnar av vad som efterfrågas och 

försöker erbjuda det.  

 

Parternas åtagande 
Båda parter har lång erfarenhet av att bemöta invånare och få invånare delaktiga men utifrån olika 

verksamhetsperspektiv och i olika sammanhang. Det ger goda förutsättningar för detta 

samarbete. Samarbetet mellan Hemgården och Mötesplats Sjöbo innebär att båda tar ett 

gemensamt ansvar för att främja samhällsengagemang på Sjöbo utifrån ett medskapande 

förhållningssätt. 

Genom medskapande dialoger ska fler Sjöbobor bli delaktiga i att göra området socialt hållbart, 

attraktivt och välmående. Vi kommer att vända oss brett till alla målgrupper i syfte att nå fler. Vi 

vill skapa fler invånar- och föreningsdrivna initiativ och få ett större kultur- och fritidsutbud. Vi 

vill också få fler Sjöbobor engagerade i föreningslivet. För att detta ska uppnås behöver vi 

underlätta och möjliggöra för invånare att gå med i föreningslivet, förverkliga samhällsnyttiga 

idéer eller genomföra kultur- och fritidsaktiviteter. Vill en invånare gå med i en förening, starta en 

aktivitet, har en idé som är bra för Sjöbo, behöver en lokal för att bedriva en aktivitet, vill 

genomföra ett arrangemang, vill starta en förening eller ett företag så ska hen få stöd och hjälp 

med detta. Sammanfattningsvis handlar det om att gemensamt verka för en kontinuerlig 

informationsspridning, dialog, delaktighet, medskapande, engagemang, samverkan och mångfald 

samt ett vidare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. 

Hemgården kommer att skapa möjligheter för alla åldrar att bli delaktiga i att göra Sjöbo socialt 

hållbart, attraktivt och mer välmående genom att skapa positiva initiativ och ett större kultur- och 

fritidsutbud. För att uppnå delaktighet och medskapande kommer Hemgården dels att finnas 

fysiskt på Mötesplatsen och dels att arbeta uppsökande. Målet är att få till invånardrivna 

aktiviteter i syfte att tillvarata invånares intressen och kompetens. Arbetssättet är 

experimenterande vilket tillåter att testa och misslyckas, för att sedan utifrån lärdomar utveckla 

bra aktiviteter.  
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Mötesplatsen kommer möjliggöra och stötta upp Hemgården i att genomföra arbetet och ger 

förutsättningar för de initiativ som skapas. Mötesplatsen möjliggör för Hemgården att bygga 

broar mellan idéburna organisationer och olika verksamheter inom kommunen i syfte att gynna 

Sjöbos utveckling. 

Parterna behöver utarbeta och omarbeta rutiner för uthyrning av lokal/lokaler i nära dialog med 

de olika verksamheterna. 

Välfärdsbokslutet följer befolkningens hälsa i olika områden i staden och det är viktigt att ta del 

av dess resultat i utvecklingsarbetet. Sociala utmaningar som identifierats på Sjöbo är bland annat 

trångboddhet, hög arbetslöshet, låg föreningsmedverkan, låg tillit till samhällets aktörer, lägre 

skolresultat än genomsnittet i Borås.  

 

Roller och ansvar 

Hemgården: 

- Hemgården finns fysiskt på Mötesplatsen måndagar (kl 14-18) och torsdagar (kl 16-20). 

Tiderna gäller inledningsvis och omprövas utifrån behov.  

- Hemgården arbetar uppsökande genom att kontakta befintliga föreningar på Sjöbo, till 

exempel Borås GIF och PRO samt att etablera kontakt med enskilda föreningar samt 

studieförbund inom Borås som kan erbjuda lämpliga aktiviteter. Kontakter med skola och 

övrig kommunal verksamhet som kan bidra med dels lämpliga lokaler för aktiviteter samt 

kunskap om vad som efterfrågas. 

- Hemgården är tillgänglig även utöver uttalad fysisk bemanning på mail, telefon och via 

digitala media i den mån det efterfrågas. 

- Hemgården bidrar till fler invånar- och föreningsdrivna initiativ genom att lyssna av 

behov samt föreslå och genomföra aktiviteter utifrån erfarenheter.  

- Hemgården involveras i det pågående arbetet inom staden med unga vuxna med 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hemgården bidrar med sin kompetens med 

fokus på kulturaktiviteter.  

- Hemgården marknadsför mot existerande och framtida partners som kan bidra till 

Medborgarlabbets verksamhet i förlängningen i det nya Sjöbohuset. 

Mötesplatsen: 

- Mötesplatsen främjar samverkan mellan kommun och föreningsliv 

- Mötesplatsen ansvarar för att samordna och trycka ett veckoblad och marknadsför 

veckans aktiviteter som sätts upp av stadsdelsvärdar eller motsvarande i området.  

- Mötesplatsen erbjuder under verksamhetens ordinarie öppettider olika aktiviteter varje 

dag och speciella aktiviteter under loven. I detta ingår även Vård- och 

omsorgsförvaltningens aktiviteter på Mötesplatsen. 

