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Budget 2018 för Fritids- och folkhälsonämnden inkl.
taxor och avgifter
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget till drifts- och
investeringsbudget för Fritids- och folkhälsonämnden 2018 och översända denna till
Kommunstyrelsen.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar också att godkänna förslaget till taxor och
avgifter 2018 för Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad och översända denna
till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämndens totala nämndbidrag för 2018 uppgår till 236 250 tkr,
fördelat på fritidsramen 195 250 tkr och bidragsramen 41 000 tkr.
Fokus i drifts- och investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess former och på
ett målmedvetet jämställdhetsarbete. Under 2018 kommer Mötesplatserna att vara i
fokus. Ett successivt utvecklingsarbete har startat med Norrbyhuset som ett bra
föredöme. Målsättningen är att Hässlehus, Sjöbo, Hulta och Kristineberg ska utvecklas
i en liknande form. Mötesplatserna kommer att spela en stor roll i arbetet med att öka
det lokala inflytandet och engagera människor i en positiv utveckling av närområdet.
Överenskommelsen kommer att vara en del i detta arbete och syftar till att ta vara på
alla goda krafter som finns inom de idéburna organisationerna för att utveckla den
gemensamma välfärden i kommunen.
I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo
prioriterade, utifrån välfärdsbokslutets resultat. Arbetet har även sin utgångspunkt i
nämndens uppdrag om lokalt inflytande, delaktighet och demokratifrågor med
mötesplatserna, områdesnätverken och de lokala nätverken för barn och unga som
bas.
En stor del av det förebyggande folkhälsoarbetet bland barn och unga samt trygghetsoch brottsförebyggande arbete har sin utgångspunkt från förvaltningen, då resurserna
är samlade inom förvaltningen.
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Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i
samhället ökar. Den sociala gradienten - det vill säga att människors position i den
sociala hierarkin i hög grad påverkar deras livslängd och risken för att bli sjuk - är
tydlig och grupper med lägre utbildningsnivå har generellt en sämre hälsa.
Medellivslängden i befolkningen ökar, men det är större skillnad i medellivslängd
mellan grupper med låg respektive hög utbildningsnivå än det är mellan kvinnor och
män. I Borås finns det skillnader mellan olika geografiska områden, mellan
åldersgrupper och mellan könen. Det ligger en utmaning i att stärka stadens
förutsättningar att skapa mer jämlika och jämställda livsvillkor.
Borås lever upp som evenemangsstad. Än en gång har vi visat att vi kan arrangera
stora komplexa idrottsevenemang. SM-veckan 2017 var ett nytt succéartat
arrangemang med 50 olika sporter på plats under åtta dagar. Fritids- och
folkhälsonämnden ansvarar tillsammans med Borås TME för stadens del i
arrangemanget. Riksidrottsförbundet och Sveriges Television är de andra två
samarbetsparterna. SVT har sänt ca 80 timmar från Borås, fantastiska reportage och
bilder som fungerar som ovärderlig marknadsföring för staden. SM-veckan är
ingenting utan det lokala föreningslivet, i Borås är vi lyckligt lottade med ett engagerat
och rikt föreningsliv. Stora idrottsevenemang är hårdvaluta för landets städer och
kommuner. Allt fler konkurrerar om stora evenemang och Borås står sig bra i den
konkurrensen. Nu ser vi fram emot U 20 EM i friidrott 2019, där planeringen startar
redan under hösten 2017.
Nämnden och förvaltningen har höga ambitioner med de nya verksamheterna. Det
finns klara fördelar med att hitta samverkans- och synergieffekter i samband med
omorganisationen. Nya som gamla uppdrag inventeras och ska verkställas. Under året
har vi märkt att vi inte fullt ut är ekonomiskt kompenserade för de nya verksamheterna
som har tillförts nämndens ansvarsområde. Många kostnadsökningar klaras av inom
befintlig budgetram, för andra behövs en förstärkning.
För att få en budget i balans äskar därför Fritids- och folkhälsonämnden om en utökad
budget för fritidsramen motsvarande 3 200 tkr samt för Bidragsramen med 630 tkr.
Därutöver prognostiseras, redan vid årets ingång, en negativ avvikelse inom
badenheten som en konsekvens av Stadsparksbadets renovering. I nuläget uppskattas
den, vid årets slut 2018, bli ca 6 600 tkr.
För 2018 äskas investeringsanslag för totalt 17 150 tkr.
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Konsekvenser
Budgetramarna för de verksamhetsområden som tillfallit nämnden under 2017
kommer även under 2018 behöva ses över. Prioriteringar, både mellan och inom,
nämndens olika verksamheter kan behöva göras för att på ett bra sätt säkerställa en
budget i balans inom alla verksamhetsområden. Det finns ett behov av en förstärkt
budgetram för att klara av de uppdrag, ambitionsökningar och förväntningar som
finns. De ekonomiska förutsättningarna är avgörande för att eliminera riskerna att
exempelvis sänka ambitionsnivån, minska öppettider eller höja taxorna mer än
planerat.
En förstärkt budgetram behövs för att finansiera ökade kostnader enligt nedan;
Fritidsramen
• Ny organisation 2017 – 1 100 tkr
• Förvaltningsövergripande kostnader – 1 200 tkr
• U 20 EM i friidrott 2019 – 600 tkr
• Ökade arvoden – 150 tkr
• Ökning av internhyrorna – 700 tkr
En del av ovanstående kostnadsökningar kan hanteras inom befintlig budgetram. För
att få en budget i balans äskas därmed totalt 3 200 tkr.
Utöver ovanstående äskas 6 600 tkr för att klara av de intäktsförluster som uppstår
som en konsekvens av Stadsparksbadets stängning. 6 600 tkr prognostiseras, i
dagsläget, som ett underskott redan vid 2018 års ingång.
Bidragsramen
• Överenskommelsen – 400 tkr
• Kamratföreningen I 15 – 230 tkr
Totalt; 630 tkr
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I bifogad rapport finns Fritids- och folkhälsonämndens förslag till investeringsbudget
för 2018-2020.
För 2018 äskas investeringsanslag för totalt 17 150 tkr, enligt nedanstående;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utveckling av spår och leder – 3 500 tkr
Utveckling av badplatser (utebad) – 500 tkr
Utveckling av Evenemangstaden Borås (inkl. Junior EM i friidrott) – 3 500 tkr
Utveckling av konstgräsplaner – 2 000 tkr
Utveckling av näridrottsplatser (aktivitetsplatser) – 3 000 tkr
Utveckling av idrottsanläggningar inne och ute (diverse inventarier) – 2 000 tkr
Utveckling av Lundby Park – 1 500 tkr
Utveckling av Björbobacken vid Rya Åsar – 500 tkr
Utveckling av Wifi till våra idrottsanläggningar – 650 tkr
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1 Inledning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar vidare med de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige
och nämnden har fastställt. Fokus i drifts- och investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla

dess former och på ett målmedvetet jämställdhetsarbete.
Borås lever upp som evenemangsstad. Än en gång har vi visat att vi kan arrangera stora komplexa
idrottsevenemang. SM-veckan 2017 var ett nytt succéartat arrangemang med 50 olika sporter på plats
under åtta dagar. Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar tillsammans med Borås TME för stadens del i
arrangemanget. Riksidrottsförbundet och Sveriges Television är de andra två samarbetsparterna. SVT
har sänt ca 80 tim från Borås, fantastiska reportage och bilder som fungerar som ovärderlig
marknadsföring för staden. SM-veckan är ingenting utan det lokala föreningslivet, i Borås är vi lyckligt
lottade med ett engagerat och rikt föreningsliv. Stora idrottsevenemang är hårdvaluta för landets städer
och kommuner. Allt fler konkurrerar om stora evenemang och Borås står sig bra i den konkurrensen.
Nu ser vi fram emot U 20 EM i friidrott 2019 med 47 deltagande länder, där planeringen startar under
hösten 2017.
Under 2018 kommer Mötesplatserna att vara i fokus. Ett successivt utvecklingsarbete har startat med
Norrbyhuset som ett bra föredöme. Målsättningen är att Hässlehus, Sjöbo, Hulta och Kristineberg ska
utvecklas i en liknande form. Mötesplatserna kommer att spela en stor roll i arbetet med att öka det
lokala inflytandet och engagera människor i en positiv utveckling av närområdet. Överenskommelsen
kommer att vara en del i detta arbete och syftar till att ta vara på alla goda krafter som finns inom de
idéburna organisationerna för att utveckla den gemensamma välfärden i kommunen.
Arbetet med att utveckla idrotten för människor med funktionsvariationer fortsätter. Jämlik Hälsa, med
stöd från Arvsfonden till våren 2018, kommer att fortsätta i någon form. Diskussioner förs med SISU
Idrottsutbildarna om ett övertagande av verksamheten.
Det socialt riktade föreningsstödet kommer att utvärderas under 2018, i samband med en översyn och
revidering av hela föreningsstödet. Uppdraget med ett "jämställt föreningsliv", vilket innebär en
satsning på kvinnliga ledare och funktionärer samt en satsning på flickor och kvinnor som är inom
elitidrotten i sina respektive idrotter, fortsätter och kommer att intensifieras under 2018.
Borås Stad är certifierad av WHO som ”En Säker och Trygg kommun”, vilket stärker stadens identitet.
I en Säker och Trygg kommun arbetar man med säkerhet och trygghet i ett vidare perspektiv, än det
som är lagstadgat. Det innebär att staden arbetar strategiskt och långsiktigt med skadeförebyggande,
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Under 2017 togs det fram en struktur för arbetet
under paraplyet en Säker och Trygg kommun. Borås Stad siktar på att bli återcertifierade som en Säker
och Trygg kommun 2018.
Borås Stad fortsätter sitt engagemang i nationella Healthy Cities-nätverket, där vi arbetar systematiskt
för att förbättra befolkningens hälsa och välmående. Det sker genom att vi sätter livsvillkor och
jämlikhet i centrum för fysisk och social planering. Genom deltagande i det europeiska nätverket
ECAD (European Cities Against Drugs) är Borås Stad mot legalisering av droger och för en restriktiv
narkotikapolitik. Arbetet med detta sker utifrån det drogpolitiska programmet.
I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo prioriterade, utifrån
välfärdsbokslutets resultat. Arbetet har även sin utgångspunkt i nämndens uppdrag om lokalt
inflytande, delaktighet och demokratifrågor med mötesplatserna, områdesnätverken och de lokala
nätverken för barn och unga som bas.
En stor del av det förebyggande folkhälsoarbetet bland barn och unga samt trygghets- och
brottsförebyggande arbete har sin utgångspunkt från förvaltningen, då resurserna är samlade inom
förvaltningen.
Stadsparksbadet är nu stängt för renovering och beräknas öppna igen i september 2018.
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2 Omvärldsanalys
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar. Den
sociala gradienten, det vill säga att människors position i den sociala hierarkin i hög grad påverkar deras
livslängd och risken för att bli sjuk, är tydlig och grupper med lägre utbildningsnivå har generellt en
sämre hälsa. Medellivslängden i befolkningen ökar, men det är större skillnad i medellivslängd mellan
grupper med låg respektive hög utbildningsnivå än det är mellan kvinnor och män. I Borås finns det
skillnader mellan olika geografiska områden, mellan åldersgrupper och mellan könen. Skillnaderna
sammanfaller i hög grad med befolkningens sociala sammansättning. Det ligger en utmaning i att stärka
stadens förutsättningar att skapa mer jämlika och jämställda livsvillkor.
Arbetet med Överenskommelsen, samverkan mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna,
kommer att drivas av det samråd, som skapades i november 2017. Internt i kommunen handlar det om
att inhämta och sprida information om goda exempel i Överenskommelsens anda bland övriga
nämnder och förvaltningar. Förvaltningens uppdrag är också att skapa förutsättningar och underlätta
för samverkan mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna men också för att skapa förståelse
kring både kommunala och idéburna verksamheter. Ett viktigt led i det arbetet är en tillgänglig
information, med bland annat en uppdaterad hemsida och stor aktivitet i olika sociala medier. Det
gemensamma studiematerialet, som tas fram av studieförbunden, kommer också att användas. Mer
dokumentation i form av exempelvis film, reportage och poddar ökar också möjligheten för fler att ta
till sig kunskaper om arbetet och därmed kunna hitta samarbetsytor. För att möjligöra till faktiska
samarbeten samt att ”en väg in” för de idéburna skall fungera behöver förvaltningarna nätverka. Det är
också viktigt att förvaltningarna samarbetar kring utbildning och lära av varandra när det skapas nya
och goda lösningar.
I vårt arbete med den öppna ungdomsverksamheten så är basen oftast fritidsgården men också
verksamhet utanför gårdens fyra väggar blir allt vanligare. Även samverkan med andra delar av den
kommunala organisationen och med övriga civilsamhället är en trend. Utgångspunkten är att nå ut till
en bred målgrupp med en verksamhet som genomsyras av hållbarhet, delaktighet och jämställdhet.
Verksamheten har ett främjande och normkritiskt förhållningssätt som bygger på en positiv
människosyn där vi fokuserar på individens möjligheter och resurser.
Arbetsmiljön för vår personal i simhallarna är en prioriterad arbetsmiljöfråga i förvaltningen under
2018. Tillsammans med tre andra städer (Malmö, Umeå och Uppsala) har Borås Stad tagit initiativ till
ett gemensamt arbete för att kvalitetshöja arbetsmiljön och göra arbetet än mer attraktivt. Att arbeta i
simhall är ett tufft arbete, hög luftfuktighet, hög bullernivå och på oregelbundna tider ger sammantaget
olika besvär. På de senaste 30 åren har endast två personer klarat att fullfölja sin anställning till
pensionsavgång. Alla andra har slutat tidigare av olika skäl. Vi vill också medvetet arbeta för att vara en
än mer attraktiv arbetsgivare så att vi kan erbjuda en möjlig karriärutveckling och inte vara ett
genomgångsarbete med hög personalomsättning.
Borås - Idrottsstaden som klarar av att arrangera stora tävlingar. Att Borås kan vara med och arrangera
så stora tävlingar vi gjort under de tre senaste åren vittnar om en oerhörd kraft i det ideella
föreningslivet och en bra support från stadens förvaltningar och bolag samt näringsliv. De
turistekonomiska effekterna är betydande för staden. Bevekelsegrunden är, förutom de ekonomiska
pluseffekterna, de mjuka värdena. Här handlar det oftast om att profilera staden, skapa stolthet, leverera
ett värdskap, öka besöksnäringen och vara en attraktiv boendeort. Allt detta har Borås visat att staden
står för.
Samtidigt ställer detta krav på anpassade och moderna arenor och en organisation i staden som kan lösa
de krav som arrangemanget medför. Genom ett väl utvecklat samarbete mellan berörda föreningar,
Borås TME och Fritids- och folkhälsoförvaltningen skapas ett flexibelt och dynamiskt nätverk som
klarar uppdragen. För att ta ytterligare steg i denna riktning krävs dock ett tydligt politiskt uppdrag till
övriga berörda nämnder och förvaltningar att vara mer delaktiga och känna det gemensamma ansvaret
för att staden ska lyckas leverera det optimala arrangemanget.
Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2018
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Borås Stads ansvar är att se till att tillgången till attraktiva grönområden är fortsatt god, vilket särskilt
gynnar grupperna barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, personer med utländsk
bakgrund och socioekonomiskt svaga grupper. Forskning visar att vistelse i naturen har positiv
betydelse för såväl den fysiska som psykiska hälsan. I samband med den långsiktiga utvecklingsplanen
har Borås Stad fattat beslut om att utarbeta en friluftsplan för staden, som föregås av ett arbete där
Tekniska nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden samverkar om uppdraget.
Regeringen har lämnat förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag till lagrådet. Regeringen
anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska
ha stort genomslag i rättstillämpningen. Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan 1990 och svensk
lagstiftning står överlag i god överensstämmelse med konventionen. Det finns dock rapporter, senast
från barnrättighetssutredningen, som visar att barnets rättigheter inte fått tillräckligt genomslag i
rättstillämpningen.
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3 Kommunfullmäktiges indikatorer och
nämndens indikatorer och uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

4

3

1

3

3

Antal genomförda
medborgardialoger.

Antal genomförda medborgardialoger.

Så nås målet för indikatorn
Fritids- och folkhälsonämnden kommer att bjuda in till dialogmöten. Dialogerna kommer att behandla
aktuella frågor inom nämndens ansvarsområde och vara på de mötesplatser nämnden ansvarar för.
Under de kommande åren ska dialogerna rotera runt inom hela kommunen.

3.1.1 Nämnd
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Evenemangsstrategi - Förvaltningen har i
samverkan med Borås TME i uppdrag att
färdigställa en evenemangsstrategi som visar på
vad staden ska prioritera de kommande åren och
hur arbetet med att vara en attraktiv
evenemangsstad kan förankras inom hela Borås
stad. Strategin ska också ta höjd för årligen
återkommande stora arrangemang och mästerskap.

Tillsammans med Borås TME och övriga
samverkanspartners.

Förvaltningen ska arbeta för att skapa likvärdiga
möjligheter till en aktiv fritid för människor med
funktionsnedsättning. Utgångspunkten är att
anpassa fritidsaktiviteterna efter målgruppens
förutsättningar.

Projektet Jämlik Hälsa, som under tre år har
medfinansierats av Arvsfonden och avslutas under
mars månad 2018, kommer att permanentas i
någon form. Verksamheten med Parasport i
Sjuhäradshallen ska drivas vidare och för tillfället
undersöker vi lämpliga möjligheter till en permanent
drift tillsammans med olika samverkanspartners.
Utgångspunkten är att anpassa fritidsaktiviteterna
efter målgruppens förutsättningar.
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3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
Verksamhetens indikatorer

Utfall 2016

Målvärde
2017

86,7%
27%

Simkunnighet
Utveckling av idrottsskolan

Utfall T1
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

90%

90%

92%

35%

40%

60%

Simkunnighet

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

Utveckling av idrottsskolan

Så nås målet för indikatorn
Idrottskolan är en aktivitet för barn i åk 1-3. I åk 1 får barnen lära sig motorik, koordination och leka
till olika övningar. I åk 2-3 prövar de 14 olika idrotter. Målet är också att Idrottsskolan ska vara
tillgänglig och utbredd i hela kommunen. Idrottskolan ska finnas på "socialt" utsatta områden, enligt
definitionen i vårt Välfärdsbokslut. Dessutom är ambitionen att Idrottsskolan ska vara representerad på
landsbygden. Ett utökat uppdrag för Idrottsskolan är att nå nya målgrupper, dels äldre tonåringar och
dels människor med funktionsvariationer.

3.2.1 Nämnd
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Jämställt föreningsliv - Förvaltningen har i uppdrag
att arbeta med tre prioriterade områden för
flickor/kvinnors idrottande. Områdena avser flera
kvinnliga ledare, en ökad representation av
flickor/kvinnor i styrelser samt en satsning på
flickor/kvinnor som bedriver elitidrott i de
individuella idrotterna.

Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och
föreningslivet i Borås kommer förvaltningen att
initiera ett långsiktigt arbete för att förändra vissa
strukturer i föreningslivet. Den digitaliserade
rapporteringen av föreningens verksamhet kommer
också att underlätta statistiken, könsfördelningen, i
verksamheten.

Utreda och återkomma med en långsiktig
utvecklingsplan för fritidsgårdarna inom nämndens
ansvarsområde

Nämnden har en ambition i att utveckla
Fritidsgårdarna/Öppen ungdomsverksamhet till att
vara de mest tillgängliga och attraktiva
mötesplatserna för barn och unga, med fokus på
åldersgruppen 10-18 år. Verksamheten ska ha sin
utgångspunkt i ett folkhälsoperspektiv.
Utvecklingsplanen ska ge svar på ett långsiktigt och
hållbart samarbete med skolan om
kombinationstjänster samt välkomna en ökad
samverkan med de idéburna organisationerna i
Överenskommelsens anda.
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3.3 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.

5,4

6,5

-

6,5

5

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

5,2

6

-

12

8

Hälsa – friska medarbetare
under ett år i % av andel
anställda.

36

50

-

45

65

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn
Flera insatser har vidtagits och är under uppstart för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron. På
förvaltningens samverkansgrupp kommer man undersöka om det finns enheter som ligger högre än
andra i sjuktal och efter det besluta om särskilda åtgärder för dessa arbetsplatser. Dock fortsätter
arbetet med tidiga insatser både vad gäller förebyggande arbete men även tidiga rehabiliteringsinsatser
vid upprepad korttidsfrånvaro. Det finns en förståelse och en delaktighet för att det är viktigt att arbeta
med sjukfrånvaron både bland chefer och medarbetare. Fortsatt utbildning i hälsofrämjande ledarskap
planeras för nytillkomna chefer under hösten eller våren 2018. Förvaltningens hälsoinspiratörsgrupp
har efter årsskiftet reformerat sig utifrån förvaltningens dubbla storlek och består nu av en kärngrupp
som träffas ett antal gånger per år och ger förslag och inspel till övriga hälsoinspiratörer i förvaltningen
som ska träffas två gånger per år.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn
Efter att den nya organisationen trädde i kraft 1 januari 2017, fördubblade nämnden sin storlek vad
gäller antalet medarbetare. Detta har medfört att andelen timavlönade har ökat. Förvaltningen har även
ökat användandet av timavlönade procentuellt sett beroende på att verksamheterna som tillkommit är
mer beroende av intermittent anställda än de verksamheter som funnits i förvaltningen tidigare. En
kvalitetssäkring har skett vad gäller användandet av timanställda både utifrån medarbetarens och
arbetsgivarens perspektiv. Detta beror på den centrala bemanningsenheten som servar med
timavlönade och har en upparbetad rekryteringsprocess och ett arbetsmiljöansvar för timavlönade så att
de till exempel inte arbetar för mycket. Ambitionen kommer dock även fortsättningsvis att vara att i så
låg utsträckning som möjligt använda timanställda och aldrig ersätta med timanställda där det finns ett
reellt behov av ökad personaltäthet eller bemanning. Fortsatta utvecklingsområden under 2018 för att
minska timavlönade är att arbeta mer över enhets- och eventuellt även verksamhetsgränser.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Så nås målet för indikatorn
Nu har den nya organisationen varit igång ett tag och det finns ett behov och en efterfrågan på att
fortsätta utbildning för chefer kring hälsofrämjande ledarskap och den hälsosatsning som förvaltningen
har genomfört. Denna planeras till hösten 2017 eller våren 2018. Hälsosatsningen mynnade ut i tre
fokusområden som det arbetas vidare med: uppdraget, hur ska förvaltningen ligga i framkant vad häller
förebyggande- och hälsoarbetet samt fokus på friskfaktorer om möjligt minska riskfaktorerna såsom
sömn, ork och relationskonflikter. Under hösten 2017 och under 2018 kommer den nya
Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2018
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hälsoinspiratörsgruppen arbeta vidare med att implementera och utveckla uppdragen och därefter
sprida till den stora hälsoinspiratörsgruppen för att skapa en gemensam målbild och stärka
engagemanget och delaktigheten i frågorna.

3.3.1 Nämnd
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Genomföra en översyn av nuvarande
föreningsbidrag och lämna förslag på anpassning
och revidering

Föreningsenheten får i uppdrag att ta initiativ till en
översyn av det befintliga föreningsbidraget. Arbetet
kommer att förankras i olika referensgrupper, bland
annat inom de idéburna organisationerna samt med
en politisk styrgrupp bestående av representanter
från varje parti. En omvärldsbevakning kommer att
ligga till grund för arbetet och hänsyn kommer att
tas till arbetet med Överenskommelsen.
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4 Nämndens verksamhet
4.1 Fritidsramen
4.2 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Budget 2018

46 833

56 680

49 980

55 121

-204 325

-252 380

-254 840

-249 371

0

0

0

-1 000

Nettokostnader

-157 492

-195 700

-204 860

-195 250

Kommunbidrag

153 670

195 700

195 700

195 250

-3 822

0

-9 160

0

2 838

2 299

2 299

2 299

-12 350

-32 760

-32 760

-17 150

Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat

Nettoinvesteringar

4.3 Nämndens uppgift
Fritids- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift, att ansvara för kommunens övergripande
folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Nämnden har
också speciella arbetsuppgifter som;
- att utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som
främjar en jämlik, jämställd och god hälsa,
- att handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, inkl.
Simonsland,
- att ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling av
folkhälsoarbetet,
- att ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren, samt ansvara
för kommunens koloniverksamhet
- att samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens område
och stimulera det arbete som de bedriver,
- att ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av kommunens
anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet,
- att i den mån kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara för
kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt gällande regler och att
pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar,
- att avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen
- att ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar, samt att ansvara för utdelning ur social
donationsfond Borås Samfond III.
Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2018
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4.3.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser
Fritids- och folkhälsonämnden har ett särskilt ansvar för samarbetsuppdraget avseende lokalt
inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. Inom området lokalt inflytande är 20 olika grupperingar
verksamma, nio grupper är aktiva för åldersgruppen 10-16 år, sju grupper finns inom olika
områdesnätverk samt fyra grupper inom ortsråden. I de olika grupperingarna samverkar många
förvaltningar, polis samt de idéburna organisationerna. Presidiet träffar andra berörda presidier för en
dialog om uppdragets målsättning och syfte.
Under hösten 2017 och under stora delar av 2018 kommer ett målmedvetet arbete att bedrivas i
ambitionen att öka valdeltagandet i de valkretsar som av tradition har ett lågt deltagande. Tillsammans
med Valnämnden kommer en strategi att utarbetas.
En ny inriktning för Mötesplatserna kommer att fastställas under hösten i Fritids- och
folkhälsonämnden, där Mötesplatserna får ett uppdrag i att fungera som "motor" för det lokala
inflytandet.
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4.4 Ekonomiska förutsättningar
Fritids- och folkhälsonämnden begär kompensation för motsvarande 3 200 tkr för nedanstående delar
avseende budget 2018;
- Ny organisation 2017 - 1 100 tkr.
Under det första året av den nya organisationen kan vi identifiera två poster som ej är kompenserade
när verksamheterna överfördes från stadsdelarna till fackförvaltningen. Dels så är det arbetet med lokalt
inflytande och mötesplatser, 500 tkr, och dels är det förebyggandeverksamheten inom stadsdelarna som
bekostades av flera verksamheter och utfördes av personal från dessa. Efter organisationsförändringen
kvarstår uppdrag och kostnader som inte fullt ut har kompenserats, exempelvis delar av bemanning på
mötesplatserna, "kultur för hälsosamt åldrande" samt för den öppna ungdomsverksamheten. Denna
kostnad beräknas till ca 600 tkr.
- U 20 EM i friidrott 2019 - 600 tkr.
Förberedelserna för U 20 EM i friidrott startar redan under hösten 2017 med att en projektledare
anställs på 25% från den 1/8-17. Från den 1/1-18 ökar tjänsten till 50% för att övergå i en
heltidsanställning den 1/5-18. Kommunstyrelsen har tidigare bekräftat ansökan på 5 000 tkr för
arrangemanget. Kostnaden för projektledaren är en del av denna kostnad.
- Ökade arvoden - 150 tkr.
Fritids- och folkhälsonämnden har ett nytt råd knutet till nämndens uppdrag. Pensionärs- och
funktionshinderrådet har börjat sitt arbete med ett inledande möte under maj månad. Ytterligare två
möten är inbokade under hösten och fyra sammanträden under 2018. Ett reglemente är knutet till
uppdraget.
- Ökning av internhyrorna - 700 tkr.
Ett nytt system för internhyrorna har påbörjats under 2017. En tanke med det nya systemet är att ge
förvaltningarna förutsägbara hyror för att kunna planera sin långsiktiga verksamhet. Inför 2018 ökar
nämndens hyror med ca 700 tkr utöver de 1,9 % som nämnden fått i ramtilldelning. Hyresökningen
beror inte på någon utökad verksamhet.
- Förvaltningsövergripande kostnader - 1 200 tkr.
Fritids- och folkhälsonämnden har fått ökade kostnader för det som brukar kallas för
förvaltningsövergripande kostnader. Detta är centrala kostnader som läggs ut utan att vi kan påverka
kostnadsutvecklingen. I summan ingår ökade kostnader för exempelvis arbetsplatstjänster och leasing
av datautrustning 600 tkr, förvaltningsabonnemang med ca 360 tkr, e-handel och upphandling med
ca 150 tkr samt debiteringarna för företagshälsovård och kommungemensam hälsoutvecklare med
90 tkr.
Sammantaget uppgår de ökade kostnaderna till 3 750 tkr. I vår samlade budget har vi lyckats budgetera
för 550 tkr av detta underskott. Återstår att finansiera för att få en budget i balans är 3 200 tkr.
Stadsparksbadet
Fritids- och folkhälsonämnden begär kompensation för motsvarande 6 600 tkr som en konsekvens av
renoveringen av Stadsparksbadet.
Enligt beslut kommer Stadsparksbadet vara stängt för renovering under stora delar av 2018. I dagsläget
är öppningen planerad till 1 september. Med utgångspunkt av det prognostiseras en intäktsförlust med
ca 7 400 tkr. Hyreskostnaderna kommer att justeras och vara anpassade efter 4 månaders
öppethållande. Eftersom budgeten till största del är intäktsfinansierad och att den största
kostnadsposten, personalkostnaderna, till stor del kvarstår kommer en hyresreglering och de mindre
kostnadsbesparingar som kan göras inte få en budget i balans. För att få en budget i balans krävs en
kompensation på 6 600 tkr.
Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2018
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Alternativet till kompensation är att vi anpassar verksamheten till den budgetram vi fått tilldelad, vilket
innebär att vi får sänka ambitionsnivån på i stort sett alla områden. Öppettider på bland annat
mötesplatser, fritidsgårdar och simhallar kan påverkas. Indragning av timvikarier och ökade taxor i våra
idrottsanläggningar kan kompensera en del av underskottet.
Övrigt
För att kunna tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare behövs alternativa lokallösningar
ses över. En större organisation med befintliga lokalytor har skapat trånga kontorsutrymmen, vilket inte
upplevs vara optimalt i alla avseenden. Utökade lokalytor är dock en kostnadsfråga och något som
måste diskuteras i olika sammanhang.

Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2018

13(44)

4.4.1 Jämställdhetsperspektivet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar, på uppdrag av nämnden, målmedvetet med
jämställdhetsfrågor i alla våra verksamheter. Vår utgångspunkt är rättighetsperspektivet där jämställdhet
är en del i arbetet.
Nämnden har en representation av lika många kvinnor som män, 50/50, med en kvinnlig ordförande.
I förvaltningens ledningsgrupp ingår fem kvinnor och två män, 72/28, med en manlig
förvaltningschef. Totalt sett har förvaltningen 173 tillsvidareanställda med en fördelning av 103 kvinnor
och 70 män, 60/40.
Badenheten har 42 tillsvidareanställda, lika många kvinnor som män, 50/50. Badenhetens
ledningsgrupp består av fem personer där två är kvinnor och tre män, 40/60, med en kvinnlig
verksamhetschef. Driftsenheten (teknisk drift) har fem tillsvidareanställda där ,samtliga är män. I övrigt
bedriver Badenheten en "öppen" verksamhet som välkomnar alla oavsett kön, ålder och etnisk
bakgrund. Under 2018 ska vi försöka hitta ett system för att mäta könsfördelningen på de som köper
årskort till våra anläggningar.
Föreningsenheten har fem tillsvidareanställda, varav tre kvinnor och två män, 60/40, med en manlig
verksamhetschef. Kontantstödet till Borås föreningar, inom nämndens ansvarsområde, uppgår årligen
till ca 37 000 tkr. Stödet är fördelat till idrotts-, religiösa-, nykterhets-, invandrar-, funktionshinder-,
pensionärs- samt övriga föreningar. Barn och ungdomar, 6 - 20 år, är prioriterade i Borås Stads
föreningsstöd. Det finns 22 855 medlemmar (2015) i den aktuella åldersgruppen, fördelade på 45%
flickor och 55% pojkar. I stort sett kan vi säga att kontantstödet följer medlemsfördelningen. Under
2018 kommer vi att införa digital närvarorapportering, vilket innebär att vi får en bra bild av
könsfördelningen av de aktiva i föreningarna samt hur nyckelfunktionerna i styrelserna ser ut.
Ett kvinnligt nätverk som har till uppgift att stödja idrottstjejer flickor/kvinnor som bedriver elitidrott
eller är i gränslandet att idrotta på elitnivå har startats under våren 2017. Fokus är på dem som utövar
individuella idrotter. Nätverket skall främja gemenskap, ge inspiration och vara ett forum för att dela
och sprida tips och idéer. Medverkande skall uppleva att Borås Stad står bakom dem. Nätverket
kommer att bjuda in till ca 4 träffar per år. Flickorna/kvinnorna bestämmer själva vilka aktiviteter de
ser skall ske på nätverket. Exempel på aktiviteter som kan tänkas/efterfrågas är:
•
•
•
•
•

Föreläsningar (Coaching) – Viktigt att vi satsar högt
Binda ihop företagandet och kvinnligt nätverk. Sponsorer!
Dialog mellan tjejerna
Fystester
Levnadsvanor med mera.

