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1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-30 samt bilaga avseende 
Kommunfullmäktiges samt Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020 (2019-00146 
1.1.3.0). 
 

2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-10-17 § 240 samt skrivelse 
avseende Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för färdigställande av projektet 
konstgräsplan för att öka användningen samt förbättra säkerheten av densamma (2019-
00067 3.6.7.2). 
 

3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-10-17 § 245 samt skrivelse 
avseende Upprustning och anpassning av Boråshallen för evenemang (2019-00033 
3.6.8.0). 
 

4. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-10-17 § 247 samt skrivelse 
avseende Projekteringsframställan ombyggnad av Sjöbovallen (2017-00010 282). 
 

5. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning: Anmälan av Drogvanor bland 
ungdomar i Borås Stad – Resultat från CAN-drogvaneundersökning 2019 (2019-00162 
3.7.1.0). 
 

6. Funktionsrätt Borås/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Skrivelse från 
Funktionsrätt Borås beträffande förflyttning av syn- och hörselinstruktör från Träffpunkt 
Simonslands till Vård- och äldreförvaltningens lokaler samt svar på skrivelsen (2019-
00070 3.7.1.25). 
 

7. Borås Stad: Anmälan av Samverkansöverenskommelse mellan Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, Förskoleförvaltningen och 
Kulturförvaltningen avseende Mötesplats Kristineberg (2019-00200 3.6.7.25). 
 

8. Borås Stad: Anmälan av Samverkansöverenskommelse mellan Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen avseende Mötesplats Sjöbo 
(2019-00199 3.6.7.25). 
 

9. Brottsförebyggande Rådet: Anmälan av Beslut på ansökan till BRÅ om ekonomiskt stöd 
för utvärdering/uppföljning av brottsförebyggande arbete - Borås Stad, Sociala insatser 
för kollektiv förmåga på Hässleholmen/Hulta under perioden 2019-12-02 - 2021-11-27 
(2019-00142 3.6.7.25). 
 

10. Miljöförvaltningen: Anmälan av Kontrollrapport avseende oanmäld inspektion 2019-11-
11 på Borås Simarena gällande efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen (2019-00104 
3.2.1.8). 
 



11. Borås Stad/Länsstyrelsen: Anmälan av Avtal för perioden 2019-01-01 till 2019-12-31 
mellan Borås Stad Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Länsstyrelsen Västra 
Götalands län gällande deluppdrag i projektet En kommun fri från våld (2019-00177 
3.7.1.25). 
 

12. Borås Stad: Anmälan av Borås Stads intresseanmälan till att vara säte för det svenska 
Healthy Cities-nätverket (2019-00202 3.7.1.25). 
 

13. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Ansökan till Jordbruksverket om 
förlängning av projekt, Landsbygdsutveckling – Ortsråd (2017-00126 808). 
 

14. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 
facknämnder oktober 2019 samt Åtgärdsplan för budget i balans 2019 (2019-00065 
1.2.4.1). 
 

15. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av Protokoll från lokala 
pensionärs- och funktionshinderrådet 2019-11-19 (2019-00070 3.7.1.25). 
 



 

 

  
 

Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020  

 
 

 

Anm 1) Sammanträdet börjar kl 09.30 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx 
 2) Onsdag  
 3) Beslut i övriga ärenden Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx 
 4) Beslut om budgeten  
 5)  Sammanträdet börjar kl 09.00  
 6) Sammanträdet börjar kl 13.00  
 7) Behandling av årsredovisning  
 8) Gruppöverläggningar (budget)  
 9) Tisdag  
 10)  Allmänhetens frågestund, kl 13.00  
 11) Allmänhetens frågestund, kl 17.00  
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Datum 

2019-09-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00794 1.1.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2020 

23 januari  

20 februari (Allmänhetens frågestund, kl 17.00) 

19 mars    

29 april  

  

(Sammanträdet börjar kl 13.00 med allmänhetens frågestund 

samt behandling av årsredovisning) (Onsdag) 

14 maj  

17 juni   (Onsdag) 

27 augusti  

24 september  (Allmänhetens frågestund, kl 17.00) 

15 oktober  

25-26 november  (Sammanträdet börjar kl 09.00 samt beslut om budgeten) 

10 december      

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en 

början klockan 18:00 om inget annat anges. 

Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås 

Tidning. 

De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund 

vid behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga 

frågestunder som Kommunfullmäktige beslutat om.      

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande Svante Stomberg 

   Kommunchef 
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§ 240 Dnr KS 2019-00526 3.6.7.2 

Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för 
färdigställande av projektet konstgräsplan för att öka 
användningen samt förbättra säkerheten av densamma  

(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 152, sid B 2925) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sparsörs AIK beviljas ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 
max 434 000 kronor för färdigställande av projektet konstgräsplan. Beslutet 
förutsätter ett arrendeavtal med Borås Stad och dess Mark- och exploaterings-
avdelning.  

Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet, 
senast två år efter beslutet.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-16, § 361 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Sparsörs AIK beviljas ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 
max 434 tkr för färdigställande av projektet konstgräsplan. Beslutet förutsätter 
ett arrendeavtal med Borås Stad och dess Mark- och exploateringsavdelning.  

Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet, 
senast två år efter beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ansökan om anläggnings-
lån till Sparsörs AIK samt föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ge 
föreningen ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 434 tkr 
för färdigställande av projektet konstgräsplan.    

Nämnden skriver att Sparsörs AIK är en idrottsförening med huvudsaklig 
inriktning på fotboll. Föreningen har 550 medlemmar varav cirka 300 aktiva 
barn och ungdomar. Föreningen bildades 1931 och har sin huvudsakliga 
verksamhet på sin egna anläggning Trollevi. Anläggningen består av en 
klubbstuga, multisportarena, ett elljusspår, en elvamannagräsplan samt en 
konstgräsplan som anlades för 3 år sedan.  

Konstgräsplanen saknar belysning vilket gör att användningen av planen blir 
begränsad. Nu vill föreningen investera i en belysning för att öka användningen 
av planen även under den mörka årstiden. Planen ligger även idag för nära en 
slänt vilket kan utgöra en säkerhetsrisk vid närkamper. För att eliminera 
riskerna vill föreningen schakta bort massor och anlägga en mur. Slutligen vill 
Sparsörs AIK även införskaffa och anlägga två stycken avbytarbås samt en 
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mindre platsbyggd läktare. Fritids- och folkhälsonämnden anser att det är bra 
att föreningen vill satsa på elbelysning då nyttjandegraden kommer att öka, samt 
att de gör förebyggande arbete så säkerhetsrisken minskar. 