- Mötesplatsen bjuder in till möjligheten att ta del av föreningsledda aktiviteter och/eller 

lotsar besökaren vidare till rätt förening. De stöttar också föreningslivet med lokaler och 

hjälper dem i administrativa frågor.  

- Mötesplatsen ansvarar för att beställa trycksaker från Tryckeriet, kommunens layout och 

tryckeri. 
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Gemensamt: 

- Hemgården och Mötesplatsen ansvarar tillsammans för marknadsföring genom sina olika 

kanaler i form av sociala medier, webb, nätverk samt skyltytor.  

- Hemgården och Mötesplatsen utökar tillsammans aktivitetsutbudet och arbetar 

systematiskt med medskapande aktiviteter. 

- Hemgården och Mötesplatsen tar fram ett förslag på layoutad mall till 

informationsmaterial. 

 

Grundförutsättningar för samarbetet 
Hemgården är en religiöst och politiskt fristående/oberoende ideell förening med egen styrelse 

från Borås Stad oberoende ledning, utan vinstintresse. Verksamhet som bedrivs inom ramen för 

samarbetsavtalet är inte på något sätt att betrakta som konkurrerande för den öppna marknaden. 

 

Värdegrund för partnerskapet 
Partnerskapet ska bygga på det samarbetsavtal som är undertecknat av båda parter. Partnerskapet 
ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, med öppenhet och dialog som 
karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för 
transparens och kritik som kan följa med detta. För Borås stad är det särskilt viktigt att alltid 
kunna redovisa hur de gemensamma skattepengarna används. 

 

Samverkan och uppföljning  
Kontinuerlig dialog sker mellan båda parter. Båda parter har kännedom om och när nya initiativ 
planeras.  
En styrgrupp, sammansatt av verksamhetschefer från båda parter, Hemgården och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen träffas 2 gånger per år för avstämning och reflektion. I styrgruppen görs 
en gemensam bedömning kring hur verksamheten och samarbetet mellan de olika parterna 
fungerar. Hemgården är initiativtagare och sammankallande till mötena. Vid behov sammankallar 
Borås Stad till extra möte. Styrgruppens möte ska dokumenteras och tilldelas båda parter.  
 
Då målet är att får fler Sjöbobor delaktiga i områdets utveckling så följs följande upp i 
styrgruppen: 

 Antal kontakter med invånarna fysiskt, telefon och digitalt 

 Hur många kontakter som lett till någon form av aktivitet 

 Antal kontakter med föreningslivet i Borås samt vad det lett till 

 Antal uthyrningar eller lån av lokalen som skett 

 Faktiska samarbeten som gett nytta för Sjöbobor och dess område 

 Fortsatt uppföljning via ”loggbok”, av antal besök, ålders- och könsfördelning 

 Samverkan och aktiviteter för målgruppen med Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 

 

Finansiering 
Hemgårdens uträkning bygger på personalkostnader på 28 000 kr per månad och övriga 
kostnader på 10 000 kr.  
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Finansiering sker med 336 000 kr från socialt riktat stöd samt med 120 000 kr för arbetet med 
unga vuxna med NPF-diagnoser. 

Utbetalningar sker i förskott två gånger per år. 

 

Period för samarbetsavtalet 
20210111 - 20220830 
Om båda parter är nöjda med samverkan, så ska avtalet omförhandlas i samband med att den nya 
Mötesplatsen på Sjöbo står klar. Hemgårdens roll i den nya Mötesplatsen ska tydliggöras och vara 
en naturlig del av mötesplatsens verksamhet. 
 
Avtalet upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är slut om inget annat avtalats 

 

Förlängning  
Överenskommet partnerskap kan förlängas med (två) år i taget. Ställningstagande till förlängning 
skall tas av styrgruppen, där varje part har vetorätt, (nio) månader innan överenskommelsen 
upphör. 

 

Förändring av avtalets innehåll och inriktning 
Styrgruppen beslutar om ändringar i projektets innehåll och inriktning. Beslut måste tas i enighet. 

Skulle meningsskiljaktigheter uppstå har vardera parten i projektet i sista hand möjlighet att 

bringa projektet att upphöra med en uppsägningstid om nio månader.  

 

Återbetalningsskyldighet 
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har den andra 
parten rätt att helt eller delvis begära att av denne tillskjutna medel återbetalas. 

 

Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit sitt original. 

Borås; ____/_____ 

__________________________ 

Håkan Eriksson, ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden, Borås stad 

 

Borås; ____/_____ 

__________________________ 

Anette Andersson, ordförande i Förningen för Hemgården i Borås. 
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Kontaktpersoner: 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås stad 

Marie-Louise Bengtsson, verksamhetschef Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet  

Tel: 0703-487391 

E-post: marie-louise.bengtsson@boras.se 

 

Föreningen för Hemgården i Borås 

Janne Nolin, verksamhetschef 

Tel: 0722-180155 

E-post: janne@hemgarden.nu 

 

tel:0703%20487391
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