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Livsviktigt
Sommardopp
Alla femåringar i Borås födda 2012 erbjuds i sommar en
kostnadsfri kurs i vattenvana. Målet är att barn ska känna sig
trygga och glada när de plaskar omkring.
Sommardoppet är alltså ingen simskola, utan just en vattenvanekurs.
Varje barn erbjuds ett kurstillfälle, omfattande 8–10 lektioner
om vardera 30 minuter.
Kurserna ordnas i Dalsjöbadet, Sandaredsbadet, Borås simarena och i Stadsparksbadet. De startade i början av maj och
pågår till mitten av juli.
Varför är det här så viktigt, Mona Carlbom, verksamhetschef för
badenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen?
– Det är en livförsäkring helt enkelt. Man kan undvika
många faror om man har lite vattenvana. Och det här är ett
erbjudande till alla femåringar i staden.
Hur står det till med simkunnigheten i Borås?
– Den har gått ned något de senaste åren, men under 2016
ökade den igen.

Bild: ANNA SIGGE

Mona Carlbom berättar att flera av barnen som deltagit
tidigare år, sedan har fortsatt i badens eller simklubbarnas verksamhet.
Sommardoppet skapades 2012 på initiativ från simklubbarna
SK Elfsborg och SK 70 tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet och Borås Stad.
Uppgifter om dagar och tider hittar du på Borås Stads
webbplats, boras.se/sommardoppet

Roligt sommarlov för alla
Under devisen Alla barn och unga har rätt till
ett roligt sommarlov ordnar Borås Stad i år åter
gratis sommarverksamhet riktad till barn mellan 6 och 15 år.
I det digra utbudet finns bad i Alidebergsbadet, ungdomsresor, temaresor, cirkusskola,
”brandman för en dag”, kulturaktiviteter och
förstås olika aktiviteter vid mötesplatser och
fritidsgårdar.
– Det här är något vi är stolta över och vill slå
på trumman för. Vi ser det som viktigt för alla
barn och unga i Borås att kunna ta del av så-
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dana här upplevelser under sommarlovet, säger
Katarina Rosenback, ungdomssamordnare på
Borås Stads Fritids- och folkhälsoförvaltning.
– Särskilt familjeresorna är populära, för familjer som inte har tillgång till bil eller saknar
ekonomiska medel att resa. De ordnas varje
fredag.
Ungdomsresorna på onsdagar kan till exempel
gå till Gothia Cup i Göteborg.
Sommarlovsaktiviteterna arrangeras med
ekonomiskt stöd från MUCF, Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, och ska

”stimulera både flickors och pojkars deltagande,
främja integration och skapa nya kontaktytor
mellan barn med olika social bakgrund”, skriver MUCF.
Sommarlovsaktiviteterna startar efter midsommar och pågår till den 11 augusti.
– Det är en fantastiskt bra grej det här,
säger Katarina Rosenback.
För mer information:
boras.se/sommarlov
Facebook: Lov i Borås

Såklart Borås är en tidning från Borås Stad

Ledare

3 frågor till

...

... SEBASTIAN ANDERSSON
strategisk samhällsutvecklare
som tillsammans med
kollegan Karolina Rosén
arbetat fram förslaget
till ny översiktsplan
som i vår varit
ute på samråd.
Vad har boråsarna sagt om
förslaget till ny översiktsplan?
– Den är på en nivå som är svår att
överblicka, och få känner sig direkt
berörda av de visioner som den innehåller. Framför allt tycker folk att det är spännande
att staden växer, och många intresserar sig för bostadssituationen och de 15 000 bostäder vi måste bygga.
Varför är den här planen viktig?
– Den ledning och styrning som en översiktsplan
kan ge är ännu viktigare när staden växer snabbt, som
den gör nu. Vikten av långsiktighet ökar.
Vad händer nu?
– Vi kommer att ställa samman de synpunkter som
kommit in, och med utgångspunkt från dem bearbeta
förslaget till ny översiktsplan. Målet är att ett färdigt
förslag ska kunna presenteras för Kommunfullmäktige
runt nästa årsskifte.
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Borås växer på
alla håll och kanter

D

et finns egentligen bara ett problem med att skriva en sådan här
text, om Borås våren 2017. Man får inte med mer än en bråkdel.
Det händer så mycket i kommunen, och Borås har så mycket att
erbjuda, att de rader som får plats här bara skummar lite på ytan.