 
Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 
anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 
föreningen efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att 
genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat 
kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma.  
Kommunstyrelsen vill poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar 
kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats 
får vi ut mycket verksamhet. Detta är god politik. Anläggningslånen ger heller 
normalt ingen ökad driftkostnad som belastar den kommunala budgeten 
eftersom föreningarna själva mestadels står för drift och skötsel. 
Anläggningslånet till Sparsörs AIK faller väl in i detta koncept.  
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
3. Ansökan om anläggningslån från Sparsörs AIK 
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 Kommunfullmäktige 

 

Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för 

färdigställande av projektet konstgräsplan för att öka 

användningen samt förbättra säkerheten av densamma. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Sparsörs AIK beviljas ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 

max 434 tkr för färdigställande av projektet konstgräsplan. Beslutet förutsätter 

ett arrendeavtal med Borås Stad och dess Mark- och exploateringsavdelning.  

Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet, 

senast två år efter beslutet.          

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ansökan om 

anläggningslån till Sparsörs AIK samt föreslår Kommunfullmäktige att besluta 

att ge föreningen ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 434 

tkr för färdigställande av projektet konstgräsplan.    

Nämnden skriver att Sparsörs AIK är en idrottsförening med huvudsaklig 

inriktning på fotboll. Föreningen har 550 medlemmar varav cirka 300 aktiva 

barn och ungdomar. Föreningen bildades 1931 och har sin huvudsakliga 

verksamhet på sin egna anläggning Trollevi. Anläggningen består av en 

klubbstuga, multi-sportarena, ett elljusspår, en elvamannagräsplan samt en 

konstgräsplan som anlades för 3 år sedan.  

Konstgräsplanen saknar belysning vilket gör att användningen av planen blir 

begränsad. Nu vill föreningen investera i en belysning för att öka användningen 

av planen även under den mörka årstiden. Planen ligger även idag för nära en 

slänt vilket kan utgöra en säkerhetsrisk vid närkamper. För att eliminera 

riskerna vill föreningen schakta bort massor och anlägga en mur. Slutligen vill 

Sparsörs AIK även införskaffa och anlägga två stycken avbytarbås samt en 

mindre platsbyggd läktare. Fritids- och folkhälsonämnden anser att det är bra 

att föreningen vill satsa på elbelysning då nyttjandegraden kommer att öka, samt 

att de gör förebyggande arbete så säkerhetsrisken minskar. 

 

Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 

anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 
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föreningen efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att 

genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat 

kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma.  

Kommunstyrelsen vill poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar 

kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats 

får vi ut mycket verksamhet. Detta är god politik. Anläggningslånen ger heller 

normalt ingen ökad driftkostnad som belastar den kommunala budgeten 

eftersom föreningarna själva mestadels står för drift och skötsel. 

Anläggningslånet till Sparsörs AIK faller väl in i detta koncept. 

 

Beslutsunderlag 

1. KF skrivelse 

2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

3. Ansökan om anläggningslån från Sparsörs AIK   

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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§ 245 Dnr KS 2019-00258 3.6.8.0 

Upprustning och anpassning av Boråshallen för 
evenemang 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 157, sid B 2960) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag 
för upprustning och anpassning av Boråshallen på 8 000 000 kronor varav 
4 000 000 kronor beräknas att upparbetas under 2019.        

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-30, § 389 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige bevilja Lokalförsörj-
ningsnämnden ett investeringsanslag för upprustning och anpassning av 
Boråshallen på 8 000 000 kronor varav 4 000 000 kronor beräknas att 
upparbetas under 2019.     

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka 
förslaget om investering av Boråshallen anpassning för evenemang.    

Nämnden skriver att Boråshallen är en välanvänd idrottshall för stora 
evenemang. Dock är den i vissa avseenden omodern som till exempel 
möjligheten att erbjuda upplevelser runt själva matchen såsom servering av mat. 
I detta syfte har det kommit ett initiativ från Borås Basket att bygga till 
Boråshallen med en restaurang. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har begärt 
att Lokalförsörjningsförvaltningen i samband med detta utvecklar Boråshallen 
för att bättre klara logistiken vid stora evenemang. Det innebär bland annat två 
toalettpaket i A-hallen, tillgänglighetsarbete och viss uppfräschning av 
kringliggande ytor. 

Projektet finns inte upptaget i Borås Stads investeringsbudget år 2019. 
Ombyggnaden har en bedömd projektbudget om 8 000 000 kr, varav 4 000 000  
kr bedöms upparbetas under budgetår 2019. För investeringen bedöms 
kapitalkostnaden år 1 uppgå till 441 294 kr (exkl. driftkostnad). 
Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 
avskrivning på 30, 25, 20 och 15 år. Projektet avser att starta omgående med 
projektering och med en preliminär byggtid mellan oktober 2019 – augusti 
2020.  

 

Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att utveckla Boråshallen till något som 
kan jämställas med en evenemangshall vilket kommunen efterfrågat i många år. 
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Borås baskets initiativ att själva förädla Boråshallen är mycket lovvärt och 
kommunen bör då bidra med att anpassa de delar av Boråshallen som har 
omedelbar bäring på Borås Baskets planer.  

I Borås Stads investeringsplan 2019-2021 finns Boråshallen med som ett ännu 
obeslutat objekt med 21,4 mnkr under 2020 för bl.a. tillgänglighetsanpassning 
och annan upprustning. Denna begäran från Lokalförsörjningsnämnden kan 
anses väl omfattas av investeringens inriktning. Kommunstyrelsen föreslår 
därför Kommunfullmäktige att redan nu godkänna hela projektbudgeten på 8,0 
mnkr vara 4,0 mnkr beräknas att falla ut under 2019 vilket omfattar två 
toalettpaket i A-hallen, tillgänglighetsarbete och viss uppfräschning av 
kringliggande ytor.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag från Lokalförsörjningsnämnden   

 

Yrkande 

Cecilia Andersson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Boråshallen, anpassning för evenemang 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige bevilja 

Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag för upprustning och 

anpassning av Boråshallen på 8 000 tkr varav 4 000 tkr beräknas att upparbetas 

under 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka 

förslaget om investering av Boråshallen anpassning för evenemang.    

Nämnden skriver att Boråshallen är en välanvänd idrottshall för stora 

evenemang. Dock är den i vissa avseenden omodern som till exempel 

möjligheten att erbjuda upplevelser runt själva matchen såsom servering av mat. 

I detta syfte har det kommit ett initiativ från Borås Basket att bygga till 

Boråshallen med en restaurang. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har begärt 

att Lokalförsörjningsförvaltningen i samband med detta utvecklar Boråshallen 

för att bättre klara logistiken vid stora evenemang. Det innebär bland annat två 

toalettpaket i A-hallen, tillgänglighetsarbete och viss uppfräschning av 

kringliggande ytor. 