Anläggningsenheten har tio tillsvidareanställda, varav sju kvinnor och tre män, med en manlig t f
verksamhetschef, 70/30. Enheten ansvarar bland annat för att hyra ut idrottshallar och anläggningar av
olika slag. Föreningar hyr idrottshallar i "block", det vill säga att föreningen själv fördelar tider inom sin
egen verksamhet. Under 2018 kommer vi att utföra ett antal "stickprov" för att undersöka hur
fördelningen av tider i praktiken ser ut. Detta är ett led i att säkerställa att flickor och pojkar har jämlika
förutsättningar i våra anläggningar.
Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet har c:a 130 anställda med jämn könsfördelning.
Verksamhetsledningen består av 13 personer varav 8 kvinnor. Verksamheten har som mål att med
folkhälsa som grund uppnå hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet där en jämn
könsfördelning bland besökarna är prioriterad. Avseende jämn könsfördelning nås målsättningen när
det gäller mötesplatserna medan fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet för närvarande generellt sett
attraherar fler pojkar. Öppen ungdomsverksamhet följs upp med The Logbook, ett nationellt
uppföljningsverktyg, som visar statistik bland annat med avseende på kön samt hur verksamheten
arbetar med jämställdhet. All personal kommer, via det sociala investeringsprojektet, En Kommun Fri
Från Våld, med start hösten 2017, att utbildas i grundläggande våldspreventivt arbete vilket ger stöd i
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jämställdhetsarbetet.
Folkhälsoenheten, har en gruppering som arbetar med strategiskt folkhälsoarbete, där finns sex
kvinnor och en man, 86/14. Borås Stads Välfärdsbokslut speglar boråsarnas livsvillkor utifrån både
jämlikhet och jämställdhet. All statistik tas fram för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män.
Statistiken analyseras och olikheter i förutsättningar lyfts fram, vilket ger goda möjligheter att rikta
medel och insatser till den förfördelade gruppen. Goda exempel på detta är de särskilda insatserna för
kvinnors simkunnighet och kvinnocaféer på Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Det strategiska
trygghetsarbetet utgår från kvinnors upplevda otrygghet och där gör man satsningar för att öka
tryggheten, utifrån kvinnors perspektiv. I det skadeförebyggande arbetet, inom ramen för Säker och
trygg kommun, har man som utgångspunkt att arbetet ska ske för alla åldrar, situationer, miljöer och för
båda könen. I program för föräldraskapsstöd har man identifierat papporna som en grupp som inte tar
del av föräldraskapsstödet, i lika hög grad som mammorna. Därför har man gjort särskilda insatser för
att nå papporna.
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4.5 Verksamhet 2018
Tkr

Bokslut 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Budget 2018

0

0

0

0

Kostnad

-717

-1 039

-1 039

-1 326

Nettokostnad

-717

-1 039

-1 039

-1 326

216

0

0

166

Kostnad

-9 745

-10 067

-10 067

-10 282

Nettokostnad

-9 529

-10 067

-10 067

-10 116

96

477

477

0

Kostnad

-1 497

-6 614

-6 614

-1 673

Nettokostnad

-1 401

-6 137

-6 137

-1 673

Intäkt

-

5 568

5 568

5 283

Kostnad

-

-23 155

-26 015

-23 448

-17 587

-20 447

-18 165

Fritids- och
folkhälsonämnden
Intäkt

Gemensam
fritidsadministration
Intäkt

Evenemang
Intäkt

Mötesplatser/förebyggande
arbete

Nettokostnad
Fritidsgårdsverksamhet
Intäkt

-

6 795

6 795

6 626

Kostnad

-

-40 641

-40 641

-42 541

-33 846

-33 846

-35 915

Nettokostnad
Badresor/barnkoloni
Intäkt

-

176

176

176

Kostnad

-

-2 879

-2 879

-2 893

-2 703

-2 703

-2 717

1 788

4 604

4 604

4 406

Kostnad

-6 641

-8 224

-8 224

-8 279

Nettokostnad

-4 853

-3 620

-3 620

-3 873

1 429

1 915

1 915

1 915

Kostnad

-12 741

-13 275

-13 275

-13 580

Nettokostnad

-11 312

-11 360

-11 360

-11 665

20 572

17 201

17 201

17 302

-119 622

-102 947

-102 947

-104 151

-99 050

-85 746

-85 746

-86 849

Nettokostnad
Folkhälsa
Intäkt

Träffpunkt Simonsland
Intäkt

Anläggningsenheten
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
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Tkr

Bokslut 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Budget 2018

19 716

19 943

13 343

19 247

Kostnad

-53 302

-43 538

-43 238

-41 198

Nettokostnad

-33 586

-23 595

-29 895

-21 951

Intäkt

0

0

0

0

Kostnad

0

0

0

-1 000

Nettokostnad

0

0

0

-1 000

43 817

56 679

50 079

55 121

Kostnad

-204 265

-252 379

-254 939

-250 371

Nettokostnad

-160 448

-195 700

-204 860

-195 250

Badenheten
Intäkt

Buffert

Totalt
Intäkt
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4.5.1 Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden har fått ett nytt råd kopplat till sitt ansvarsområde. Det är ett nytt
pensionärs- och funktionshinderråd som kommer att sammanträda fyra gånger per år. Rådet har startat
sin verksamhet under maj månad 2017. Ekonomiskt innebär det ökade arvoden på ca 125 tkr under
2018.

4.5.2 Gemensam fritidsadministration
Analys av verksamheten
Stabsfunktionerna, bestående av ekonomi-, personal-, IT-, nämndadministrativ- och kommunikativ
support, stödjer och servar utifrån en helhetssyn den operativa verksamheten och bidrar därigenom till
att uppnå förvaltningens mål och uppdrag. Administrationen servar politiker, chefer och medarbetare
med uppgifter så som:
•
•
•
•
•

Förbereda beslutsunderlag till förvaltningsledning och nämnd avseende ekonomi- och
personalfrågor
Säkerställa kvalitet och information av administrativa och kommunikativa uppgifter
Säkerställa att regler, lagar och styrdokument efterlevs
Samordna och utveckla administrativa uppgifter inom respektive funktion
Genom vår expertkompetens stödja våra medarbetare och kunder i olika frågor

Under 2017 har Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen samverkat (klustrat) kring
samtliga administrativa uppgifter. Utgångspunkten är att skapa de bästa administrativa förutsättningarna
för att förvaltning och nämnd kan uppnå de politiska målen och uppdragen. De gemensamma
resurserna ska användas effektivt och sårbarheten ska minska. Ansvaret för de administrativa
uppgifterna har delats in i två block. Ett ”HR-block” med ledning utifrån Kulturförvaltningen samt ett
”Ekonomi-block” med ledning utifrån Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
I ”HR-blocket” ingår ansvaret för;
•
•
•

Allt arbete kring personal och arbetsmiljö (HR-frågor)
Nämndadministration
Kommunikation/information

I ”Ekonomi-blocket” ingår ansvaret för;
•
•
•

Ekonomi (budgetering, bokslut, uppföljning, fakturahantering och övriga bokhållarfrågor etc.)
IT och telefoni (digital utveckling, arbetsplatstjänster, telefonifrågor etc.)
Kvalitetsfrågor (systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete, riskanalys och internkontroll
etc.)

Ambitionshöjande åtgärder
Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att prioritera arbetet med att kvalitetsäkra vårt arbete.
Genom nya verktyg ska vi säkra upp de administrativa rutinerna. Under 2017 har vi förstärkt
"ekonomiblocket" med en verksamhetsutvecklare för kvalitet som servar både Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen. Under hösten 2017 kommer Kulturförvaltningen att
förstärka sin organisation med en kommunikatör som också kan samverka med Fritids- och
folkhälsoförvaltningens kommunikatör.
Under senhösten 2017 kommer ett beslut att fattas huruvida vi ska förlänga försöksperioden om att
klustra tillsammans, till att gälla även 2018 alternativt att samverkan permanentas.
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4.5.3 Evenemang
Analys av verksamheten
Borås - Evenemangsstaden som klarar av stora arrangemang. Under de fem senaste åren har Borås
klarat av att arrangera stora prestigfyllda idrottsevenemang, som Friidrotts-SM 2013, en succéartad SMvecka 2014, världens största orienteringstävling O-ringen 2015, Champions cup i innebandy för damer
och herrar under 2016, samt en nyligen avslutad och succéfylld SM-vecka för andra gången. 2019 väntar
friidrotts-EM för 20-åringar i Borås. Att målmedvetet söka och arrangera stora tävlingar och
idrottsevenemang har visat sig vara en lyckad satsning. Att Borås kan vara med och konkurrera om så
stora arrangemang vittnar om ett välvilligt och professionellt föreningsliv, ett väl utvecklat samarbete
med Borås Stads berörda förvaltningar och bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de
ideella föreningarna och organisationerna, är prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en
förutsättning för att lyckas med arrangemangen. Dock kan vi bli ännu bättre på att kommunala
förvaltningar och bolag ska känna en delaktighet och uppträda flexibelt för att stora övergripande
arrangemang i Borås Stad ska lyckas till 100 %.
Utvärderingen av de turistekonomiska effekterna visar att det är en lönsam affär att arrangera stora
tävlingar. Förutom den mediala uppmärksamheten och stoltheten för de arrangerande föreningarna, så
handlar det om att mycket pengar spenderas i staden. För varje satsad krona så har vi målsättningen att
arrangemanget ska ge tio kr tillbaka i omsättning till staden. Pengarna läggs oftast i hotellnätter,
restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika begivenheter. Hittills så har Friidrotts-SM och
SM-veckan nått målet och för O-ringen slogs alla rekord med en turistekonomisk omsättning på 110
miljoner kr. De mjuka värdena är inte att förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna
känner i regel en stolthet över att få positiv uppmärksamhet.
Förutom de ovanstående exemplen stödjer staden de återkommande stora arrangemangen, som till
exempel, Gina Tricot Grand Prix, Linnemarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda,
Gymnastik-, dans- och cheerleadingtävlingar samt O-ringen Event och många fler arrangemang.
Ambitionshöjande åtgärder
Planeringen för junior EM i friidrott påbörjas redan under hösten 2017 för att öka i omfattning under
2018. Kommunstyrelsen har tidigare anslagit 5 000 tkr för arrangemanget under 2019. Ca 600 tkr
behöver lyftas under 2018 från den summan, för att anställa en projektledare och starta
förberedelsearbetet. Fritids- och folkhälsonämnden arbetar tillsammans med Borås TME, IK Ymer och
Svenska Friidrottsförbundet om arrangemanget. Nämnden söker också extra medel i
investeringsbudgeten för att komplettera Ryavallen som en godkänd internationell friidrottsarena.
Junior EM är också ett väldigt bra arrangemang sett ur ett jämställdhetsperspektiv, då damer och herrar
tävlar parallellt under den aktuella veckan.
Sedan ett par år tillbaka arbetar Borås TME och Fritids- och folkhälsoförvaltningen med att ta fram ett
dokument, "Eventstrategi", som kan fungera som ett hjälpmedel i samband med de större
arrangemangen. Dokumentet ska ha en mer övergripande karaktär och ha fokus på de turistekonomiska
effekterna. Vi ska vara överens om hur arenor och det offentliga rummet ska användas, vilka
ekonomiska förutsättningar som gäller, hur samverkan ser ut och så vidare. Eventstrategin ska beslutas i
styrelse och nämnd och godkännas av Kommunstyrelsen.
Under hösten 2017 och hela 2018 inleder Hestra IF och Fritids- och folkhälsoförvaltningen ett
utvecklat samarbete kring "Hitta ut" för människor med funktionsnedsättning. Målsättningen är att de
ska kunna delta på samma villkor som alla andra.
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4.5.4 Mötesplatser/förebyggande arbete
Analys av verksamheten
Främjande och förebyggande arbete
Att bedriva ett sektorsöverskridande samordnat främjande/förebyggande arbete ses av allt fler
kommuner som framgångsrikt. Samordningen och den förebyggande ansatsen syftar till en ökad
effektivitet vilket på sikt är gynnsamt för såväl ekonomi som för en socialt hållbar samhällsutveckling.
Utifrån de tendenser som kan utläsas i vårt närsamhälle med en ökad oro i våra bostadsområden,
ungdomar som inte har sysselsättning, med utanförskap som följd behövs en ökad samverkan mellan
förvaltningar men även med andra myndigheter och olika delar av civilsamhället. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen bedriver i detta syfte flera verksamheter, aktiviteter och tar många initiativ inom
området.
Mötesplatser
Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med
folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser.
Idag finns det fem enheter som benämns mötesplatser inom detta ansvarsområde: Norrbyhuset, Vi
Hässleholmen, Mötesplats Hulta, Framtid Sjöbo, Mötesplats Kristineberg.
Verksamheten bygger på tre uppdragsområden: Social mötesplats, "Motor" för
verksamhetsöverskridande samverkan och Medborgarservice. Mötesplatserna arbetar för närvarande
med dessa uppdrag men i olika omfattning. Det pågår en översyn för att tydliggöra de olika uppdragens
omfattning. Samverkan sker även med andra aktörer. Pågående process visar att mötesplatserna fyller
en viktig funktion i respektive närområde gällande såväl trygghetsskapande åtgärder som invånarnas rätt
till kommunal service. En fortsatt utveckling kommer att förstärka detta ytterligare. Med en säkerställd
kommunal plattform avseende personal är Civilsamhället och dess olika delar en viktig resurs i detta
arbete.
Tillsammans med Arbetslivsnämnden kommer Fritids- och folkhälsonämnden att utveckla det
gemensamma arbetet på Mötesplatserna med att skapa en ökad bemanning som kan ge förutsättningar
för att lyckas med de tre uppdragsområdena. Det gemensamma arbetet kommer att planeras under
hösten 2017.
2017 gjordes en förändring av ledningsstrukturen vilket bland annat ger en större helhetssyn där
enhetschefer ansvarar för både mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet.
Norrbyhuset
I Norrbyhuset, en av mötesplatserna, samlokaliseras mötesplats, öppen
ungdomsverksamhet/fritidsgård och bibliotek. Mötesplatsen har utformats efter önskemål från
invånarna i närområdet vilket gagnar trygghet och engagemang. Det verksamhetsöverskridande
arbetssättet är resurseffektivt. Planer finns för en liknande utveckling på fler mötesplatser exempelvis
på Hässleholmen.
Brygghuset
Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-IT-Yourself-arena (D.I.Y) för unga från 16 år. Fokus
är också på att implementera nya rutiner och förtydliga Brygghusets verksamhet inom den öppna
ungdomsverksamheten med hjälp av varumärkesstrategin. Ett hus fullt av möjligheter för unga att
använda på sin fritid men också en mötesplats för unga och vuxna att skapa innehåll tillsammans.
Under 2017 har en ny hemsida lanserats och en ombyggnad av cafét har genomförts.

Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2018

20(44)

Lundby Park
Ambitionen med Lundby Park är att skapa framtidens mötesplats i Borås för actionsporter. Den ska
vara den mest jämställda och trygga actionparken i Sverige med fokus på tillgänglighet. Fritids- och
folkhälsonämndens ambition är att utöka hallen för att bereda plats för fler sporter i hallen. Samtidigt
behöver Lundby Park knytas närmare till den övriga fritidsgårdsverksamheten/öppen
ungdomsverksamhet samt till Norrbyhuset, för att öka samverkan kring barn och unga.
Lokalt inflytande
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för samarbetsuppdraget "lokalt inflytande". Här har det
tagits ett samlat grepp med samverkan med andra förvaltningar och med civilsamhället inom totalt 20
olika samverkansgrupper/nätverk med uppdelningen; Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år,
områdesnätverk och landsbygdsutveckling-ortsråd. Detta beräknas kosta 500 tkr, medel som inte ryms
inom tilldelad ram. En projektansökan har skickats in till Leader Sjuhärad där externa medel sökes
under 2018/2019 för att ytterligare utöka samverkan inom serviceorterna med omnejd, Dalsjöfors,
Fristad, Sandared och Viskafors.
EVS (Europeisk volontärtjänstgöring)
Våren 2017 utsåg MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Borås Stad till lokalt
Eurodesk-kontor. Detta innebär att kunna bistå unga mellan 13-30 år med praktiska råd, stöd och
information om olika möjligheter inom EU. Borås Stad är en av 16 svenska Eurodesk som tillsammans
jobbar för att möjliggöra för fler unga att komma ut i arbetslivet, få ökad förståelse för andra kulturer,
nya erfarenheter och ett större internationellt nätverk. I Borås finns för närvarande åtta ungdomar från
Europa vilket planeras öka under 2018.
En kommun fri från våld
En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger
på samverkan mellan Individ och familjeomsorgsförvaltningen (IFO), Grundskoleförvaltningen och
civilsamhället. Från 2017 ansvarar Fritids- och folkhälsoförvaltningen för projektet. Projektplanen har
delvis reviderats med anledning av att skolans deltagande minskat då deras personalsituation är
ansträngd. Detta medför att projektet kommer att fokusera mer på civilsamhället och förvaltningens
personal och verksamheter.
Ambitionshöjande åtgärder
Mötesplatserna är viktiga i Borås Stads arbete för att säkerställa trygghet, inflytande och invånarnas rätt
till samhällsservice. Om den påbörjade utvecklingsprocessen ska fortsätta krävs en förstärkning av
grundbemanningen. I samverkan med Arbetslivsnämnden kan vi komma närmare en optimal lösning
på bemanningen. Arbetslivsnämnden kommer att erbjuda fyra Mötesplatser med en handledare per
plats, som i sin tur kan arbetsleda personer som står utanför arbetsmarknaden och kan fungera som
värdar, lotsar, aktivitetssamordnare med mera.
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4.5.5 Fritidsgårdsverksamhet
Analys av verksamheten
Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är
tillgänglig för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet,
delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och
normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers
vilja, rättigheter och resurser. Huvudmålgrupp är ungdomar i 10-18 årsåldern.
Under 2017 pågår en översyn av verksamhetens tillgänglighet i syfte att ha ett Borås Stadsperspektiv
avseende likvärdighet gällande öppettider eftersom förutsättningarna varit olika i de tre stadsdelarna.
Successivt under 2018 kommer verksamheterna att förändras utifrån ett rättviseperspektiv samt med en
ölkad samverkan av civilsamhället.
Den öppna ungdomsverksamhetens utveckling både lokalt och nationellt går allt mer mot att betona
ungdomars delaktighet i såväl genomförande som planering av verksamheten. Att utifrån universell
prevention fortsätta utvecklingen av verksamheten med fokus på att främja ungdomars personliga och
sociala utveckling är därför en viktig strategisk fråga.
Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast fritidsgården men också verksamhet utanför
gårdens fyra väggar blir allt vanligare. Även samverkan med andra delar av den kommunala
organisationen och med övriga civilsamhället är en trend. Utgångspunkten är att nå ut till en bred
målgrupp med en verksamhet som genomsyras av hållbarhet, delaktighet och jämställdhet.
Verksamheten har ett främjande och normkritiskt förhållningssätt som bygger på en positiv
människosyn där vi fokuserar på individens möjligheter och resurser.
För närvarande finns det 13 kommunalt drivna öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar: Hässlehus,
Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Sandared, Brämhult, Hestra, Göta
och Alideberg. Dessutom lämnar nämnden bidrag till tre verksamheter som drivs av Mariedals IK,
Kulturföreningen Tåget och Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling.
Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdarna i Borås Stad
som innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår
oftast från trygghetsskapande arbete som exempel rastverksamhet, värderingsövningar, demokratiarbete
och lägerverksamhet. Det finns stora fördelar med samverkan skola-fritid sett ur ett Borås Stadsperspektiv. Det innebär fler vuxna i skolan och fritidsledarna bidrar till en helhetssyn på ungdomarnas
liv då de träffar dessa både i skolan och på fritiden. Ytterligare en aspekt är att kompetenta fritidsledare
är en yrkeskategori som tillför specialkompetens och som i dagsläget är möjliga att rekrytera. Skolans
fortsatta köp av tjänster ger förutsättningar för nuvarande öppethållande på kvällstid.
Borås Stad ingår i ett nationellt nätverk för öppen ungdomsverksamhet, KEKS (Kvalitet och
kompetens i samverkan), där verksamheten betecknas utifrån kriterierna: Frivillig, Öppen, Processtyrd
och Trygg. Nätverket bistår med uppföljning av kvalitet och kompetens. Medlemskapet fungerar som
ett stöd i utvecklingsarbetet för verksamheten.
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4.5.6 Badresor/barnkoloni
Analys av verksamheten
Badresor
Badresor till Sjömarken äger rum under hela sommarlovet med verksamhet fem dagar/vecka och
vänder sig till barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i staden.
Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdarna i Borås Stad. Med folkhälsa som grund
genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamheten beräknas
ha samma omfattning under 2018 som tidigare år med reservation för att personalkostnaderna ökar mer
än budgetramen.
Barnkolonin
Borås Stads koloni i Espevik vänder sig till barn 8-12 år. Verksamheten ger barn möjlighet att tillbringa
tre sommarveckor vid havet med bad och andra aktiviteter. Med ledare som har stor erfarenhet av
arbete med barn och ungdomar pågår verksamheten under tre treveckorsperioder. Det finns möjlighet
för totalt 108 barn att delta. Intresset är stort och 2017 ansökte 190 barn om plats. De senaste åren har
verksamheten varit underfinansierad med ca 130 tkr på grund av ökade personalkostnader. Detta har
kunnat täckas via omfördelning från andra kommungemensamma verksamheter som administrerats
inom stadsdel Norr.
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4.5.7 Folkhälsa
Analys av verksamheten
En god hälsa är en mänsklig rättighet. Målet med folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Förvaltningens uppgift är att stödja och möjliggöra för
andra förvaltningar och organisationer att utveckla arbetsformer, för att verka mot folkhälsomålet.
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar. Den
sociala gradienten är tydlig och grupper med lägre utbildningsnivå har generellt en sämre hälsa.
Medellivslängden i befolkningen ökar, men det är större skillnad i medellivslängd mellan grupper med
låg respektive hög utbildningsnivå än det är mellan kvinnor och män. I Borås finns det skillnader
mellan olika geografiska områden, mellan åldersgrupper och mellan könen. Skillnaderna sammanfaller i
hög grad med befolkningens sociala sammansättning. Det ligger en utmaning i att stärka stadens
förutsättningar att skapa mer jämlika och jämställda livsvillkor.
Sedan 1998 är Borås Stad certifierad av WHO som ”En Säker och Trygg kommun”, vilket stärker
stadens identitet. I en Säker och Trygg kommun arbetar man med säkerhet och trygghet i ett vidare
perspektiv, än det som är lagstadgat. Det innebär att staden arbetar strategiskt och långsiktigt med
skadeförebyggande, trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Under 2017 togs det fram en
struktur för arbetet under paraplyet en Säker och Trygg kommun, vilken beslutades i
Kommunstyrelsen. Borås Stad siktar på att bli återcertifierade som en Säker och Trygg kommun 2018.
Borås Stad fortsätter sitt engagemang i nationella Healthy Cities-nätverket, där man arbetar systematiskt
för att förbättra befolkningens hälsa och välmående. Det sker genom att man sätter livsvillkor och
jämlikhet i centrum för fysisk och social planering. Genom deltagande i det europeiska nätverket
ECAD (European Cities Against Drugs) är Borås Stad mot legalisering av droger och för en restriktiv
narkotikapolitik. Arbetet med detta sker utifrån det drogpolitiska programmet.
I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo prioriterade, utifrån
välfärdsbokslutets resultat. Arbetet har även sin utgångspunkt i nämndens uppdrag om lokalt
inflytande, delaktighet och demokratifrågor med mötesplatserna, områdesnätverken och de lokala
nätverken för barn och unga som bas.
Antibiotikaresistens
Inför den sjukdomstyngda perioden januari till och med mars 2017 drog folkhälsoenheten igång en
uppmärksamhetskampanj vid namn ”Löddra mera”, som syftade till att uppmärksamma vikten av en
god handhygien i sjukdomstyngda tider. Inför 2018 års kampanj ska arbetet fortsatt rikta sig till barn
och föräldrar, men även riktas ut mot arenan arbetsplatsen där de förvärvsaktiva finns. Budskapet ska
fördjupas och för befolkningen tydligare kopplas ihop med antibiotikaresistens. I huvudsak ska
kampanjen kommuniceras via en väl utvecklad kampanj-webb med ett antal interaktiva inslag.
Barnsäkerhet
Inom området Säker och Trygg kommun är ett av kraven att man ska arbeta skadeförebyggande för
båda könen, alla åldrar, miljöer och situationer. När det gäller barnsäkerhet planeras det under 2018
fortsättning av olika utbildningsinsatser inom området. Samarbetet med NTF beträffande
cykelutbildning i år 6 fortsätter. Förvaltningen samverkar också med Sim- och livräddningssällskapet
och erbjuder HLR-utbildningar för elever i år 5. Även denna samverkan kommer att fortsätta under
2018. Arbetet med återcertifieringar av förskolor fortsätter i samma utsträckning som tidigare.
Certifieringsmaterialet revideras tillsammans med Förskoleförvaltningen under hösten 2017.
Broschyren ”Trygghet och säkerhet för alla barn” som delas ut till alla förstagångsföräldrar av BVC
behöver uppdateras. Planen är att arbetet kommer att utföras av barnsäkerhetsgruppen under våren
2018.
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Brottsförebyggande arbete
Brottsförebyggande rådet i Borås arbetar enligt samverkansöverenskommelsen med polisen. Följande
samverkansområden är prioriterade under befintligt dokument 2017: det brottsförebyggande arbetets
struktur, en trygg stad för alla, arbete mot alkohol, narkotika, tobak och dopning samt motarbeta
organiserad brottslighet. Inom ramen för denna samverkan planeras föreläsningar, utbildningar och
metodutveckling att genomföras utifrån de prioriterade områdena.
I samband med omorganisationen har det brottsförebyggande arbetets struktur förändrats. Fler
förvaltningar har involverats och tar ansvar för de olika samverkansområdena men Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har fortsatt ett sammankallande, samordnande och övergripande ansvar.
Medborgarperspektiv och medskapande är grunden i de brottsförebyggande och trygghetsskapande
processerna. Under 2018 planeras utveckling av grannsamverkan, översätta befintligt material till andra
språk för att öka tillgängligheten, mobilisera befintliga krafter på områden med social oro,
trygghetsvandringar, förbättra den fysiska miljön, fortsätta och utveckla arbetet inom Borås rent och
snyggt.
Drogförebyggande arbete
Det drogpolitiska programmet anger mål och inriktning för det drogförebyggande arbetet i Borås.
Programmet reviderades under 2016 och ett nytt program har antagits av kommunfullmäktige
En ny handlingsplan har beslutats av Fritids- och folkhälsonämnden. Planen innehåller förstärkta
insatser inom cannabis- och tobaksområdet, samt stöd till föräldrar. Under 2018 planeras fortsatt
kompetenshöjande insatser inom drogområdet för olika personalgrupper i kommunen.
Fritids- och folkhälsonämnden har ansvar att, utifrån handlingsplanen, följa upp nämndernas arbete.
Dessutom har förvaltningen ett uppdrag att stimulera kunskaps- och metodutveckling samt
tillhandahålla utbildningar såsom MI (motiverande samtal) till personal, allt i syfte att öka kunskapen
och minska droganvändandet hos unga.
Nätverket Gym i samverkan för en dopningsfri miljö i Borås fortsätter. Centrala delar i det är
nätverkande, utbildning och gemensamt informationsmaterial.
Föräldraskapsstöd
För att lyckas med ett generellt och sammanhållet föräldrastöd till föräldrar med barn 0-17 år krävs
samverkan inom kommunens verksamheter men också mellan kommun, civilsamhället och andra
organisationer. Det finns en verksamhetsöverskridande grupp för ändamålet. Under 2018 kommer
gruppen att rekrytera ytterligare representanter för att bli så heltäckande som möjligt, samt utveckla
arbetsformer för samverkan och insatser i linje med programmet.
Folkhälsoenhetens uppdrag är att stimulera arbetet och stödja kommungemensamma satsningar för att
föräldrar och vårdnadshavare skall ha tillgång till ett varierat stöd. Vi samordnar föreläsningar,
föräldraskapskurser, utbildning i föräldramötesmetodik för förskolepersonal med mera.
Folkhälsoenheten ansvarar också för föräldramötesmaterialen SAMS (för förskoleklass) och DAGS (för
högstadiet). På webben boras.se/foralder samlas hela kommunens stöd och aktiviteter för föräldrar och
andra viktiga vuxna.
Under 2018 kommer föräldrastödsprogrammet ABC (Alla barn i centrum) att implementeras på
familjecentralerna och på en öppen förskola. Inom ramen för Överenskommelsen kommer samverkan
med den civila sektorn att intensifieras. I det reviderade programmet finns nytillkomna områdena som
stöd i parrelationen och stöd oavsett familjetyp. De kommer att uppmärksammas genom fortsatt
utveckling av till exempel pappagrupper inom öppna förskolan. Inom projektet En kommun fri från
våld har man i handlingsplanen för 2018-2019 mål om att utveckla föräldraskapsstödet som en del av
det våldspreventiva arbetet.
2018 blir troligen konventionen för Barnets rättigheter svensk lag. Därför kommer barnkonventionen
och föräldraskapsstödet mer tydligt kopplas ihop.
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Hälsoveckan
I samverkan med Borås Stads förvaltningar och frivilligorganisationerna anordnas årligen Hälsoveckan.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen erbjuder Hälsoveckan som ett ramverk, föreningar, kommunala och
regionala verksamheter fyller veckan med innehåll. Under veckan uppmärksammas hälsans
beståndsdelar såsom goda levnadsvanor samt sociala- och kulturella aktiviteter. Det handlar om att lyfta
fram det som görs varje dag året runt, men det är också ett tillfälle att arrangera särskilda aktiviteter. I
samband med Hälsoveckan ska vi även erbjuda föreningslivet en mötesplats för att kunna visa upp sig.
Ambitionen är att även fortsättningsvis kunna erbjuda invånarna i Borås en händelserik vecka med
hälsan i fokus där deltagande aktörer tar ett allt större ansvar för Hälsoveckan.
Lokalt folkhälsoarbete
Simskola för kvinnor. Folkhälsoenheten samordnar och erbjuder simskola för kvinnor från 16 år och
uppåt. Simskolan sker i samverkan med föreningslivet och AB Bostäder. Under 2018 kommer än mer
vikt läggas vid att skapa en mer blandad grupp utifrån ursprung, ålder och var i Borås man bor. Arbetet
med att rekrytera blivande simlärare ur gruppen ska också utvecklas.
Ökat valdeltagande. Inom ramen för samverkansuppdraget för lokalt inflytande kommer
folkhälsoenheten initiera och driva arbetet för ett ökat valdeltagande 2018. Insatser riktas till områden
med lågt valdeltagande.
Lokalt inflytande. Nätverken för barn- och unga samt områdesnätverken kommer att genomsyras av
folkhälsofrågor och lokala utvecklingsarbeten. Enheten är en del av den fortsatta utvecklingen av
hälsofrämjande Mötesplatser för boende på samtliga prioriterade områden.
Hässleholmen/Hulta. Arbetet med delaktighet kring ombyggnationen av Bodavallens idrottsområde
bland boende kommer att fortsätta. Bland annat planeras trygghetsvandringar kring Bodavallens
idrottsområde under 2018. Tandborstning i förskolan är ett avslutat projekt och man behöver se över
vilka förskolor som borstar tänderna och erbjuda nya förskolor i området att påbörja tandborstning.
Här tillhandahåller folkhälsoenheten material. Kvinnocaféet fortsätter och utvecklas. Idealt är att
kvinnorna tar initiativ/fortsätter att ta initiativ till insatser för utveckling av området, sociala evenemang
och kunskapshöjning.
Norrby. Under 2018 kommer arbetet med att stärka kvinnors hälsa på Norrby att fortsätta.
Norrbyhusets verksamhet kvinnocaféet kommer att vara utgångspunkten för att nå kvinnor. Inom en
rad olika områden kopplat till hälsa kommer kvinnor erbjudas föreläsningar och aktiviteter.
Sjöbo. Under 2017 startade en mobilisering rörande att kraftsamla kring stadsdelen Sjöbo. Bland annat
initierade områdesnätverket frågan om en nyöppning av biografen på Sjöbo torg och styrgruppen kring
sociala investeringsfonder i Borås stad lyfte Sjöbo som ett område att fokusera på. Arbetet med att hålla
ihop satsningarna och kraftsamlingen samverkande aktörer emellan, såväl internt som externt, beräknas
pågå under 2018 och några år framöver.
Psykisk hälsa
Fem kurser inom MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa planeras under året, kursen riktar sig till
personer som jobbar med ungdomar eller äldre. 100 utbildningsplatser erbjuds per år. Kursen är
kunskapshöjande inom psykisk ohälsa och ger deltagaren verktyg att bedöma och hantera situationer.
En utvärdering av 2017:s kurser ska göras där staden bör ta ställning om fler personer ska utbildas till
instruktörer som kan ge kurser.
Välfärdsbokslut
I välfärdsbokslutet samlas folkhälsodata som låter oss jämföra såväl geografiskt och socioekonomiskt
som ur ett ålders- och genusperspektiv. Det ger staden basmaterial för att kunna följa folkhälsan i
befolkningen över tid. Folkhälsodata samlas in årligen. Rapporten Välfärdsbokslut och hälsoenkäten till
årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet görs däremot vartannat år.
Under 2017 har förvaltningen arbetat vidare med åtgärdsplanen och de prioriterade områdena.
Dessutom har Välfärdsbokslut 2016 tagits fram. Under 2018 kommer det vara ett särskilt fokus på att
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sprida resultatet av hälsoenkäten och Välfärdsbokslutet 2016 samt att följa arbetet med åtgärderna i
åtgärdsplanen.
Äldres hälsa
Personer över 65 år har generellt en mycket god hälsa och medellivslängden ökar fortfarande i den
svenska befolkningen. En mycket stor andel av de äldre har inga insatser från kommunen utan klarar
sig själva.
Föreningsliv och kulturaktiviteter har stor betydelse för äldres hälsa och välfärd och en mycket stor
andel deltar i det rika utbud som finns i Borås. För dem som haft ett lågt socialt deltagande i arbetsför
ålder och för dem med funktionshinder av olika slag innebär åldrandet dock ännu sämre möjligheter till
social stimulans, vilket i sin tur kan leda till ohälsa av olika slag.
Under 2018 kommer förvaltningen därför att arbeta för att förbättra situationen för dem som av olika
skäl inte nås av det utbud som nu finns. Syftet med detta arbete, som sker i bred samverkan i Borås
Stad, är att:
•
•
•
•
•
•

bibehålla ett socialt engagemang
främja fysisk aktivitet
stödja kognitionen, det vill säga att ”hålla huvudet igång”
främja måltiden och vikten av bra mat
minska användningen av alkohol och tobak
främja psykisk hälsa