Borås fortsätter att växa. Nu är vi 110 000 invånare. Det visar de officiella
siffror vi under våren fått från Skatteverket. Attraktivitet, framtidstro och utveckling är några av de ord som speglar den växtkraftsspiral Borås befinner sig i.
Och vi kommer att vara noga med att den positiva utvecklingen ska gälla hela
kommunen.
Borås gymnasieskolor fortsätter att vara framgångsrika. Och få saker är så roliga att få offentliggöra som när Borås skolor, oavsett nivå, gång efter gång visar
framfötterna. Den här gången är det de duktiga eleverna på Viskastrandsgymnasiets fordonslinje som varit bäst och vunnit Sveriges åkeriföretags kunskapstest. 20 000 kronor är förutom äran deras belöning. Stort grattis till er!
Under våren har vi kunnat roas och oroas på Kulturhuset i Borås, där skämt
och lite elakare bilder har mött oss redan i entrén, för att fullkomligt explodera
när vi vågat ta steget in i Konstmuséets stora utställning av satir och konst med
serieanknytning. En härlig upplevelse så här ett år mellan skulpturbiennalerna.
Skratt som leder till eftertanke, satir när den är som bäst.
I dag ser vi hur byggkranar växer upp nästan som svampar ur jorden i Borås.
Det byggs så det yr i staden! Förra året började 536 bostäder färdigställas i Borås, en tiodubbling av bostadsproduktionen sedan 2009–2010, och i år kommer
spaden att sättas i jorden för uppemot 900 nya lägenheter och småhus. Mer än
hälften av de senaste årens färdigställda bostäder är dessutom hyresrätter.
I Sverige har inte omfattningen av nyproduktion av bostäder varit ens i närheten av dagens antal på de senaste 25 åren. Och Borås är med på tåget. Nu
bygger bostadsföretag, byggföretag och Borås Stad i samarbete bort bristen på
bostäder.
Men det är inte bara bostäder som byggs. Mark och lokaler färdigställs för att
kunna ta emot företag som visat intresse för etablering eller utökad verksamhet
i Borås. Det i sin tur ställer krav på kommunen, på förskolor, skolor och all typ
av kommunal service för att människor ska kunna flytta hit och trivas.
Just förskolor byggs som aldrig förr: Dammsvedjan, Kransmossen, Kärrabacken, snart färdiga Sagans förskola på Norrmalm, och nu senast byggstart för
Tallbackens förskola i Fristad. Förskolor med olika inriktning som slagit upp
eller snart slår upp portarna för våra yngsta medborgare.
Sommaren bara väntar på att slå ut i full blom. Det innebär
semester och välförtjänt ledighet. En grupp går dock
delvis en motsatt väg – alla de skolungdomar som
får feriearbete i Borås Stad och därmed tjänar lite
egna pengar och får – i många fall – en första
inblick i arbetslivet. Just feriejobben är ett av de
beslut jag är stoltast över att ha fått delta i.
Låt mig avslutningsvis tacka alla er boråsare
som gör vår stad till vad den är.
Och glöm i sommar inte bort alla de sevärdheter och upplevelser som vår kommun kan
erbjuda!

Ulf Olsson (S)
Kommun
styrelsens
ordförande
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samhälle

Full rulle med
ivrig städpatrull
Barnen vet hur man håller rent
När Hässlegårdens förskola drar ut på jakt efter skräp brukar påsarna fyllas på
nolltid. Så där kan det bli när en förskola framgångsrikt jobbar med Grön Flagg.
Häng med till Hässleholmen.

Det är det sandigaste mötesbord jag suttit vid. Någon riktig värme
är det inte heller den här aprildagen.
Robin, Sabrin, Mostafa och de andra barnen har overall och
mössa, förskollärarna är stabilt klädda i funktionskläder där i sandlådan på gården till Hässlegårdens förskola.
De berättar om hur de fyller vardagen med lekar och experiment
och mycket annat som i grunden handlar om att väcka barnens
upptäckarglädje – för naturen, för den egna identiteten, för språket,
för tekniken.
Borås är bra på det där. 87 procent av alla förskolor
i staden är anslutna till Grön Flagg, ett läroprogram
som hjälper lärare och pedagoger att väcka barns
upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor.
Katja Leverette, en av förskolans pedagoger, berättar
att de just nu jobbar med tre teman: identitet, rörelse
och vatten.
– Vi gjorde is-ägg, fryste ned vattenfyllda ballonger,
och så tinade vi dem på olika sätt, säger hon, efter att
ha puffat lite på barnen, som tystnat.
Sabrin krattar lite i sanden på bordet.
– Vi tinade med salt, säger Robin.
– Och så kollade vi vad som sjunker och vad som
flyter.
– Och så har vi jobbat med rörelse, med yoga och dans, säger
pedagogen Christina Karlsson, och lille Siham skjuter upp mössan
och fyller i:
– Och så balanserar vi. Och klättrar och springer.
– … Och hoppar på ett ben. Och går baklänges.

Också Navet, vetenskapscentrum fyllt av möjligheter att experimentera, uppleva och prova på teknik och naturvetenskap, är en
favorit.
Men lekarna och övningarna handlar som sagt också om identitet,
och frågor som ”Vem är jag?”, ”Hur ser jag ut?”, ”Är jag glad? Sur?”,
”Vilka likheter har vi?”. Och språket finns hela tiden i fokus.
Barnen lär genom upplevelser, erfarenheterna ger språk.
Arbetet och leken sker sömlöst i vardagen, berättar pedagogen
Sofia Svensson.
– Det är lätt att använda i vardagen, ämnena är tacksamma. Och
barnen vill ta ansvar för sin närmiljö och känna stolthet och trivsel.
Vad säger de om att vuxna kastar skräp omkring sig så lättsinnigt,
undrar jag.
– De blir besvikna, och tänker till exempel att djur kan dö av
sådant som folk slängt i skogen, säger Katja Leverette.
Nu är det skräpplockartider, och förskolebarnen deltar förstås i
Vi håller rent-kampanjen, som i år lockar drygt 14 000 boråsare.
– Det är en intensiv tid. Vi plockar skräp, barnen kan spela spel på
temat, och de får diplom.
– När barnen drar iväg för att plocka skräp brukar påsarna vara
fulla innan man nått upp till den första kullen här borta, säger Katja
Leverette och skrattar.
ULF JOHANSON