Projektet finns inte upptaget i Borås Stads investeringsbudget år 2019. 

Ombyggnaden har en bedömd projektbudget om 8 000 000 kr, varav 4 000 000  

kr bedöms upparbetas under budgetår 2019. För investeringen bedöms 

kapitalkostnaden år 1 uppgå till 441 294 kr (exkl. driftkostnad). 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning på 30, 25, 20 och 15 år. Projektet avser att starta omgående med 

projektering och med en preliminär byggtid mellan oktober 2019 – augusti 

2020.  

Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att utveckla Boråshallen till något som 

kan jämställas med en evenemangshall vilket kommunen efterfrågat i många år. 

Borås baskets initiativ att själva förädla Boråshallen är mycket lovvärt och 

kommunen bör då bidra med att anpassa de delar av Boråshallen som har 

omedelbar bäring på Borås Baskets planer.  

I Borås Stads investeringsplan 2019-2021 finns Boråshallen med som ett ännu 

obeslutat objekt med 21,4 mnkr under 2020 för bl.a. tillgänglighetsanpassning 

och annan upprustning. Denna begäran från Lokalförsörjningsnämnden kan 

anses väl omfattas av investeringens inriktning. Kommunstyrelsen föreslår 
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därför Kommunfullmäktige att redan nu godkänna hela projektbudgeten på 8,0 

mnkr vara 4,0 mnkr beräknas att falla ut under 2019 vilket omfattar två 

toalettpaket i A-hallen, tillgänglighetsarbete och viss uppfräschning av 

kringliggande ytor. 

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Förslag från Lokalförsörjningsnämnden   

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Borås Basket 

 

 

Kerstin Hermansson 

KommunalrådMagnus Widén 

Ekonomichef 
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§ 247 Dnr KS 2019-00748 2.6.1.1 

Projekteringsframställan ombyggnad av Sjöbovallen  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 159, sid B 2980) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett projekteringsuppdrag för ombyggnad av 
Sjöbovallen med en bedömd investeringsutgift på 17 500 000 kronor.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-30, § 395 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett projekteringsuppdrag för ombyggnad av 
Sjöbovallen med en bedömd investeringsutgift på 17 500 000 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Sjöbovallen ombyggnad, Barnhemsgatan 71.   

Fritids- och folkhälsonämnden begärde 2017-07-03 att 
Lokalförsörjningsnämnden utför en förstudie för ny-/ombyggnad av 
omklädningsbyggnad på Sjöbovallen. Projektet upptogs därefter i Borås Stads 
investeringsbudget 2019 med en budget om 15 500 000 kr. I Lokalförsörjnings-
nämnders förslag till investeringsbudget 2020 finns projektet upptaget med en 
utökad budget om 17 500 000 kr.  

Sjöbovallen har idag undermåliga lokaler både till effektiv yta och 
byggnadstekniskt skick. Modulbyggnader används som omklädningsrum. Det 
finns även en fristående byggnad som innefattar klubbrum och 
omklädningsrum. 

Förstudien har genomförts i nära samarbete med representanter för Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och fotbollsklubben. Genom att riva modulbyggnaderna 
och den fristående befintliga byggnaden och ersätta med en ny större byggnad 
så kommer klubbens behov att tillgodoses. Nya omklädningsrum uppfyller 
också dagens standard, vilket är eftersatt idag. Total nybyggd BTA blir ca 682 
m². Projektering september - december 2019. Byggstart hösten 2020 med 
inflyttning våren 2021. Jämfört med förstudien som låg till grund för det 
gällande budgetbeslutet i KF har det tillkommit en hårdgjord parkeringsplats 
med handikapplatser och att funktionsytorna (dvs större ytor för att klara fler 
personer) har ökat. Bedömningen från Lokalförsörjningsnämnden och med 
hänsyn tagit till tidigare liknande anbudspriser är att objektets budget behöver 
ökas med 2 000 tkr till sammanlagt 17 500 tkr 
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Kommunstyrelsen konstaterar att förstudien inte styrt mot den av 
Kommunfullmäktige avsatta totalutgiften på 15 500 tkr utan landat i en 
totalutgift som är 2 000 tkr högre. Kommunstyrelsen bedömer dock att de 
tillkomna åtgärderna som parkeringsytor och ökad tillgänglighet är rimliga i 
sammanhanget. Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige att 
godkänna ett projekteringsuppdrag som bygger på en totalutgift för projektet på 
17 500 tkr.  

Beslutsunderlag 
1. Förslag från Lokalförsörjningsnämnden 
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Projekteringsframställan ombyggnad av Sjöbovallen  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett projekteringsuppdrag för ombyggnad av 

Sjöbovallen med en bedömd investeringsutgift på 17 500 tkr.  

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 

godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

Sjöbovallen ombyggnad, Barnhemsgatan 71.   

Fritids- och folkhälsonämnden begärde 2017-07-03 att 

Lokalförsörjningsnämnden utför en förstudie för ny-/ombyggnad av 

omklädningsbyggnad på Sjöbovallen. Projektet upptogs därefter i Borås Stads 

investeringsbudget 2019 med en budget om 15 500 000 kr. I Lokalförsörjnings-

nämnders förslag till investeringsbudget 2020 finns projektet upptaget med en 

utökad budget om 17 500 000 kr.  

Sjöbovallen har idag undermåliga lokaler både till effektiv yta och 

byggnadstekniskt skick. Modulbyggnader används som omklädningsrum. Det 

finns även en fristående byggnad som innefattar klubbrum och 

omklädningsrum. 

Förstudien har genomförts i nära samarbete med representanter för Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen och fotbollsklubben. Genom att riva modulbyggnaderna 

och den fristående befintliga byggnaden och ersätta med en ny större byggnad 

så kommer klubbens behov att tillgodoses. Nya omklädningsrum uppfyller 

också dagens standard, vilket är eftersatt idag. Total nybyggd BTA blir ca 682 

m². Projektering september - december 2019. Byggstart hösten 2020 med 

inflyttning våren 2021. Jämfört med förstudien som låg till grund för det 

gällande budgetbeslutet i KF har det tillkommit en hårdgjord parkeringsplats 

med handikapplatser och att funktionsytorna (dvs större ytor för att klara fler 

personer) har ökat. Bedömningen från Lokalförsörjningsnämnden och med 

hänsyn tagit till tidigare liknande anbudspriser är att objektets budget behöver 

ökas med 2 000 tkr till sammanlagt 17 500 tkr 

Kommunstyrelsen konstaterar att förstudien inte styrt mot den av 

Kommunfullmäktige avsatta totalutgiften på 15 500 tkr utan landat i en 

totalutgift som är 2 000 tkr högre. Kommunstyrelsen bedömer dock att de 
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tillkomna åtgärderna som parkeringsytor och ökad tillgänglighet är rimliga i 

sammanhanget. Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige att 

godkänna ett projekteringsuppdrag som bygger på en totalutgift för projektet på 

17 500 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

2. Förslag från Lokalförsörjningsnämnden 

   

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

Tom Andersson 

KommunalrådMagnus Widén 

Ekonomichef 
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Resultat för Borås 

Denna kortrapport beskriver ett urval av resultat från CAN-undersökningen 2019 för Borås. Den 
innehåller utfallet för de centrala frågorna och där det varit möjligt att redovisa resultatet utan 
att göra avkall på sekretess- och integritetsaspekter. Dessa har definierats av CAN och innebär 
att om antalet deltagande pojkar eller flickor understiger 30 elever redovisas resultaten med 
pojkar och flickor sammanslaget. 