Jämlik hälsa - Parasportcenter
Jämlik Hälsa är ett projekt som stöttats av Arvsfonden och vänt sig till målgruppen personer med
funktionsnedsättning. Arbetet har utgått från Sjuhäradshallen/Parasportcenter i samverkan med Sociala
omsorgsförvaltningen och föreningslivet. Projektet har haft utbildning av hälsocoacher, coachande
ledarskap och idrottsskola anpassad till målgruppen, gruppaktiviteter med instruktörer, aktivitetsdagar i
samverkan med föreningslivet med mera.
Det treåriga projektet har beviljats medel till och med februari 2018. Meningen är att verksamheten
därefter ska permanentas och efter projektets slut drivas av någon annan än kommunen. Driftsformen
är ännu inte klar, men SISU idrottsutbildarna har sökt medel från IVO för att kunna driva daglig
verksamhet med utgångspunkt i en idrotts- och hälsoinriktning och kan bli en part i den framtida
driften.
Budget
Ett avtal om folkhälsoinsatser har tecknats mellan Borås Stad och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
för perioden 2017-2020. I avtalet har parterna kommit överens om att vardera avsätta 14 kronor per år
och invånare för lokalt befolkningsinriktat folkhälsoarbete. Totalt blir det 1 538 tkr för 2018, vilket
motfinansieras av tjänster placerade på Folkhälsoenheten. Medlen fördelas över de
verksamhetsområden som beskrivits ovan. Samtidigt finns ett avtal om tjänster, där Södra Hälso- och
sjukvårdsnämnden delfinansierar tre tjänster med 1 102 tkr.
Ambitionshöjande åtgärder
Under 2017 inleddes ett arbete för att på ett djupare plan förstå de bakomliggande faktorerna till
psykisk ohälsa hos unga. Under 2018 kommer vi att i mindre skala prova kommunala insatser med syfte
att främja den psykiska hälsan hos unga. Dessutom kommer Borås Stad att ansöka om att bli
återcertifierade som en Säker och Trygg kommun, vilket kommer att innebära en hel del arbete för
enheten.
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4.5.8 Träffpunkt Simonsland
Analys av verksamheten
Träffpunkt Simonsland har som uppdrag att skapa en attraktiv mötesplats som gynnar samverkan på
många plan gällande verksamhet och lokaler, som bryter isoleringen och främjar gemenskap. Det är
viktigt att skapa en mötesplats för alla målgrupper och åldrar.
Anhörigkonsulenter
Anhörigstödet är till för de personer som ger stöd eller vårdar en närstående som har missbruk,
långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktiosnedsättning eller hög ålder. Anhörigkonsulenterna
samordnar och organiserar anhörigstödet i Borås Stad och är de tjänstemän i Borås Stad som har
aktuell kunskap om anhörigstöd och som anhöriga/personal kan vända sig till för att få råd och stöd.
Ett viktigt arbete är att identifiera anhöriga och erbjuda stöd i ett tidigt skede. Ett nyckelord för
anhörigstödet är samverkan med andra huvudmän, föreningar och organisationer. Anhörigstöd för
yngre än 18 år saknas, vilket anhörigkonsulenterna har lyft för vidare utredning/omvärdbevakning.
Tillsammans med folkhälsoenheten har utbildningar i MHFA fortlöpt enligt plan och ska så även
fortsätta under 2018.
Café Simon
I caféet jobbar personer som av olika anledningar är utanför ordinarie arbetsmarknad. Antal
kassakunder har ökat sedan våren 2016 med 4000 kunder. Caféet har ökat sin omsättning med cirka
25%. I dagsläget har vi öppet mer än vad caféet har kapacitet för (48 timmar per vecka). Verksamheten
är idag sårbar och för att få en fungerande, hållbar och långsiktig lösning så måste vi hitta andra
lösningar på hur caféet ska drivas. I första hand ska vi söka samverkan med civilsamhället, antingen
genom ett socialt företag alternativt genom någon annan form av föreningssamverkan. I andra hand
kan vi söka samverkan med Arbetslivsförvaltningen som eventuellt kan ha en handledare på plats och
som i sin tur kan arbetsleda personer som idag står utanför arbetsmarknaden.
Syninstruktör
Syninstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för personer med synnedsättning eller blinda, för
att i så stor utsträckning som möjligt klara av vardagen och kunna leva ett så självständigt liv som
möjligt. Samverkan med synskadades riksförbund fortlöper samt med Borås Stad och näringslivet.
Demensteamet
Demensteamet har som uppgift att möjliggöra kvarboende i ordinärt boende genom stöd och
information till den enskilde och dess anhöriga. Dessutom är man en lättillgänglig stödfunktion inom
demensområdet för medborgaren och verksamheterna i Borås Stad. Demensteamets uppdrag
förändrades i omorganisationen 2017 till att enbart ansvara för de demenssjuka i ordinärt boende och
dess anhöriga över 65 år. Antalet nybesök liknar 2016, dock ökar antal spontanbesökare och
telefonrådgivning. Det finns ett fortsatt stort intresse för anhöriggrupperna medan antalet besökare på
demensteamets månadsträffar minskat, vilket kommer att utvärderas 2017 för att förändra upplägget
inför 2018.
Frivilligsamordnare
I budgetramen finns det medel för en tjänsteman. I kommunfullmäktigebeslutet står att en driftkostnad
för frivilligcentralen bör vara 100 000 kronor per år och detta äskas inför 2018. För att få bra livsvillkor
för invånarna krävs verksamhetsmedel för att kunna stå för utgifter så som bussresor, fikabiljetter och
arrangemang. Frivilligsamordnaren har cirka 60 frivilliga i sin verksamhet och cirka 30 deltagare. Många
möten har skett på Träffpunkt Simonsland men även i hemmiljö.
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Några exempel är;
•
•

En kvinna uppsökte frivilligsamordnaren inför sin 90 års dag. Personen hade ingen att fira sin
stora dag med. Frivilligsamordnaren matchade denna träff vilket förgyllde bägge parters dag.
En annan person har sedan ett par år svårigheter att ta sig ut på grund av en stroke. En av våra
frivilliga träffar denna person en gång i veckan. Allt från rundresor i Sjuhärad till fika på
Träffpunkt Simonsland.

En frivilligtimme räknas som en hemtjänsttimme enligt frivilligorganisationen. I Borås Stad kostar en
hemtjänsttimme 553 kronor. Våra frivilliga har till och med 30/6 utfört cirka 350 timmar vilket betyder
i kronor 193 tkr.
Inför 2018 äskas 100 tkr för att möjliggöra aktiviteter för personer som är ensamma inom ramen för
frivilligverksamheten.
IKT-samordnare
IKT-samordnaren har i sitt uppdrag att ge information om viss teknik- och vardagshjälpmedel. Under
året har visningsrummet byggts upp till en tillgänglig miljö. Man har även haft över 20 tillfällen med
teknikcafé tillsammans med frivilliga. Dessa caféer ser vi som en nyckelaktivit inför 2018.
Samordnarens uppdrag har ändrats sedan omorganisationen och det har givit möjlighet att filma våra
arrangemang så att även personer i hemmiljö kan delta. Under 2018 kommer e-träffpunkten att
utvecklas.
Föreningssamordnare
Föreningssamordnaren har i uppdrag att samverka för föreningarna i huset, samt att samverka med
Borås Stad och andra verksamheter. Föreningssamordnaren kommer under 2018 arbeta med att finna
samverkansprojekt mellan föreningarna samt besöka alla föreningarna i huset.
Taxor inför 2018
Träffpunkt Simonsland ersatte verksamheten som fanns på Sparrehus och Spinnaren och tar i dagsläget
inte ut några hyror för de föreningar som bedriver sin verksamhet där, undantaget de föreningar som
hyr kontor.
I dagsläget är det cirka 30 föreningar som bedriver verksamhet i huset och inte betalar någon hyra.
Föreningsenheten har fått samtal om att det är ”orättvist” att föreningar på Träffpunkt Simonsland är
hyresbefriade. Externa vill hyra på Träffpunkt Simonsland men eftersom inga taxor är beslutade är det
svårt att hyra ut. Även Borås Stads olika verksamheter vill nyttja lokaler för till exempel Psykriatrins dag
och 80–årsdagarna. Detta medför extra arbete för tjänstemännen i huset.
I uppdraget ingår att ha ett levande hus och i dagsläget får man säga nej till externa gäster som vill hyra
vissa kvällar och helger. Träffpunkt Simonsland har ingen budget för slitage av möbler och hjälpmedel
och kan heller inte tillhandahålla personal vid uthyrning då detta skulle drabba den ordinarie
verksamheten.
Verksamheten vill tillsammans med föreningarna i huset skapa en taxa som passar för husets uppdrag.
Tanken är att husets målgrupp äldre- och funktionshinderverksamhet samt verksamheternas
målgrupper ska prioriteras.
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4.5.9 Anläggningsenheten
Analys av verksamhet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhandahåller anläggningar för idrotts-, motions-, utebad- och
friluftsverksamhet. Anläggningarna ska också kunna tjäna som arrangemangs- och
evenemangsanläggningar där så är möjligt. Uppgiften är att med bra service tillhandahålla god miljö i
funktionella anläggningar till skolidrott, föreningar och allmänheten. Vår bokningscentral svarar för
uthyrning av idrottsanläggningar i stadens samtliga delar. Målet är att driva anläggningarna så att de
upplevs som attraktiva med hög standard och servicenivå. I målet ingår att åstadkomma ett optimalt
öppethållande och högsta möjliga nyttjande. Föreningar och privatpersoner skall genom
bokningscentralen på ett enkelt sätt kunna boka lokaler och anläggningar.
Föreningsdrift alternativ driftform
Fritids- och folkhälsonämndens intentioner är att låta föreningar och/eller byalag sköta driften av
anläggningar så långt det är möjligt. I de samtal som förs mellan förvaltningens personal och berörda
föreningar diskuteras alltid dessa frågor. Idag finns ett 20-tal föreningsavtal.
Idrotts-/fritidsanläggningar
I Knalleland och runt Borås Arenaområdet pågår det många olika aktiviteter för att förstärka arenorna
och skapa ännu bättre förutsättningar för idrott. I praktiken pågår det utvecklingsarbete inom samtliga
arenor. Borås Arena AB planerar för en ny fullstor fotballshall vid Ryda sportfält. På huvudarenan
(Borås Arena 1) planeras en uppgradering av hela anläggningen för att möta framtidens krav på en
modern och anpassad arena för toppfotboll på nationell och internationell nivå. Nya utebanor för
tennis och padel har färdigställts under 2017 på Ålgårdsplan. Det är Elfsborg Tennis som investerat
med hjälp av ett anläggningslån, lagom till SM-veckan och lag-SM i tennis samt för funktionsnedsatta. I
Ryahallen har löparbanorna uppdateras till den senaste versionen. Vid Alidebergsbadet har hopptornet
restaurerats inför SM-veckan och anläggningen är nu komplett för stora nationella tävlingar.
Vid Skatehallen planeras en utbyggnad för att bereda fler idrotter plats, bland annat klättrarna. Arbetet
kommer förhoppningsvis igång under senhösten 2017 för att färdigställas tidigt under 2018.
Isyta är en bristvara i Borås och nämnden har fått ett tillskott på 15 milj kr för en investering av en
fullstor konstfrusen isyta vid Bodavallens idrottsområde. Målet är att isytan ska vara färdig till säsongen
2017/2018. Detta löser allmänhetens behov av isyta, men det löser inte föreningarnas behov. I den
pågående Hallutredningen kommer vi att påvisa behovet av mer isyta för föreningslivet.
Borås Arena är fortfarande en av Sveriges bästa fotbollsarenor, trots att några nya tillkommer varje år.
Det pågår en projektering inför en ombyggnad och uppgradering av Borås Arena som framförallt ska
förbättra för publiken. Det är snart 11 års sedan Borås Arena invigdes och tiden har kommit ikapp
anläggningen. Nya krav och önskemål har tillkommit och en uppgradering behövs för att även i
framtiden räknas som en av Sveriges bästa arenor. Byggandet kommer delvis att ske under pågående
fotbollssäsong, vilket blir en logistisk utmaning.
Sjuhäradshallen. Verksamheten i Sjuhäradshallen växer i oförminskad takt. Den lite mindre D-hallen,
som idag används främst av gymnastikföreningar, är ofta fullbokad och parasporten har svårt att få
tider. En tillbyggnad av en mindre hall mot Ålgårdsplan vore önskvärd. Då kunde parasporten utöka
och fullt ut använda D- och E-hallen till sina aktiviter och den fasta mellanväggen fungera som såväl
fysisk avgränsning som ljudavgränsning.
Ryavallen. Under 2018 kommer Ryavallen att rustas upp och förberedas inför Junior EM (U20) i
friidrott sommaren 2019. Bland annat behöver belysningen lagas och bytas till mer energisnåla lampor,
friidrottsanläggningen kompletteras med en kulring och längdhoppsgrop samt förbättringar göras på
läktaren för publik, press och sekretariat. Även ljud- och elanläggningen behöver ses över.
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Konstgrässtrategi. Konstgräsutbyggnaden är i praktiken klar och ersätts nu med en plan för ett
successivt utbyte av de befintliga planerna i en ordning som bygger på utnyttjandegraden.
Ryda sportfält. På den norra delen av sportfältet planeras en hall som rymmer en fullstor fotbollsplan
med konstgräs. Målet är att hallen ska vara färdig för bruk till vintersäsongen 2017/2018. Hallen ska
innehålla omklädningsrum och en mindre samlingsyta. Mycket av föreningarnas vinterträning kan sedan
förläggas i denna hall. Antalet vinteröppna konstgräsplaner kan därigenom minskas, vilket ger förutom
minskade kostnader, även minskat slitaget på konstgräset och minskad spridning av gummigranulat.
Bodavallens idrottsområde. Bodavallen är ett strategiskt beläget idrottsområde i en tätbefolkad
stadsdel. Med en grundskola på ca 550 elever, en dominerande idrottsförening, etablerade
fotbollsplaner och stora grusytor, så kan området vidareutvecklas och förädlas. Det finns ett stort
behov av upprustning av befintliga omklädningsrum, att utveckla olika idrotter och friluftsliv samt att
se över jämställdhetsaspekten och tillgängligheten i området. I en nyligen avslutad "röstning" bland
skolans elever, från förskola till åk 9 på Boda med 950 röstande elever, så finns det starka önskemål
från flickor att dans/scen, rullsridskor, gymnastik samt tennis ska utvecklas i området. Motsvarande
önskemål från pojkarna är Parkour, kampsport, fotboll och basket. Samverkan i området ska ske med
fritidsgård, bostadsbolag och civilsamhället samt stimulera till att andra idrotter kan etableras i området,
sett ur ett jämställdhetsperspektiv.
Boråshallen har genom åren använts flitigt och trycket är fortsatt stort. En förstudie har gjorts för att
utröna renoverings- och utbyggnadsbehovet. I ett gemensamt förslag med
Lokalförsörjningsförvaltningen presenteras en successiv renovering och ombyggnad av Boråshallen
under de kommande åren. En del åtgärder har skett, men renovering och anpassning av
omklädningsrummen samt tillgänglighetsanpassning kvarstår.
Sundholmens herrgård i Äspered drivs av Borås Stad. Lokalförsörjningskontoret ansvarar för driften,
vilket innebär att större ombyggnationer och reparationer ombesörjs genom deras ansvar. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen ansvarar för daglig drift, vilket innebär personalansvar, uthyrning, matlagningen,
skötsel av grönytor och vaktmästeri. Borås Stad övertog Sundholmen för 21 år sedan. Sedan dess har
huset renoverats upp och grönytor, parkering och bastu anlagts.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har gjort en satsning på uthyrningsdelen, vilket har inneburit att
annexets sovrum har renoverats och fått ny högre standard. Matsalen har anpassats till 50 sittande
matgäster med nya möbler, delar av köket har renoverats och fått en ny spis, samt att en handikapramp
har anlagts till huvudbyggnaden. Stora konferensrummet har renoverats och nya möbler har
införskaffats. Bastubyggnaden har fått en ny glasfiberklädd badbalja. Anläggningen marknadsförs i
första hand internt inom kommunens förvaltningar och bolag. Under kommande år ska vi öka
marknadsföringen internt för att generera fler veckokonferenser. Sopsorteringen ska utökas. En bättre
och mer effektiv köksutrustning ska inhandlas.
Lokaluthyrning. Borås Stad ingår som en av 200 kommuner i Sverige som har gått samman i en
gemensam SKL-upphandling kring ett boknings- och föreningsbidragssystem. Behovet är stort och
förväntningarna höga på att hitta ett modernt och anpassat system som underlättar lokalbokningar för
såväl allmänheten, föreningar och vår egen personal.
Spår och leder samt badplatser
Under våren 2016 fattade nämnden beslut om en långsiktig plan kring utvecklingen av spår och leder i
kommunen. Planen beskriver ett behov av underhåll och investeringar samt förslag på nya spår/leder.
Utredningen och planen lägger stor tyngd på att förvaltningens mål ska vara att underlätta för
allmänheten att besöka och aktivera sig i sina nära grönområden och skogar och på så sätt också verka
för en bättre hälsa bland befolkningen. Faktorer som har särskild betydelse för ett bra friluftsliv är
närhet, tillgänglighet och information.
Utredningen täcker hela kommunen och visar tydligt vilka områden som bör utvecklas inom de
närmsta åren. Prioriteringen av dessa områden har skett delvis utifrån befolkningssiffror och delvis
utifrån Borås Stads välfärdsbokslut. 2017 var första året i den femåriga satsningen
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Några av de projekt som kommer att genomföras under 2018 är:
•
•
•
•
•
•

Kulturled på Norrby – det finns mycket små möjligheter till friluftsliv och naturkänsla på
Norrby – här väljer vi stället att skapa en kulturled som lyfter fram Norrbys historia.
För att underlätta för Sjöboborna att nå den elbelysta promenadstigen längs Viskan kommer vi
att elbelysa stigen mellan Sjöboparken och Viskan.
En långled kommer att anläggas som utgår från Kransmossen och som förbinder detta område
med bl.a. Hedvigsborg, Transås, Björkehov, Älmås och Gånghester. Leden läggs så att det
också enbart går att vandra på södra sidan av Gånghestervägen.
Arbetet med den elbelysta promenadslingan runt Dalsjön tillsammans med Attraktiva Toarp
fortsätter. Dalsjöfors är idag det enda större samhället utanför Borås som saknas elljusspår.
Anlägga parkeringsplatser för besökande till den mycket välbesöka Banvallen som är en ypperlig
aktivitetsyta för olika sorters idrotter och vardagsmotion.
Utbyte av elljusspåret vid Kypegården

Under år 2018 fortsätter förvaltningen med att byta ut de gamla bryggor som fortfarande finns på
många badplatser. Fokus under 2018 ligger på den välbesökta badplatsen i Sjömarken, där också
kommunens badresor håller till under sommarlovet.
Förvaltningen kommer också att fokusera på att restaurera badplatsen i Frufällen, där gammal
sprängsten som använts som fyllnadsmassor börjat glida ner och lägga sig på botten vid bryggan och
stranden. Här vill vi ta bort sprängstenen och ersätta med en stabilare stensättning som står emot både
vatten och is.
Sedan flera år tillbaks har frågorna beträffande båtramper i Öresjö ökat markant, och då det inte finns
någon förvaltning i Borås som har båt- och rampfrågor på sitt bord, så blir Fritids- och
folkhälsoförvaltningen den naturliga motparten för de många som har frågor inom detta område.
Förvaltningen vill därför dels uppföra en båtramp som kan nyttjas av allmänheten i Öresjö samt också
genomföra en utredning beträffande båtramper och båtbryggor i kommunen.
Ambitionshöjande åtgärder
Prioriteringen för 2018 ligger på framför allt tre områden. Vi vill förstärka och förbättra våra spår och
leder samt utebadplatser och vi vill underlätta och skapa förutsättningar för människor med
funktionsnedsättning att ta del av det breda fritidsutbudet som Borås har. Vi är övertygade om att
kunskapen om människor med funktionsnedsättning måste öka, speciellt för de som behöver extra
kognitivt stöd. Dels så behöver kunskapen öka inom vår egen organisation men också inom
föreningslivet. Här måste riktade insatser skapas för att uppnå ett jämlikt fritidsutbud på lika villkor.
Som tredje prioriterade uppgiften är att utveckla Bodavellens idrottsområde till ett sjudande
aktivitetscentrum med allehanda fritidsverksamheter. Till säsongen 2017/2018 hoppas vi att en fullstor
isyta finns på plats för att tillgodose föreningar och allmänhetens behov av isyta.
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4.5.10 Badenheten
Analys av verksamheten
Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet i och vid vatten till bad,
träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning.
Asklandabadet är anpassat och hyrs främst ut till personer med olika funktionsnedsättningar.
Mål som vi på badenheten arbetar efter enligt Vision 2025 är att skapa mötesplatser och att ta ansvar
för barn och unga. Dessa mål arbetar vi kontinuerligt med både genom att erbjuda vattenträning i
grupp, babysim, simlekis, simundervisning för både barn och vuxna, crawl kurser för nybörjare och
erfarna. Vi arbetar också ständigt med att öka tillgängligheten oavsett om man har någon typ av
funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund som begränsar möjligheten till att vistas på någon av våra
anläggningar.
När det gäller skolornas simskoleverksamhet så är målet att 90% av eleverna i år 3 ska kunna klara av
att hoppa eller dyka i på djupt vatten och därefter simma 25 m. De elever som inte klarar målet erbjuds
att följa med även nästa klass från sin skola. Vi har även grupper där elever i åk 6 ges möjlighet att träna
för att klara de nationella målen som är att simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. Vi ser en tendens
att behovet av dessa grupper ökar.
Borås stads friskvårdssatsning behåller sin popularitet där alla anställda av Borås Stad erbjuds fria bad
på våra publika badanläggningar. Vi har även ett friskvårdsavtal för alla anställda inom Västra
Götalandsregionen och flera företag i och runt Borås.
Samverkansprojekt ”Sommardoppet", som bedrivs i samverkan med simklubbarna SK70 och SK
Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad är en gratis kurs i vattenvana för alla 5åringar i Borås Stad. Vi planerar för en fortsättning av detta projekt även under 2018.
Vi håller nu vårt största bad, Stadsparksbadet, stängt till september 2018. Detta har medfört stor
planering för att bereda plats för alla skolors simskolor på de övriga baden. Vi räknar även att
badbesöken kvällstid kommer att öka på våra andra tre bemannade bad.
Stadsparksbadet är vårt största bad med flest besökare, ca 260 000 besök, och är ett äventyrs- och
motionsbad mitt i centrala Borås. Anläggningen kan erbjuda alla typer av undervisning i vatten,
motionssim och vattengymnastik. Barnkalas och annan uthyrning är vanligt på Stadsparksbadet.
Simundervisning är en prioriterad verksamhet, där samtliga skolor erbjuds undervisning av badenhetens
egen personal. På badet finns privata aktörer som driver café- och restaurang. Ett antal föreningar
bedriver olika typer av verksamhet i badet. Anläggningen är normalt öppen ca 347 dagar per år.
Efter 32 år stänger vi för en omfattande renovering. Badet beräknas öppna igen under hösten 2018. Allt
kakel, rutschkana, det mesta i maskinrummen kommer att bytas ut. Omklädningsrummen blir större
och receptionen kommer att byggas om.Alla skolors simskolor har flyttats ut på de övriga baden under
renoveringen. Skolorna har själva fått välja vilken simhall som har passat dem bäst. Ingen skola har valt
att stå över undervisningen utan man har hittat alternativ som fungerar.Vi kommer också att jobba med
att justera öppettider, schema med mera för att bättre kunna tillgodose våra gästers behov när vi öppnar
igen. Vi har tidigare haft en privat aktör som drivit gymverksamheten på Stadsparksbadet, denna aktör
har avslutat sitt kontrakt med oss och när vi öppnar efter renoveringen så har vi förhoppningsvis en ny
aktör i vår träningshall.
Borås Simarena invigdes 2010 och är en mycket populär motions-, tränings- och tävlingsanläggning.
Anläggningen är öppen ca 360 dagar per år och tar emot ca 170 000 besökare. Simundervisning är en
prioriterad verksamhet, där skolor i närheten erbjuds undervisning av badenhetens egen personal.
Föreningslivet har fått förutsättningar att växa i antalet grupper och aktiviteter. Anläggningen är också
populär som träningsanläggning för simföreningar runt om i landet samt Norge och Danmark.
Simarena samverkar med föreningslivet och skapar förutsättningar för simundervisning för
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ensamkommande barn/ungdomar. I samverkan med Svenska Livräddnings Sällskapet (SLS) arrangeras
även Simlärarutbildningar
Borås Simarena har under de senaste åren jobbat upp en stor kundgrupp som kommer enbart för
vattenträning. Dessa grupper måste vi tyvärr dra ned något på nu när simskolor från Stadsparksbadet
ska beredas plats. Dessa grupper är något som vi givetvis kommer att återuppta när Stadsparksbadet
åter öppnar igen. Vi ser fram emot ett 2018 med högtryck för Borås Simarena.
Alidebergsbadet är ett populärt utomhusbad och utflyktsmål under sommarmånaderna. Anläggningen
är föreningsdriven och har ca 20 000 besökare. Dessutom lämpar sig anläggningen bra för tränings- och
tävlingsverksamhet. Under året kommer man att iordningställa för fler träningsformer på området.
Löpning och utegym ökar attraktionen för Alidebergsbadet som friskvårdsanläggning.
Sandareds sim- och idrottshall profil är ett bad med omtanke om hela familjen. Tre dagar i veckan
öppnar vi redan kl. 06.00 för morgonpigga motionärer. Under dagtid är det undervisning för skolor.
Eftermiddagar och kvällar erbjuds babysim, simskolor för barn och vuxna, crawlskolor, aquapass med
aufguss, barnkalas, föreningsverksamhet och motionssim. I vårt café kan man köpa fika men även ett
mindre urval badartiklar. Badanläggningen är öppet 10 månader på året och har stängt för allmänheten
under sommaren. Under dessa två månader bedrivs sommarsimskolor, sommardoppet och
lägerverksamhet. Då görs även storstädning och underhållsrenovering. Vi fortsätter att hålla HLRkurser för Borås Stads anställda och för föreningar och företag. Det finns en simklubb i Sandared som
har stor verksamhet i badet från kl. 16.00 på måndagar då badet håller stängt för allmänheten. De
bedriver även verksamhet efter vår stängning på lördagar och hela söndagarna. Idrottshallen används av
skolorna på dagtid och på kvällar och helger är föreningslivet och allmänheten i hallen.
Dalsjöbadet/Dalsjöhallen är en anläggning som innehåller sim- och idrottshall, café, lokal för
bordtennis/gruppträning/kampsport, skolgymnastik, lokaler för brottning och skytte samt två
förskoleavdelningar. I direkt anslutning till anläggningen ligger en gräsplan, en konstgräsplan, ett
utegym samt motionsspår i varierande längder. Sedan december 2016 har vi även en fristående,
gemensam, bastu. Den ger oss möjlighet att ytterligare utveckla vår verksamhet, i synnerhet mot
grupper eftersom vi nu har något konkret att locka med förutom simning. Dagtid används
anläggningen främst för skolornas sim- och idrottsundervisning samt på kvällar och helger av allmänhet
samt av föreningar. Gymverksamheten i badet drivs av en privat entreprenör. Badanläggningen är
normalt öppen ca 10 mån på året och har stängt för allmänheten under sommaren. Under dessa två
månader bedrivs sommarsimskolor. Då görs även storstädning och underhållsrenovering.
Dalsjöbadet profilerar sig som ett lugnare alternativ, med huvudinriktning på vuxna samt barn upp till
12 år. Speciella motionssimkvällar med lugn och mysig miljö, bastuverksamhet, simskolor för både barn
och vuxna, lek och plask, minisim, barnkalas samt olika former av vattenträning i egen regi är några av
de verksamheter som erbjuds. Målet är att få så många som möjligt att komma till anläggningen och att
den ska kunna erbjuda motionsformer för flera smaker.
Prioriteringen för Dalsjöbadet är att utveckla barnverksamheten. I dagsläget kan vi inte separera
temperaturerna för att bedriva olika verksamheter beroende på vilken målgrupp som är och badar. En
långsiktig ambition är att åstadkomma detta. Även miljön runt bassängerna i allmänhet och den lilla i
synnerhet är i behov av upprustning, dels med tanke på säkerheten och dels med tanke på utseendeoch attraktionskraft. Vi har även under 2017 fått in önskemål om att bygga en höj- och sänkbar,
tempererad tränings- och motionsbassäng. I dagsläget är det barnverksamheten som är prioriterad men
det är ändå glädjande att märka att badet finns i tankarna hos invånarna när det gäller motion och
rehabilitering
Viskaforsbadet består av en liten bassäng med omklädningsrum, dusch och bastu. Badet är obemannat
och ligger i anslutning till Viskaforsskolan och används i undervisningen samt hyrs ut till olika
föreningar och fritidsgårdar.
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Asklandabadet är ett unikt funktionshinder anpassat bad med bassäng och bastu som ligger bredvid
Hedagårdens dagliga verksamhet och Asklandaskolan i Fristad. Badet har funnits sedan början på 1970talet och hyrs idag för närvarande främst ut till daglig verksamhets olika arbetsplatser samt olika
boenden och skolor, dock inte till enskilda privatpersoner.
Ambitionshöjande åtgärder
Vi har tagit ett initiativ och kallat samman olika aktörer som jobbar med badutveckling och utbildning
av badhuspersonal runt om i Sverige. För närvarande deltar Umeå, Uppsala, Malmö och Borås. Vi är
alla oroade över att utbildningar för yrkeskategorin Badmästare läggs ner undan för undan och att det
inte finns några yrkesutbildningar kvar längre. Vi har många badhus i Borås och har svårt att rekrytera
utbildad personal. Vi tar nu detta ett steg vidare i Borås i samverkan med bland andra
Vuxenutbildningen. Inom Badenheten har vi startat ett större utvecklingsarbete för all vår personal.
Arbetet startar under hösten 2017 och kommer att pågå under hela 2018.Vi kommer att arbeta med
områden som utbildning, arbetsmiljö, titulaturer, verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och lön.
Detta görs för vi ska få mer utbildad personal till våra simhallar, höja statusen för yrket och att
personalen ska hålla för arbete ett helt yrkesverksamt liv. Vi har även startat en förstudie för att göra en
ansökan i ett treårigt EU-projekt. Här är syftet att vår personal ska få komma ut och jobbskugga
personal på andra badanläggningar ute i Europa i en omvärldsbevakning. Detta för att ta med sig goda
tankar och ideer tillbaka till Borås.
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4.6 Bidragsramen
4.7 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Budget 2018