GRÖN FLAGG
l

Gänget med barn blir snart mer intresserade av fotografen Anna
Sigge, och demonstrerar gärna både balansakter och vattenexperiment.
– Det är ett sådant bra område för vår verksamhet. Här finns
en närmiljö med Fjärdingsparken, Bodaslingan, en 4H-gård och
Hässlehus. Och bus-stigen! säger Christina Karlsson och barnen
nickar ivrigt.
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Grön Flagg är sedan 1996 stiftelsen Håll Sverige rents
program för att hjälpa lärare och andra pedagoger att väcka
upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga

l 87
lI

procent av Borås förskolor är anslutna till programmet

hela landet är fler än 2 600 förskolor och skolor anslutna

l Grön

Flagg ingår i det internationella nätverket Eco-Schools

l Kampanjen

Vi håller rent pågår i maj–juni och praktiskt taget
alla förskolor och grundskolor i Borås deltar

Arbetet och leken kring upptäckarprogrammet Grön Flagg sker sömlöst i vardagen på Hässlegårdens förskola.
Pedagogerna Sofia Svensson och Katja Leverette med barnen (stora bilden) Sabrin, Emil, Siham, Robin, Elina och Mostafa.

Bilder: ANNA SIGGE
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Det vardagliga värdet
Förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg.
Det är vad en kommun förväntas ge sina invånare.
Man kan säga att kärnan i Borås Stads verksamhet
är att se till att invånarna erbjuds en god omsorg
och att barn och ungdomar får bästa tänkbara
start i livet i förskola och skola.
I Borås Stads budget 2017 skriver Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) att
kommunens viktigaste dokument är budgeten. ”Där slås fast hur skattepengarna ska
användas, men också vad förvaltningar och
bolag ska arbeta med.”
Utgångspunkter är det växande Borås, och
ledorden är ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet, som de formuleras i visionen
Borås 2025.
En växande stad innebär att infrastrukturen – vägar, bredband, system för fjärrvärme
och annat – måste växa, och att den offentliga välfärden – förskolor, skolor, omsorg –
måste växa i takt med befolkningsökningen.
Det är skillnad på den service som landets
största kommun Stockholm erbjuder, och
den som lilla Bjurholm, i Västerbotten,
erbjuder sina 2 500 invånare. Gemensamt
är att människor i Stockholm, Bjurholm
och Borås alla får bestämma över den nära,
lokala, verksamheten.
Vi kallar det kommunalt självstyre, det är
en pelare i demokratin och den är grundlagsskyddad.
Den nära verksamheten är förstås inte
bara skola och omsorg. Kommunerna måste
till exempel ordna socialtjänst och räddningstjänst, miljöskydd, rent vatten och
bibliotek.

alltså förskola, grundskola, gymnasieskola
och vuxenutbildning. Närmare 44 procent,
eller 2,5 miljarder kronor, av de knappa
sex miljarder (5 909 miljoner kronor) som
är kommunens nettokostnader under året,
används till det.
Den andra stora tårtbiten är vård och omsorg. Under 2017 förväntas den sektorn använda 2,1 miljarder kronor, eller 36 procent
av de totala kostnaderna.
Det är de tre nämnderna Vård- och äldrenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden
som ingår i det blocket, där den förstnämnda driver den ojämförligt största verksamheten till en planerad kostnad av 1,2 miljarder
kronor.
Varifrån kommer pengarna då? Det mesta
är kommunalskatt, 64 procent av intäkterna, eller 4,77 miljarder kronor.
Närmare 20 procent kommer från avgifter,
ersättningar och riktade statsbidrag (som
kommunen söker och som är öronmärkta
för vissa ändamål), medan drygt 16 procent
kommer från generella statsbidrag, alltså
den typ av bidrag som kommunerna inte
behöver söka.
Det handlar till exempel om det utjämningssystem vars syfte är att skapa likvärdig
service oavsett var i landet man bor.
ULF JOHANSON

Som framgår av tårtdiagrammen på nästa
sida handlar Borås Stads verksamhet till
mycket stor del om pedagogisk verksamhet,

118

miljoner kronor var det
positiva resultat Borås Stad
redovisade för 2016.
Det behövs, då de framtida
utmaningarna är stora
när staden växer.

1 392

personer, så stor var
befolkningsökningen i Borås 2016.
Och nu är vi fler än
110 000 boråsare.

18

är det antal nämnder genom
vilka Borås Stad bedriver sin
verksamhet. De beräknas omsätta
7,1 miljarder kronor 2017. Störst
är Grundskolenämnden, med en
budget på 1,35 miljarder kronor.

65

procent ekologiska livsmedel
använder Dannike skola, som
toppar ekomatsligan i Borås.

909

flyktingar togs emot
i kommunen under 2016.
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nya förskolor öppnar 2017. Arbetet
med ytterligare 10 påbörjas.

12 500
barn går i grundskolan i Borås.

Illustration: WILMA JOHANSSON

Kommunen finns där genom våra liv, från förskolan till äldrevården, för att försäkra att barn
och unga får en bra start i livet, och att de invånare som behöver omsorg också får det.
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bakom siffrorna
Så här använder vi pengarna:
43,6 %

skola
vård

Pedagogisk verksamhet

36 %

Vård och omsorg

7,2 %

Fritid och kultur

5,6 %

Övrigt

2,8 %

Infrastruktur, miljö- brandskydd m.m.

2,6 %

Gator, vägar, skog och parker

2,2 %

Politisk verksamhet och kommunledning

Härifrån kommer pengarna:
64 %

Kommunalskatt

19,6 %

Avgifter, ersättningar och riktade statsbidrag

16,4 %

Generella statsbidrag

skatt
I området ”övrigt” ingår främst verksamhet under Arbetslivsnämnden,
Lokalförsörjningsnämnden och Överförmyndarnämnden.
Under punkten ”Politisk verksamhet och kommunledning” finns
framför allt kostnader för arvoden, representation och det till
Kommunstyrelsen knutna Stadsledningskansliet.