Rapporten är tänkt att vara ett underlag för kommunens ANDTS-arbete och kan användas av kommunen så 

som det passar bäst. 

Undersökningen genomfördes under våren 2019 av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

(CAN) i samarbete med kommunerna och Västra Götalandsregionen. Kortrapporten har sammanställts av 

enheten för samhällsanalys, Västra Götalandsregionen. 
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Antal deltagande elever i Borås 

Ungdomarna i Borås har deltagit i CAN-undersökningarna i flera omgångar. Nedanstående tabell 
anger hur många ungdomar som deltagit uppdelat på årskurs. 

  2013 2016 2019 

  Åk 9 Gymn åk 

2 

Åk 9 Gymn åk 

2 

Åk 9 Gymn åk 

2 

Flickor 362 410 397 390 395 430 

Pojkar 366 392 376 366 422 434 

Totalt 735 807 792 770 837 873 

Antalet medverkande ungdomar folkbokförda i Borås kommun var i årets undersökning 837 i årskurs 9 och 

873 studerande år 2 på gymnasiet. I något fall stämmer inte summeringen av antalet pojkar och flickor med 

totalt antal elever. Det beror på att i dessa fall har enstaka elever antingen inte besvarat frågan om 

könstillhörighet eller valt alternativet annan könsidentitet. Denna lilla grupp ingår därför inte i redovisningen. 
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Tobaksvanor 

För tobak har två olika mått identifierats som kärnindikatorer i ANDT-uppföljningen: att vara 
rökare och att vara snusare. 

Rökare 

Som rökare räknas de elever som dels uppgett att de har rökt under de senaste 12 månaderna 
och dessutom svarat att de fortfarande röker. 

Resultatet 2019 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Borås från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i Hälso- och sjukvårdsnämndens område, fördelat på årskurs. 

 

Andelen rökare i Borås markeras med en röd punkt. Den streckade linjen markerar motsvarande andel i 

Västra Götaland i sin helhet och den blåtonade ytan anger spridningen för hälften av kommunerna i Västra 

Götaland, närmare bestämt den halva som omger medelvärdet. Med andra ord, den fjärdedel av 

kommunerna med lägst andelar ligger till vänster om det blåa fältet och fjärdedelen med de högsta ligger till 

höger. 
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Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen rökare i Borås och i Västra Götaland över tid, fördelat på årskurs. 
De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela Västra Götaland. 

 

Jämfört med 2013 har andelen rökare i åk 9 minskat något till 2019 (från 14 procent år 2013 till 11 procent 

2019). Bland elever i gymnasieskolans åk 2 är utvecklingen en annan: här har andelen rökare minskat mellan 

dessa år, 32 procent år 2013 till 25 procent 2019. 

Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 

Snusare 

Den nya definitionen av “snusare” följer samma mönster som för rökare, det vill säga att endast 
de som svarat att de snusat under de senaste 12 månaderna och svarat ja på följdfrågan att de 
fortfarande snusar räknas som snusare. 

Resultatet 2019 

Andelen snusare i Borås redovisas i nedanstående figur tillsammans med övriga kommuner i 
Hälso- och sjukvårdsnämndens område, fördelat på årskurs. 
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Andelen snusare i Borås markeras med en röd punkt. Den streckade linjen markerar andelen snusare i Västra 

Götaland i sin helhet, den blåtonade ytan anger spridningen för hälften av kommunerna i Västra Götaland, 

närmare bestämt den halva som omger medelvärdet. Med andra ord, den fjärdedel av kommunerna med 

lägst andelar ligger till vänster om det blåa fältet och fjärdedelen med de högsta ligger till höger. 

Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen snusare i Borås och i Västra Götaland över tid, fördelat på 
årskurs. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela Västra Götaland. 
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Jämfört med 2013 har andelen snusare i åk 9 ökat till 2019 (från 5 procent år 2013 till 11 procent 2019). 

Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans åk 2: här har andelen snusare ökat mellan dessa 

år, 12 procent år 2013 till 19 procent 2019. 

Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 
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Alkohol 

Alkoholvanorna redovisas här med hjälp av utfallet på tre frågor: alkoholkonsumtion, 
intensivdrickande och huruvida man blivit bjuden på alkohol. 

Alkoholkonsumtion 

För att bli klassificerad som alkoholkonsument ska ungdomarna svarat “ja” på frågan ”Har du 
någon gång druckit alkohol?” under de senaste tolv månaderna. 

Här redovisas andelen elever som svarat “ja” på denna fråga. 

Resultatet 2019 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Borås från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i Hälso- och sjukvårdsnämndens område, fördelat på årskurs. 

 

Borås markeras med en röd punkt. Den streckade linjen markerar andelen alkoholkonsumenter i Västra 

Götaland i sin helhet, den blåtonade ytan anger spridningen för hälften av kommunerna i Västra Götaland, 

närmare bestämt den halva som omger medelvärdet. Med andra ord, den fjärdedel av kommunerna med 

lägst andelar ligger till vänster om det blåa fältet och fjärdedelen med de högsta ligger till höger. 
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Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen ungdomar som konsumerat alkohol i Borås och i Västra Götaland 
över tid, fördelat på årskurs.. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela 
Västra Götaland. 

 

Jämfört med 2013 har andelen alkoholkonsumenter i åk 9 minskat något till 2019 (från 45 procent år 2013 till 

38 procent 2019). Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans åk 2: här har andelen som 

konsumerat alkohol minskat något mellan dessa år, 77 procent år 2013 till 66 procent 2019. 

Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 

Intensivkonsumtion 

Med intensivkonsumtion menas att man vid ett och samma tillfälle druckit minst fyra stora 
burkar starköl/starkcider eller 25 cl sprit eller en hel flaska vin eller sex stora burkar folköl. Här 
redovisas andelen elever som angivit att de gjort det under de senaste 12 månaderna. 