52

45

45

45

-39 611

-40 245

-40 245

-41 045

0

0

0

0

Nettokostnader

-39 559

-40 200

-40 200

-41 000

Kommunbidrag

39 550

40 200

40 200

41 000

-9

0

0

0

Ackumulerat resultat

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat

4.8 Nämndens uppgift
Analys av verksamheten
Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela föreningsbidrag till
barn/ungdoms-, invandrar-, pensionärs-, funktionshinder- samt sociala föreningar.
Förutom bidragsgivning till föreningslivet så utför föreningsenheten ett stort antal aktiviteter och
processer tillsammans med det lokala föreningslivet och ofta i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.
Bland annat så är avdelningen med och samordnar Föreningsveckan, Idrottsskolan, arbetet med Säker
och trygg förening samt kontinuerliga träffar med föreningsanställda. Utbildningar på temat
föreningskunskap spelar en central roll i enhetens uppdrag att stärka demokratiarbetet i föreningslivet.
Föreningsenheten spelar en stor roll i de många olika arrangemangen och tävlingarna som avgörs i
Borås. Ett nytt inslag i enhetens ansvarsområde är arbetet med Överenskommelsen.
Säker och trygg förening, har sedan 2013 haft stor påverkan på föreningarna i Borås då det infördes
ett krav på certifiering för att få lokalbidrag. Andelen certifierade föreningar ökar varje år och i takt med
att materialet förbättras och förenklas underlättas arbetet ute i föreningarna. Under 2017 är ca 90
föreningar certifierade.
Idrottsskolans arbete i socialt utsatta områden har gett resultat. Vi finns nu representerade i samtliga
av Välfärdsbokslutets definierade områden som socialt utsatta. Motion och rörelse tidigt i livet har stor
inverkan på hur aktiv man är i vuxenlivet och Idrottsskolan kan ha en avgörande roll i fostrandet till en
aktiv fritid. Att finnas och verka i dessa områden ger förhoppningsvis resultat på sikt.
Den digitala närvarorapporteringen har ökat markant sedan starten 2012. Från och med 2018 ska
alla föreningar som söker aktivitetsstöd göra det via en digital plattform. Det ger oss ett bredare och
bättre underlag för statistik i syfte att snabbare kunna se förändringar och följa upp med eventuella
åtgärder. Genom den digitala rapporteringen får vi också större möjligheter att följa föreningarnas
jämställdhetsarbete i både styrelser och bland aktiva unga. Vi kommer att följa utvecklingen noga i vår
ambition att få ett jämställt föreningsliv.
Föreningsenheten träffar föreningar kontinuerligt. Träffarna har tre viktiga syften; enheten får en bättre
vetskap om vilka aktiviteter som genomförs, enheten kan informera föreningarna om vilka möjligheter
förvaltningen kan erbjuda och avslutningsvis att skapa bra och tillitsfulla relationer. Träffarna
genomförs i samarbete med SISU Idrottsutbildarna i Borås.
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Tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen pågår ett samarbete kring de sociala föreningarna. En
ökad kunskap och en bättre kontakt med dessa föreningar gör att verksamheten utvecklas positivt.
Föreningarna kan också hitta nya samverkansformer med andra föreningar som man inte gjort tidigare.
Under 2017 har arbetet med satsningar på föreningsverksamhet i utsatta områden pågått. Det socialt
riktade bidraget har använts ihop med andra satsningar i syfte att skapa så kallade ”vinn-vinn”
situationer. Ett exempel på en sådan är SISU:s och Arbetslivsförvaltningens ”Sports for you” projekt
som bland annat vänder sig till föreningar i socialt utsatta områden. Med stöd av socialt riktat bidrag
kan föreningarna i dessa områden möta den verksamheten som projektet skapar och ta hand om nya
intresserade medlemmar. Satsningen kommer att fortsätta även under 2018, då den också ska
utvärderas.
Överenskommelsen är en ny utmaning för Fritids- och folkhälsonämnden. Under 2017 har vi lagt
grunderna för en samverkan genom tecknandet av överenskommelsen mellan Borås Stad och De
idéburna organisationerna. 2018 kommer att präglas av ett tillittsfullt arbete för att förverkliga
samverkan.
En översyn av det befintliga föreningsstödet kommer att påbörjas under hösten 2017 och pågå under
2018, som ett uppdrag från Fritids- och folkhälsonämnden. Detta för att anpassa och "modernisera"
föreningsstödet till nya utmaningar i samhället.
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4.9 Ekonomiska förutsättningar
Under 2018 ligger ansvaret för "Överenskommelsen" inom Föreningsenhetens verksamhetsområde.
För att tillgodose de behov och utveckla samverkan med andra aktörer i den takt som önskas krävs en
utökad budgetram motsvarande 400 tkr. I enlighet med den signerade Överenskommelsen mellan
Borås Stad och De Idéburna organisationerna ska civilsamhället ha möjlighet till en resurs motsvarande
40% av en heltid, 220 tkr. Övriga 180 tkr avser kostnader i samband med stora samrådsmöten,
utbildningar och inbjudna föreläsare till Borås.
Kamratföreningen I 15 har sedan många år tillbaka, KF 16 december 1999, blivit lovade en lokal för sin
museiverksamhet. Numera finns de vid Kasernvägen 10 där de har samlat sin verksamhet. Lokalhyran
uppgår till 230 tkr för 2018 och 293 tkr för 2019. Samtidigt föreslår Fritids- och folkhälsonämnden att
föreningen bör hanteras av Kulturnämnden, eftersom lokalerna i första hand ska användas för
museiverksamhet och att ramförstärkningen tillförs Kulturnämnden.
Sammantaget innebär detta en ramförstärkning med 630 tkr.

4.10 Verksamhet 2018
Tkr

Bokslut 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Budget 2018

2 047

2 770

2 770

2 597

30 811

30 520

30 520

31 778

Bidrag till invandrarföreningar

1 706

1 650

1 650

1 720

Bidrag till sociala föreningar

2 766

2 800

2 800

2 850

Bidrag till funktionshindrade

1 523

1 740

1 740

1 355

706

720

720

700

39 559

40 200

40 200

41 000

Administration
föreningsenhet
Föreningsbidrag

Bidrag till
pensionärsföreningar
Summa

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Föreningsbidrag
Föreningsenheten inför under 2018 några nya verksamhetsmått. Vi gör detta för att få bättre kontroll
på sammansättningen av män/kvinnor i föreningarnas styrelse. Under 2017 gjordes ett arbete som visar
på god jämställdhet totalt sett bland föreningarna i Borås. Däremot fanns det stora variationer mellan
de olika kategorierna, där framförallt idrottsföreningar kan sägas vara mer ojämlika än andra kategorier.
Samma uppföljning görs också på föreningarnas ungdomsverksamhet då vi inför krav på digital
närvarorapportering för samtliga föreningar.
Bidrag till invandrarföreningar
På senare år har ett flertal nya föreningar bildats vilket medför en högre kostnad för framförallt grundoch lokalbidrag. Ett nytt verksamhetsmått införs även för denna kategorin och det handlar om ett ökat
krav på att certifieras som säker och trygg förening.
Bidrag till funktionshindrade
I budget ses en sänkning från 2017 motsvarande 385 tkr. Det beror på att FUB lyfts från kategorin
"bidrag till funktionshindrade" till Riktat bidrag som återfinns under Föreningsbidrag, således bara en
omfördelning av kostnaden. Anledningen till förändringen är att föreningen inte behöver skapa egna
sektioner inom sin egen förening, utan kan fungera som lots när barn och ungdiomar vill pröva
aktiviteter i andra föreningar.
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5 Verksamhetsmått
5.1 Fritidsgårdsverksamhet
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Öppethållande timmar per vecka,
fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

Budget 2017

Budget 2018

164

380

6

6

Andel besökare som är flickor/kvinnor

50%

Målsättningen är att uppnå en jämn könsfördelning inom intervallet 40-60%. Detsamma gäller för motsvarande verksamhetsmått under
rubrikerna Brygghuset, Mötesplatser och Lundby Park.

5.2 Badenheten
5.2.1 Besökare
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

Antal besökare Stadsparksbadet

236 403

260 000

50 000

Antal besökare Borås Simarena

161 679

150 000

180 000

Antal besökare Sandaredsbadet

57 225

65 000

85 000

Antal besökare Dalsjöbadet

37 006

35 000

47 000

Antal besökare Alidebergsbadet

39 644

45 000

30 000
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5.3 Föreningsenheten
5.3.1 Ungdomsföreningar
Verksamhetsmått
Bidragsberättigade medlemskap
Bidragsberättigade föreningar
Antalet aktiviteter

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

20 623

20 000

20 600

160

165

165

65 559

65 000

65 000

Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

50%

Andel unika deltagare som är
pojkar/män

50%

Andel föreningar som är certifierade
som säkra och trygga

40%

Syftet med att mäta andelen unika deltagare som är flickor/kvinnor och pojkar/män är att identifiera hur könsfördelningen ser ut på de som är
aktiva medlemmar i föreningens verksamhet. Målsättningen är att uppnå en jämn könsfördelning inom intervallet 40-60 %. Detsamma gäller
även för mostsvarande verksamhetsmått nedan.

5.3.2 Invandrarföreningar
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

Bidragsberättigade medlemskap

4 553

4 200

4 500

Antalet aktiviteter

2 931

2 500

3 200

Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

50%

Andel unika deltagare som är
pojkar/män

50%

Andel föreningar som är certifierade
som säkra och trygga

40%

5.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av
funktionsnedsättning
Verksamhetsmått
Bidragsberättigade medlemskap
Antal aktiviteter

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

4 214

4 200

4 200

2 500

2 500

Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

50%

Andel unika deltagare som är
pojkar/män

50%

Andel föreningar som är certifierade
som säkra och trygga

40%
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5.3.4 Pensionärsföreningar
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

10 123

10 500

10 200

Bidragsberättigade medlemskap
Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

50%

Andel unika deltagare som är
pojkar/män

50%

Andel föreningar som är certifierade
som säkra och trygga

40%

5.3.5 Överenskommelsen
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Antal anslutna
föreningar/organisationer

Budget 2018
85

Antal upprättade avtal /IOP

5

5.4 Anläggningsenheten
5.4.1 Borås Arena
Verksamhetsmått
Antalet utnyttjade timmar på
konstgräset

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

1 600

1 500

1 500

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

882

1 300

1 300

5.4.2 Borås Arena 2
Verksamhetsmått
Antalet utnyttjade timmar på
konstgräset
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5.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete
5.5.1 Brygghuset
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Öppethållande timmar per vecka,
Brygghuset

Budget 2018
36

Antal slutna bokningar av unga

400

Antal öppna bokningar av unga

100

Antal bokningar av vuxna som skapar
innehåll för unga

300

Andel besökare som är flickor/kvinnor

50%

5.5.2 Mötesplatser
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Öppethållande timmar per vecka,
mötesplatser

Budget 2018
185

Öppethållande dagar per vecka

5

Andel besökare som är flickor/kvinnor

50%

5.5.3 Lundby Park
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

Antal köpta årskort på Skatehallen

65

50

Antal föreningsaktiviteter

50

50

Andel besökare som är flickor/kvinnor

50%
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6 Investeringar
Total
utgift

Utgift
tom 2017

Budget
2018

Plan 2019

Plan 2020

10 500

5 951

3 500

3 500

3 500

2. Utveckling av badplatser (utebad)

1 500

713

500

500

500

3. Utveckling av Evenemangstaden Borås
(inkl Junior EM i friidrott)

8 000

2 558

3 500

3 500

1 000

4. Utveckling av konstgräsplaner

7 000

4 000

2 000

2 500

2 500

5. Utveckling av näridrottsplatser
(aktivitetsplatser)

8 000

1 000

3 000

3 000

2 000

6. Utveckling av idrottsanläggningar inne
och ute, inkl simhallar (diverse
inventarier)

6 000

1 500

2 000

2 000

2 000

7. Ny fullstor konstfrusen isbana

2 000

15 000

0

2 000

0

8. Utveckling av Lundby Park

3 500

989

1 500

1 500

500

9. Utveckling av Björbobacken vid Rya
Åsar

1 000

0

500

500

0

10. Utveckling av wi-fi till våra
idrottsanläggningar

1 150

0

650

500

0

48 650

31 711

17 150

19 500

12 000

Projekt
1. Utveckling av spår och leder

Summa

Kolumnen som avser "Total utgift" = (Ingående balans 2017 ) + (Summan av utgiften 2017-2019) enligt specifikation
ovan. Den ingående balansen i ovan beräkas till 0 då beviljat investeringsanslag för 2017 beräknas användas fullt ut
under året.
1. Rörliga friluftslivet - Spår och leder. Förvaltningen fortsätter att utveckla möjligheterna till
friluftliv och aktivitet i Borås, främst med fokus på de ”vita” områden som pekades ut i utredningen
”Spår och Leder”. Några av de projekt som kommer att genomföras under 2018 är;
•
•
•
•
•
•

Kulturled på Norrby – det finns mycket små möjligheter till friluftsliv och naturkänsla på
Norrby – här väljer vi stället att skapa en kulturled som lyfter fram Norrbys historia.
För att underlätta för Sjöboborna att nå den elbelysta promenadstigen längs Viskan kommer vi
att elbelysa stigen mellan Sjöboparken och Viskan.
En långled kommer att anläggas som utgår från Kransmossen och som förbinder detta område
med bl.a. Hedvigsborg, Transås, Björkehov, Älmås och Gånghester. Leden läggs så att det
också enbart går att vandra på södra sidan av Gånghestervägen.
Arbetet med den elbelysta promenadslingan runt Dalsjön tillsammans med Attraktiva Toarp
fortsätter. Dalsjöfors är idag det enda större samhället utanför Borås som saknas elljusspår.
Anlägga parkeringsplatser för besökande till den mycket välbesöka Banvallen som är en ypperlig
aktivitetsyta för olika sorters idrotter och vardagsmotion.
Utbyte av elljusspåret vid Kypegården

2. Rörliga friluftslivet - Badplatser och båtramper. Under år 2018 fortsätter förvaltningen med att
byta ut de gamla bryggor som fortfarande finns på många badplatser. Fokus under 2018 ligger på den
välbesökta badplatsen i Sjömarken, där också kommunens badresor håller till under sommarlovet.
Förvaltningen kommer också att fokusera på att restaurera badplatsen i Frufällan, där gammal
sprängsten som använts som fyllnadsmassor börjat glida ner och lägga sig på botten vid bryggan och
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stranden. Här vill vi ta bort sprängstenen och ersätta med en stabilare stensättning som står emot både
vatten och is.
Sedan flera år tillbaks har frågorna beträffande båtramper i Öresjö ökat markant, och då det inte finns
någon förvaltning i Borås som har båt- och rampfrågor på sitt bord, så blir Fritids- och
folkhälsoförvaltningen den naturliga motparten för de många som har frågor inom detta område.
Förvaltningen vill därför, dels uppföra en båtramp som kan utnyttjas av allmänheten i Öresjö och, dels
genomföra en utredning beträffande båtramper och båtbryggor
3. Evenemangsstaden Borås. Under 2018 förbereder vi för Junior EM i friidrott, bland annat måste
belysningen förbättras, mål- och sekretariatsbyggnad upprustas, flytt och byggnation av speaker- och
journalistplatser, förbättring av IT-system och Wi-fi samt utbyte av ljudanläggning och resultattavla.
4. Utbyte av konstgräs och miljöförbättringar. Under 2018 kommer vi att prioritera arbetet med att
omhänderta fyllnadsmaterialet i konstgräsplanerna på fyra idrottsplatser, bland annat genom att skapa
ytor vid varje plan för återvinning av materialet.
5. Utveckling av näridrottsplatser. Enligt Fritids- och folkhälsonämndens långsiktiga plan för
näridrottsplatser så kommer vi de närmaste åren att ta upp 2 000 tkr i den årliga investeringsbudgeten.
Behoven är många och välfärdsbokslutet ligger bland annat till grund för prioriteringen av vilka
områden som ska ha förtur. 1 500 tkr är för nya platser enligt planen och 500 tkr avser att bekosta
omläggningen av de gamla konstgräsplanerna som återanvänds på skolgårdar eller på andra platser
inom kommunen. En prioriterad stasning sker i Fristad på en aktivitetsplats som vår nämnd i
samverkan med Tekniska nämnden och Framtid Fristad planerar. Den totala kostnaden beräknas till
10 000 tkr och fördelas mellan Tekniska nämnden 4 000 tkr och FOF 2 000 tkr samt Framtid Fristad
4 000 tkr under 2018-2019.
6. Idrottsanläggningar. En årligen återkommande post som består i bland annat i ny utrustning till
idrottsanläggningarna som, robotklippare, bevattningståg, nya fotbollsmål, staket och lagledarbås.
Investeringar i inomhusanläggningarna består i bland annat byte av idrottsutrustning som förvaltningen
ansvarar för. I samband med en ökad föreningsdrift på idrottsanläggningar köps mindre
maskinutrustning in till den förening som har ansvar för driften. I summan finns också beaktat insatser
för att öka tillgängligheten i våra anläggningar. Inför 2018 har vi kompletterat med simhallarnas
utrustningsbehov, investering i bland annat bottensugar, städmaskiner och nya simlinor. Summan
uppgår till 500 tkr.
7. Isyta på Boda. Förhoppningsvis är den konstfrusna isbanan färdigställd till säsongen 2017/2018. Vi
har avbrutit tankarna på en takkonstruktion över isbanan. Dock behöver anläggningen nya armaturer
till säsongen 2018/2019.
8. Utveckling av Lundby Park. Vi vill skapa framtidens mötesplats för actionsporter vid Lundby
Park. Det ska vara den mest jämställda och trygga actionparken med den högsta tillgängligheten av alla
actionparker i Sverige. Vi söker kontinuerligt ekonomiskt stöd från externa samverkansparter för att
lyckas med målsättning. Vid varje tillfälle krävs dock en 50%-ig medfinansiering från Borås Stad.
9. Björbobacken på Rya Åsar behöver en upprustning och en "attraktionshöjare", tillsammans med
Tekniska förvaltningen planerar vi att iordningställa och vidareutveckla området runt den gamla
skidbacken till populära familjeaktiviteter med inslag av vinteraktiviteter.
10. Utveckling av Wi-fi till våra idrottsanläggningar. En plan för 2018-2019 har upprättats för att
bättre kunna tillgodose föreningar och allmänhetens behov av uppkopplade arenor vid tävlingar och
evenemang. För 2018 prioriteras Boråshallen, Ishallen samt Ryavallen.
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Taxor och avgifter 2018
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Borås Stad
(Gäller fr.o.m. 1 januari 2018)

Röd text = nytt
Gammla taxor = överstruken
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Viktig information i samband med arrangemangsschema- och enstaka bokningar

3

Konstgräs
Ryahallen/Ryavallen

4
4

Borås Arena
Borås Arena konferens

5
5

Arrangemang
Minimihyra med eller utan entré
Övriga avgifter
Övriga arrangemang

6
6
6

Specialarrangemang
Särskild taxa: Augustiis
Seriematcher seniorer
Övriga arrangemang

7
7
7
7

Träningsavgifter
Årshyra
Taxor Skateboard- och BMX-hall

8
8
8

Sundholmen kurs- och konferens
Friluftsgårdar och fritidsanläggningar
Kypegården och Kransmossen
Skidstadion

9
9
9
9

Entré Stadsparksbadet
10-11
Entré Borås Simarena
		 12
Entré Dalsjöbadet och Sandaredsbadet
13
Entré Viskaforsbadet, Asklandabadet och Alidebergsbadet
14
Specialarrangemang: Badet stängs för allmänheten
14
Träningstaxa i Stadsparksbadet, Borås Simarena, Alidebergsbadet,
Dalsjöbadet, Sandaredsbadet och Viskaforsbadet
15
Uthyrning av IP Skogen till bidragsberättigade föreningar		16
Uthyrning av IP Skogen till privatpersoner,
vuxenorganisationer och Korpen		17
IP Skogens Sportidentsystem		18

Viktig information i samband med arrangemangs- schema- och
enstaka bokningar
Vid uppsägning/ avbokning av bokad arrangemangstid gäller följande:

En vecka före arrangemanget 		
Två veckor före arrangemanget
Tre veckor före arrangemanget

Full betalning
Reducering 50%
Kostnadsfritt					

Vid uppsägning / avbokning av bokad schematid gäller :

En månads ytterligare betalning från och med uppsägnings-/avbokningsdatum.
Vid uppsägning/avbokning av enstaka bokningar gäller följande:

Om uppsägningen/avbokningen sker tidigare är 14 dagar före bokat datum - kostnadsfritt.
Sker uppsägningen/avbokningen med mindre är 14 dagar före bokat datum - full betalning.

														

3

Konstgräs
		
		
		
		

S-E vallen, Ramnavallen,
Hedens IP, Kronängs IP,
Kransmossen, Sjöbovallen,
Björkängsvallen, Byttorp,
Boda, Dalsjöfors, Sandared

Brämhult

v. 01 – v. 15/per tim.
Gäller träning och matcher
I Borås bidragsberättigade
föreningar/skolor, Korpen
Övriga
Ej plogade planer		

420:950:200:-		

320:745:150:-

(Vid rikliga snövintrar kan taxan justeras ned när planmåttet minskas.)
v. 16 - v. 52/per tim.
I Borås bidragsberättigade
föreningar/skolor, Korpen
Övriga

105:850:-

100:650:-

Ryahallen/Ryavallen
						I Borås bidragsberättigade		Övriga org., föreningar,
						föreningar, Korpen			privatpersoner och skolor
											utanför kommunen
		
Timpriser
220:- 			
980:Träningskort t.o.m.17 år
620:-/år 			
1.185:-/år
fr.o.m.18 år 			
980:-/år
		
1.855:-/år
Dagskort/person

70:-/dag

115:-/dag

Skolor (inom Borås Stad)
220:-/tim
670:-/tim 		
				

4

Borås Arena
Träningstaxor

v. 1 – v. 15/per tim.
Gäller träning och matcher
Bidragsberättigade
föreningar/skolor
Övriga

650:- 640:1.290:-

v. 16 - v. 52/per tim.
Bidragsberättigade
föreningar/skolor i Borås Stad
Övriga

150:- 130:1.130:-

v. 16 - v. 52/per tim.
Matcher seniorer

920:-/per match

Arrangemang				I Borås bidragsberättigade		

Övriga org., föreningar,
						föreningar, Korpen			privatpersoner och skolor
											utanför kommunen
Borås Arena (4 tim)				
1.800:- 		
			
3.800:Därefter per tim.				
360:- 			
		
740:-

Seriematcher med entré
Publik
				
				

- 500		
501 - 1000		
1001 - 			

1.800:-/match
2.600:-/match
15% av entréavgifterna, max. 2 miljoner kr på helår

Borås Arena konferens

(Vid allsvenska- alternativt internationella matcher hyrs anläggningen inte ut till konferenser)
Lokal

Heldag

Halvdag

Restaurangen

4.900:-

2.900:- 		

Puben

4.900:-

2.900:-

Presscafét

2.800:-

1.800:-

Konf. 3

3.100:-

2.000:-

Konf. 2

1.400:-

900:-

Konf. 1

2.100:-

1.300:-

Grupprum

1.400:-

900:-

Umbro (Storlogen)

3.100:-

1.900:-

5

Arrangemang
					I Borås bidragsberättigade
Övriga org.,förening.
Därefter 			
					
föreningar, Korpen		
och skolor		
per tim
									utanför kommunen			
Minimihyra med eller utan entré 							

Ryavallen (4 tim)
Ryahallen (4 tim)

1.600:1.800:-

2.800:4.600:-

310:-/550:410:-/1.150:-

Konstgräsplaner och Boda-A
Övriga gräsplaner (2 tim)
Grusplaner (2 tim)
Ishallen - A-hallen (4 tim)
Ishallen - B-hallen (2 tim)

850:650:360:1.800:900:-

1.600:1.250:720:3.800:2.000:-

330:-/610:260:-/500:150:-/300:360:-/740:350:-/720:-

Boråshallen: A-hall med fasta platser (4 tim) 1.800:3.800:Scenen
1.100:2.000:B-hall (2 tim)
750:1.300:C-hallarna (2 tim)
425:800:Entréhall
725:1.450:Restaurang 			
Se specialarrangemang sidan 7

360:-/740:-			
300:-/500:180:-/300:300:-/580:-

Nyttjande av jumbotron i reklamsammahang tecknas i separat överenskommelse.
Almås-, Engelbrekts-, Hestra-, Sjuhäradsoch Sjöbohallen, Daltorp (2 tim)
Övriga hallar med läktare (2 tim)
Övriga hallar
Almenäs

850:700:600:-

1.600:1.300:1.100:-

		

330:-/610:270:-/500:230:-/420:-

1.500:-

Övriga avgifter
Omklädningsrum (vid arrangemang) 		
300:-/tim
Nattlogi 		 			 60:- p.p./natt

Övriga arrangemang
Pris efter särskild överenskommelse.
Efter normalt öppethållande (vardagar kl. 23.00 fram till 07.00, lördagar och söndagar kl. 21.00
fram till 07.00) gäller beräknad taxa + extra vaktmästarkostnad 750:-/tim.

6

Specialarrangemang
Boråshallen 		
Rotundan - konferens (företag)
700:- (2 tim)
			Danskurser				700:- (2 tim)

Därefter 325:-/tim
Därefter 325:-/tim

Boråshallen 		
Rotundan - utbildning, möten mm.			
			
För bidragsberättigade föreningar, Korpen			
			
För privatpersoner och övriga organisationer 			
			
Träningstaxa bidragsberättigade föreningar			
			
Arrangemang bidragsberättigade föreningar			
			Hyra av kiosk och kök						
Ryavallen, Ishallen
Ryavallen, Ishallen
			
			

110:-/tim
270:-/tim
65:-/tim
130:-/tim
100:-/tim

Cafeteria- konferens (företag) 		
700:- (2 tim) Därefter 325:-/ tim
Cafeteria - utbildning, möten mm.
För bidragsberättigade föreningar, Korpen			
110:-/tim
För privatpersoner och övriga organisationer 			
270:-/tim

Mindre skolarrangemang/ turneringar, loppmarknader samt
föreningarnas säsongs- och/eller årsavslutningar.				

1.000:-/tillfälle

Grusplan

5.000:-/dag			

Cirkus								

Särskild taxa
Augustiis:		

Avser vecka 31-33. (Ordinarie säsong börjar v.34)
			
Bidragsberättigade föreningar 640:-/tim 							
			Övriga 1.030:-/tim

Seriematcher Seniorer
För seriematcher och cupmatcher gäller taxa enligt följande:

Boråshallen, Almåshallen, Engelbrektshallen, Hestrahallen, Sjöbohallen
850:- per match
Övriga hallar 									600:- per match
Övriga hallar med läktare					
		
700:- per match
Konstgräsplaner, Ryavallens centralplan och Boda A				
850:- per match
Övriga gräsplaner 								650:- per match
Ishallarna 									900:- per match

Övriga arrangemang
Pris efter särskild överenskommelse.
Efter normalt öppethållande (vardagar kl. 23.00 fram till 07.00, lördagar och söndagar kl. 21.00
fram till 07.00) gäller beräknad taxa + extra vaktmästarkostnad 750:-/tim.
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Träningsavgifter

						I Borås bidragsberättigade
Övriga org., privatpersoner, 		
						föreningar, Korpen		föreningar utanför kommunen
						Kr/tim 			Kr/tim
Idrottshall (20x40 m)
105:			
410:Idrottshall (18x36 m)
90:- 				335:Idrottshall (mindre än 18x36 m)
80:			
285:Skolgymnastiksal och diverse mindre lokaler 65:		
225:Omklädningsrum
60:- 			
150:Boda-A, Ryavallen, Centralplan,
och Kransmossen A
			
105:420:Fotbollsplaner, övriga gräsplaner 		
90:		
345:Fotbollsplaner grus 55:235:Fotbollsplaner, 7-manna gräs
60:		 240:Fotbollsplaner, 7-manna grus
45:		
185:Ishallarna *
105:- 			730:Curlinghallen
			
360:-/bana/tim
Styrketräning Lundbyhallen
105:Badmintonbana i idrottshall
		
110:Bordtennis /per bord i idrottshall
		
110:Tennisbana i idrottshall
125:* Skolor med schemalagd verksamhet i Ishallen, inte friluftsdagar, har samma taxa som bidragsberättigade
föreningar.

Årshyra

									Nya lokaler 1-5 år		
Omklädningsrum				340:-/kvm
600:-/kvm
Samlingslokal
550:-/kvm
600:-/kvm
Kök
550:-/kvm
600:-/kvm
Kansli, expedition
			
655:-/kvm
705:-/kvm
Klubbrum 					575:-/kvm
630:-/kvm
Förråd/WC och liknade 			
290:-/kvm
320:-/kvm
Verksamhetslokaler 				140:-/kvm
165:-/kvm
Passage						210:-/kvm
240:-/kvm
Tvättrum					290:-/kvm
320:-/kvm
Loger					
2.575:-/kvm

Taxor Skateboard- och BMX-hall
•
•
•
•
•
•

Bidragsberättigade föreningar, enskilda träningstider 80:-/tim
Arrangemang – 80:-/tim
Engångsbesök – 50:Klippkort (10 gånger) – 400:Årskort alla åldrar – 1000:Uthyrning till skolor – 200:-/tim
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Sundholmen kurs- och konferens
Dag eller kväll
Bidragsberättigade föreningar

1.450:-

Dag och kväll (08.00-01.00)
Bidragsberättigade föreningar

1.850:-

1 dygn

3.100:-

Kypegården och Kransmossen
Korten gäller bara på friluftsgårdarna

Bastubad med omklädning per gång
40:Årskort					915:Halvårskort					620:Säsongskort - 3 månader 			
420:Uthyrning Kypegården efter ordinarie öppettider (badavgift tillkommer)
Cafeteria					750:-/tim
Bastu						750:-/tim
Hela anläggningen			
1.200:-/tim

Skidstadion
Tävlingar och arrangemang, sekretariatsbyggnad,
högtalaranläggning mm.
Heldag 1235:-/8 tim		
Årskort						900:Dagskort					 90:-

Halvdag 720:-/4 tim
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Entré Stadsparksbadet
											Obegränsad badtid
Vuxna
110:- 80:- 		
95:Ungdom 12 - 17 år
65:- 50:- 		
60:Barn 1 - 11 år i vuxens sällskap
55:- 40:- 		
50:Familjebad (2 vuxna och 3 barn, alt. 1 vuxen och 4 barn)
250:- 190:235:		
Rabatterade priser		
Föreningsverksamhet i ledarledd gruppverksamhet (endast simklubbar)
a) till och med 20 år 					
Ingen avgift		
b) 21 år och äldre
70:- 58:Rabattkort vuxna = 10 bad
700:- 585:Rabattkort ungdom = 10 bad
450:- 370:Rabattkort barn = 10 bad
350:- 270:Årskort vuxna*							1.980:- 1.640:Årskort ungdom*
985:- 825:Årskort barn*
600:- 500:- 		
Ålderspensionär mot uppvisande av legitimation och FaR
80:- 65:-

Autogirobetalning **

179:- 150:-/månad**
95:- 75:-/månad**
50:-/månad**

• Studerande/enkelbad, subventionerat pris mot
uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation		
80:- 65:• 4-månaderskort FaR, mot uppvisande av recept och legitimation
695:- 580:• 4-månaderskort för studenter mot
uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation* 		695:- 580:• 4-månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation*		
695:- 580:*

Års- och 4 månaderskort gäller på följande badanläggningar: Stadsparksbadet, Borås Simarena,
Alibergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Kypegården och Kransmossen.

** Autogiro

kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Minimiålder 18 år.