5

kärnor förbundna av god
kollektivtrafik och cykelbanor,
det är grundtanken i förslaget
till ny översiktsplan, som under
våren varit ute på samråd
bland Borås medborgare.
Kärnorna är Borås, Viskafors,
Sandared, Fristad och Dalsjöfors.

87

procent av förskolorna,
grundskolorna och gymnasierna
i Borås har Grön flagg och arbetar
enligt den modell för hållbar
utveckling som utarbetats
av Håll Sverige Rent.

17

bolag ingår i Borås Stads
verksamhet. De kommer enligt
budgeten att omsätta drygt två
miljarder kronor. De största är
Borås Energi och miljö, Borås Elnät
AB och AB Bostäder i Borås. Här
ingår också Borås Djurpark AB och
Borås kommuns parkerings AB.

163

allmänna lekplatser finns
i kommunen. Många av dem
ska rustas upp i år av
Tekniska nämnden som förvaltar
dem. Nya lekplatser planeras
i Aplared och Dalsjöfors.
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En serieälskares
			andliga fönster
Han är mannen bakom sex filmer om den tafatte Stig-Helmer Olsson, och en mycket
framgångsrik konstnär, i vars verk Musse Pigg tidigt gjorde sig hemmastadd.
På Borås konstmuseum visas nu en stor utställning där konstens och seriernas
världar möts, och där merparten av verken är hämtade från Lasse Åbergs eget museum.
TEXT: ULF JOHANSON BILDER: ANNA SIGGE

asse Åberg kommer inlufsande i vindtygsjacka och liten ryggsäck
och beskriver med viss förtjusning den omständliga tågresan från
hemmet i Bålsta med ett par osnabba tåg.
Han skakar hand med gamle vapendragaren och serienestorn
Sture Hegerfors. Tillsammans ska de prata om Disney i konsten. Det
har de gjort några gånger nu. Stolarna är framställda i museet, och en
tekniker roddar med lite sladdar.
Lasse Åberg är curator för den fina och mycket omfattande utställningen som fått sin titel efter ett citat av Lars Hillersberg, tecknare,
konstnär, riksprovokatör: Konstnärer blir dom som inte kan bli serietecknare.
– Han var sunt misstänksam mot konst, säger curatorn med ett mjukt
leende.
Det började med att Sture Hegerfors skulle intervjua Lasse Åberg för en
artikel till GP:s kultursidor. Serieälskare emellan började de tala om sitt
favoritämne. Hegerfors hade en massa original från olika serietecknare,
inte sällan sådant som hamnat i någon låda efter utdelningen av Svenska serieakademins Adamsonstatyett till exempel.
– Jag på min kant hade
samlat på konst med serieanknytning, för jag blev väldigt
betuttad i popkonsten när den
kom. Jag gick på konstfack när
den första utställningen kom,
Fyra amerikaner, 1962. Det var
en aha-upplevelse för mig. Man
kunde ta en ölburk och teckna av
den, man behövde inte ge sig ut och leta efter något vackert landskap. Jag
blev gripen av det där, och på 70-talet började jag samla på något så innehållslöst som Disneyfigurer, som jag tecknade av i olika sammanhang.
Lasse Åbergs motsvarighet till den där ölburken blev Musse Pigg.
I samma veva samlade han på sig lite popkonst med seriemotiv.
– När Sture och jag sedan möttes bestämde vi oss för att slå samman
de där samlingarna under det vitsiga namnet Seriekopplingar.
Sune Nordgren på Malmö Konsthall var den första som högg på
parets elektrifierande idé. 1991 hade den premiär där. Sedan dess har
den mellanlandat i säkert ett 40-tal konsthallar landet runt, tror Åberg,
vars konst numera bor i det egna museet i Bålsta.
Ända till den 17 september visar nu Borås Konstmuseum utställningen.
Ställer du dig bakom Hillersbergs fras?
– Nej, jag är kanske mer nyanserad. Jag har sett så otroligt mycket bra
bilder. Jag brinner verkligen för bilder.
– Jag kommer från en miljö där modern konst var ett skällsord. Det
var en avvisande attityd inför något de inte förstod. ”Det där kan en
sexåring göra” och så där.
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Var dina föräldrar alls konstintresserade?
– Nä.
Respekterade de äldre, föreställande konst?
– Ja, jag minns att farsan vann några konstböcker som han bar hem
i triumf från något företagslotteri. Manet och gänget.
Vad har vi satiren till?
– Någon har sagt att skillnaden mellan humor och satir är ett hånflin.
Satiren är en säkerhetsventil. Det är bra att kunna sticka hål på uppblåstheten ibland.
– Det är en nödvändig sort, tycker jag, som meddelar makteliten att
den är iakttagen.
Måste den vara utmanande? Offensiv?
– Provokationen är förstås ett självklart medel. Och därmed kan man
bli illa behandlad. Det yttersta exemplet är förstås attentatet mot
Charlie Hebdo, den franska satirtidningen.
Vad skapar lusten att se viss konst som ful och annan som fin?
– Det är nog egentligen ett sätt att försöka skapa ordning i kaoset.
Men det är en svår fråga. Konst är konst. Allt annat är allt annat. Ernst
Billgren besvarade frågan Vad är konst? med ”Det är en fråga.” Det är bra.
Når man en annan publik med den här seriekonsten?
– Ja, det tror jag. Framför allt barn. Det kan vara första gången de ser
konst med element i bilden som de känner igen. Där har vi nog missionerat en del.
När seriefigurerna dyker upp i konsten är de väl bärare av något annat?
– Det betyder nog att de varit starka upplevelser för de här konstnärerna som barn. Vi har ett behov av mytologi och fabler, och det har
serien tagit över. En gång hette de superstarka Herkules och Atlas,
i dag är det Stålmannen.
– Och humorn förstås, det viktigaste var från början att vi fick oss ett
gott skratt. Det var uteslutande humor när serierna växte fram i slutet
av 1800-talet, det är därför det heter ”comics” oavsett om det är krigsserier eller en romantisk serie.
Hur började ditt eget intresse?
– Jag sa redan i tioårsåldern att jag skulle bli tecknare. Jag tecknade
väldigt mycket, fick mycket beröm av fastrar och mostrar och mamma
och pappa. Vad duktig du är på att rita Lars. Det kallas på modern
svenska för feedback.
– När jag kom till konstfack, då fick jag reda på att det var jag inte
alls, men då var det för sent, då var jag redan där.
– Det var en ljuvlig tid, säger Lasse Åberg med citattecken runt orden.
Varför vill vi se bilder?
– Bra fråga. Ända sedan Altamiragrottan tycks människor ha haft behovet av att uttrycka sig i bild och ha bilder på väggarna. Som ett slags
andliga fönster. Det ligger djupt, nästan i reptilhjärnan skulle jag tro.
Hur ser ditt förhållande till Musse Pigg ut i dag?
– Hade jag gjort samma resa i dag, så hade jag nog inte tagit Musse
Pigg, utan någon ännu mer innehållslös figur. Hello Kitty hade nog
legat taskigt till.