Resultatet 2019 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Borås från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i Hälso- och sjukvårdsnämndens område, fördelat på årskurs. 
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Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen elever som intesivkonsumerat alkohol i de CAN-undersökningar 
som Borås deltagit i, fördelat på årskurs. De svagare, något bredare linjerna representerar 
andelarna i hela Västra Götaland. 

 

Jämfört med 2013 har andelen ungdomar som intensivkonsumerat alkohol i åk 9 minskat till 2019 (från 9 

procent år 2013 till 5 procent 2019). Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans åk 2: här 

har andelen intensivkonsumenter minskat mellan dessa år, 30 procent år 2013 till 20 procent 2019. 

Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 
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Bjuden på alkohol 

Studier från 1975 och framåt har visat att ett restriktivt förhållningssätt från föräldrar när det 
gäller alkohol, inte minst bjudvanor, är relaterat till minskat ungdomsdrickande. Föräldrar är 
således en betydelsefull resurs i det förebyggande arbetet, inte minst kan föräldrar påverka 
genom att inte bjuda sina barn på alkohol. Här nedan redovisas andelen elever i de olika 
kommunerna i Västra Götaland som svarat att de blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar de 
senaste 12 månaderna. 

Resultatet 2019 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Borås från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i Hälso- och sjukvårdsnämndens område, fördelat på årskurs. 

 

Borås markeras med en röd punkt. Den streckade linjen markerar andelen som bjudits på alkohol i Västra 

Götaland i sin helhet, den blåtonade ytan anger spridningen för hälften av kommunerna i Västra Götaland, 

närmare bestämt den halva som omger medelvärdet. Med andra ord, den fjärdedel av kommunerna med 

lägst andelar ligger till vänster om det blåa fältet och fjärdedelen med de högsta ligger till höger. 

Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen ungdomar som bjudits på alkohol i Borås och i Västra Götaland 
över tid, fördelat på årskurs. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela 
Västra Götaland. 



14 
 

 

Jämfört med 2013 har andelen som bjudits på alkohol i åk 9 varit ungefär oförändrad till 2019 (från 24 

procent år 2013 till 22 procent 2019). Bland elever i gymnasieskolans åk 2 är utvecklingen en annan: här har 

andelen ungdomar som bjudits på alkohol minskat något mellan dessa år, 43 procent år 2013 till 35 procent 

2019. 

Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 

Blivit serverad alkohol 

Här redovisas andelen ungdomar som svarat “Ja, minst 1 gång” på frågan “Har du någon gång 
före din 18-årsdag serverats alkohol på restaurang, pub eller liknande i Sverige?”. Frågan har 
ställts till ungdomar i åk 2 i gymnasieskolan. 

Resultatet 2019 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Borås från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i Hälso- och sjukvårdsnämndens område. 
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Borås markeras med en röd punkt. Den streckade linjen markerar andelen ungdomar som serverats alkohol i 

Västra Götaland i sin helhet, den blåtonade ytan anger spridningen för hälften av kommunerna i Västra 

Götaland, närmare bestämt den halva som omger medelvärdet. Med andra ord, den fjärdedel av 

kommunerna med lägst andelar ligger till vänster om det blåa fältet och fjärdedelen med de högsta ligger till 

höger. 

Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen elever som serverats alkohol före 18 års ålder i Borås och i Västra 
Götaland. Den svagare, något bredare linjen representerar andelarna i hela Västra Götaland. 
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Jämfört med 2013 har andelen ungdomar i gymnasieskolans åk 2 som som före sin 18-årsdag serverats 

alkohol varit ungefär oförändrad till 2019 (från 22 procent år 2013 till 22 procent 2019). 

Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 
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Narkotika 

Här redovisas utfallet på frågan “Har du någon gång använt narkotika?”. 

Resultatet 2019 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Borås från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i Hälso- och sjukvårdsnämndens område, fördelat på årskurs. 

 

Borås markeras med en röd punkt. Den streckade linjen markerar andelen som använt narkotika i Västra 

Götaland i sin helhet, den blåtonade ytan anger spridningen för hälften av kommunerna i Västra Götaland, 

närmare bestämt den halva som omger medelvärdet. Med andra ord, den fjärdedel av kommunerna med 

lägst andelar ligger till vänster om det blåa fältet och fjärdedelen med de högsta ligger till höger. 

Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen elever som använt narkotika i Borås och i Västra Götaland över 
tid, fördelat på årskurs. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela Västra 
Götaland. 
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Jämfört med 2013 har andelen ungdomar som använt narkotika i åk 9 varit ungefär oförändrad till 2019 (från 

7 procent år 2013 till 8 procent 2019). Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans åk 2: här 

har andelen narkotikaanvändare varit ungefär oförändrad mellan dessa år, 17 procent år 2013 till 16 procent 

2019. 

Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 
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Hälsa 

Här redovisas andelen ungdomar som angivit att det är nöjda eller mycket nöjda på frågan “Hur 
nöjd är du vanligtvis med din hälsa?”. Frågan har ställts i undersökningarna 2016 och 2019. 

Resultatet 2019 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Borås från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i Hälso- och sjukvårdsnämndens område, fördelat på årskurs. 

 

Borås markeras med en röd punkt. Den streckade linjen markerar andelen ungdomar nöjda eller mycket nöjda 

med sin hälsa i Västra Götaland i sin helhet, den blåtonade ytan anger spridningen för hälften av kommunerna 

i Västra Götaland, närmare bestämt den halva som omger medelvärdet. Med andra ord, den fjärdedel av 

kommunerna med lägst andelar ligger till vänster om det blåa fältet och fjärdedelen med de högsta ligger till 

höger. 

Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen elever som i allmänhet är nöjda eller mycket nöjda med sin hälsa 
i Borås och i Västra Götaland över tid, fördelat på årskurs. De svagare, något bredare linjerna 
representerar andelarna i hela Västra Götaland. 
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Jämfört med 2016 har andelen ungdomar som är nöjda eller mycket nöjda med sin hälsa i åk 9 varit ungefär 

oförändrad till 2019 (från 77 procent år 2016 till 74 procent 2019). Detsamma gäller utvecklingen bland elever 

i gymnasieskolans åk 2: här har andelen som är nöjda eller mycket nöjda med sin hälsa varit ungefär 

oförändrad mellan dessa år, 69 procent år 2016 till 68 procent 2019. 

Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 
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Skolan 

Två frågor som rör skolan redovisas här. Det är dels frågan om eleven trivs i skolan, dels om hen 
brukar skolka. 

Skoltrivsel 

Nedan redovisas andelen elever som svarat att de trivs ganska eller mycket bra på frågan om 
man trivs i skolan. 

Resultatet 2019 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Borås från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i Hälso- och sjukvårdsnämndens område, fördelat på årskurs. 