Gruppriser vid 10 st eller fler, gäller vid kontantbetalning och för Borås skol- och kommunbad
Vuxen		
70:- 58:- 		
75:Ungdom		
45:- 37:- 		
45:Barn		
35:- 27:- 		
35:Kursavgifter simskola
Vuxen
525:- 485:-/termin + badavgift
Ungdom 				1.065:- 905:-/termin inkl. badavgift
Barn 					945:- 735:-/termin inkl. badavgift
Intensivsimskola
525:- 485:- + badavgift
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Entré Stadsparksbadet forts.
Enskild lektion med instruktör
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik 		
440:- 384:-/tim + moms
								550:- 480:-/tim inkl. moms
Simundervisning grundskoleelever (under skoltid)		
Skolor utanför Borås Stad (under skoltid)			
		
Kursavgifter övrig verksamhet
Vattengympa med redskap 			
15 gånger
							
Babysim 					
15 gånger

		

45:- 41:-/elev/tillfälle/exkl. moms
57:-/elev/tillfälle/inkl. moms
525:- 470:-/termin + badavgift
1.575:- 1.345:- inkl. badavgift
1.575:- 1.330:-/termin + badavgift för föräldrar

Uthyrningspriser
Handduk, badbyxa, baddräkt 					
40:Burkini 							 50:Träningsväst/Bälte 						 50:- 45:HLR Docka 			
				
150:- 125:-/dag
Livräddningsdocka 						100:- 65:-/dag
Isflak 								
500:- 255:-/dag
Isdubblåda 							125:-/dag 		
Livboj & hansalina 						100:- 65:-/dag
Fotografering när badet är öppet 				Enligt överenskommelse 500:-/tim
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Entré Borås Simarena
Vuxna
Ungdom 12 - 17 år
Barn 1 - 11 år i vuxens sällskap

90:- 80:- 		
60:- 50:- 		
50:- 40:-

Rabatterade priser		
Föreningsverksamhet i ledarledd gruppverksamhet (endast simklubbar)
a) till och med 20 år 					
Ingen avgift		
b) 21 år och äldre
60:- 58:Rabattkort vuxna = 10 bad
600:- 585:Rabattkort ungdom = 10 bad
400:- 370:Rabattkort barn = 10 bad
300:- 270:*
Årskort vuxna 							1.700:- 1.640:Årskort ungdom*
850:- 825:Årskort barn*
525:- 500:- 		
Ålderspensionär mot uppvisande av legitimation och FaR
70:- 65:-

Autogirobetalning **

179:- 150:-/månad**
95:- 75:-/månad**
45:-/månad**

• Studerande/enkelbad, subventionerat pris mot
uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation		
70:- 65:• 4-månaderskort FaR, mot uppvisande av recept och legitimation
620:- 580:• 4-månaderskort för studenter mot
uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation* 		620:- 580:• 4-månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation*		
620:- 580:• 5-månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation*		
775:*

Års- och 4 månaderskort gäller på följande badanläggningar: Stadsparksbadet, Borås Simarena,
Alibergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Kypegården och Kransmossen.
** Autogiro kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Minimiålder 18 år.
Gruppriser vid 10 st eller fler, gäller vid kontantbetalning och för Borås skol- och kommunbad
Vuxen		
60:- 58:- 		
Ungdom
40:- 37:- 		
Barn		
30:- 27:- 		
Enskild lektion med instruktör
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik 		
440:- 384:-/tim + moms
								550:- 480:-/tim inkl. moms
Simundervisning grundskoleelever (under skoltid)		
45:- 41:-/elev/tillfälle
		
Kursavgifter övrig verksamhet
Vattenträning		 			15 gånger
100:- 170:-/termin + badavgift

		

Uthyrningspriser
Handduk, badbyxa, baddräkt 					
40:Burkini 							 50:Träningsväst/Bälte 						 50:- 45:HLR Docka 			
				
150:- 125:-/dag
Livräddningsdocka 						100:- 65:-/dag
Isflak 								
500:- 255:-/dag
Isdubblåda 							125:-/dag 		
Livboj & hansalina 						100:- 65:-/dag
Fotografering när badet är öppet 				Enligt överenskommelse 500:-/tim
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Entré Dalsjöbadet och Sandaredsbadet
Vuxna 								60:- 50:Ungdom 12 - 17 år
					40:- 30:Barn 1 - 11 år i vuxens sällskap			
30:- 20:Familjebad
(2 vuxna och 3 barn alt. 1 vuxen och 4 barn)		
150:- 125:Rabatt pris									Autogirobetalning ***
Rabattkort vuxna
= 10 bad 			
400:- 370:Rabattkort ungdom = 10 bad 		
250:- 220:Rabattkort barn
= 10 bad
150:- 120:**
Årskort vuxna 			
1.100:- 1020:95:- 90:-/månad ***
**
Årskort ungdom 				
550:- 510:50:- 45:-/månad ***
**
Årskort barn 					
350:- 300:30:-/månad***
Ålderspensionär enkelbad mot uppvisande av legitimation och FaR
Studerande/enkelbad, subventionerat pris mot uppvisande
av giltigt CSN kort samt legitimation
4-månaderskort FaR, mot uppvisande av recept och legitimation
4-månaderskort för studenter *
		
		
4-månaderskort ålderspensionär,
mot uppvisande av legitimation *		
		
5- månaderskort studenter, ålderspensionärer, FaR			

50:- 45:50:- 45:620:- 580:620:- 580:620:- 580:775:-

*

4 månaderskort för studerande och ålderspensionärer gäller både: Stadsparksbadet, Borås Simarena,
Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Kypegården och Kransmossen.
** Årskort gäller på följande anläggningar: Kypegården, Kransmossen, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet,
Dalsjöbadet.
***Autogiro kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Minimiålder 18 år.
Gruppriser vid 10 personer eller fler, gäller vid kontantbetalning och för Borås skol- och kommunbad
Vuxen								40:- 37:Ungdom							25:- 22:Barn				 				15:- 12:Kursavgifter simskola
Vuxen							
525:- 485:-/termin + badavgift
Simskola barn och ungdom				
630:- 600:-/termin inkl badavgift
Simlekis 10 ggr (42 40 kr/gång)
420:- 400:- inkl badavgift
Minisim 10 ggr (42 40 kr/gång)
420:- 400:- inkl badavgift
(Badavg. för förälder tillkommer) 10 ggr (40 37 kr/gång)
400:- 370:Intensivsimskola 10 ggr (42 40 kr/gång)
420:- 400:- inkl badavgift
Kursavgifter övrig verksamhet
Babysim (15 ggr)			
1.400:- 1.330:- +badavgift för förälder
Wet-vest (12 ggr)			
650:- 600:- +badavgift
Enskild lektion med instruktör
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik

440:- 384:-/tim exkl. moms
550:- 480:-/tim inkl moms
Simundervisning grundskoleelever (under skoltid)		
30:- 26:-/elev/tillfälle
Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har stängt ca 2 månader under sommaren.		
Hyra utebastun i Dalsjöfors				
500:-/tim + badavgift
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Badpriser Viskaforsbadet
Badavgift
Skolbad						 25:- 22:-

Badpriser Asklandabadet
Privatpersoner i grupp, vuxenorganisationer
samt föreningar utanför Borås Stad
5.300:-/termin 300:-/tim
Sociala omsorgen (årskort badande)					
Vuxen						
1.700:- 1.640:Ungdom/barn 				
850:- 825:-

Entré Alidebergsbadet
Engångsbad, vuxna
Engångsbad ungdom 12-17 år
Engångsbad barn 1-11 år i vuxens sällskap
Rabattkort 10 bad, vuxna
Rabattkort 10 bad, ungdom 12-17 år
Rabattkort 10 bad, barn 1-11 år i vuxens sällskap
Säsongskort från 12 år
Skolbad

50:30:20:400:- 370:250:- 220:150:- 120:600:- 550:22:-

Specialarrangemang på Stadsparksbadet, Borås Simarena,
Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet.
• För omklädning och bad vid särskilda arrangemang eller upplåtelse av badet till företag, föreningar,
födelsedagskalas eller annan kommersiell verksamhet ska förhandling ske i varje enskilt fall.
• På Stadsparksbadet är hyresavgiften för de bidragsberättigade simklubbarna i Borås Stad en förhandlingsfråga beroende på intäktsbortfall, kostnader osv. dock minst 20% på entrén eller minst 4.495:- för 3 timmar
plus 1.090:- per timma därefter.
Bidragsberättigade
Boråskorpen och
Privatpersoner i grupp,
simklubbar i Borås Stad *
övriga föreningar
vuxenorganisationer
								i Borås Stad *		samt föreningar utanför
											Borås Stad *
Dalsjöbadet och Sandaredsbadet
när badet är stängt för allmänheten

400:- 380:-/tim

400:- 380:-/tim
+ badavgift

640:- 610:-/tim
+ badavgift

					
Borås Simarena
1.250:-/tim
1.250:-/tim
1.430:-/tim
när badet är stängt för allmänheten		
+ badavgift
+ badavgift
							
												
* Om badet behöver stängas för allmänheten tillkommer avgift på minst 20% beroende på intäktsbortfall och
ev. andra kostnader.			
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Träningstaxa i Stadsparksbadet, Borås Simarena, Alidebergsbadet,
Dalsjöbadet, Sandaredsbadet och Viskaforsbadet.
				Bidragsberättigade		
Boråskorpen och
Privatpersoner i grupp,
				
simklubbar i Borås Stad
övriga föreningar
vuxenorganisationer
								i Borås Stad		och föreningar utanför
											Borås Stad
				

Kr/ tim 			

Kr/ tim + badavgift

Hyra av banor 25 m
35:35:Hyra av banor 50 m
35:35:Hyra av hoppbassäng eller
undervisningsbassäng 		
75:- 		
		
75:Motionshallen 			65:			65:-

Kr/ tim + badavgift
110:110:275:130:-

Hyra av hela badet 		
Ingen extra badavgift		
Ingen extra badavgift Ingen extra badavgift
(Viskafors)			75:			75:300:- 275:-
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Uthyrning av IP Skogen till bidragsberättigade föreningar
						Per arrangemang
Därutöver
						1-2 dagar		per dag
Expeditionsvagn 				450:- 			250:Toalettvagn T4 				350:- 			200:Duschvagn 					300:- 		150:Duschaggregat 4 strilar 			
120:- 			
120:Tält						550:- 			300:Släpkärra 					250:- 			150:Målportal
120:60:Målklocka
40:30:Startklocka
40:30:Målklocka Regnly T.E. 				200:- 			200:Dessutom finns följande material att hyra. OBS! pris per styck/ arrangemang
Vattenpump 				
Vattenpump slang (1”) 25 m
Vattenpump slang (4”) 25 m
Högtalare (speaker)
Megafoner (tratt)
OL - skärmar
OL - stämplar (på skenor)
OL - kontrollampor
Avstängningsstolpar
Avstängningsrep
•
•
•
•

160:- 		
Elkablar (3-FAS) 25 meter
130:- 		
Elkablar (1-FAS) 50 meter
250:- 		
Elaggregat (Bensin 1500 w)
60:- 		
Värmefläkt (Elbjörn 9 kw)
40:- 		
Stolar				
5:- 		
Bord (hopfällbara camping)
10:- 		
Bord (hopfällbara trä)		
10:- 		
5:40:-			

30:30:250:150:10:30:40:-

Den som hyr bekostar inköp av toalettpapper och pappershandukar, batterier till kontrollampor,
start- och målklockor, driftkostnader för varmvattenaggregat och vattenpumpar.
Förhyraren bekostar även alla frakter, drivmedel och latrintömning.
Förhyraren/föreningen ansvarar för att materielen återlämnas i oskadat skick.
Materielen skall vid återlämnandet vara väl avstädade och rengjorda.

Skadegörelse, som åsamkats vagnar och materiel samt förekommet materiel, ersättes av
förhyraren. Vid förhyrning av vagnenheter eller annan dyrbar materiel är det lämpligt att förhyraren
ser till att försäkringar är tillfullo tecknade för tillfället i fråga.
Ut- och in transport av vagnar och dyl. kan utföras i mån av tid enligt Servicekontorets prislista.
OBS! Gäller även skolor.
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Uthyrning av IP Skogen till inte bidragsberättigade.

Mervärdesskatt tillkommer
						
						Per arrangemang
Därutöver
						1-2 dagar		per dag
						Extern uthyrning
Extern uthyrning
						Exkl. moms		Exkl. moms
Expeditionsvagn
750:- 		
380:Toalettvagn T4
950:- 			
480:Duschvagn
600:- 		
300:Duschaggregat 4 strilar
320:- 			
200:Tält 						1.700:- 			550:Släpkärra
320:- 			
160:Målportal
210:- 			
130:Målklocka
75:- 		
50:Startklocka
75:- 		
50:Målklocka Regnly T.E.
420:- 			
210:Dessutom finns följande material att hyra. OBS! pris per styck/ arrangemang
Vattenpump 				
Vattenpump slang (1”) 25 m
Vattenpump slang (4”) 25 m
Högtalare (speaker) 			
Megafoner (tratt) 			
OL - skärmar 			
OL - stämplar (på skenor)
OL - kontrollampor 			
Avstängningsstolpar			
Avstängningsrep 			
•
•
•
•

210:- 		
Elkablar (3-FAS) 25 m
130:- 		
Elkablar (1-FAS) 25 m 		
250:Elaggregat (Bensin 1500 w)
110.- 		
Värmefläkt (Elbjörn 9 kw)
60:- 		
Stolar				
10:- 		
Bord (hopfällbara camping)
20:- 		
Bord ( hopfällbara trä)		
20:10:- 		
60:- 			

60:60:420:320:20:40:60:-

Den som hyr bekostar inköp av toalettpapper och pappershandukar, batterier till kontrollampor,
start- och målklockor, driftkostnader för varmvattenaggregat och vattenpumpar.
Förhyraren bekostar även alla frakter, drivmedel och latrintömning.
Förhyraren/förening ansvarar för att materielen återlämnas i oskadat skick.
Materielen skall vid återlämnandet vara väl avstädade och rengjorda.

Skadegörelse, som åsamkats vagnar och materiel samt förekommet materiel, ersättes av
förhyraren. Vid förhyrning av vagnenheter eller annan dyrbar materiel är det lämpligt att förhyraren
tillser att försäkringar är tillfullo tecknade för tillfället i fråga.
Ut- och in transport av vagnar och dyl. kan utföras i mån av tid enligt Servicekontorets prislista.
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IP Skogens Sportidentsystem
Hyrpriser
För nationella tävlingar eller motsvarande, gäller för klubbar i Borås och Bollebygds kommuner anslutna till
Borås O-ring, samt klubbar i Marks kommun anslutna till Marks O-ring
Basenhet (kontrollenhet) avläsningsenhet och stämpelskena
15:-st/tävling
Sekretariatsvagn anpassad till Sportidentsystemet. 					
450:-/tävling
Termoprinter 										Gratis
Papper till Termoprinter								Självkostnadspris
Borås O-rings närtävlingar / träningstävlingar
Basenhet (kontrollenhet), avläsningsenhet och stämpelskena 				
220:-/tävling
Klubbträningar 									110:-/tillfälle
Utbildning 										Gratis
Termoprinter 										Gratis
Papper till Termoprinter								Självkostnadspris
Övriga klubbar utanför Borås, Bollebygds och Marks kommuner
Basenhet (kontrollenhet), avläsningsenhet och stämpelskena

35:- enhet/tävling

Sekretariatsvagn anpassad till Sportidentsystemet. 			

		

850:- + moms/tävling

Termoprinter exkl. papper 						

		

525:-/tävling + papper

18

Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Besöksadress: Sturegatan 38
Tfn: 033-35 70 00 vx
E-post: fritidfolkhalsa@boras.se

1 (2)

Datum

Diarienummer

2017-08-09

2016/FF0037 821

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66

Utbyggnad av Skatehallen
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Lokalförsörjningsnämnden bygger till
Skatehallen med 288 m2 i enlighet med nämndens förslag. Finansiering sker inom
Fritids- och folkhälsonämndens investeringsbudget samt med medel från externa
parter och fördelas över två år, 2 000 tkr 2017 och 2 234 tkr 2018. Beslutet delges
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden har på uppdrag av Fritids- och folkhälsonämnden utfört en
förstudie för tillbyggnad av Skatehallen med 288 m2. En ny reviderad
investeringskalkyl är upprättad på 4 234 tkr. Utökade markarbeten med pålning av
tillbyggnaden innebär en högre kostnad än beräknat. Fritids- och folkhälsonämnden
vill fördela kostnaden för investeringen på två år, 2 000 tkr för 2017 och 2 234 tkr för
2018. Det är av stor vikt att byggnationen kommer igång 2017 om vi vill utnyttja de
externa bidrag som föreningarna har fått för projektet.
Skatehallen är den bärande delen i området Lundby Park och har ett stort behov av
anpassade lokalytor. De berörda föreningarna i hallen har ansökt och fått beviljat
externa medel för ändamålet, 500 000 kr.
Utbyggnaden innebär att Klätterföreningen får en plats i hallen, dessutom kan fler
personer beredas plats samtidigt och föreningarna kan växa. Säkerhetsaspekten är en
annan viktig faktor vid utbyggnaden, en större yta per aktiv medlem ger minskade
risker för kollision och dylikt.
Vision
Borås Stad vill i samråd med berörda föreningar, skapa framtidens mötesplats i Borås.
Lundby Park ska vara den mest jämställda och trygga actionparken i Sverige med fokus
på tillgänglighet. Detta sker i samarbete mellan fem föreningar som finns i området
samt Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad och studieförbundet SISU.
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Datum

Diarienummer

2017-08-09

2016/FF0037 821

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66
Bakgrund
Skatehallen har under flera år funnits i skymundan av övrigt idrottsliv i Borås.
Skatekulturen i Sverige har tidigare inte accepterats som en rumsren idrott inom
Riksidrottsförbundets ”familj”. Verksamheten i allmänhet kopplas ofta ihop med
pojkar och unga män och det är väldigt få flickor och unga kvinnor som deltar i
verksamheten.
Ett hallråd träffas en gång i månaden för att diskutera verksamheten. Där ingår
representanter från skate- parkour-, BMX-, Klätterföreningen och Roller Derby samt
SISU och personal från Brygghusenheten.
En stor ombyggnad av själva hallen har gjorts under 2014. En arbetsgrupp av BMXåkare och skejtare arbetade fram ett gemensamt förslag som tar till vara de olika
sporternas önskemål. Föreningarnas medlemmar utförde renoveringen i samverkan
med personal. Hallen ska vara flexibel och ska lätt kunna "ställas om". Detta innebär
att hinder ska byggas i moduler för att skapa nya åkytor och därmed erbjuda en hall i
förändring.
Hösten 2015 inleddes ett samarbete med Bergslenaskolan. Åtta elever från deras
fastighetsskötarlinje är i området två dagar i veckan. De hjälper till med röjning,
klippning och renhållning av utomhusytor.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
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En kommun fri från våld
Det femåriga sociala investeringsprojektet En kommun fri från våld innebär att Borås Stad i
samarbete med riksorganisationen MÄN (f.d. Män för Jämställdhet) deltar i utveckling av
kunskap om hur ett samordnat våldspreventivt arbete kan byggas upp i en kommun.
Våld är en av våra stora samhällsutmaningar som medför långtgående konsekvenser i form
av både stora kostnader och ett enormt lidande för både vuxna och barn. Grunden till projektet handlar om att ett genusförändrande våldspreventivt arbete, där många aktörer arbetar samordnat, är framgångsrikt för att förebygga våld. En metod för att skapa engagemang
och motivation, både för yrkesverksamma, privatpersoner, vuxna och barn, är att utgå ifrån
den så kallade åskådaransatsen, där människor lär sig och uppmuntras att utveckla strategier
för att kunna göra åskådaringripanden före, under och efter våldshändelser. Dessa tre komponenter - samverkan, förändra genusnormer och aktivera åskådaren – är kärnan i projektet.
En kommun fri från våld startades inom Stadsdel Väster under 2015 genom en samverkan
mellan skola, Kultur, fritid, förebyggande och Individ- och familjeomsorgen med Norrby som
pilotområde. Efter omorganisationen 1 januari 2017 tillhör projektet Fritids- och folkhälsoförvaltningen och har kontorsplats på Norrbyhuset. Erfarenheter från projektet sprids regionalt genom projektledarens uppdrag för Länsstyrelsen Västra Götalands län.
Styrgrupp för projektet utgörs av Marie-Louise Bengtsson, verksamhetschef Mötesplatser
och Öppen ungdomsverksamhet, Agneta Kettil, verksamhetschef IFO barn och familj och
Hayne Hedin, verksamhetschef skolområde Särla, Daltorp och Viskafors. Projektet har två
anställda, projektledare Lina Dimming som arbetar 60% med projektet lokalt i Borås och 40%
med uppdrag för Länsstyrelsen, samt ungdomssamordnare Anna Lindeborg som är delprojektledare på 50%. Det finns utrymme för och behov av ytterligare en tjänst. Projektledarna
arbetar tillsammans med en projektledningsgrupp bestående av enhetschefer för Mötesplats Norrby, Fält och ungdom, Process- och utvecklingsenheten samt folkhälsosamordnare
med ansvar för föräldraskapsstöd och lokalt folkhälsoarbete på Norrby. Särlaskolan har tidigare haft sin biträdande rektor som representant i projektledningsgruppen men tjänsten är
nu vakant. På samma sätt förhåller det sig med elevhälsan, som ingick i projektledningsgruppen under år 2015–2016 men nu saknar representation i gruppen.
Det femåriga projektets första halva har präglats av en del motgångar, framför allt kring arbetet med programmet MVP (Mentorer i våldsprevention) på Särlaskolan. Som ett resultat
av svårigheterna har projektet fått en ny inriktning mot fritid och civilsamhälle. Den nya inriktningen innebär ett avsteg från ”Hela kommunen-ansatsen” och projektet kan inte i nuläget sägas svara upp mot kriterierna för sociala investeringar – att ta ett brett grepp kring en
komplex fråga där samordning inom kommunen krävs, mellan nämnder och förvaltningar
och även med andra myndigheter. Från våren 2017 riktas arbetet i huvudsak till Fritids- och
folkhälsoförvaltningens verksamhetsområde Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet.
Framåt kommer fler delar av Fritids- och folkhälsoförvaltningen involveras i arbetet som
även kommer att riktas mot civilsamhället. Vi lämnar den strikta geografiska avgränsningen
där Norrby har utgjort pilotområde och avgränsar istället utifrån verksamhet. Omtaget ger
oss bättre förutsättningar för att sprida och implementera metoder inom ett verksamhetsområde som vi tror är mer redo för en förändring med projektets hjälp. Blir omtaget lyckat
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finns fortfarande möjlighet att utöka arbetet till fler verksamhetsområden och förvaltningar
under 2018-2019, och på sikt att åter närma oss ”Hela kommunen-ansatsen”.

Skola
I mars 2016 lämnade Särlaskolans nya rektor Ingvor Carlsson besked om att skolan inte
längre kommer att ingå i projektet eller arbeta med programmet MVP. Skolan avser utveckla
en egen modell för värdegrundsarbete som integreras i ordinarie undervisning. Personalen
upplever att vissa delar av programmet har fungerat och dessa kan fortsatt ingå i skolans
värdegrundsarbete, framför allt ledarskapsutbildningen i samverkan med Öppen ungdomsverksamhet. Då projektet ingår i nationella och regionala nätverk som genererar mycket
kunskap om ett verkningsfullt förebyggande arbete, är det olyckligt om skolan väljer att inte
alls ta del av denna kunskap. Vi hoppas därför att i någon form kunna bevara kontakten med
Särlaskolan.
Från starten i september 2015 har det funnits ett motstånd mot arbetet som har kommit till
utryck på olika sätt. Den rektor som beslutade om Särlaskolans medverkan i projektet lämnade sin tjänst inför uppstarten av MVP och förankringen av programmet bland personal,
elever och vårdnadshavare var inte tillräckligt stark. Personal fick inte den tid som krävdes
för utbildning och planering av programmets lektioner som omfattar 14 timmar. 2015 skulle
programmet genomföras med alla klasser i årskurs 7–9 men ingen lärare lyckades följa manualen till slutet. När en kvalitativ utvärdering i form av gruppintervju gjordes i början av
2016 var omdömena blandade och lärarna hade svårt att minnas innehållet i de lektioner
som de själva hade genomfört i sina klasser. Den kvantitativa utvärderingen i form av föroch eftermät som gjordes med elever hade låg svarsfrekvens. När forskarteamet som på
uppdrag av Skolverket skulle göra en ny förmätning hösten 2016 var svarsfrekvensen ännu
lägre, så låg att teamet beslutade att avbryta mätningen på Särlaskolan. Den kvalitativa delen av utvärderingen fortsätter genom intervjuer med elever och personal under våren 2017.
Generellt kan sägas att det har varit stora svårigheter att skapa former för kommunikation
mellan projektgrupp och skolan. På grund av hög personalomsättning och av schematekniska
skäl genomfördes den andra omgången av MVP för årskurs sju under läsåret 16/17 framför
allt av projektpersonal, en nödlösning för att alls kunna arbeta vidare för en implementering
av programmet på skolan. Programmet är tänkt att genomföras av lärare och all övrig personal ska också arbeta i linje med MVP.
Vid vårt sista möte med utvecklingsteamet som består av projektledarna för EKFFV, verksamhetsutvecklare inom fritid och skolans utvecklingsledare listades svårigheter med genomförandet av programmet MVP.
Resurser

Arbetsbelastningen för personalen gör att det inte fungerar att avsätta den tid som behövs
för planering och genomförande. Extra planeringstid i schemat uteblev, trots att detta var
överenskommet. Lärarna upplevde att allt för mycket lektionstid gick åt till MVP-arbetet under 2015, vilket skapade motstånd. Det fanns en stark oro bland lärarna för att eleverna inte
skulle få sin garanterade undervisningstid. Även om försök gjordes att sprida MVP över olika
ämnen så hade lärarna redan kommit efter i planeringen så mycket att de blev negativt inställda till att fortsätta.
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Den höga personalomsättningen under 2015–2017 har minskat motivationen och möjligheterna att prioritera arbetet med programmet. När kollegorna som utbildades samtidigt inte
finns kvar upplevs det som övermäktigt att fortsätta driva utvecklingen. I inledningsskedet
bildades team med två lärare som skulle arbeta tillsammans med en klass. I praktiken blev
det omöjligt med teamarbetet då många lärare arbetar deltid, är sjukskrivna eller föräldralediga. MVP blev ett ensamt arbete för lärare som upplevde sig dåligt förberedda och som inte
fick nödvändiga resurser för att klara av uppgiften. Lärarna hade önskat mer tid under utbildningen för att hinna läsa in sig på manualen. Utan förberedelser behövde de stå inför
eleverna och läsa innantill och de säger själva att hade de fått genomföra programmet några
gånger så hade lektionerna troligen gått bättre.
Upplägg

Generellt anser lärarna att värdegrundsarbetet borde genomsyra all undervisning istället för
att bli något utöver ordinarie kursplan. 2016/2017 fick årskurs sju genomgå MVPprogrammet under tiden för elevens val. Den här andra omgången anpassades upplägget så
att hela programmet genomfördes vid 14 60-minuterspass istället för sju pass på två timmar
som en lokal anpassning, vilket vi bedömer har fungerat bättre. I två av tre klasser fungerade
lektionerna bra, men i en klass avbröts programmet då klassrumssituationen var kaotisk.
Lektioner som inte är betygsgrundande riskerar att uppfattas som mindre seriösa av elever
som kan använda tillfällena till att missköta sig. Andra elever som är mycket studiemotiverade kan välja bort dessa lektioner helt till förmån för övriga studier. Elevens val har låg status bland både lärare och elever och lärarna berättar att om de har ont om tid så prioriterar
inte heller lärarna att förbereda dessa lektioner.
I de två klasser där arbetet fungerade har lektionspassen väckt ett stort intresse och engagemang hos eleverna. Exempel, övningar och filmer har upplevts som relevanta och eleverna
har varit mycket aktiva i diskussionerna om våld och hur våld kan förebyggas. Enligt utvärderingarna i en av klasserna var passen som handlade om genus och dess kopplingar till våld
extra intressanta och viktiga. Många tyckte även att våld i nära relationer var ett viktigt
tema. En majoritet uppgav att de i framtiden skulle agera om de såg någon klasskamrat utsättas för kränkningar. Eleverna tog till sig perspektivet om aktiv åskådare väldigt snabbt och
hade stor förståelse för att man kan göra något också för att förebygga våld inte bara när
våldshändelsen sker. Att säga hej till varandra, sitta bredvid någon som är ensam i klassrummet, kunna samarbeta med alla under en skoluppgift var några exempel som kom upp
som sätt att förebygga.
Innehåll

De teman som manualen bygger på är bra men skolans utvecklingsledare bedömer att innehållet inte är tillräckligt anpassat för den aktuella elevgruppen. Scenarion i manualen har en
inriktning mot fest, fylla och sex som Särlaskolans elever i årskurs sju inte känner sig hemma
i. Projektledarna har haft tid att anpassa innehållet inför sina egna lektionspass, vilket skolans egen personal inte har haft. Personalen upplever att eleverna inte ser MVP som något
positivt, utan att det finns ett motstånd och ett avståndstagande mot programmet. Det är
intressant att jämföra med Botkyrka som har gjort en egen översättning av programmet som
kommer från USA och Skottland. I Botkyrka byggs scenarion upp tillsammans med elever
som alltså utgår ifrån realistiska och relevanta exempel. Botkyrkas manual innehåller även
en lektion om heder, vilket vi har saknat i versionen av programmet som vi har testat. Det
vore intressant att ta del av Botkyrkas metod för att jämföra och inspireras av upplägget i sin
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helhet och särskilt lektionen om heder, men manualen är inte tillgänglig för allmänheten i
nuläget.
Ledarskapskurs elevens val

I september 2016 genomfördes ett inspirationstillfälle för årskurs åtta och nio på Särlaskolan
där unga ledare med lokal anknytning berättade om vad ledarskap och inflytande kan innebära. Elever kunde sedan ansöka till en elevens val-kurs med ledarskap som inriktning och
MVP som metod. Varje vecka har ett tiotal elever arbetat med ledarskap, grupprocess och
övningar hämtade från MVP-programmet. Överlag kan kursen sägas vara lyckad och ett flertal av deltagarna är mycket nöjda med upplägg och innehåll. Ett par elever har inte deltagit
fullt ut av olika skäl. Några tillfällen har utgått pga. sjukskrivningar hos personalen från fritid
som leder kursen, samt av andra schematekniska skäl. Under vårterminen efter en längre
tids förberedelse ledde kursdeltagarna MVP-inspirerade temapass med scenariodiskussioner
med elever i årskurs sju. Dessa genomfördes i mindre grupper med 2-4 ledare av en grupp på
6-8 elever. Det samlade intrycket är att det var en ojämn nivå och att kursens upplägg kan
utvecklas. I vissa grupper fungerade det bra och deltagarna uppskattade passet och i andra
grupper var det mer rörigt. Deltagarna i ledarskapskursen uttryckte i utvärderingar att de
tyckte det hade varit bra, roligt och lärorikt, och att man måste få träna praktiskt under hela
året, inte bara på slutet. Teori och praktik måste blandas i större utsträckning om kursen ska
fortsätta.
Särlaskolan är nöjda med samarbetet med fritid och vill kunna erbjuda en elevens val-kurs
med tema ledarskap även fortsättningsvis. Dock är det osäkert hur elevens val som helhet
ska organiseras från höstterminen 2017, och även personalen från fritid är osäkra på hur
deras arbetstid kommer att förläggas efter sommaren. Här finns en möjlighet för skola och
fritid att samverka på ett sätt som skulle vara mycket positivt för eleverna. Ledarskapskursen
kan bli ett framgångsrikt våldsförebyggande arbete i praktik, men den samverkan som krävs
bygger på en framförhållning som idag inte verkar vara möjlig.
Utveckling skola

Fram till december 2017 är Borås Stad en del av det nationella projektet En kommun fri från
våld och har tillgång till organisationen MÄN som en resurs när det gäller utbildning i MVP. I
april 2018 presenteras Skolverkets resultat av utvärderingen av MVP i flera kommuner i Sverige. Visar utvärderingen att MVP är lovande, är det troligt att fler skolor kommer att vilja ta
del av metoden och av den kunskap som utvecklats i projektet, både lokalt och nationellt.
Projektledarna kommer att delta i en fördjupad MVP-utbildning i Stockholm under hösten
2017, en kurs för att kunna utbilda personal till att självständigt genomföra programmet
med elever. Fler från Borås behöver delta i den fördjupade utbildningen, då det inte räcker
att två projektanställda har kunskapen. Säkras inte den här kompetensen i kommunen innebär det annars en stor kostnad för varje skola eller annan verksamhet att köpa in utbildning
från MÄN. Det är i dagsläget oklart vilka som skulle kunna delta i den fördjupade MVPutbildningen då utbildningsansvar för våldspreventiva metoder inte ingår i något uppdrag
som de är formulerade idag.
Tidigare forskning kring skolprogram, som Skolverkets större utvärdering av antimobbningsprogram från 2011, visar att det finns betydande svårigheter när skolor ska arbeta efter manualbaserade program. Programmen tar mycket resurser som skolan inte alltid har, vilket
innebär att den övriga verksamheten riskerar att bli lidande. Skolverket har av denna anled6
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ning inte rekommenderat skolor att arbeta med manualbaserade program och särskilda lektioner i värdegrundsfrågor. Går resultaten från MVP-utvärderingen i linje med tidigare forskning rekommenderar vi skolor i Borås att inte satsa storskaligt på programmet i sin helhet,
men däremot att ta del av och integrera de framgångsrika förändringsidéer som MVPprogrammet bygger på, genusförändrande och åskådaransen, i ordinarie värdegrundsarbete.
Det amerikanska programmet MVP har visat goda resultat i flera utvärderingar och framgångsrikt kunnat spridas och anpassats till olika sammanhang och målgrupper. Därför bör
Borås Stad ta del av resultaten från Skolverkets utvärdering och eventuellt anpassa metoden
efter rådande förutsättningar för att maximera effekterna. Den processinriktade handledningen som projektet bedriver med personalgruppen på Norrbyhuset, utvecklar också kunskapen om hur förändringsidéerna kan anpassas till aktuella behov hos en befintlig verksamhet.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsutvecklare från utvecklingsenheten IFO med inriktning våld i nära relationer
hade under 2015 rollen som projektkoordinator. Projektledaren var också placerad inom
utvecklingsenheten fram till mars 2016. Under den första fasen hade projektet därför en viss
förankring inom IFO. Förankringen fanns mer på ett strategiskt plan än på verksamhetsnivå,
då fältgruppen med sitt förebyggande uppdrag tillfälligt låg nere och inte hade några anställda under en del av 2016. Efter att verksamhetsutvecklaren gick vidare till en annan tjänst
gjordes försök att rekrytera en ersättare. Ingen lämplig kandidat hittades och tjänsten förblev vakant under hela 2016, då tanken var att motsvarande tjänst skulle inrättas på nystartade Centrum för Kunskap och Säkerhet. I början av 2017 meddelade IFO att de inte längre
planerade att medverka i projektet då deras uppdrag behöver avgränsas. Under våren hardiskussionerna fortsatt och Agneta Kettil ingår fortfarande i styrgruppen. Fältgruppen genom
Helena Millberg ingår i projektledningsgruppen, skriver en våldsförebyggande handlingsplan
och deltar i projektets utbildningar. Fältgruppens uppdrag är inriktat mot selektiv och sekundär prevention men då de rör sig på ungdomars arenor och där även möter annan personal så är det nödvändigt att de delar samma förhållningssätt som skola och fritid och bemöter unga på samma sätt. Meningen med projektet är att bidra till att skapa den samverkan som krävs för att vuxenvärlden ska stå enade, ta gemensamt ansvar och förse de unga
med trygghet och kontinuitet.