kultur

hade jag gjort samma resa
i dag, så hade jag nog inte
tagit musse pigg, utan hellre
någon ännu mer innehållslös
figur. hello kitty hade nog
legat taskigt till.

lasse

g

åber

född: 1940 i hofors bor: i bålsta yrke: konstnär,
grafisk designer, filmregissör, skådespelare, musiker
aktuell: utställningen konstnärer blir dom som
inte kan bli serietecknare, curerad av åberg, visas
på borås konstmuseum fram till den 17 september.

en detalj ur karin frostenssons
marknaden, samma verk som syns
bakom lasse åberg på stora bilden.

åberg vid brett de palmas bonehead
och joakim pirinens socker-conny.
till höger leif erikssons verk avslöjad.

slut
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sam hälle
Alla, både kvinnor och män, som är drabbade av någon
typ av våld i en nära relation är välkomna att kontakta
Relationsvåldsenheten. Där ges stöd av arbetsledaren
Ida Wickström och hennes medarbetare.

När våldet finns nära
Den som är utsatt för våld i en nära relation kan söka hjälp hos
Relationsvåldsenheten i Borås Stad. Där går det att få individuellt
anpassad hjälp, till exempel med tillfälligt skyddsboende,
stödsamtal eller kontaktperson.
Relationsvåldsenheten i Borås har funnits
i drygt ett år, och ger stöd till personer som
har drabbats av våld i nära relationer. Det
kan röra sig om fysiskt våld, men även om
psykiskt, sexuellt eller materiellt våld.
Med nära relationer menas en partner
och/eller den närmaste familjen, alltså föräldrar och vuxna barn.
Ida Wickström är arbetsledare på Relationsvåldsenheten. Vi träffas i ett
ljust och behagligt inrett
samtalsrum i enhetens
lokaler, som ligger bara ett
stenkast från Pinocchioskulpturen i centrala
Borås.
– Tyvärr behövs vi,
eftersom det förekommer
våld i nära relationer, säger
hon. Det finns många
Ida Wickström
sorters våld, inte enbart
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fysiskt, och den som är utsatt kanske inte
alltid ens inser att det är så. Om någon
försöker ta makt och kontroll över dig för
att styra dig, din ekonomi, hur du klär dig
eller hur du lever ditt liv, så kan det handla
om våld.
Hon berättar att de fem som arbetar på
Relationsvåldsenheten är specialiserade på
den här typen av problem.
De vet mycket om hur människor tänker
och reagerar när de har någon i sin närhet
som är våldsam eller hotfull. Som till exempel att självkänslan kan bli så nedbruten
att det är svårt att ta sig ur relationen. Det
kan faktiskt kännas tryggare att stanna kvar,
eftersom man då vet vad man har.
– När någon söker sig till oss börjar vi som
regel med en bedömning av hur stort behov
av skydd personen har, säger Ida Wickström. Vi använder oss av strukturerade
hjälpmedel för att bedöma detta. När vi vet

mer om hot och risker tittare vi vidare på
vilken typ av stödinsatser just denna person
behöver.
Innan Relationsvåldsenheten fanns var det
socialsekreterare på olika enheter som tog
hand om dessa fall.
– Det är mycket bättre nu, eftersom vi
enbart arbetar med liknande fall och därför
har bra koll på alla speciella utmaningar
inom det här området, till exempel att man
kan behöva söka skydd i ett boende i en
annan kommun.
Det finns olika nivåer på skyddsboende:
utredningslägenhet, kvinnojourer och
privata skyddsboenden. Alla är tänkta att
användas endast under en kort tid, i väntan
på ett permanent boende.
En försvårande omständighet är att det
råder så stor bostadsbrist just nu – det kan
vara svårt att hitta en egen bostad inom
rimlig tid.