 

Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen elever som angivit att de trivs i skolan, i Borås och i Västra 
Götaland över tid, fördelat på årskurs. De svagare, något bredare linjerna representerar 
andelarna i hela Västra Götaland. 
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Jämfört med 2013 har andelen som trivs i skolan i åk 9 varit ungefär oförändrad till 2019 (från 82 procent år 

2013 till 78 procent 2019). Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans åk 2: här har 

andelen som trivs i skolan varit ungefär oförändrad mellan dessa år, 85 procent år 2013 till 82 procent 2019. 

Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 

Skolk 

Nedan redovisas andelen elever som svarat att de brukar skolka en gång i månaden eller oftare. 

Resultatet 2019 

I diagrammet nedan redovisas resultatet för Borås från den senaste undersökningen jämfört 
med övriga kommuner i Hälso- och sjukvårdsnämndens område, fördelat på årskurs. 
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Utvecklingen över tid 

I figuren nedan anges andelen elever som angivit att de brukar skolka, i Borås och i Västra 
Götaland över tid, fördelat på årskurs. De svagare, något bredare linjerna representerar 
andelarna i hela Västra Götaland. 

 

Jämfört med 2013 har andelen ungdomar som anger att de brukar skolka i åk 9 ökat något till 2019 (från 12 

procent år 2013 till 14 procent 2019). Bland elever i gymnasieskolans åk 2 är utvecklingen en annan: här har 

andelen skolkare varit ungefär oförändrad mellan dessa år, 14 procent år 2013 till 14 procent 2019. 

Skillnaderna mellan pojkar och flickor framgår av figuren ovan. 



24 
 

Bilaga - tabell över utfallen i Borås 

I nedanstånde tabell redovisas utfallen från årets CAN-undersökning, uttryckt som andelar i 
procent. Procenttalen är baserade på samtliga svarande flickor och pojkar i respektive årskurs i 
Borås. 

Fråga Åk 9 (%) Gymnasiet åk 2 (%) 

 Flickor Pojkar Totalt Flickor Pojkar Totalt 

Rökare 12 9 11 26 24 25 

Snusare 4 16 11 11 27 19 

Alkoholkonsumtion 41 35 38 70 62 66 

Intensivkonsumtion 6 4 5 18 21 20 

Bjuden på alkohol 23 20 22 37 34 35 

Blivit serverad alkohol    22 23 22 

Använt narkotika 8 7 8 14 18 16 

Hälsa 64 82 74 56 80 68 

Skoltrivsel 76 80 78 79 85 82 

Skolk 15 12 14 15 13 14 

 



       Borås 2019-11-05 
 
 
 
 
Kopior till       Vård- och äldrenämnden 
FoF       Borås 
Sof 
CFR         
        
 
 
 
Betr förflyttning av syn- och hörselinstruktör 
 
Vid Funktionsrätt Borås ordförandemöte beslöts att till Vård- och äldrenämnden framföra protest mot 
föreslagen förflyttning av Lize Hällzon, syn- och hörselinstruktör, från Träffpunkt Simonsland till 
förvaltningens lokaler. 
 
Förflyttningen missgynnar syn- och hörselinstruktörens möjligheter att nå ut till och träffa de personer, 
som är i behov av hennes hjälp, bland annat då många spontanmöten med personer med funktionsned-
sättning och pensionärer sker just på Träffpunkt Simonsland. 
 
Det nära samarbetet med SRF (synskadade) och HRF (hörselskadade) försvåras, då dessa föreningar har 
sina kontor på Träffpunkt Simonsland. Om instruktören skulle vara på träffpunkten på bestämda tider 
någon gång per vecka, reduceras de möjligheter, som nu gäller, med att hjälpa personer genom att vara 
anträffbar dagligen. 
 
Även ur tillgänglighetssynpunkt är det en rejäl försämring av tjänsten då många av dem, som behöver 
hjälp, redan är välbekanta med träffpunkten, och för dessa personer är det oftast svårare att ta sig till nya 
miljöer. 
 
Tidsvinsten för hörselinstruktören att kunna träffa hjälpsökande (alt klienter) på träffpunkten är också 
mycket viktigt, då väntetiden kan vara upp mot ett år på grund av det kraftigt ökade antal sökande, som 
instruktören fått under tiden på Träffpunkt Simonsland. Där finns också ett visningsrum med möjlighet 
till att visa ett stort urval av hjälpmedel. 
 
När Träffpunkt Simonsland grundades var ett av kriterierna att syn- och hörselinstruktören skulle finnas 
i huset. Tar man bort denna så tar man också bort en del av grundmeningen med huset. 
 
Med stöd av ovanstående hemställer därför Funktionsrätt Borås att syn- och hörselinstruktören även 
fortsättningsvis ska vara placerad i Träffpunkt Simonslands lokaler. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Funktionsrätt Borås 
 
 
 
Rolf Hjertkvist 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Svar på skrivelse till Funktionsrätt Borås beträffande förflyttning av syn- och 

hörselinstruktören. 
 

Syn- och hörselinstruktören med placering på Träffpunkt Simonsland har vid en omorganisation 

flyttats från Fritids- och folkhälsoförvaltningen till Vård- och äldreförvaltningen. Från den 14 

november 2019 utgår hon från Ramnåsgatan 1, Vård- och äldreförvaltningen. 

 

I syn- och hörselinstruktörens tjänst ingår hembesök till individer med behov hjälp i samband 

med syn- och hörselproblem. Tjänstepersonen anser själv att hon är ute på hembesök cirka 80 

procent av sin tjänst. Därför är vår bedömning att utrymmet för spontanbesök inte är så 

omfattande som beskrivs i skrivelsen. 

 

Syn- och hörselinstruktören kommer fortsättningsvis att vara på Träffpunkt Simonsland en 

förmiddag i veckan. Tiden är anpassad utifrån HRF Borås Öppet hus med hörselhjälpare. 

Dessutom finns syn- och hörselinstruktören tillgänglig för inbjudan till föreningslivet vid behov. 

Det finns även en möjlighet för syn- och hörselinstruktören att vid enstaka tillfällen boka tid på 

Träffpunkt Simonsland med en person. 

 

 

 

Borås den 20 november 2019 

 

 

Annica Olausson, verksamhetschef, Vård- och äldreförvaltningen  

och  

Susanne Carlsson, verksamhetschef, Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

 

 





































 
 

 

 

Intresseanmälan till att vara säte för det svenska Healthy Cities-nätverket. 

 

Borås Stads Kommunstyrelse beslutade i februari 2011 att ansöka om medlemskap i det 

Nationella Healthy Cities-nätverket. 

 

Under tiden som medlemmar har både politiker och tjänstepersoner varit väl representerade på 

mötena. Dessutom var Ida Legnemark styrelseordförande under perioden 2015-19 och årsmötet 

2016 hölls i Borås.  