Centrum för Kunskap och Säkerhet

CKS uppdrag innebär att långsiktigt och strategiskt förebygga, upptäcka och förhindra organiserad brottslighet, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, hedersrelaterat våld och
våld i nära relationer. Att utveckla en modell för hur Borås Stad ska arbeta samordnat med
våldsprevention var projektets ursprungliga syfte och CKS bör ta chansen att använda projektet som en resurs. CKS har hittills prioriterat andra deluppdrag och tjänsten inriktad mot
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld kommer inte att tillsättas förrän 2018. Det
finns ett stort behov av samordning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor och det är anmärkningsvärt att en större satsning på våldsprevention genomförs som en social investering
samtidigt som det löpande arbetet inom ramen för ordinarie verksamhet läggs på is under
en så lång period.
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Efter omorganisationen när projektet tillhör Fritids- och folkhälsoförvaltningen är det avgörande att ett aktivt ägandeskap etableras, där förvaltningen tar ansvar för att integrera
våldsprevention i relevanta delar av verksamheten, efterfrågar resultat och ger förutsättningar för uppföljning. Inför hösten 2017 skapar projektledarna ett utbildningspaket för all
personal inom Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet, med fördjupning för vissa prioriterade grupper som chefer och personal som arbetar inom skolan. Parallellt löper arbetet
med att skapa handlingsplaner för Norrbyhuset, Process- och utvecklingsenheten och Folkhälsoenheten. Från Folkhälsoenheten deltar nu utvecklingsledare Ida Grindsiö i projektledningsgruppen utifrån sina uppdrag kring folkhälsoarbete på Norrby och föräldraskapsstödet.
Vi ser också fler beröringspunkter mellan folkhälsoenheten och det våldspreventiva arbetet,
och långsiktigt skulle de förebyggande metoder som Borås Stad väljer att implementera
kunna leva vidare genom ett utbildningsuppdrag hos folkhälsoenheten. Projektet önskar
också ett närmare samarbete med föreningsenheten. Genusförändrande våldsprevention
går i linje med en efterfrågan på ett förbättrat jämställdhetsarbete hos föreningar och är
också ett sätt att öka föreningarnas möjligheter att utgöra viktiga aktörer i det våldsförebyggande arbetet.

Uppföljning och utvärdering

Sedan november 2015 har Payoff försökt stödja projektet i arbetet med att utveckla en modell för socioekonomisk utvärdering. Under 2015–2016 lyckades inte försöken då det visade
sig alltför komplicerat att få tillgång till uppgifter för utvärderingen. Under våren 2017 påbörjas därför ett nytt försök att skapa en alternativ modell utifrån den nya projektplanen. Denna
gång avgränsas utvärderingen till arbetet riktat mot Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet, med mätning på två fritidsgårdar som idag ännu inte har påbörjat ett systematiskt
våldsförebyggande arbete. Den första skissen till utvärderingsplan utgår ifrån befintliga källor till uppföljning av fritidsverksamhet som Loggboken, KEKS enkät och händelserapportering för varje verksamhet. Urval av verksamheter sker med hjälp av Marie-Louise Bengtsson.
Under hösten kommer workshops att genomföras med både besökande ungdomar och med
personal för att kartlägga förekomst av och attityder till våld, inom två utvalda verksamheter. Befintliga verktyg för uppföljning kommer eventuellt att kompletteras. Då detta innebär
ett merarbete för personalen blir det viktigt att förankra förståelsen av det våldsförebyggande arbetet och tydliggöra på vilket sätt förbättrad våldsprevention kan ge ökad måluppfyllelse kring trygghet, jämställdhet och ungdomsproducerad tid.
Följeforskning med Peter Johansson från VOK inleddes i oktober 2016. Runt årsskiftet 16/17
var det oklart vilken väg projektet skulle ta och den programteori och utvärderingsdesign
som skulle skapas blev därför otydlig. Nästa möte med VOK sker i juni, i samband med att
projektledarna tar fram en plan för utbildning av MP/ÖU.
MUCF som utvärderar MVP-arbetet i Borås och Botkyrka genom Klas Hyllander, kommer att
presentera sin rapport under hösten 2017. Skolverkets utvärdering av MVP i fler kommuner
redovisas i april 2018.
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Intern utveckling

Projektet är delaktigt i en mängd utvecklingsprocesser samt sprider information och utbildar
flera olika verksamhet och grupper.
Projektledning

Projektledningsgruppen som består av enhetschefer för Norrbyhuset, Process- och utvecklingsenheten och Fält och ungdom samt folkhälsosamordnare, ägnar sin gemensamma tid
under 2017 åt att skriva handlingsplaner för ett förbättrat våldspreventivt arbete i respektive
verksamhet. Gruppen träffas varje månad och utvecklar sin kunskap om våld, prevention,
projektplanering, riskanalys, förändringsarbete och implementering som en förberedelse och
start för arbetet med handlingsplaner. Till nästa möte i september ska projektgruppen skriva
utkast till handlingsplaner. Gruppen tar sedan hjälp av varandra för feedback och revidering.
Under hösten förankras handlingsplanerna ytterligare i arbetsgrupperna, för att sedan börja
gälla i januari 2018. Handlingsplanerna sträcker sig till sista december 2019, dvs. så länge
som projektet har möjlighet att stötta i uppföljningen. Förhoppningen är att verksamheterna
genom handlingsplanerna ska vara bättre rustade för att integrera perspektivet våldsprevention och självständigt ta ansvar för att kunskapen bevaras efter projekttiden.
Elevhälsa

Mikael Sedvall som är enhetschef för elevhälsan har inte haft möjlighet att delta under årets
projektledningsmöten och elevhälsans roll i ett samordnat våldsförebyggande arbete är
oklar sedan den förändrade inriktningen där skolan inte deltar. Ett förslag till nytt helhetsgrepp kring elevhälsan kommer att tas fram efter ett möte i juni med Lena Johansson, chef
för elevhälsan.
Projektledarna blev inbjudna till elevhälsoteamet på Särla i mars för att informera om projektet. Mötet var inte så givande då gruppen inte var fulltalig och då det fanns ett starkt
motstånd mot utökade arbetsuppgifter. Belastningen på de personalgrupper som ingår i
elevhälsan tycks vara så omfattande att en utbildningsinsats riktad mot denna grupp riskerar
att bli kontraproduktiv. Projektet har under slutet av 2016 och början av 2017 träffat elevhälsans yrkesnätverk för kuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer. I samtal med de
sammankallande för dessa nätverk har arbetsbelastning och sjukskrivningar lyfts som något
att ta hänsyn till i informationen. Våra önskemål och förväntningar på att involvera elevhälsan i ett samordnat våldsförebyggande arbete behöver balanseras mot rådande förutsättningar. Presentationerna för yrkesnätverken har ändå väckt ett visst intresse för projektet
och några skolor har hört av sig - Sandgärdsskolan, Sjömarken, Viskaforsskolan, Sjöboskolan
och Erikslundsskolan.
Fältgruppen

Utöver arbetet med handlingsplanen har Helena Millberg, enhetschef Fält och ungdom, tillsammans med sina medarbetare deltagit i två dagars utbildning om våldsprevention under
hösten 2016 respektive våren 2017.
Norrbyhuset

Projektet har sedan årsskiftet kontorsplatser på Norrbyhuset och under våren har vi inlett en
process med personalen för att öka tryggheten i verksamheten. En gång i månaden får hela
personalen tre timmars handledning i våldsprevention. Upplägget utgår ifrån personalens
upplevda behov och projektet bidrar framför allt med kunskap om främjande och tidigt fö9

2017-06-27
rebyggande metoder. Tillfällena har ägnats åt scenariodiskussioner där personalen får beskriva situationer som kan uppstå med diskussion av förslag på agerande före, under och efter.
Vi lyfter också särskilt goda exempel på bra agerande från personalen vid de tillfällen när
konfliktfyllda situationer har hanterats på ett föredömligt sätt. Att förbereda personal och
besökare i god tid inför en aktivitet, att samarbeta, att tala lugnt och att följa upp händelser
är exempel på hur personalen agerar på ett sätt som löser konflikter och förebygger våld.
Framför allt arbetar vi för en implantering av åskådaransatsen, där personalen förbereder sig
inför olika situationer som kan hända, är bättre på att identifiera lindrigt våld och att de på
sikt även kan involvera besökare som aktiva åskådare. Vi har också gett förslag på kompletterande trygghetsskapande åtgärder, som en stoppljusmodell för att enkelt kunna kommunicera regler för huset till besökare och trygghetsvandring som metod för att aktivt leta efter
riskfaktorer. Utvärderingar har gjorts vid några tillfällen och personalen säger sig vara nöjda
med det stöd de får genom projektet. En framgångsfaktor är att utgå ifrån personalens självupplevda behov, att kartlägga vilket våld som förekommer under deras arbetspass och att
scenariodiskussionerna utgår ifrån verkliga händelser. Då det är en stor personalgrupp med
många vikarier och tillfälligt anställda uppskattar de också varje tillfälle där de får diskutera
arbetet, träna ingripanden tillsammans och skapa ett gemensamt förhållningssätt.
Process- och utvecklingsenheten

Projektledarna deltar varje vecka i enhetens möten och våldsprevention är ett återkommande tema vid varje enhetsmöte. Vid ett antal tillfällen har scenarion skapats och diskuterats och i samband med revidering av handlingsplan vid hot och våld breddades och utvecklades definitionen och beskrivningen av våld för att förstärka planen som ett verktyg för
våldspreventivt arbete. Hela enheten har också genomfört NCK:s, Socialstyrelsens och Länsstyrelsernas webbkurs om våld, för att stärka sin grundkunskap om mäns våld mot kvinnor
och samhällets ansvar. Enheten har tagit del av det tvådelade utbildningspaketet om HBTQIA
som riktar sig till alla anställda i Borås Stad. Enhetens samlade bedömning är att utbildningen
behöver förändras för att kunna ge Borås Stad-anställda kompetens som är praktiskt användbar i mötet med medborgare. Enheten kommer därför att ta fram ett förslag på förbättringar. Våldsprevention med inriktning genus och åskådaren skulle kunna utgöra en lämplig
fortsättning och fördjupning.
Folkhälsoenheten

EKFFV besökte Folkhälsoenheten under ett enhetsmöte i februari. Det finns många gemensamma nämnare i arbetets inriktning och Ida Grindsiö och Susanne Carlsson har nu meddelat
att den handlingsplan som ska upprättas med stöd från projektledningsgruppen kommer att
omfatta hela enheten och inte bara föräldraskapsstödet.
Föreningsenheten

I februari träffade projektet Hans Andersson, enhetschef föreningsenheten. Projektet vill
gärna vara delaktiga i utvecklingen mot ett mer jämställt föreningsliv. En idé som kommit
från flera håll, bland annat från föreningsenheten, är att skapa en webbkurs i våldsprevention. Det skulle underlätta för föreningar och skolor att utbilda personal under friare former.
Idén diskuteras med Länsstyrelsen under våren, men det kan finnas fördelar med att vänta
till Skolverkets utvärdering av MVP är klar för att se vad den visar. En webbkurs som skapas
med hjälp av Länsstyrelsen skulle bli bredare än bara en metod, men då de förändringsidéer
som projektet bygger på är samma som innehållet i MVP kan det ändå vara värt att avvakta
tills vi har ett resultat av utvärderingen.
10
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Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet

I maj träffade projektledarna verksamhetsledningen MP/ÖU för att informera enhetscheferna om projektets bakgrund och planerna att utbilda all personal från hösten 2017. Förkunskapen om våld, genus och åskådaren varierar inom verksamheterna där Norrbyhuset varit
med sedan starten 2015 och flera verksamheter inte alls har hört om det pågående arbetet.
Ett upplägg för utbildningssatsningen och en struktur för uppföljning utvecklas i juni.
Civilsamhället

Studiecirklar
En kommande aktivitet är att utveckla ett koncept för studiecirklar i våldsprevention, eventuellt med olika inriktning och på olika språk. Vi har träffat Studieförbundet Vuxenskolan för
att diskutera samarbete. Linda Arontzon, enhetschef folkbildning och Nesko Stefanovski,
ansvarig för studiecirklar är intresserade och nästa steg i samarbetet är att vi i projektet tar
fram en mall för upplägget för cirkeln samt kontaktar de vi har haft i åtanke som potentiella
studiecirkelledare, framförallt unga som engagerat sig på olika sätt i projektet. SFV kan bland
annat bidra med gratis cirkelledarutbildningar, lokaler och delvis marknadsföring.
Norrbydagen
EKFFV deltar i planeringen av Norrbydagen 26 augusti. Efter förra årets Norrbydag föreslog
projektledarna för utvärderingsgruppen att våldsprevention skulle bli ett samlande tema
inför nästa gång, vilket mottogs positivt. I dialog med både representanter från kommunens
verksamheter och med boende har temat Norrby mot rasism beslutats. Temat kommer att
kommuniceras till alla arrangörer och besökare under planering och genomförande av dagen.
Kvinnojouren
EKFFV deltar i Kvinnojourens nätverk tillsammans med CKS, Utväg, Relationsvåldsenheten
och Kim Lindberg som representant för sociala omsorgsförvaltningen. Vi beslutade vid senaste nätverksträffen att arrangera en gemensam aktivitet under den nationella veckan mot
våld, v. 49. MÄN uppmanar alla kommuner som arbetar med våldsprevention att genomföra
aktiviteter som går i linje med temat, på ett samordnat sätt och med ett gemensamt material med filmer, tävling för unga och kampanjaffischer. Jämställdhetssamordnare Susanne Rasek kommer att vara sammankallande för planeringsgruppen.
Kvinnojouren driver ett eget våldsförebyggande projekt på Norrby under 2017. En aktivitet
är kvinnocafé på Norrbyhuset på onsdagseftermiddagar, där projektledarna har deltagit och
kommer att delta för att berätta mer om att förebygga våld. Kvinnogruppen Mammor mot
våld som är aktiva på Hässleholmen kommer också att bjudas in till nästa utbildningstillfälle.

Spridning och information
Norrby

Vid två tillfällen har projektet deltagit i områdsnätverksmöte på Norrbyhuset, och genomfört
ett utbildningspass om våldsprevention och åskådaransatsen. Norrby är ett av sju områdesnätverk i Borås. Syftet med nätverket är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten
hos invånarna i Borås Stad, skapa en helhetssyn på området och öka samverkan samt möjlig11
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göra erfarenhets och informationsutbyte mellan olika aktörer. Vid mötena deltar ett tjugotal
personer, både från kommunens och civilsamhällets verksamheter på Norrby.
Unga

Unga är en särskilt prioriterad målgrupp för projektet och vi strävar efter att ungas delaktighet ska genomsyra planering och genomförande av så många som möjligt av projektets aktiviteter. Våldsprevention genom åskådaransatsen är enkelt att koppla ihop med ungt ledarskap. Anna Lindeborg som är delprojektledare med inriktning ungas delaktighet arbetar sin
andra halvtid som ungdomssamordnare, vilket gör det möjligt att integrera våldsprevention i
alla de sammanhang som utgör ungdomssamordnarens ordinarie uppdrag. Några exempel är
ledarskapsutbildningar för unga, unga kommunutvecklare, ungdomsråd och elevråd. Anna
har från våren 2017 även ansvar för LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
och genom det förbättrade möjligheter att få kontakt med skolor och även att utforma
kommunspecifika frågor som är relevanta för projektet.
Den 17 februari höll fd. delprojektledare Anna Thomasson ett pass
på ungdomsledarutbildningen Ledarakademin. Gruppen bestod av sju personer i åldrarna
16–18 år som alla ska bli tränare inom en förening där de är aktiva. Deltagarna fick kunskap
om våld, aktiv åskådare och normer kopplat till ledarskap och fick med sig praktiska verktyg
och tips för hur de kan arbeta med detta när de ska vara ledare.
25 april genomfördes ett liknande pass på Ungdomsledarutbildningen. 15 deltagare, 16–18
år gamla deltog i övningar kring att definiera våld, aktiv åskådare samt träna genom ett scenario. Passet var enligt utvärderingar mycket uppskattat och alla upplevde en tydlig koppling
mellan åskådaren och ledarrollen. Den 17 maj hade vi en gemensam utvecklingseftermiddag
där ledarna för Ungdomsledarutbildningen samt tre utbildningsdeltagare deltog och diskuterade utbildningens utveckling. En av de saker som togs upp av ungdomarna var att åskådarrollen och ”the bystander effect” borde få ett större utrymme i utbildningen.
Den 5 april hade Anna Lindeborg en tre timmar lång utbildning med sju MBU-ambassadörer i
ålder 16–20 år. Utbildningen innehåll fakta om våld, och övningar kring vad våld är, hur det
hänger ihop med genus och även träning att bli aktiv åskådare genom att vi använde oss av
ett scenario. Utbildningen var mycket uppskattad av samtliga och kommer att följas upp
framöver med ytterligare insatser utifrån ambassadörernas önskemål.
Som förra året kommer projektet att ta fram ett uppdrag för unga kommunutvecklare,
denna gång att göra en film baserad på åskådaringripanden som unga har gjort i Borås sedan
projektets start 2015. Anna Lindeborg och Andreas Stenman på Brygghuset ska båda vara
handledare för de fyra unga kommunutvecklare som ska vara anställda v.25–27. Andreas roll
blir att handleda kring tekniska förberedelser, filmande, klipp och redigering. Anna har det
övergripandet ansvaret för grupprocess, kunskap om våld och aktiv åskådare samt uppföljning av helheten.
Borås

Den 21 februari ledde Anna en halvdagsutbildning om våld, genus och aktiv åskådare med
årskurs 2 på fritidsledarlinjen på Viskadalens Folkhögskola. Tillfället var uppskattat enligt
utvärderingar från de 21 deltagarna. Under besöket hade Anna även möte med skolans personal som efterfrågade att själva få bli bärare av kunskapen och inkludera perspektivet
12
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våldsprevention i kommande fritidsledarutbildningar samt i skolans övergripande värdegrundsarbete. Fritidsledarutbildningen ska få ny en inriktning mot hedersrelaterat våld. Det
bestämdes då att projektet skulle hålla två dagars utbildning med personalgruppen den 11–
12 maj. Skolan har fått nya direktiv sedan utbildningen bokades och fritidsledarutbildningen
ska framöver bli en del av behandlingspedagogutbildningen. Vi vet inte om och hur det påverkar möjligheterna att förstärka utbildningen med kunskap om våld men utbildningen genomfördes ändå som planerat. Utöver sex pedagoger från skolan deltog även gjorde en specialpedagog och en kurator från elevhälsan, tre personal från fältgruppen och tre från öppen
ungdomsverksamhet.
I februari träffade projektledarna Kim Lindberg från Sociala omsorgsförvaltningen för att få
veta mer om de våldsförebyggande metoderna Schyssta relationer, Schysst kompis och VIP
och för att diskutera ett eventuellt samarbete eller utbyte. Mötet ledde till en halvdagsutbildning där EKFFV utbildade en grupp från lägerverksamhet, korttidsboende och servicebostad, tillsammans med representanter från Studieförbundet vuxenskolan i våldsprevention
och åskådaransatsen.
Regionalt

Länsstyrelsen Västra Götalands län delfinansierar projektet och bekostar 40% av projektledarens lön under perioden november 2015 till augusti 2017. Samarbetet innebär ett deluppdrag där Lina Dimming sprider erfarenheter från Borås till andra kommuner och på andra
sätt stöttar utvecklingen av våldsförebyggande arbete i länet.
10 februari deltog Lina i en halvdag om våldsprevention på Hälsokällan i Uddevalla. Hälsokällan drivs av Fyrbodals kommunalförbund för att främja barn och ungas hälsa och de har ett
treårigt uppdrag att utbilda kommuner om våldsprevention. Deras utbildningar riktar sig till
yrkesgrupper som förskolepersonal, fritidsledare och elevhälsa. Hälsokällan önskar mer information om arbetet som görs i Borås och har bjudit in projektet att föreläsa i oktober.
Lina har också gått en utbildning för kursledare som ska utbilda personal genom den webbkurs om våld som Länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Nationellt Centrum för Kvinnofrid har
tagit fram. Kursen var främst inriktad på det praktiska kring att använda gruppspåret i webbkursen och de nya kunskaperna har testats på APT för process- och utvecklingsenheten.
Webbkursen tar ca tre timmar att genomföra individuellt och ger baskunskaper om mäns
våld mot kvinnor, våld i nära relationer och samhällets ansvar. Då det idag saknas en tjänst
med det strategiska ansvaret för mäns våld mot kvinnor våld i Borås Stad är det bra att projektet vid behov kan ta fler och bredare utbildningsuppdrag, även om det ligger utanför projektets inriktning mot primär och universell prevention.
Under februari och mars fick grundskolan Vittra Kronhusparken utbildning och processhandledning för sitt trygghetsteam som består av rektorer, socialpedagog, speciallärare och administratör. Genom den kartläggning som gjordes under 2016 av behov av stöd hos kommuner, var våldsförebyggande arbete i skolan det mest efterfrågade temat. Friskolan Vittra
Kronhusparken är den enda skola som särskilt har kontaktat Länsstyrelsen för stöd att utveckla värdegrundsarbetet och förstärka kunskapen om våld och våldsprevention. Efter diskussioner med kollegorna på Länsstyrelsen prioriterades därför Vittra, vilket inte var självklart då de är en friskola och Länsstyrelsens uppdrag är att stötta kommuner i förverkligan13
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det av den nationella politiken. Under ett första möte i december 2015 diskuterades behov
och förutsättningar och vid två efterföljande tillfällen fick teamet ta del av erfarenheter från
Borås som input till sitt arbete med en handlingsplan för ett förbättrat värdegrundsarbete.
Vittra har också fått ta del av material som projektet använder för utbildning av personal och
elever.
I mars arrangerade Lina tillsammans med Länsstyrelsen två erfarenhetsutbyten, ett kring
MVP-arbete mellan Borås, Trollhättan och Jönköping och ett för Angered, Uddevalla, Sotenäs och Trollhättan som beviljats utvecklingsmedel för våldsförebyggande arbete. Genom
att dela erfarenheter om det som varit framgångsrikt och det som är utmanande når kommunerna och de våldsförebyggande projekten ett fördjupat lärande som leder till en snabbbare utveckling inom området våldsprevention.
I april arrangerades ett inspirationstillfälle för rektorer i länet. Fem rektorer från Borås och
ett 15-tal från övriga länet deltog i halvdagen. Efter en inledning där Länsstyrelsen beskrev
sina uppdrag och hur våldsförebyggande arbete är en del av den nationella jämställdhetspolitiken, berättade Marcus Svensson, jämställdhetsstrateg från Trollhättan om skolans ansvar
och möjligheter att åstadkomma en verklig förändring för att förändra destruktiva maskulinitetsnormer och förhindra våld. Lina berättade om erfarenheter från MVP-arbetet i Borås och
Emmelie Rönnblad beskrev arbetet med Bygga broar.
Bygga broar är ett framgångsrikt värdegrundsarbete där personal som möter föräldrar med
mindre barn, exempelvis i förskolan, får utbildning för att bättre kommunicera kring barns
rättigheter när det finns språkliga och kulturella skillnader. Metoden stärker barns rättigheter, främjar integration och förebygger hedersrelaterat våld. Lina och jämställdhetssamordnare Susanne Rasek, samt en genuspedagog från förskolan i Borås har deltagit i en konferens
i Halmstad om Bygga broar. Organisationen Acting for Change som äger metoden beviljades
medel från Länsstyrelsen Östergötland för att under 2016-2017 sprida arbetet till Borås. Tyvärr var intresset svagt från förskolan och familjecentralen på Norrby och inget samarbete
kunde startas upp. Förhoppningen är att längre fram inom projekttiden (2018–2019) göra
nya försök att introducera Bygga broar för relevanta verksamheter i Borås. Kunskapen om
heder behöver stärkas i Borås och Bygga broar är en särskilt intressant metod då den har
visat bra resultat i utvärdering, på så sätt att personal som har fått utbildning och handledning och arbetat med metoden beskriver en stor förbättring i kontakten med familjerna. Lina
deltar i planeringen av en konferens om hedersrelaterat våld som sker i Borås i november
2017. Länsstyrelsen Västra Götalands län, CKS och Svenska kyrkan är arrangörer och innehåll
och föreläsare planeras under våren.
Kring den 8 mars, Internationella kvinnodagen, deltog Lina i andra aktiviteter som arrangerades av Länsstyrelsen. En normkritisk fotoutställning på Stadsbiblioteket i Göteborg, ”Bilder
som förändrar världen” och en konferens med tema ”Rätten att vara som alla andra”, med
fokus på kvinnor och funktionsvariationer. Våldsutsattheten bland personer med funktionsnedsättning är högre och förutsättningarna att söka och få hjälp är betydligt mindre. Därför
bör projektet EKFFV också ta hänsyn till gruppen personer med funktionsnedsättning i planerandet av aktiviteter och kommunikation. Ett steg på vägen är den kontakt som har etablerats med Sociala omsorgsförvaltningen kring deras våldsförebyggande metoder Schyssta
relationer, Schysst kompis och VIP.
14
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EKFFV har också träffat nätverket KEKS som arbetar med att höja kompetens inom kommuners fritidsverksamhet och öka ungas delaktighet. Ett stort antal kommuner ingår i nätverket
och trygghet och jämställdhet är självklara och efterfrågade inslag i utbildningsverksamhet.
Mötet var en start till att kunna sprida kunskap om genusförändrande våldsprevention genom nätverket till fler kommuner och det är troligt att vi genomför ett gemensamt utbildningstillfälle tillsammans med Länsstyrelsen till hösten 2017.
Nationellt

Facebook-sidan En kommun fri från våld, Borås Stad har nu 990 följare. Genom sidan delas
inspirerande exempel på åskådaringripande och annat aktuellt material. Västerås Stad har
inspirerats av vårt upplägg och har i slutet av maj startat en liknande sida. Vi kommer att
dela likartat material och koppla ihop vår utåtriktade kommunikation för att ge inläggen en
större spridning.
Projektet har deltagit i flera konferenser och erfarenhetsutbyten, både som föreläsare och
för att inhämta kunskap och inspiration. 18 januari deltog Anna Lindeborg och Tina Brodin i
Västerås Stads och MÄN:s inspirationsseminarium om våldsförebyggande arbete i kommuner. Anna höll en presentation av arbetet med ungas delaktighet i Borås Stad. Föreläsningen
var uppskattad och många ville prata mer om arbetet med ungas delaktighet efteråt. Det
finns ett stort intresse för just den här delen av arbetet i Borås-projektet och fler kommuner
vill ta del av kunskap och metoder. Andra inspirations-inslag under eftermiddagen var ”Kartlägg! Förankra! Kampanja!” Cecilia Vågberg, Gävle och ”MVP- ett våldsförebyggande program för skolan”, Joakim Andersson, Västerås. Det hölls också ett panelsamtal med tema
”Hur jobbar vi för att förebygga våld?” där Tina Brodin, Borås, Karin Sällberg, Västerås, Torbjörn Ljungblom, Älvsjö och Cecilia Vågberg, Gävle deltog.
19 januari arrangerades ett studiebesök i Västerås där Anna och Tina träffade Niclas Wennersten som jobbar med våldsbehandling inom ramen för projektet Killjour i here4Uföreningen, Joakim Stoor, vikarierande samordnare för here4U skola, Anette Carlsson och
Ditte Lundberg som är stadsdelssamordnare i de västra stadsdelarna. Deras uppdrag är att
samordna det förebyggande arbetet i stadsdelarna med fokus på barn och unga. De är precis
i uppstart med att utveckla ett våldspreventivt arbete i stadsdelen Bäckby. Planeringen av
besöket gjorde Karin Sällberg, Enhetschef Förebyggarcentrum Västerås stad, Förvaltningen
för stöd, fritid och entreprenad. Det var ett givande besök med samtal om hur det våldpreventiva arbetet kan bli mer systematiskt och långsiktigt, i samverkan mellan kommun och
civilsamhälle.
20 januari deltog Lina och Anna tillsammans med Thomas Hägstedt, kurator på Särlaskolan, i
ett erfarenhetsutbyte kring MVP i Stockholm. Utöver Borås deltog Trollhättan, Jönköping,
Ronneby, Västerås, Stockholm och Gävle. Under dagen fick deltagare en uppdatering om
läget för utvecklingen av våldsprevention i Sverige, den tioåriga nationella strategin, förändringar i diskrimineringslagen och sexualbrottslagstiftningen och hur MÄN arbetar vidare med
utvecklingen av MVP, framför allt implementering och ungas mentorskap.
Den 10 mars hade projektet Fatta Man en avslutningskonferens i Stockholm som Anna deltog på. På konferensen släpptes och presenterades deras metodmaterial ”Det börjar med
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mig”. Materialet riktar sig främst till killar i gymnasieålder men kan användas även i andra
former och sammanhang. Syftet är med hjälp av fakta, musik och film med tillhörande diskussions och reflektionsfrågor ge möjlighet till förståelse och metoder för att motverka sexuellt våld och destruktiva manlighetsnormer. Materialet som är gratis och öppet för
vem som helst att använda finns på utrymmet.se. Där finns också tillhörande handledning. Vi
kommer att använda delar av materialet i vårt fortsatta utbildningsarbete. De korta filmer
som tagits fram i projektet är särskilt bra för att synliggöra maskulinitetsnormer och kopplingen till våld.
Den 29 mars deltog Anna på MUCF konferens För och med unga - en konferens om att arbeta med ett ungdomsperspektiv för att förebygga våld och främja demokrati. Cirka 100
personer deltog och programmet omfattade utöver Annas presentation kring arbetet med
våldsprevention och ungas delaktighet, även pass om En kommun fri från våld-projektet i
stort av Sofie Kindahl på MÄN, samt exempel från Västerås Stad och SKL:s arbete. Annas
presentation var uppskattad även denna gång, flera stannade kvar för att fördjupa diskussionen och har även hört av sig i efterhand. Flera av deltagarna i konferensen var intresserade
av att starta upp ungdomsledarutbildningar i sina kommuner som en del i det våldspreventiva arbetet.
I slutet av maj deltog Anna och Lina på två erfarenhetsutbyten i Stockholm för kommuner
som arbetar med våldsprevention. 30 maj arrangerade MUCF och Länsstyrelserna en nationell uppföljningsdag för kommuner som under 2016 deltog i de workshops som genomfördes
runt om i Sverige om handboken Inget att vänta på. Ett tjugotal kommuner och stadsdelar
var inbjudna och programmet innehöll föreläsningar av Borås och Botkyrka samt tematiska
diskussioner om förankring, organisation och metoder. Anna Lindeborg föreläste om Borås
Stads arbete med ungas delaktighet och våldsprevention. 31 maj träffades den kommunala
samordningsgruppen, dvs. de kommuner som arbetar med MVP med stöd från MÄN. Temat
för dagen var hur arbetet med MVP kan organiseras långsiktigt i kommunerna.