Viktigt att
våga vissla
Visselblåsarfunktionen
ser till att allt går rätt till
Sedan en tid finns i Borås
Stad en visselblåsarfunktion,
en kanal där kommunens
medarbetare och övriga
invånare kan anmäla allvarliga
missförhållanden, som stöld,
mutor, jäv och annat.
Illustration IDA BROGREN

Bilder: ANNA SIGGE

HÄR KAN DU FÅ HJÄLP!
Är du utsatt för våld i en relation?
Om någon i din närhet misshandlar dig
eller försöker ta makt och kontroll över dig
för att styra din ekonomi, hur du är klädd
eller vem du träffar – sök hjälp omgående!
Kontakta Närhälsan, Relationsvåldsenheten, Polisen, kompetenscentret Utväg
eller en kvinnojour.
Här når du oss:
Relationsvåldsenheten 033-35 31 31

Borås Stad har inrättat en visselblåsarfunktion i förebyggande syfte. Man vill
förebygga korruption och andra oegentligheter, som att medarbetare gynnar sig själva
på arbetsgivarens bekostnad, eller missbrukar makt för egen vinning. Och man vill
skapa transparens.
– För kommunens anställda är visselblåsarfunktionen ett komplement, eller ett
alternativ, till att tala med sin chef, för den
händelse det inte fungerar, säger Peder Englund, avdelningschef för CKS, Centrum för
kunskap och säkerhet, som har ansvaret för
visselblåsarfunktionen.
Och den är förstås också tillgänglig för
kommunens alla invånare, bland annat via
hemsidan boras.se, där uppmärksamma
medborgare kan göra anmälningar, anonyma om man så önskar.

Utväg: www.utvag.com, 0707-16 09 29
Polisen: 0771-14 14 00
Kvinnojouren Borås: 033-41 02 15,
www.kvinnojourenboras.se
Nationella kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Annan hjälp som enheten ger är stödsamtal, motivationssamtal och ibland en
kontaktperson, som kan ge stöttning i vardagslivet.
De som söker hjälp på Relationsvåldsenheten kommer ofta via sjukvården,
arbetsförmedlingen eller efter att ha ringt
kommunens växel. Andra kommer efter att
ha googlat på internet eller efter kontakt
med en kvinnojour.
– Man behöver inte ha bestämt sig för att
lämna relationen, och man blir inte tvingad
att kontakta polisen, även om vi alltid frågar
om det. 

LENA M FREDRIKSSON

Funktionen är avsedd för allvarliga händelser, grova överträdelser.
Peder Englund understryker vikten av att
det inte blir ett forum för smutskastning
eller mer allmänt missnöje, om kall skolmat
eller om vattenrännan i centrum.
Och ingen datoriserad skvallerlåda.
– Falska anklagelser kan förstöra en människas liv, säger Peder Englund.
När en anmälan kommit in kontrolleras
trovärdighet och sakriktighet, man tar reda
på vad som hänt. Därefter skickas ärendet
vidare till rätt myndighet – till exempel
polisen, om det rör sig om ett misstänkt
brott.
Innan man började bygga sin egen visselpipa tog Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, kontakt med 20 kommuner. Åtta
hade visselblåsarfunktion. Man besökte tre
av dem för att skaffa kunskap och råd. I två

av dem – Jönköping och Uppsala – hade
visslan ljudit högt, tipsen hade rasat in.
I Uppsala fick man vid starten 2012 in
212 anmälningar.
Också CKS har fått in tips sedan starten
i höstas, men inte i någon strid ström. Man
”hanterar dessa i särskild ordning”, som är
det formella sättet att formulera saken.
– Vi tror att det fungerar bra här i Borås,
säger Peder Englund. Vi har den känslan.
Vilken anonymitet kan anmälaren räkna
med?
– Man kan göra en anmälan anonymt.
Vi gör inga efterforskningar kring vem
som lämnat en anmälan. Men om man har
talat om vem man är, kan vi inte garantera
anonymitet, för vi kan tvingas att svara om
ärendet till exempel går till rättegång.
Den ansvariga avdelningen, Centrum för
kunskap och säkerhet, är för övrigt ålagd att
varje halvår redovisa för Kommunstyrelsen
vad man gjort.
ULF JOHANSON

SÅ FUNGERAR DET
l

Du kan göra en anmälan på följande
sätt: Genom ett personligt besök hos
CKS, via brev, telefon, e-post eller via
ett formulär på boras.se

l

Anmälan kan göras anonymt

l

Centrum för kunskap och säkerhet
(CKS) på Stadsledningskansliet
ansvarar för Borås Stads visselblåsarfunktion

l

CKS tar emot och hanterar alla
ärenden med sekretess och i en avskild
utredningsfunktion (det finns ett eget
diarium för dessa ärenden)

l

Ordet visselblåsare kommer från
bruket av visselpipa (till exempel av
brittiska poliser) för att påkalla att
något allvarligt hänt
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stads byggnad

Liv och lust
i urbana stråk
Borås nya stadsarkitekt vill berika gaturummet
Närhet. Sammanhängande. Vatten.

Se där tre nyckelord för vår nya stadsarkitekt.
Han heter Richard Mattsson och intresserar sig
minst lika mycket för gaturum som för hus.