 

Inledningsvis deltog Borås Stad i det omfattande projektet om socioekonomiska beräkningar för 

en stadsdel. Det bidrog till att Borås Stad beslutade att avsätta Socioekonomiska 

investeringsmedel. Nationellt uppmärksammade sociala investeringsprojekt är En kommun fri 

från våld och Kraftsamling Sjöbo. 

 

Borås Stad ingår även i andra nätverk och har stora kontaktytor både nationellt och 

internationellt. Som exempel kan nämnas olika nätverk i Västra Götalandsregionen, SKL-

nätverket för strategiskt folkhälsoarbete, ECAD (European Cities Against Drugs), Safe 

Communities med flera. Det innebär att vi har många kontaktytor och stora möjligheter att 

berätta om fördelarna med att ingå i det Nationella Healthy Cities nätverket samt har kontaktytor 

med andra städer och länder. 

 

Borås Stad har en facknämnd för folkhälsofrågor, Fritids- och folkhälsonämnden. Det innebär att 

såväl de strategiska som de lokala folkhälsofrågorna utgår från den. I samband med den senaste 

omorganisationen bildades en strategisk utvecklingsgrupp med politiker från Kommunstyrelsen 

och nämndernas presidier, förvaltningschefer, polisområdeschef, räddningstjänst, AB Bostäders 

chef och presidium samt Södra Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium med ansvarig 

tjänsteperson. Under två heldagar per år samlas alla, diskuterar gemensamma strategiska frågor 

och tar steg vidare för ett säkert, tryggt och socialt hållbart Borås.  

 

Borås Stad har stora möjligheter att ta sig an uppdraget som koordinator för det Nationella 

Healthy Cities nätverket, genom lång erfarenhet av att arbeta strategiskt med folhälsofrågor, stort 

kontaktnät både nationellt och internationellt och inte minst genom att ha många medarbetare 

med folkhälsovetenskaplig kompetens med erfarenhet av samarbete, samverkan och samordning.  

 

Vi tycker att arbetet i Healthy Cities-nätverk är ett viktigt arbete och har, om vi får förtroendet att 

vara koordinator, en målsättning att öka antalet medlemskommuner/regioner. Ju fler vi blir desto 

större chans har vi att öka medvetenheten och påverka arbetet i en positiv riktning. Våra sex år 

med sociala investeringsfonder har givit oss en bred erfarenhet om hur vi kan arbeta 

förebyggande och främjande, vilket vi gärna delar med oss till andra regioner och kommuner. Vi 

har i Borås Stad välutbildade tjänstepersoner inom området som kan få ett speciellt uppdrag att 

samordna och driva arbetet. 

 

 



 



 

 

Till alla nätverksmedlemmar! 

Välkomna att skicka in er anmälan om intresse att vara säte för vårt nätverk. 

Det innebär att ni mot ersättning från nätverket ansvarar för att det finns en koordinator 

som samordnar nätverket på halvtid samt att ett visst OH-stöd finns tillgängligt. Nuvarande 

koordinator Kerstin Månsson som kommer att gå i pension under 2020 svarar på frågor om 

innehåll i koordinatorskapet. 

För er information tog styrelsen för vårt nätverk den 17 oktober beslut om att använda 

medel från nätverkets egna kapital till att under en avgränsad tid  anlita ett företag som 

kommer att hjälpa nätverket med kommunikation och hemsida med ett långsiktigt mål att 

bygga en starkare ekonomisk plattform. Detta kommer självfallet på sikt att påverka 

organiseringen av nätverket. 

En kortare beskrivning av innehållet i koordinatorskapet bifogas. 

Vi vill ha er intresseanmälan senast 31/12. Anmälan skickas till:  

Frida Trollmyr och Kerstin Månsson 

frida.trollmyr@malmo.se    kerstin.mansson@helsingborg.se 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Styrelsen för Nationella Healthy Cities nätverket 

Gm/Frida Trollmyr, ordförande 

 

mailto:frida.trollmyr@malmo.se
mailto:kerstin.mansson@helsingborg.se


 

 

 

 

 

 

 











Åtgärdsplan för budget i balans 2019
Datum: 2019-11-10

(tkr) (tkr)

Prognostiserade överskott Prognostiserade underskott 

Utifrån beslut Fofn 2019-06-18 § 105

Gemensam fritidsadministration Anläggningsenheten

*Personalkostnader 0 *Intäkter -1 500

Mötesplatser/Förebyggande Evenemang

*Personalkostnader 350 *Junior EM -800

*Lokalt inflytande 25

Fritidsgårdsverksamhet Nämnd -100

*Lokalkostnader 80

Träffpunkt Simonsland Badenheten

*Personalkostnader 100 *Personalkostnader -1 400

Överenskommelsen

*Verksamhetsmedel 30

DELSUMMA 585

Bokförd buffert

DELSUMMA 360

Begäran återföring moms

DELSUMMA 1 573

TOTALT 2 518 TOTALT -3 800

Verksamhetsområden som inte nämns ovan förväntas ha en budget i balans vid 

årest slut.

Beräknat justerat resultat -1 282

*Ackumulerat resultat 2018, Ingående balans 2019 343

Förväntad bokslutsjustering vid årets slut

Prognoserna uppdateras eventuellt vid nästa prognostillfälle per nov

Badenheten (Stadsparksbadet/Borås Simarena) -4 800 * Konsekvens av stängning för renovering

Kraftsamling Sjöbo -1 000 * Socialt investeringsprojekt

En kommun fri från våld -1 300 * Socialt investeringsprojekt

-7 100

Beräknat justerat resultat ovan förutsätter:

* Prognostiserat överskott enligt ovan 585

* Återföring av moms 1 573

* Förväntade bokslutsjusteringar 7 100

* All avsatt buffert tas i anspråk 360



 

10-dagars, 2019-10  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

Fritidsramen 

  2018 2019     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Fritids- och folkhälsonämnd 1 167 1 359 1 132 1 289 -157 -100 

Gemensam fritidsadministration 9 272 12 598 10 498 9 969 529 0 

Överenskommelsen 243 407 339 141 198 30 

Evenemang 2 701 6 710 6 325 9 631 -3 306 -800 

Mötesplatser/förebyggande arbete 11 192 17 240 14 287 12 943 1 344 -925 

Fritidsgårdsverksamhet 29 206 35 044 29 203 27 583 1 620 80 

Badresor/barnkoloni 2 527 2 663 2 416 2 764 -348 0 

Folkhälsa 1 292 2 480 1 405 1 382 23 -1 000 

Träffpunkt Simonsland 7 332 8 367 6 909 6 700 209 100 

Anläggningsenheten 78 510 92 920 77 800 80 844 -3 044 -1 500 

Badenheten 24 959 29 162 24 302 32 175 -7 873 -6 200 

Buffert 0 360 300 0 300 360 

Verksamhetens nettokostnader 168 401 209 310 174 916 185 421 -10 505 -9 955 

Kommunbidrag 194 650 209 310 174 916 174 916   

Resultat jfr med kommunbidrag 26 249 0 0 -10 505  -9 955 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat -   -  - 