Ekonomi

Projektets hela budget för år 2015-2019 är 5 700 tkr. Under projekttiden augusti 2015 till
maj 2017 har 1 005 tkr förbrukats och 169 tkr hittills under år 2017, januari till juli.1
Under 2017 var planen att utöver projektledare också ha två delprojektledare på halvtid. En
av dessa tjänster har varit vakant under året och istället kommer en heltidstjänst som utbildare att tillsättas inför hösten.

1

Del av projektledares lön faktureras Länsstyrelsen, vilket skett i efterhand för aktuell period.
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Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet
(Lokalt inflytande)

Process och utveckling
- Verksamhetsstöd
- Verksamhetssamordning
-Sommarverksamhet
-EVS
- EKFFV

Norrby
- Norbbyhuset
- Hestra f-g

Hässleholme
n
- Hässlehus
- Vi
Hässleholmen

Hulta
- Hulta f-g
- Mp Hulta

Sjöbo
- Sjöbo f-g
- Framtid Sjöbo
- Alidebergs f-g

Kristineberg
- Kristinebergs f-g
- Mp Kristineberg

Brämhult
- Brämhults f-g
- F-g Ridhuset
-Skolskjuts

Dalsjöfors/

Visakafors/

Fristad

Sandared

- Dalsjöfors f-g

- Viskafors f-g

- Munkågården

- Sanareds f-g

Brygghuset

Lundby
Park

1 (2)

Datum

Diarienummer

2017-08-16

2017/FF0131 049

Susanne Carlsson, 033 -35 82 97

Ökade kostnader i samband med sammanträden i
det lokala pensionärs- och funktionshinderrådet.
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås besluta att godkänna en ökad kostnad om 45
tkr 2017 för det lokala pensionärs- och funktionshinderrådet.
Fritids- och folkhälsonämndens sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden fick efter omorganisationen i uppdrag att organisera
och bjuda in till ett lokalt pensionärs- och funktionshinderråd. Rådet har elva
ledamöter, tre från Fritids- och folkhälsonämnden och fyra ledamöter vardera från
pensionärs- och funktionshinderorganisationerna.
Tidigare fanns medel i budget hos stadsdelarna för att kunna organisera lokala råd.
Denna utökade kostnad har inte Fritids- och folkhälsonämnden inom sin ram.
Kostnaden för tre möten under 2017 beräknas till 45 tkr.
Bakgrund
I stadsdelsorganisationen hade man lokala pensionärsråd i varje stadsdel. För att ta
tillvara på möjligheterna till delaktighet för pensionärs- och
funktionshinderorganisationerna beslutades om nya reglementen i
Kommunfullmäktige. Efter beslutet finns det centrala pensionärsråd och
funktionshinderråd samt ett lokalt pensionärsråd kopplat till Vård- och äldrenämnden,
ett lokalt funktionhinderråd för Sociala omsorgsnämnden samt det lokala pensionärsoch funktionshinderrådet inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde.
Fritids- och folkhälsonämndens övervägande
Fritids- och folkhälsonämnden fick efter omorganisationen i uppdrag att organisera
och bjuda in till ett lokalt pensionärs- och funktionshinderråd. Rådet har tre ledamöter
från nämnden och fyra ledamöter vardera från pensionärs- och
funktionshinderorganisationerna, vilket blir elva ledamöter.
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Kalkyl:
Arvoden per möte 1 112 kr x 11 ledamöter = 12 232 kr. Tillkommer andra
ersättningar såsom reseersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst med mera.
Rådet har möten vid fyra tillfällen per år med en mötestid på två till tre timmar per
tillfälle. Den beräknade kostnaden för fyra möten per år är 60 tkr.
Konsekvenser
Tidigare fanns medel i budget hos stadsdelarna för att kunna organisera lokala råd.
Denna utökade kostnad har inte Fritids- och folkhälsonämnden inom sin ram.
Kostnaden för tre möten under 2017 beräknas till 45 tkr.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande
Ida Legnemark
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

Plan för kompetensförsörjning
Fritids-och Folkhälsoförvaltningen

Ansvarig handläggare
Linda Andersson
Arbetstagarrepresentanter (FSG)
Mikael Hedberg
Joakim Englund

HR chef
Vision
Kommunal

Vad är kompetens?
Begreppet kompetens består av tre delar: Kunskap är en individs teoretiska och praktiska
kunskaper som förvärvats genom utbildning och erfarenheter. Förmåga är individens möjligheter
att förstå vad verksamheten kräver samt förmåga att omsätta kunskapen i praktiskt arbete. Vilja
eller motivation, är den drivkraft som gör att individen vill använda sin kunskap och förmåga att
nå uppsatta mål.
Vad är kompetensförsörjning och varför behövs en kompetensförsörjningsplan?
Kommunal sektor är en kunskapsintensiv verksamhet. Personal- och kompetensförsörjning är en
strategisk fråga för kommunens verksamhet. Kompetensanalys och plan för
kompetensförsörjning syftar till att kartlägga befintlig kompetens och planera för framtidens
behov på såväl individ- som organisationsnivå. Det handlar om att ha rätt medarbetare med rätt
kompetens, på rätt plats, i rätt antal och i rätt tid. Borås Stads förmåga att långsiktigt möta
invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och rekrytera medarbetare med
rätt kompetens och sedan behålla och utveckla dem för framtidens krav och förändringar. Ibland
handlar det även om att avveckla eller ställa om kompetens för att uppnå verksamhetens mål. Att
ta tillvara befintlig kompetens, genomföra regelbundna medarbetarsamtal, se till att varje
medarbetare har en individuell utvecklingsplan, tillhandahålla konkurrenskraftiga
anställningsvillkor, löneutveckling och goda möjligheter till kompetensutveckling är avgörande
delar som Borås Stad som arbetagivare kan påverka. Viljan hos Borås Stads medarbetare att
utvecklas och växa inom organisationen är en logisk följd av god personalpolitik präglad av goda
arbetsvillkor och en tydlig lönepolitik 1.
Den ökade efterfrågan på välfärdstjänster och konkurrens om arbetskraft på arbetsmarknaden
gör att Borås Stad behöver bli bättre på att arbeta strukturerat och proaktivt för att vara en
attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, behålla och utveckla organisationens befintliga
medarbetare, likväl som initiera rätt insatser och åtgärder för att attrahera och rekrytera
framtidens medarbetare.
Kompetens kan attraheras, rekryteras, skapas, utvecklas, behållas, överföras, avvecklas och ställas
om. Kompetensförsörjning handlar om att ta tillvara, utveckla och styra organisationens- och
medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att nå uppsatta verksamhetsmål. Det kräver
faktabaserade beslut, systematik, medvetenhet och ett proaktivt förhållningssätt.
Alla Borås Stads förvaltningar har sina unika uppdrag och förutsättningar. Förvaltningsspecifika
kompetensplaner skapar en tydlig bild av framtidens kompetensbehov samt synliggör behov av
insatser och åtgärder inom organisationens olika verksamheter.
Stolta ambassadörer
Det är den enskilda medarbetaren som möter kommunens invånare och brukare och som står för
god service, kvalitet och måluppfyllelse i det dagliga arbetet. Varje medarbetares kompetens är
avgörande för verksamhetens måluppfyllelse och framgång. Medarbetare som är stolta
ambassadörer för Borås stad som arbetsgivare, är en förutsättning för att organisationen även i
framtiden ska kunna attrahera och rekrytera ny kompetens. Tyngdpunkten i
kompetensförsörjningsplanen bör därför vara insatser och åtgärder som främjar Borås stads
förmåga att behålla och utveckla befintliga medarbetare.
Så här arbetar vi med kompetensförsörjningsplanen
Borås Stads personalpolitik, lönepolitik och arbetsvillkor finns konkretiserade i det personalpolitiska
programmet och i de personalpolitiska riktlinjerna.

1

Varje förvaltning ska ta fram en kompetensförsörjningsplan. Planen upprättas för en treårsperiod
men ska utvärderas årligen. Planen och utvärderingen ska behandlas i respektive nämnd innan de
skickas till Stadskansliet.
Planen arbetas fram i tre steg:
1. Identifiera verksamhetens behov, dvs ta fram de underlag som behövs för att kunna göra
en analys.
a) Ta fram personalstatistik (använd bilaga 1)
b) Beskriv förvaltningens mål, uppdrag och förväntade utveckling.
c) Gör analysen – beskriv den bild som framträder i de faktaunderlag som tagits fram.
2. Handlingsplan – vilka aktiviteter behöver vidtas för att skapa goda verksamhetsresultat;
(utgå från analysen ovan, för att kunna göra rätt prioriteringar!)
a) Attrahera
b) Rekrytera
c) Introducera
d) Behålla och utveckla
e) Avveckla och omställning
3. Verksamhetens resultat/uppföljning
a) Verksamhetens resultat kan beskrivas redan första gången planen tas fram men en
fördjupad uppföljning är möjlig först när planen tas fram för nästa period

Verksamhetens behov (inventering, analys och planering)

Fritids- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande
folkhälsoarbete genom att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Förvaltningen
ansvarar också för förebyggande arbetet.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är sammansatt av flera olika enheter och bedriver en utåtriktad
verksamhet.
- Anläggningsenheten består dels av en uthyrningssektion som hyr ut lokaler för idrott och
arrangemang som genomförs i stadens lokaler och dels av en sektion som ansvarar för drift av
stadens idrotts- och fritidsanläggningar. Sundholmens kurs- och konferensgård ingår i enheten.
Anläggningsenheten ansvarar för alla kommunala friluftsbad.
- Badenheten i vilken Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet ingår.
Anläggningsenheten ansvarar för alla kommunala friluftsbad.
- Brygghuset är en central mötesplats med café och spännande lokaler. Den primära målgruppen är
unga vuxna i åldern 16-29 år. Det är hit du ska komma för att förverkliga dina idéer om arrangemang
och andra projekt. Vi ser oss som en arena för arrangemang, utställningar, möten och liknande.
- Folkhälsoenheten ansvarar bland annat för Välfärdsbokslut, föräldrastöd, äldrestöd, "Säker och
trygg kommun" och Drog- och brottsförebyggande arbete. I uppdraget ingår också ansvar för
Träffpunkt Simonsland och projektet Jämlik hälsa.
- Föreningsenheten handhar föreningsregistrering och bidragsutbetalning, samt administrerar även
Borås Stads Idrottsskola.

- Ekonomi-kluster är en adminsitrativ stödfunktion till övriga i förvaltningen och till
Kulturförvaltningen. Enheten arbetar med: Ekonomi, IT, Kvalitet.
- HR-kluster är en adminsitrativ stödfunktion till övriga i förvaltningen och till Kulturförvaltningen.
Enheten arbetar med: HR (personalfrågor), kommunikation och nämndadministration.
- Förebyggandenheten ansvarar för mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet i Borås.
Vår verksamhet präglas av kunniga och engagerade medarbetare. Alla skall bidra i en lärande
organisation och verka för att vi tillsammans tar ett gemensamt ansvar för våra målområden och vår
arbetsmiljö.

Miljösatsning
Alla medarbetare ska känna sig delaktiga i vårt miljöarbete och få inspiration, bl.a. genom att delta i
den årliga miljöutbildningen. En medarbetare arbetar 20 % av heltid med enbart miljöfrågorna.

Analys
Den etniska mångfalden bland befolkningen har ökat liksom andelen äldre i samhället. Detta ställer,
förutom krav på språklig kompetens, även kunskap om kulturella skillnader, värderingar och attityder.
Nya arbetssätt och innovativa lösningar som kommer både kunder och medarbetare till del behövs då
vi kan anta att våra kunder och besökare kommer att ställa andra krav och har andra önskemål på
framtidens fritidsutbud liksom sättet att bedriva folkhälsoarbete. Detta kan leda till ett förändrat
rekryteringsbehov genom ändrade roller eller helt nya roller. Den nya förvaltningsorganisationen som
gäller from 2017-01-01 ger bättre förutsättningar att organisera arbetat så det möter nuvarande och
kommande behov. En organisation med hög kompetens och som uppmuntrar och ger
förutsättningar till kompetensutveckling har större möjligt att anpassa sig till förändringar tack vare
att chefer och medarbetare är motiverade att lära nytt. Det gäller också att ta tillvara kompetens som
redan finns bland medarbetarna för att öka känslan av sammanhang där möjlighet att påverka ökar
arbetets kvalitet.
Regelbundna utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare, individuella kompetensplaner och ett
tydligt närvarande ledarskap är viktigt för att skapa delaktighet och engagemang hos medarbetarna.
Att engagera och motivera medarbetare är en av nycklarna till ett lyckat resultat. Att arbeta inom
fritids-och folkhälso- området innebär ett arbete där intresse av andra människor och samhällsfrågor
är en stor del av arbetet. Detta ställer krav på förmåga att samarbeta, vara lyhörd, ha ett stort
engagemang och professionalitet.

2. Handlingsplan

Attrahera
Hur ska vi attrahera nya medarbetare? En undersökning som Ungdomsbarometern gjort på uppdrag
av Sveriges kommuner och Landsting visar att unga tycker att jobben i välfärdssektorn verkar
meningsfulla, roliga och utvecklande. Detta är positivt då det kan leda till att fler söker sig till de
aktuella utbildningarna.
I Sveriges största studentundersökning Företagsbarometern, utförd av Universum, anger studenterna
fem huvudsakliga karriärmål. Dessa är att uppnå balans mellan arbete och privatliv, att vara trygg eller
säker i arbetet, att utmanas intellektuellt eller genom en konkurrenspräglad miljö, att vara entreprenör
eller kreativ och innovativ samt att vara hängiven en god sak eller känna att man tjänar ett högre syfte.
Enligt Kairos Future så är de fem viktigaste kraven 2015 på ett bra jobb fast anställning, trevliga
arbetskamrater, mycket semester och fritid, att ha en bra chef och anställningstrygghet.
I Borås Stad kan vi erbjuda fast heltidsanställning och anställningstrygghet. Förutom ordinarie
semesterdagar finns en möjlighet att växla semesterdagstillägget mot ytterligare ledig tid. Som
medarbetare i Borås Stad har du tillgång till personalklubben Merkraft som anordnar aktiviteter för
trivsel och en aktiv fritid och även möjlighet till friskvårdsbidrag. Hälsoinspiratörer skall också finnas

på förvaltningens samtliga arbetsplatser som en del i strävan efter hälsofrämjande synsätt och en
hälsosam arbetsplats.
Hur skapa motiverade medarbetare som är goda ambassadörer för Borås Stad som arbetsgivare?
Delaktiga och engagerade medarbetare som har inflytande på sin arbetsplats blir bättre ambassadörer
för sitt arbete. Ju större engagemang och inflytande, desto större chans att medarbetaren vill stanna
och utvecklas i Borås Stad.
En god arbetsmiljö är en viktig faktor både för att begränsa sjukfrånvaron och för att medarbetaren
skall kunna arbeta och utvecklas ett helt arbetsliv.

Möten med studenter (prao, feriearbete, examensarbete, praktik, trainee, professionsföreläsningar, mentorskap)
Personliga möten. Förvaltningen skall synliggöra verksamheten på ett tydligare sätt och utvidga de
utåtriktade aktiviteterna som t.ex. besöka aktuella gymnasieutbildningar, universitet och högskolor
och berätta om de aktuella jobben på mässor, arbetsmarknadsdagar och andra mötesplatser för unga
och ha en positiv inställning till studenter som kan lockas att göra examensjobb i förvaltningen.
Sommarjobb och praktik. Förvaltningen har en positiv inställning till sommarvikarier, feriearbetare,
praktikanter, praoelever, och APL (arbetsplatsförlagt lärande). Med en positiv erfarenhet vill fler
återvända.
Övrigt som är viktigt att ta hänsyn till oss som behöver stärkas:
- Tilltalande annonsering, marknadsföra arbetsplatsen.
- Tydligt tala om vår vision, verksamhetsidé, verksamhetsmål
- Skapa engagemang och öka inflytande. Låt medarbetarna vara med och utforma verksamheten
utifrån sin expertkunskap.
- Visa och skapa karriärmöjligheter. Öka möjligheterna att bredda eller specialisera sig. Rotation med
andra verksamheter, ge möjlighet till karriärsutveckling. Ta fram kompetensutvecklingsplaner för
varje medarbetare.
- Marknadsföra kommunen, verksamheten. Värdera vilka arenor vi ska vara synliga på.
- Använda sig av medarbetarna inom verksamheten som goda ambassadörer.
- Nära samarbete med högskola/universitet/YH-myndighet
- Studenthandledning som en karriärsväg och positiv löneutveckling.
- Underlätta lönekarriär. Lönerna ska vara individuella och prestationsbaserade.
Attrahera och rekrytera
Enligt Ungdomsbarometern är det viktigt för ungdomarna att kunna utvecklas och lära sig nya saker
på sin arbetsplats. Enligt SKL är det viktigt att tydliggöra/visa på de karriärmöjligheterna inom
verksamheten som finns för medarbetarna samt skapa nya genom att:
Underlätta alternativa karriärvägar. Öka möjligheterna att bredda sig eller specialisera sig, kanske med
hjälp av nya yrkesroller som även utvecklar verksamheten.
Erbjuda kompetenshöjning. Underlätta för medarbetare att utvecklas på sitt område och bidra mer till
verksamheten genom till exempel vidareutbildning.
Möjliggöra sidledes karriärer. Arbetsrotation och interna karriärcentra kan bidra till ökad rörelse inom
förvaltningen, mellan förvaltningar och även mellan Borås Stad och Södra Älvsborgs Sjuk-hus.
Medarbetare kan utvecklas och bidra mer genom att få pröva nya roller.
Underlätta chefskap. Många chefer närmar sig pensionsåldern. Traineeprogram, aspirantprogram,
mentorskap, administrativt stöd med mera är strategier för att underlätta chefskap liksom att låta
medarbetare testa chefskap i mindre skala. Fler karriärsteg kan inrättas och en personalpool med
chefer som vikarierar och stöttar kollegor kan skapas.
Framtidens chef (internt chefsförsörjningsprogram)
Alla chefer på förvaltningen har en viktig uppgift att identifiera nya chefsämnen.
För att säkra tillgången på chefer är det viktigt att utveckla ett systematiskt arbete för att identifi-era
och motivera intresserade och lämpliga medarbetare med högskoleutbildning i organisationen till att
söka Borås Stads program för ”Framtidens chef”.

Tydliggöra karriärmöjligheter
I utvecklingssamtalet förs en dialog kring medarbetarens utvecklingsbehov och förutsättningar för att
utföra arbetet på ett bra sätt. I dialogen behandlas kompetens och utvecklingsmöjligheter (olika
tjänster, specialisering, bredd, chefskarriär).
Lön/förmåner
Uppföljningen av medarbetarsamtalet sker i lönesamtalet. Bra prestationer skall belönas.
Verksamhetens prioriteringar och enskilda medarbetares insatser skall ge genomslag i lönesättningen.
Lönen sätts av närmaste chef och skall vara individuell och differentierad med utgångspunkt från de
lönekriterier som gäller. För att stimulera till verksamhetsutveckling, engagemang och ökad
måluppfyllelse behöver möjligheterna till såväl utveckling i arbetsuppgifter som lön bli ännu bättre.
Karriär- och specialisttjänster underlättar lönekarriären.
Kompetensbaserad rekryteringsprocess
Att rekrytera medarbetare är en viktig investering. En lyckad rekrytering förutsätter en korrekt utformad kravprofil, en som verkligen speglar organisationens behov och den sökandes kompetens.
Genom att strukturera processen och använda relevanta urvalsmetoder ökar förutsättningarna att
genomföra en rekrytering med ett lyckat resultat. Risken för felrekrytering och en diskriminerande
rekryteringsprocess minimeras. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen kommer förvaltningen att
använda Borås Stads verktyg och modeller för kompetensbaserad rekrytering vid samtliga
rekryteringar. Berörda medarbetare kommer att få utbildning i aktuella verktyg och modeller.
Breddad rekrytering
Mångfald i form av olika kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en
styrka som förvaltningen ska ta till vara. Forskningen visar att medarbetare både mår och presterar
bättre i blandade grupper.

Introduktion
Närmsta chef använder ”Checklista för introduktion” och går igenom denna med den
nyanställde. Visar runt i verksamheten och ser till att en mentor utses och närmsta kollega utses,
enligt avtalet och rutin.
En väl planerad och genomförd introduktion är viktigt vid alla anställningar. Introduktionen har
som syfte att underlätta övergången till nya arbetsuppgifter, nya arbetskamrater och till en ny
miljö. Ansvaret för en god introduktion ligger inte bara på den närmsta chefen utan även på
arbetskamrater, eventuellt utsedd fadder och även på den nyanställde själv där alla har ett ansvar
för att introduktionen ska bli så bra som möjligt och fungera väl. För den som är utsedd som
fadder är det viktigt att denne får tid till att introducera den nyanställde så att denne kommer in i
sitt nya arbete. En god introduktion gör att den nyanställde snabbare kommer in och trivs bättre i
sitt nya arbete.
Alla som arbetar som chefer deltar i Borås Stads dialogforum.
Förvaltningen har ett utarbetat introduktionsprogram som varje chef följer. För de som
rekryterats som chef anmäls också till Borås Stads övergripande introduktionsprogram som hålls
centralt. Nyanställda genomgår förvaltningens introduktion för nyanställda.
Varje chef ser till att nyanställd får tillgång till och en genomgång inför påskrift av
medarbetaröverenskommelse. Detsamma gäller för de chefer som rekryteras och som ska skriva
under chefsöverenskommelsen.
Behålla och utveckla
Årliga medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare ska genomföras. Planen skall spegla
verksamhetens behov, men också ge möjlighet till individualisering. Medarbetare som känner sig

involverade och delaktiga upplever också en högre trivsel i sitt arbete. En individuell
kompetensplan skall tas fram i samband med samtalet, att kunna visa på karriärvägar och
utvecklingsmöjligheter redan tidigt in anställningen. Borås Stad är en stor arbetsgivare och vi ska
uppmuntra till intern rörlighet istället för att medarbetare väljer att sluta och gå till en extern
arbetsgivare.
Lön kommer alltid vara en motiverande faktor för att behålla kompetens. I vilken grad beror på
hur förutsägbar utvecklingen/tryggheten är. Kan Borås stad redan från början peka på en
löneledande lönenivå för jämförbara yrke framställs Borås Stad som en attraktiv arbetsgivare.
Förvaltningens chefer arbetar hälsofrämjande och proaktivt med det systematiska
arbetsmiljöarbetet i SAM Stratsys. Hållbart ledarskap som främjar utveckling av professionella
medarbetare gynnar verksamheten liksom ett tydligt arbetsmiljöarbete där chefer, skyddsombud
och medarbetare är väl medvetna som sina respektive roller.
Andra förutsättningar som är viktiga att uppfylla och ständigt arbeta vidare med:.
Vara tydlig med uppdraget inom respektive yrkesområde.
Skapa engagemang och öka inflytande. Låt medarbetarna vara med och påverka verksamheten
utifrån sin expertkunskap.
Stötta och följa upp nya medarbetare. Ge chefen verktyg och möjligheter till att aktivt introducera
och följa upp.
Avveckla och ställa om kompetens
Avslutningssamtal
Alla förvaltningens chefer genomför avslutningssamtal med samtliga medarbetare som slutar sin
anställning. Borås Stads blankett för avslutningssamtal används vid samtalet.
Det är viktigt att arbetsgivaren skaffar sig kunskap om varför medarbetare väljer att lämna
verksamheten. En arbetstagare som är på väg att sluta sin anställning besitter ofta viktig
information om vad som är bra eller mindre bra i verksamheten. För oss som arbetsgivare är det
ett bra verktyg för att förbättra rekrytering och personapolitiken. Det är ett instrument för
ledningen för kommande verksamhetsplanering och ligger till grund för utveckling för
kvarvarande medarbetare. Den ger möjlighet till att påverka verksamhetens utveckling och ger en
viktig förutsättning för personen som lämnar att lämna över information som verksamheten kan
ha behov och nytta av för att fortgå på bästa sätt.
Avdramatisera omställnings- och avvecklingsbehov
Vid omställning och avvecklingsbehov är det viktigt att arbetsgivaren gör ett professionellt arbete
genom att använda sig av de lagar och avtal som kan behövas. Vid ett sådant arbete behöver man
som chef vända sig till sin HR avdelning så att lagar och avtal uppfylls och att man som chef får
rätt stöd i processen så att man som arbetsgivare tar hänsyn till de mellanmänskliga aspekterna
som kan uppkomma vid en avveckling och omställningssituation.
Hur säkerställa framtidens kompetensförsörjningsbehov
Förvaltningen ska verka för att tillvarata + 65 som mentorer och handledare och vid aktuella
tillfällen erbjuda att kvarstå i anställning till 67.
Tidiga kompetensförsörjningsinsatser, såsom ta emot praktikanter från åk 8 för att visa upp våra
verksamheter och väcka intresse for offentlig verksamhet. Visa på att vi har jobb-och att det finns
massor av yrken att välja på.

Fortbildning/vidareutbildning för nuvarande medarbetare för att matcha framtidens krav.
Validering för de som arbertar inom ett yrke men som saknar formell utbildning, här kan tex YHmyndigheten spela en viktig roll.
Introduktion – erfaren medarbetare handleder ny medarbetare, liksom mentorskap för nya chefer
över förvaltningsgränserna.
Avslutningssamtal, inte bara med närmaste chef utan även med HR-funktion för att ta emot och
samla in åsikter som kan generera positiv verksamhetsutveckling.

3. Verksamhetens resultat/uppföljning

Borås Stad behöver ett system för att kunna avläsa behovet av medarbetare per yrkeskategori
inom ett, tre och fem år, detta för att visa på det reella kompetensförsörjningsbehovet, om det
finns en balans, överskott eller brist inom olika yrkesgrupper. Detta för att i ett tidigt skede kunna
identifiera bister, nya behov och kunna attrahera eller ställa om redan befintlig kompetens. På
detta sätt effektiviseras verksamheten, arbetsbristsituationer minimieras och rekryteringsarbetet
kommer i balans.
Genererar vår verksamhet goda resultat i förhållande till uppsatta mål och de uppdrag
som verksamheten har att utföra?
Vi fortsätter följa upp personalstatistiken med ett ökat fokus på personalomsättning och sjuktal
på enhetsnivå. Har vi en sund personalomsättning och har vi enheter som sticker ut vad gäller
höga sjuktal? Om så är fallet behöver vi fundera kring punktinsatser för dessa enheter.
Har aktiviteterna för kompetensförsörjningen varit framgångsrika? Behov av ytterligare insatser
och åtgärder? Möjligheter och utmaningar?
Korrelerar förvaltningens planering med Borås Stadsövergripande insatser och åtgärder? Dessa
frågeställningar kommer analyseras och arbetas vidare med i plan 2018.
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Revidering och översyn av nuvarande
föreningsbidrag
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås besluta att utse en person från varje politiskt
parti till att ingå i styrgruppen för uppdraget ”Revidering och översyn av nuvarande
föreningsbidrag”.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har av Fritids- och folkhälsonämnden fått i
uppdrag att se över nuvarande föreningsbidrag. För att få ett brett stöd för de nya
bestämmelserna är det önskvärt med deltagande från respektive parti i nämnden.
Vid Fritids- och folkhälsonämndens sammanträde 2017-06-21 § 73 beslutade nämnden
att partierna rapporterar sina representanter vid sammanträdet i augusti.

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande
Ida Legnemark
Förvaltningschef
Tommy Jingfors
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Gallring av pappershandlingar efter skanning till
ärendehanteringssystemet Ciceron
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås besluta att inkommande pappershandlingar,
som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas för att därefter
gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Fritids- och folkhälsoförvaltningen ha
säkerställt att
− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt
Stadsarkivets anvisningar.
− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.
− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens
bevisvärde.
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till
myndigheten från och med 2018-01-01.
Bakgrund
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet Ciceron.
För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i
det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende
initierats till att det arkiveras. Även om kommunens handläggning till största del redan
idag är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer
och företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad ärendehanteringsprocess
som är helt digital kommer Borås Stad att skanna inkommande pappershandlingar och
ersätta dem med en digital handling i Ciceron.
Förutsättningar
Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt
bevaras och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. Pappershandlingar
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bevaras i pappersform och elektroniska handlingar i elektroniskt skick. Överföring till
annat medium, där den ursprungliga handlingen förstörs, som medför
informationsförlust, förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt
förlust av möjligheterna att fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring
vilket kräver ett myndighetsbeslut om att gallring får ske.
Krav för att få gallra inkommande pappershandlingar
Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av hur
informationen hanteras redan i källsystemet. Då Borås Stad avser att arkivera
handlingarna i Ciceron digitalt krävs att man, utöver den digitalt upprättade
informationen, också standardiserar och kvalitetssäkrar skanningen av inkomna
pappershandlingar.
För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital handling i
Ciceron, ska få gallra inkommen pappershandling krävs att nedanstående kriterier är
uppfyllda:
− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande.
Det valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för bevarandeformat. Det är
myndighetens eget ansvar att kontinuerligt bevaka om det sker förändringar i vilka
format som anses godkända för digitalt bevarande.
− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.
Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att den
skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen, att all information i
handlingen finns med och går att tyda samt att myndigheten i övrigt följer
Stadsarkivets anvisningar och tekniska krav för ersättningsskanning.
− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens
bevisvärde.
Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande lagstiftning eller
påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att kunna styrka ett legalt
förhållande.
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Bilaga
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-12 § 30
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande
Ida Legnemark
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2017-06-12
§ 307
2017/KS0183 004
Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärendehanteringssystemet Ciceron
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet
Ciceron. För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten
att man i det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att
ett ärende initierats till att det arkiveras. Även om kommunens handläggning till
största del redan idag är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer och företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad
ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer Borås Stad att skanna inkommande pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i Ciceron.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas
för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Stadsledningskansliet ha säkerställt
att
− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets
anvisningar.
− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande
information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.
− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde.
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten
från och med den 1 januari 2018.
Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag i förekommande fall att fatta
beslut i denna fråga.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Ulf Olsson (S)

Kerstin Hermansson (C)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagtavla den 26 juni 2017
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel
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Landskamp på Borås Arena
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ansöker om ett utökat kommunalt driftbidrag på
300 000 kr som en garanti för arrangemanget - VM-kvalmatch i fotboll för Damer på
Borås Arena 24 oktober 2017 mellan Sverige - Ungern.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har fått en konkret förfrågan av Svenska
Fotbollförbundet (SvFF) att arrangera en A-landskamp för damer på Borås Arena den
24 oktober i år.
Landskampen är en kvalmatch för kvalificerande till VM i Frankrike 2019. I Sveriges
kvalgrupp ingår Danmark, Ungern, Kroatien och Ukraina. VM-kvalet pågår från 19
september 2017 till den 4 september 2018. Det finns sju grupper i Europa och
gruppsegraren är med automatik klar för VM 2019. De fyra bästa grupptvåorna gör
upp om ytterligare en plats från Europa.
Sverige-Ungern blir den första landskampen på Borås Arena sedan tillkomsten av
Arenan. Att det också är en tävlingsmatch för damer som kan betyda avancemang till
VM är extra glädjande. Fritids- och folkhälsoförvaltningen planerar arrangemanget
tillsammans med Borås TME och Svenska Fotbollsförbundet. Viktiga
samarbetspartners är samtliga föreningar med flick- och damfotboll i Borås och
Sjuhärad. IF Elfsborg kommer att delta med sin matchorganisation för att
arrangemanget ska uppfylla de krav som förbund, FIFA och UEFA ställer på
arrangemanget.
Ekonomiska förutsättningar
I bifogat avtal redogörs för de förutsättningar som gäller för arrangemanget.
Sammanfattningsvis så är det kostnader på ca 400 000 kr och preliminära intäkter på ca
100 000 kr, vilket innebär en nettokostnad på 300 000 kr. Det finns en klausul i avtalet
som kan ge mer intäkter till Borås Stad beroende på hur mycket publik som kommer.
I avtalet finns också reglerat att det ska vara ”Clean Arena”, vilket innebär att Arenan
ska vara fri från reklam och att det åligger Borås Stad att bekosta demontering eller
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övertäckning av befintlig reklam. SvFF har med sig egen reklam som täcker en stor del
av den befintliga reklamen. Övriga ytor som inte täcks av förbundets reklam ska
bekostas av Fritids- och folkhälsnämnden och kommer att sparas för framtida
liknande ändamål.
Bakgrund
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar tillsammans med Borås TME för att
utveckla Borås som evenemangstad. Detta sker bland annat genom att vi uppvaktar
olika idrottsförbund och organisationer i syfte att de ska förlägga sina större tävlingar
och arrangemang till Borås. Landskampen i oktober är det senaste resultat av det
arbetet.
Vi kommer att bjuda in de föreningar som bedriver flick- och damfotboll i Borås för
att hitta lämpliga samverkansformer, dels före landskampen och dels under själva
matchen. Likaså kan lagen i Sjuhärad bjudas in för att ta del av arrangemanget.
Bilagor
Förslag till Avtal.