Bild: ANNA SIGGE

Richard Mattsson sjuder av idéer. Ett samtal med honom är en
turbulent tur genom staden och dess möjligheter.
Som arkitekt och stadsplanerare trivs han i en skala som tillåter
honom att arbeta med delar av en stad, och hur de hänger ihop.
I det tror han sig ha en lite annorlunda profil än stadsarkitekten
i gemen.
– Jag tror mycket på att ägna intresse inte bara åt husen, utan mer
åt det som händer mellan husen. Det är funktionen i huset som ger
gatan liv. Och det är gaturummet som ger staden karaktär snarare
än byggnaderna i sig, säger Richard Mattsson.
Han säger att han vill ta de urbana stråk som kollegorna och
samhällsplanerarna Karolina Rosén och Sebastian Andersson jobbat
fram i det förslag till översiktsplan som i vår varit ute på samråd,
och gå vidare ner i skala och modellera stadsrummen.
– Jag är mer intresserad av att det blir rätt saker i bottenvåning-

Jag känner mig ödmjuk inför att ha fått den här möjligheten, och så här långt har
det varit fantastiskt roligt, säger Borås nyblivne stadsarkitekt Richard Mattsson.
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arna, att husen tillför gaturummet något. På det sättet stärker vi de
urbana stråken och kan bevara känslan av Borås som en kompakt
stad, även när den nu växer.
– Jag vill ju att till exempel Hässleholmens torg hänger med i ett
urbant stråk, så att man känner också när man bor där, att man är
en del av Borås innerstad.
Översiktsplanens grundidé är att skapa starka stråk med god kollektivtrafik och cykelvägar också mellan centrala Borås och kärnorterna Sandared, Fristad, Viskafors och Dalsjöfors.
– Medborgardialogerna har visat att ”närheten” är viktig för
invånarna, inte minst till naturen. Det gröna, de gröna kilarna,
ska också stärkas, säger Richard Mattsson.
Borås står också inför en betydande omdaning när Ryaverket på
Pantängen och avloppsverket i Gässlösa, båda med 500 meters
skyddszon – där man i dag inte kan bygga – flyttar ut till Sobacken
och lämnar områden lika stora som dagens centrum fria för stadsbyggnad.
Richard Mattsson visar ett bildspel som han brukar köra för att
förklara sin syn på hur han vill bygga stad. Där dyker ett par andra
favoriter upp: Viskan, ”som vi vänt ryggen så länge”, kring vars
stränder han tänker sig att staden kan växa med bostäder under
visionsnamnet Kanaleland – kanske i en delvis nygammal sträckning – och motorvägen, vars grå framfart kan göras så mycket mer
njutbar med färg, konst, ljussättning.
– Motorvägen går där den går. Jag säger som Petter Stordalen:
”Sälj de bär du har.” Du kan belysa den, kanske ha skulpturer synliga från 40:an, för dem som passerar.
Omdaningen när Borås växer kommer inte att ske uteslutande i
lugn och harmoni. Andra städer har gjort det, bytt kostym. Richard
Mattsson vet vad det innebär.
– Det kommer att krävas mod och samarbete, och politiskt mod
att hålla fast vid idéerna, för det kommer att storma ibland, och
ibland kännas som om processen går långsamt, men det tar tid att
bygga bra stad.
– Jag tror att när vi växer så intensivt som Borås gör nu, är det väldigt viktigt med tydlig styrning, säger den nya stadsarkitekten.
ULF JOHANSON

Illustration: RICHARD MATTSSON

Bottenvåningens hemliga kraft
Om man förtätar och berikar bottenvåningarna så känns vägen kortare att gå, och staden knyts
ihop. Funktionsblandat ger liv, säger Borås nya stadsarkitekt Richard Mattsson. Och funktionerna kan variera: butiker, kaféer och restauranger, gallerier och annat kulturutbud i bottenvåningarna, kontor och bostäder högre upp.
– Öppna, levande gaturum gör vägen kort och skapar trygghet och trivsel. Och det gröna ska
inte bara vara en centrifug eller rabatt – det ska växa mellan husen, säger den nye stadsarkitekten, som har en vision av ett hållbart växande Borås med urbana stråk och nytt liv kring Viskan.

RICHARD MATTSSON
Född: 1977
Uppvuxen: Viskafors
Bor: Sjömarken, Borås
Utbildning: Arkitekt, Chalmers.
Gjorde ex-jobb om Götalandsbanan
Favorit: Spanjoren och katalanen Antoni Gaudí,
han med den ofärdiga kyrkan Sagrada Familia
i Barcelona; ”han är förstås lite uttjatad, men
helt fantastisk”
Favoritstäder: Barcelona, Amsterdam
Aktuell: som Borås nya stadsarkitekt
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lättläst
Här hittar du lättlästa, korta sammanfattningar av några artiklar
i såklart borås. Fler lättlästa notiser finns på boras.se/lattlast –> nyheter.
Roligt sommarlov för alla
Borås Stad ordnar gratis sommaraktiviteter för barn mellan 6 och 15 år.
Till exempel ordnas bad i Alidebergsbadet, ungdomsresor, temaresor,
cirkusskola och olika aktiviteter
vid mötesplatser och fritidsgårdar.
Information om aktiviteterna hittar
du på boras.se/sommarlov, eller på
Facebook: Lov i Borås.

Barnen håller rent

Barnen på Hässlegårdens förskola
hjälper till att hålla rent i naturen.
I Borås stad är 87 procent av alla
förskolor med i ett läroprogram
som heter Grön flagg.
Det är till för att väcka
barnens intresse för naturen.
Just nu deltar många förskolebarn
i kampanjen Vi håller rent,
och plockar skräp i naturen.

Alla femåringar i Borås
som är födda 2012 är välkomna
till Sommardoppet i sommar.
Det är en gratis kurs i vattenvana.
Den är till för att barnen ska
känna sig trygga när de badar,
men det är inte en simskola.

Ny funktion mot brott
Barnen på Hässlegårdens förskola
gillar att vara ute.