Godkända "öronmärkta" projekt 1 775   2 159  2 300 

Resultat jfr med tillgängliga medel 28 024   -8 346  -7 655 

Bidragsramen 

  2018 2019     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos 
avvikelse 

Administration föreningsenhet 2 081 3 185 2 654 2 704 -50 0 

Föreningsbidrag 29 128 31 590 29 916 28 777 1 139 0 

Bidrag till invandrarföreningar 2 178 2 100 1 883 1 780 103 0 

Bidrag till sociala föreningar 2 838 2 800 2 767 2 864 -97 0 

Bidrag till funktionshindrade 1 288 1 275 1 163 1 469 -306 0 

Bidrag till pensionärsföreningar 610 2 100 1 750 1 928 -178 0 

Verksamhetens nettokostnader 38 123 43 050 40 133 39 522 611 0 

Kommunbidrag 38 408 43 050 40 133 40 133   

Resultat jfr med kommunbidrag 285 0 0 611  0 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jfr med tillgängliga medel 285   611  0 

Verksamhetsmått 

Badenheten 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2018 Budget 2019 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Antal besökare Stadsparksbadet 38 041 260 000 107 289 109 620 

Antal besökare Borås Simarena 164 312 180 000 115 889 137 948 

Antal besökare Sandaredsbadet 55 506 65 000 50 584 58 129 

Antal besökare Dalsjöbadet 36 557 38 000 34 032 39 675 



 

10-dagars, 2019-10  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 
Fritidsramen 
 
Budgetavvikelse per oktober 
Den bokförda budgetavvikelsen är för perioden är: - 10 505 tkr. I avvikelsen ingår två sociala investeringsprojekt. Dessa 
påverkar budgetenavvikelsen negativt med: 

 En kommun fri från våld (projekt 29004) =  1 432 tkr. 
 Kraftsamling Sjöbo (projekt 29005) = 727 tkr. 

Totalt: 2 159 tkr. 
 
Externa bidrag och sociala investeringsprojekt påverkar i sin helhet utfallet positivt med ca 2 570 tkr. Externa bidrag är 
exempelvis EU-bidrag för volontärer, bidrag för övriga lovaktiviteter som flyttats från 2018 till 2019, bidrag från 
naturvårdsverket, bidrag från regionen, från Vinnova, statligt bidrag till sommarlovsaktiviter med flera. Eventuella 
kvarstående medel flyttas i sin helhet till nästa budgetår eller återbetalas till bidragsgivaren och sociala investeringsprojekt 
justeras i samband med årsbokslutet. 
 
Bortser vi från sociala investeringsprojekt och externa bidrag är budgetavvikelsen för perioden ca - 10 900 tkr. Vi är 
inne i ett läge där åtgärder måste vidtas för att få en budget i balans. 
 
Störst avvikelse för perioden har badenheten (- 7 873 tkr), evenemangsverksamheten (ca -3 306 tkr) och 
Anläggningsenheten (- 3 044 tkr). För badenheten återfinns underskottet till största del på Stadsparksbadet och Borås 
Simarena. Ca 6 000 tkr avser mindre intäkter än budgeterat för perioden. För evenemangsverksamheten är det främst 
projektet Junior EM som har ett bokfört underskott för perioden. Gällande Anläggningsenheten så är avvikelsen i sin helhet 
mindre intäkter än budgeterat för perioden. 
 
Prognos 
Det nuvarande prognosläget ser ut som följer: 

 Nämnd - 100 tkr         
o Högre arvode än budgeterat för perioden 

 Överenskommelsen +30 tkr 
 Evenemang - 800 tkr           

o Avser Junior EM. Osäker prognos då det fortfarande finns oklarheter kring bidrag och intäkter. 
 Mötesplatser/Förebyggande - 925 tkr.           

o "En kommun fri från våld" - 1 300 tkr (se nedan) 
o Vakanshållning av tjänst +350 tkr 
o Lokalt inflytande +25 tkr 

 Fritidsgårdsverksamhet +80 tkr (lokaler) 
 Träffpunkt Simonsland +100 tkr 
 Badenheten, -6 200  tkr           

o 4 800 tkr avser mindre intäkter än budgeterat till största delen beroende på den oplanerade stängningen 
av Stadsparksbadet men också stängning för en kort period på Borås Simarena. 

o 1 400 tkr avser högre personalkostnader. 
 Anläggningsenheten - 1 500 tkr 
 Folkhälsoenheten - 1 000 tkr           

o "Kraftsamling Sjöbo (se nedan) 
 Bokförd buffert +360 tkr 

Verksamhetsområden som inte anges ovan väntas ha en budget i balans vid årets slut. 
Totalt: -9 955 tkr 
 
Förväntade bokslutsjusteringar: 

 Sociala investeringsprojekten + 2 300 tkr 
 Badenheten + 4 800 tkr 

Prognos efter bokslutsjusteringar = - 2 855 tkr. 
En budget i balans förutsätter också en återföring av moms från Skatteverket med 1 573 tkr (kopplat till momsförändringen 
på Stadsparksbadet). 
 



 

10-dagars, 2019-10  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 
Godkända öronmärkta projekt 
Godkända öronmärkta projekt som justeras vid årets slut, beräknat 2 300 tkr. 

 Mötesplatser/förebyggande: 1 300 tkr -- avser sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld". 
Projektet avslutas 2019 men kvarstående medel kommer att nyttjas 2020 då projektet avses implementeras i 
ordinarie verksamhet enligt uppdrag. (Total budget för perioden 2015-2019 = 5 700 tkr). Beräknat kvarstående 
medel att nyttjas 2020 är, 2700-1300 = 1 400 tkr. 

 Folkhälsa: 1 000 tkr -- avser Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo" . (Total budget för perioden 2018-
2020 = 3 000 tkr). 

 
Åtgärdsplan för budget i balans (FoFN 2019-00166, 1.2.4.25) 
Lyft som ett särskilt ärende på nämndmötet 5 november. Åtgärdsplanen uppdateras därefter utifrån ovanstående prognos 
och bifogas till nämnden som ett anmälningsärende på mötet i december. 

 

Bidragsramen 
 
Prognos 
I nuläget prognostiseras en budget i balans vid årets slut. 
Eventuella budgetavvikelser, positiva som negativa, justeras i samband med årsbokslutet. 
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