Information om dagar och tider
hittar du på Borås Stads webbplats,
boras.se/sommardoppet.

Lasse Åberg visar konst
från sin egen samling

Både de som bestämmer i kommunen
och invånarna har fått ge synpunkter
på förslaget. I slutet på 2017 ska ett
nytt, färdigt förslag finnas klart.

Kalas på nationaldagen
Den 6 juni firar Borås Stad både
nationaldag och att vår stad växer.
Nu är vi 110 000 invånare.
Det blir festligheter för alla åldrar.
Bland annat spelar artisten Robin
Bengtsson på Stora Torget.

Lasse Åberg är mest känd för
filmerna om Stig-Helmer Olsson
i Sällskapsresan. Men han är också
konstnär och gör ofta konstverk
med Musse Pigg.
På Borås konstmuseum visar han
konst som han samlat själv,
ofta med seriefigurer i bilderna.
Varför har många konstnärer
med seriefigurer i sina konstverk?
– Det betyder nog att seriefigurerna har varit viktiga för de
här konstnärerna när de var barn.
Vi har alla ett behov av
mytologi och fabler,
och det har serien tagit över.
En gång hette hjältarna Herkules
och Atlas, i dag är det Stålmannen,
säger Lasse Åberg.
Utställningen visas till den 17 sept.
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Det kan röra sig om fysiskt våld,
men även psykiskt, sexuellt
eller materiellt våld.
Med nära relationer menas en partner eller den närmaste familjen.

Telefonnummer till
Relationsvåldsenheten:
033-35 31 31

Kursen kommer att finnas
på de här baden: Dalsjöbadet,
Sandaredsbadet, Borås simarena
och Stadsparksbadet.

Det har kommit ett förslag på en
ny översiktsplan för Borås stad.
En översiktsplan visar hur man vill
planera en stad, till exempel var man
vill bygga vägar och nya bostäder.

Den som är utsatt för våld
i en nära relation kan söka hjälp
hos Relationsvåldsenheten
på Borås Stad.

På relationsvåldsenheten
går det att få hjälp, till exempel
med tillfälligt skyddsboende,
stödsamtal eller kontaktperson.

Badkurs för barn

Ny översiktsplan för Borås

Våld i nära relationer

Kommunens anställda, liksom alla
invånare, kan använda den nya
visselblåsarfunktionen för att anmäla
korruption och andra brott.
Man kan vara anonym om man vill.
Så här kan man göra en anmälan:
l genom att besöka Centrum
för kunskap och säkerhet (CKS)
l via brev, telefon eller e-post
l via ett webbformulär på boras.se
Ordet visselblåsare kommer från likheten med att blåsa i visselpipa för
att hindra ett brott (som engelska
poliser gör).

Han vill ge liv åt gatorna
Richard Mattsson är Borås
nya stadsarkitekt. Han vill bevara
Borås som en kompakt stad
även nu när staden växer.
– Jag tror mycket på att inte ägna
intresse bara åt husen, utan mer åt
det som händer mellan husen.
Det är funktionen i huset som ger
gatan liv. Och det är gaturummet
som ger staden karaktär, mer än
byggnaderna i sig, säger Richard.

korsord
Vad tyckte du mest om
att läsa i Såklart Borås?

Skicka in din lösning och
svar på frågan härintill, till
Såklart Borås
501 80 Borås
senast 16 augusti 2017, så har
du chans att vinna ett litet pris.

Namn
Gatuadress
Postadress
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såbraborås

Nu blir det kalas!
Borås Stad ställer till med fest för sina rekordmånga invånare
Den 6 juni, på nationaldagen, firar vi både
nationaldag och att vår stad växer och nu nått
110 000 invånare.
Det blir en dag utöver det vanliga, med festligheter för alla åldrar.
Att mellovinnaren och Svenljungas stolthet
Robin Bengtsson spelar live på Stora Torget
ser vi som ett vackert bevis på kärlek över
kommungränsen.
– Vi tycker det är självklart att ställa till med
fest för boråsarna som blir allt fler, säger Maria
Karlsson, en av arrangörerna i Borås Stad.
– Det blir en generös och bjussig dag, med
aktiviteter på Stora Torget och i Stadsparken
för stora och små.
Borås City kommer att fixa barnkalas på Stora Torget mellan klockan 12 och 14. Där kommer det att finnas ponnyridning, en brandbil
med brandmän, möjligheten att prova på

elmotorcykel, och Navet Science Center finns
på plats med diverse upptåg. Skådespelare från
Kulturföreningen Tåget kommer också att vara
på plats. Dessutom blir det förstås ansiktsmålning – inget kalas utan ansiktsmålning.
Klockan 14 blir det bubblande högtidstal av
stolta politiker, och därefter tar Robin Bengtsson med band vid.
– Men det händer annat också, säger Anna
Rosendahl, även hon i arrangörsgruppen.
– Redan 13.30 startar firandet i Stadsparken,
där nya svenskar välkomnas med en medborgarceremoni, och där det senare blir nationaldagsfestligheter med full marschorkester.
Dessutom kommer det att gå ett litet kalaståg mellan Stadsparken och Stora Torget.
På scen kommer radioprofilen Sarit Monastyrski att agera konferencier.
ULF JOHANSON

HÅLLTIDER 6 JUNI:

Robin
Bengt
ss

Stora Torget
12.00–14.00 Barnkalas
14.00 Firandet på scen drar igång
med festtal och underhållning med
Robin Bengtsson
Stadsparken
13.30 Välkomnande av nya svenskar
15.00 Nationaldagsfirande
Mer information om firandet
finns på boras.se

on