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande
Ida Legnemark
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

AVTAL
mellan
Svenska Fotbollförbundet (SvFF),
Org.nr 815200-1916
Box 1216
171 23 Solna
och
Borås Stad (Fritids- och folkhälsonämnden)
Org.nr 212000-1561

SvFF och Borås Stad har enats om att arrangera en VM-kval match i fotboll (damer)
mellan Sverige och Ungern den 24 oktober 2017, kl xx.xx, härefter kallad
landskampen.
Förevarande avtal behandlar villkoren för Bolaget att stå som värd för landskampen.
----

§ 1 Arena och tidpunkt för landskampen
Landskampen ska spelas den 24 oktober 2017 på Borås Arena i Borås (härefter
kallad Arenan).
§ 2 Manual
Bolaget förbinder sig att följa SvFF:s manual, och UEFA:s regler för
landskampsevenemang i allt förberedelsearbete samt genomförande av
evenemanget och vidare följa SvFF:s designmanual när det gäller all
marknadsföring.
§ 3 Upplåtelse av arena
3.1. Medarrangören upplåter kostnadsfritt till SvFF att matchdagen fr.o.m. kl. 07.00
t.o.m. kl. 24.00 disponera fotbollsanläggningen Borås Arena i Borås inklusive bl.a.
erforderliga omklädningsrum (härefter kallad Arenan). Spelplanen ska vid
matchtillfället vara i bästa möjliga skick.
3.2. Efter överenskommelse med Bolagets planansvarige har SvFF rätt att
kostnadsfritt disponera Arenan för träning vid ett (1) tillfälle för det svenska laget och
en (1) gång för gästande nation, dagen före match. Planen ska för årstiden vara i
bästa möjliga kondition.

3.3. Bolaget upplåter kostnadsfritt vidare andra planer för övriga träningar avseende
båda lagen. Bolaget garanterar bästa möjliga träningsförhållanden.
§ 4 Säkerhetsfrågor m.m.
4.1. Bolaget förbinder att iaktta FIFA:s, UEFA:s och SvFF:s säkerhetsföreskrifter och
föreskrifter i fråga om arrangemangsansvar.
4.2. Bolaget ansvarar vidare för att erforderliga försäkringar föreligger i vad avser
eventuella skador som har sin grund i Arenans beskaffenhet eller som orsakats av
Arenaägarens eller Bolagets anställda, inhyrd personal, funktionärer eller frivilliga.
4.3. Om polismyndighet ställer krav på avspärrningar i form av s.k. skyddsstaket
eller andra liknande avgränsningar, s.k. bombsökning eller trafikreglering, svarar
Bolaget ensamt för samtliga kostnader föranledda av myndighetens krav. På
motsvarande sätt svarar Bolaget ensamt för samtliga kostnader relaterade till
polismyndighetens eventuella krav att anlita ordningsvakter, väktare eller annan
bevakningspersonal.
§ 5 Arenareklam
5.1. Arenan ska dagen innan matchdagen fr.o.m. kl. 07.00 vara fri från reklam. Det
åligger Bolaget att ensamt svara för och bekosta demontering eller övertäckning och
återställande av befintlig reklam samt uppsättning och demontering av SvFF:s
banderoller. SvFF kommer bistå med en (1) person att leda arbetet med uppsättning
av SvFF:s reklam.
SvFF innehar ensamt alla rättigheter i fråga om invändig arenareklam under och i
samband med matchen och uppbär ensamt alla intäkter härav.
Bolaget har rätt till arton (18) meter reklam på arenan. Bolaget uppbär ensam alla
intäkter härav. Sådan reklam får inte bestå av politiska budskap eller ske i strid med
gällande lagstiftning. Reklamen får heller inte avse företag (eller ett företags
produkter eller tjänster) som bedriver med SvFF:s samarbetspartners konkurrerande
verksamhet. Reklamen ska därför i förväg godkännas av SvFF.
5.2. SvFF tillsänder Bolaget landskampsmateriel inför evenemanget. Bolaget
ansvarar för packningen från det att bolaget mottagit det tills det att packningen har
hämtats av expeditören. Det åligger Bolaget att beställa hämtning. Senast två dagar
efter avslutat evenemang ska packningen levereras till SvFF/NEH.

§ 6 Biljetthantering
Borås Arena använder biljettsystemet xxxx
6.1 Bolaget åtar sig att för SvFF:s räkning ansvara för och ombesörja försäljningen
av biljetter till Matchen. SvFF fastställer biljettpriserna i samråd med Bolaget.

6.2. Bolaget åtar sig att ensam ombesörja och bekosta framtagning av biljettämnen.
SvFF:s logotyp ska vara tryckta på biljetterna. Om SvFF har särskilda önskemål
(såsom profilering av partners) så åligger det SvFF att ta fram logotypen.
6.3. Biljettintäkter, exklusive det fastställda administrationspåslaget, ska betalas till
SvFF löpande, dock senast fjorton (14) dagar efter biljettintäkterna kommit Bolaget
tillhanda.
6.4. Bolaget ska senast en (1) månad efter Matchen avge slutredovisning som ska
innehålla en sammanställning av samtliga biljettintäkter. I samband med
slutredovisningen ska den slutliga ekonomiska regleringen mellan parterna samt
slutbetalning ske.
6.5. SvFF erhåller kostnadsfritt upp till tvåhundraåttio (280) biljetter till matchen,
varav åttio (80) till hedersläktaren och tvåhundra (200) sittplatsbiljetter, kategori 1.
6.6. Bolaget har rätt till åttio (80) biljetter för egen disposition till Matchen.
6.7. Till Matchen ska, enligt UEFA:s bestämmelser, biljetter för köp motsvarande fem
(5) procent av läktarkapaciteten reserveras för motståndarnationen.

§ 7 Matchprogram och försäljning
7.1. SvFF bekostar framtagning och tryck av matchprogram. Bolaget ska upprätta
egen distributionsorganisation och sälja matchprogrammen. Bolaget uppbär hälften
(50%) av intäkter härav.
Bolaget har rätt att disponera en A4-sida i matchprogrammet och uppbär ensam alla
intäkter härav. Sådan reklam får inte bestå av politiska budskap eller ske i strid med
gällande lagstiftning. Reklamen får heller inte avse företag (eller ett företags
produkter eller tjänster) som bedriver med SvFF:s samarbetspartners konkurrerande
verksamhet. Reklamen ska därför i förväg godkännas av SvFF.
7.2. Bolaget ska på Matchen bedriva försäljning mot publik enligt SvFF:s
arenaförsäljningskoncept. Bolaget uppbär ensamt alla intäkter härav.
7.3. Bolaget har möjlighet att sälja SvFF:s souvenirer i anslutning till och inom
Arenan enligt separat överenskommelse med SvFF om inte SvFF samarbetspartner
Intersport eller NEH väljer att sköta försäljningen.

§ 8 TV-rättigheter m.m.
SvFF innehar ensamt alla radio- och TV- rättigheter liksom alla andra rättigheter
avseende överföring av ljud och rörliga bilder via internet eller annat medium liksom
textrapportering rörande Matchen. Åskådare eller annan får inte utan SvFF:s
medgivande göra videoupptagning eller annan upptagning av ljud och rörliga bilder
från Matchen. Även fortlöpande textrapportering från Matchen kräver SvFF:s tillstånd.

§ 9 Media
Bolaget ska kostnadsfritt tillhandahålla:
•

en för ändamålet lämplig lokal samt enklare förtäring i samband med eventuella
presskonferenser,

•

ett erforderligt antal läktarplatser med bord för skrivande journalister och TV- och
radiokommentatorer samt andra medierepresentanter,

•

ett pressutrymme som kan disponeras före, under och efter matchen som bl.a.
arbetsutrymme för media, presskonferenser,

•

bredband, wi-fi och telefonlinjer,

•

sådana möjligheter att en bra Tv-produktion kan genomföras samt att erforderliga
utrymmen finns för TV-kameror och annan utrustning, inklusive
uppställningsplatser för OB-enheter och andra fordon. Dessutom ska tillräcklig
strömförsörjning finnas,

•

erforderliga utrymmen för den person, som på uppdrag av SvFF gör en
videoupptagning av matchen, samt

•

en enklare förtäring i samband med matchen och i samband med MD-1 träning

§ 10 Matchvärdskap
Matchvärdskapet tillkommer SvFF ensamt. I de fall SvFF inte utser matchvärd, har
Bolaget möjlighet att utse matchvärd.
SvFF:s samarbetspartners har rätt att, undantaget kostnader för el, telefon och
liknande, kostnadsfritt nyttja aktivitetsytor på och runt Arenan, samt dela ut produkter
i samband med Matchen.

§ 11 Bolagets rättigheter och åtaganden
11.1 Bolaget har rätt att i egen marknadsföring benämna sig som värd för
landskampen.
11.2 Bolaget har rätt att använda SvFF:s logotyp i egen marknadsföring kopplat till
landskampen. Vid Bolagets marknadsföring får inte förekomma reklam för företag,
eller ett företags produkter eller tjänster, som bedriver med SvFF:s
samarbetspartners konkurrerande verksamhet. Allt marknadsföringsmaterial ska
godkännas av SvFF innan produktion och distribution samt innan Bolagets egen
grafiska profil används i sådan marknadsföring

11.3 Bolaget åtar sig att marknadsföra landskampen i media och på platser som
Bolaget förfogar över och finner lämpliga.
11.4 Bolaget förbinder sig att stå för kostnaderna och stå som värd för en ledarmåltid
i samband med landskampen.
11.5 Bolaget ska för landskampen ombesörja och bekosta:
•

kost och logi under maximalt tre (3) nätter för domarteamet och domarvärd;
maximalt sex (6) personer,

•

lokala transporter för domarteamet,

•

kost (frukost, lunch, mellanmål, middag, kvällsmål) och logi under maximalt fyra
(4) nätter för det svenska laget, tio (10) dubbelrum och nio (9) enkelrum samt
massagerum, materialrum och konferensrum med DVD- och LCD-projektor,

•

kost och logi under två (2) nätter för UEFA-delegaten samt värd, maximalt två
(2) personer.

• lokala transporter för motståndarlaget, inklusive hämtning och lämning för laget
vid ankomst och avresa (Landvetter),
• lokal för organisationsmötet på Arenan under matchdagen samt enklare förtäring,
• erforderligt antal funktionärer för genomförandet av arrangemanget såsom
speaker, vaktmästare, sjukvårdspersonal, bårbärare, mediapersonal,
värdar/värdinnor, biljettpersonal, bollpojkar/flickor m.m. Dessa får inte bära
klädsel som är försedd med reklam för företag vars verksamhet konkurrerar med
den som SvFF:s samarbetspartners bedriver,
• en ambulans på Arenan senast 90 minuter innan matchstart till och med 60
minuter efter matchen,
• en ambulans på arenan under träning dagen före match (MD -1) för båda lagen,
• matchläkare som ska vara på plats MD-1 träning och matchdagen,
• nationsflaggor på och i anslutning till Arenan,
• erforderligt antal spärrvakter, ordningsvakter och publikvärdar i samråd med
polismyndigheten,
• erforderligt antal publikvärdar vid träningar och på spelarhotell, vid behov,
• värdetransport,
• städning före och efter Matchen,

• tillhandahålla te, kaffe och frukt till lagen vid samtliga träningar och Matchen,
• en lagvärd till det gästande laget som behärskar motståndarnas språk
(engelska),
• eventuella uppgraderingar av Arenan som kan behövas på grund av beslut från
UEFA,
• ett reservkraftaggregat som kan säkerställa strömförsörjning för arenan och TV
produktionen vid eventuella strömavbrott under matchdagen,
• transportorganisation med personbilar och chaufförer under arrangemanget,
SvFF ansvarar för hyrbilskostnaden samt att bilar bokas och finns tillgänglig att
nyttja för Bolaget. Minst fyra (4) personbilar samt två (2) minibuss för officiella
gäster, vid behov,
• mottagning och förtäring för åttio (80) gäster på Hedersläktaren samt enklare
förtäring till mediarepresentanter före matchen och i halvtid. Endast produkter
från SvFF:s samarbetspartners ska tillhandahålla.

§ 12 SvFF:s rättigheter och åtagande
12.1 SvFF har rätt att använda Bolagets logotyp i egen marknadsföring som är
hänförlig till landskampen.
12.2 SvFF åtar sig att ta fram underlag för annonsering och annat profilmaterial
avseende landskampen.
12.3 SvFF ansvarar för projektledning och kontakter med medarrangör för
landskampen.
12.4 SvFF ansvarar för kontakter med gästande lag, FIFA, UEFA och
produktionsbolag för TV-sändningarna.
12.5 SvFF åtar sig att marknadsföra landskampen på platser som SvFF förfogar
över och som SvFF finner lämpliga.

§ 13 Grafisk profil m.m.
13.1. All kommunikation, såväl i tryck som digitalt (annonser, affischer,
matchprogram, brevutskick, internet) ska följa SvFF:s principer enligt SvFF:s
designmanual ”Blågul Identitet” samt SvFF:s ”Grafiska Profil”, med undantag för vad
som anges i § 11.2.
13.2. SvFF:s och SvFF:s partners logotyper ska finnas med i allt marknadsföringsmaterial.

§ 14 Arrangörskommitté
I arrangörskommittén ska ingå representanter från bl.a. SvFF och Bolaget.

§ 15 Force majeure
Skulle till följd av händelser som enligt svensk lag är att hänföra till force majeure,
särskilda åtgärder från stat och/eller kommun eller annan därmed jämförlig händelse
inträffa, som omöjliggör genomförandet av landskampen, ska ingendera parten vara
berättigad till skadestånd från den andre.
Detsamma ska gälla om landskampen blir inställd på grund av beslut fattat av FIFA,
UEFA eller SvFF och därför inte kommer att spelas.

§16 Arrangörsersättning
16.1 För Bolagets upplåtelse av arenan jämte övriga åtaganden enligt förevarande
avtal ska SvFF till Bolaget utge hyresersättning enligt följande:
•

Etthundra tusen (100 000) kr utgår inklusive mervärdesskatt.

16.2 För Bolagets åtaganden enligt förevarande avtal ska SvFF till Bolaget utge
ersättning:
•
•

Om biljettintäkterna understiger trehundratjugo tusen (320 000) kronor,
inklusive medvärdesskatt, utgår ingen ytterligare ersättning.
Om biljettintäkterna överstiger trehundratjugo tusen (320 000) kronor,
inklusive mervärdesskatt, ska intäkterna som överstiger trehundratjugotusen (320 000) kr delas lika mellan parterna

16.3 Ersättningen jämte eventuell tilläggsersättning ska av SvFF betalas till Bolaget
efter Matchen mot faktura från Bolaget.

§ 17 Överlåtelse m.m.
Part har inte rätt att utan den andra partens skriftliga samtycke, till annan överlåta
eller upplåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt förevarande avtal. I detta
ligger, förutom annat, att Bolaget inte utan samtycke får upplåta rättigheterna till dess
affärspartners eller annan. I marknadsföringen får således rättigheterna användas
endast direkt relaterade till Bolaget och landskampen, om inte annat
överenskommits.

§ 18 Sekretess
SvFF är medveten om och accepterar att Bolaget omfattas av gällande regler för
handlingsoffentlighet och att Bolaget därmed inte kan avtala om sekretess gällande
detta avtal.
§ 19 Reklamskatt m.m.
För de fall att reklamskatt eller annan liknande skatt eller avgift ska utgå till följd av de
reklam- och/eller marknadsföringsaktiviteter som respektive part åtager sig att göra i
förevarande avtal, ska sådan skatt eller avgift i sin helhet betalas av den part som
utför reklam- och/eller marknadsföringsaktiviteterna.

§ 20 Tillägg m.m.
Varje tillägg eller förändring av detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas
av parterna för att äga giltighet.

§ 21 Tvist m.m.
Tvist angående innehållet i detta avtal får inte prövas av allmän domstol utan ska
hänskjutas till avgörande av SvFF:s skiljenämnd. Nämnden ska ha Solna eller
Stockholm som säte.

§ 22 Avtalsutväxling
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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2017/FF0023 027

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97

Deltagande i konferens Tidiga insatser för fullföljda
studier den 22 september 2017
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås utse tre representanter från nämnden som
deltagare i konferensen ”Tidiga insatser för fullföljda studier” den 22 september 2017.
Sammanfattning
Hälsoskillnaderna i Sverige är påtagliga både inom och mellan grupper. I den nationella
kommissionen för jämlik hälsa visar man på att högutbildade kan räkna med nästan
sex år längre liv än lågutbildade. Syftet med konferensen är att ge kunskap och
inspiration om tidiga insatser för fullföljda studier och vad vi kan göra tillsammans för
att alla elever ska kunna fullfölja sina studier.
Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt möjligheter till
kontaktskapande och nätverk.
Bakgrund
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden bjuder in kommunerna Bollebygd, Herrljunga,
Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Borås Stad samt Sjuhärads
kommunalförbund. Konferensen har planerats i samverkan med avtalskommunerna.
Fritids- och folkhälsonämndens övervägande
Hälsoskillnaderna i Sverige är påtagliga både inom och mellan grupper. I den nationella
kommissionen för jämlik hälsa visar man på att högutbildade kan räkna med nästan
sex år längre liv än lågutbildade. Syftet med konferensen är att ge kunskap och
inspiration om tidiga insatser för fullföljda studier och vad vi kan göra tillsammans för
att alla elever ska kunna fullfölja sina studier.
Målgrupp är politiker i region och kommuner samt tjänstemän inom de verksamheter
som berörs av temat.
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Konsekvenser
Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt möjligheter till
kontaktskapande och nätverk.
Bilagor
Inbjudan till konferensen ” Tidiga insatser för fullföljda studier”.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande
Ida Legnemark
Förvaltningschef
Tommy Jingfors
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Tidiga insatser för fullföljda studier
Välkomna till Borås den 22 september 2017
Det goda livet för alla i Västra Götaland beror till stor del på de
möjligheter och förutsättningar som vi skapar för våra barn och unga som
lever här. Att fullfölja sin skolgång till åtminstone gymnasiekompetens
har idag blivit i princip nödvändigt för att kunna etablera ett självständigt
liv. Det ger också förutsättningar för en bättre hälsa och folkhälsa.
I Västra Götaland har skolresultaten försämrats i samtliga regiondelar.
Att skillnaderna ökar mellan regionens olika delar, mellan olika skolor
och mellan olika grupper av barn och unga är oacceptabelt. Även om
skolan i första hand är kommunernas ansvar kan fler aktörer bidra för att
alla elever ska kunna lämna grund- och gymnasieskolan med godkända
betyg. Det görs redan en rad insatser på individnivå, skolnivå och
systemnivå för att motverka den allvarliga utveckling av skolmisslyckanden som sker. Trots det har vi inte lyckats vända den negativa
trenden. Vi behöver därför ställa oss frågan ”Vad kan vi göra ytterligare
för att förbättra ungas förutsättningar att tillägna sig ett gott liv?”
Syftet med konferensen är att ge kunskap och inspiration om tidiga
insatser för fullföljda studier och vad vi kan göra tillsammans för att alla
elever ska kunna fullfölja sina studier. Målgrupp: Politiker i södra hälsooch sjukvårdsnämnden och kommunerna i området samt Sjuhärads
kommunalförbund. Tjänstepersoner som verksamhets-/enhetschefer eller
relevanta verksamhetsnära professioner inom region och kommun.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden bjuder in kommunerna Bollebygd,
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Borås
stad samt Sjuhärads kommunalförbund. Konferensen planeras i
samarbete med Bollebygds kommun och Tranemo kommun.
Kontaktperson
Lars Paulsson, lars.paulsson@vgregion.se
Västra Götalandsregionen

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Östergatan 1
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
post@vgregion.se
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Datum: 22 september 2017
Plats: Pulsen konferens, Borås
Anmälan sker via denna länk senast den 7 september.
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/966B4A83D29C21F8C125812900307E18?OpenDocument

Program
08.30-09.00 Fika och mingel
09.00-09.15
Introduktion av dagen. Christina Brandt, ordförande i södra hälso- och
sjukvårdsnämnden.
09.15-09.25 Västra Götalandsregionens handlingsplan för fullföljda
studier.
09.25–10.10 Att motverka skolmisslyckanden, Göran Henriksson, Västra
Götalandsregionen.
10.10–10.55 Puls för lärande, Rydsbergsskolan i Lerum. Emil Beckman,
Rektor och initiativtagare. Magnus Sundell, Lärare i idrott & hälsa och
ansvarig Puls för lärande.
10.55–11.10 Paus
11.10–12.00 Anknytning- vad är det, varför är det viktigt och hur kan
anknytningsteorin främja pedagogik för lärande och utveckling i
förskolan? Birthe Hagström, pedagog och fil dr i pedagogik.
12.00–13.00 Lunch
13.00–13.50 Bokstart - nationell satsning för barns språkutveckling.
Gertrud Widerberg, Bokstart i Göteborg.
13.50–14.50 Utökat hembesöksprogram i Rinkeby - lyckad samverkan
mellan barnhälsovård och socialtjänst för de allra minsta barnen och
deras föräldrar. Åsa Heimer, projektledare och initiativtagare.
14.50–15.00 Avslutning

YTTRANDE
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Datum

Diarienummer
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Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över granskning för detaljplan för
Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad
Samhällsbyggnadsnämndens diarienummer: BN2015-17

Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås godkänna yttrande över granskning för
detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad, samt översända det till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i sammanfattning
Detaljplanens syfte och intentioner är positiva. Förskolan och bostadskvarteret
kommer att ligga i ett naturområde med närhet till centrum.
Förskolan kommer att ha bra förutsättningar med en lekplats i närheten och läget i en
naturpark med goda möjligheter för barnen att leka och lära i naturen.
Det behövs en koppling mellan cykelvägen från Åsboholmsgatan till Backadalsstigen.
Med fördel kan den en av trottoarerna på Bergsätergatan breddas för att utgöra en
delad gång- och cykelbana med koppling till Backadalsstigen.
Bakgrund
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola. Detaljplanen
ska även göra det möjligt att i framtiden använda planområdet till annan
skolverksamhet eller vårdboende.
Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i helhet
Detaljplanens syfte och intentioner är positiva. Förskolan och bostadskvarteret
kommer att ligga i ett naturområde med närhet till centrum.
Förskolan kommer att ha bra förutsättningar med en förskolegård som inryms i
kvarterets innergård och en lekplats i närheten som man kan nyttja i verksamheten.

YTTRANDE

2 (2)

Datum

Diarienummer

2017-08-09

2017/FF0141 214

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
Samhällsbyggnadsnämnden
Dessutom ligger området i en naturpark med många gångstigar/vägar med goda
möjligheter för barnen att leka och lära i naturen.
Tillgången till gång- och cykelvägar är god i området. Det behövs en koppling mellan
cykelvägen från Åsboholmsgatan till Backadalsstigen. Dessutom är trottoarerna längs
början på Bergsätergatan smala. Med fördel kan den en av dem breddas för att utgöra
en delad gång- och cykelbana med koppling till Backadalsstigen.

Bilagor
Planbeskrivning
Plankarta

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande
Ida Legnemark
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

Dp

Detaljplan för Bergsäter,
Bergsäter 1:1, Backadalen
Granskning

BN 2015-017

Sammanfattning
Planområdet är beläget i stadsdelen Bergsäter, cirka 1,8
kilometer från Borås centrum. Planens syfte är att möjliggöra
byggnation av bostäder och en förskola. Detaljplanen ska
även göra det möjligt att i framtiden använda planområdet till
annan skolverksamhet eller vårdboende.
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DETALJPLAN
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Planbeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad, upprättad den 21 juni 2017.

1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och
en förskola i stadsdelen Bergsäter. Detaljplanen ska även göra
det möjligt att i framtiden använda planområdet till annan
skolverksamhet eller vårdboende.

Planområde
Området ligger vid Bergsätergatan, utmed Backadalsstigen.
Planområdets storlek är omkring 17 700 m2 , varav 10 900 m2
planeras bli kvartersmark. Marken ägs av Borås Stad.

Gällande detaljplan
Delar av området är planlagda sedan tidigare. De planer som
gäller för området anger följande markanvändning:
»

P253, Stadsplanen för del av Bergsäter (laga kraft 195811-24): Allmän plats, avsedd till park eller plantering.

»

P324, Stadsplanen för del av Stadscentrum i Borås, kv
Kartinehill m.m. (laga kraft 1966-06-29): Park.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2013-06-17 § 468 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för etablering av en
förskola i Bergsäter.
2014-08-25 §89 ställde sig Stadsdelsnämnd Väster positiva till
en ny förskola enligt förslaget.
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2014-12-16 § 35 att
ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny
plan. Planen ska möjliggöra en byggnation av en förskola
med byggrätt om minst 1200 m2 på fastigheten Bergsäter
1:1. Viktigt är att förskolan får en lämplig placering samt att
anslutning kan ske på ett bra sätt.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 § SBN 2015-45
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
detaljplan för det aktuella området. Den 23 september 2016
§Pl 2016-000012 beslutade plan- och bygglovchefen via
delegation att sända detaljplanen på samråd.

Genomförandetiden för dessa planer har gått ut.

N

Närområdets bebyggelsestruktur. Planområdet ses i bildens sydöstra hörn. Bilden är tagen från väster.
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2. Bebyggelse
Bostäder och arbetsplatser
Inom planområdet föreslås att ett bostadskvarter byggs
bestående av ca 75 lägenheter. På bottenvåningen av
kvarterets långsida planeras en förskola om sex avdelningar.
Kvarterts innegård utformas som förskolegård.
Det föreslagna bostadskvarteret kommer att utgöra ett nytt
element i Bergsäters villabebyggelse. Det befintliga bostadsområdet intill är en blandning av friliggande villor, radhus,
kedjehus och flerbostadshus. Omkring 100 meter norr om
planområdet finns även en industrifastighet där ett antal icke
störande verksamheter är etablerade.
Aktuellt planförslag möjliggör utöver bostäder även skola,
förskola och vård, vilket innebär att arbetsplatser kan tillföras området.
Norr om planområdet finns ett verksamhetsområde som
tillhandahåller arbetsplatser inom framförallt handel och
service.

Solförhållanden
På sidan 6 presenteras en solstudie av planområdet. Studien
visar att förskolegården har goda solförhållanden under
förskolans öppettider men att det efter vår- och höstdagsjämning är mer skuggigt på eftermiddagen. I december når solen
inte gården alls.

Historik och kulturmiljöer
I berget som ligger väster om planområdet finns ett bergrum,
”Edvin”, som har använts till militära ändamål. Bergrummet
tillhörde tidigare Fortifikationsverket. Bergrummet används
inte längre, utan är plomberat sedan ett par år tillbaka. Det
låg tidigare en infart till bergrummet från planområdet, men
denna är nu igensatt.

Offentlig och kommersiell service
Inom 800 meter från planområdet finns förskolor, grundskolor, vårdcentral och bibliotek.
Inom en radie av cirka 700 meter finns kommersiell service i
form av bland annat livsmedelsbutik, apotek, bank, blomsteraffär och restauranger.

Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning
Tillgängligheten till planområdet är god. Alla nya byggnader
ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta personer, dels
mellan parkeringsplats och entré samt inne i byggnaderna.
Nybyggnation ska vara i enlighet med Borås Stads program
för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning, fastställd i februari 2009 av Kommunfullmäktige.

Exploateringsförslag för planområdet. Bild: Agnes Orstadius, White Arkitekter.
DETALJPLAN
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Solstudie

21 juni kl.12.00

21 juni kl.16.00

22 september kl.12.00

22 september kl.16.00

3. Gator och trafik
Gatunät och angöring

Gång- och cykeltrafik

Förskolan angörs via Åsboholmsgatan och Bergsätergatan.
Dessa gator har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera den
trafikökning som den nya förskolan och de övriga föreslagna
markanvändningarna innebär. Backadalsstigen har tidigare
använts som busservicelinje, men denna lade Västtrafik ner
under våren 2017. Nu är Backadalsstigen enbart öppen för
gång- och cykeltrafik.

Från Bergsätergatan går Backadalsstigen genom planområdet.
Backadalsstigen används som gång- och cykelväg. Biltrafik
och motorcykeltrafik är ej tillåtna.

Angöring till den planerade förskolan och bostäderna sker på
kvartersmark. För angöring till förskolan och den södra delen
av bostadskvarteret krävs två vändplatser som anordnas på
kvartersmark.

Kollektivtrafik

På Bergsätergatan finns trottoar för gående men cykeltrafik
blandas med biltrafik. Utmed Åsboholmsgatan finns en
separat gång- och cykelbana.

Närmaste busshållplats är Bergsäter vid Bergsätergatan, som
trafikeras två gånger per timme av linje 6 och som ligger
cirka 250 meter från planområdet. Från busshållplatsen tar
det tio minuter med buss till Borås resecentrum.

Hastigheten på Bergsätergatan och övriga närliggande gator
är reglerad till 50 km/h.
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Biltrafik
Planen medger både skola/förskola, vård samt bostäder.
Beroende på vilken användning som tillämpas inom området
kommer parkeringsbehovet att skifta. Parkering ska lösas
inom planområdet och följa Borås Stads parkeringsregler.
Planområdet kan angöras via Annelundsmotet. Men då det
finns ett flertal andra alternativa tillfartsvägar bedöms inte
påverkan på Annelundsmotet bli stor i och med planförlagets
utbyggnad.
Enligt Trafikverkets alstringsverktyg skulle en utbyggnad av
de föreslagna 75 nya bostäderna generera 596 resor totalt per
dygn, 224 av dessa sker med bil. Förskolan beräknas generera
totalt 780 resor, varav 418 förväntas ske med bil. Totalt
innebär den föreslagna markanvändning 642 extra bilresor
inom närområdet. Både kommunen och Trafikverket bedömer att trafik generad av förskoleverksamhet främst belastar
det lokala gatunätet, och således inte Annelundsmotet.
En trafikutredning har genomförts för ett planerat utbyggnadsområde, Åkermyntan, sydöst om aktuellt planområde.
Utbyggnad av Åkermyntan syftar till att omvandla ett
verksamhetsområde till bostäder. Trafikutredningen för
detta projekt visar bland annat att med dagens trafikflöden är
kapaciteten för en utbyggnad av omkring 300-400 bostäder
tillräcklig i Annelundsmotet, då den nya sträckningen för
väg 27 har gett en trafikavlastning. Sammanfattningsvis
beskriver således denna utredning att kapacitet finns för det
ökade trafikflöde som en bostadsexploatering kan förväntas
medföra. Bedömningen från kommunens sida är därmed att

en utbyggnad av planförslaget inte bedöms påverka trafiksituationen varken väg 40 eller väg 41, anslutningsväg och
utfart till Annelundsmotet i någon större utsträckning. Tillskapandet av omkring 75 nya bostäder och en ny förskola ska
istället ses i ljuset av att underlaget för utökad kollektivtrafik
och andra biltrafiksreducerande åtgärder ökar i samband med
utbyggnaden. Exempelvis kan ett utökat kollektivtrafikutbud
gagna hela området i stort, inte bara rubricerat planområde.
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksystemet arbetar Borås Stad tillsammans med Trafikverket
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och
stadens förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa
en samsyn och en plan kring åtgärder i trafiksystemet för att
hantera en växande befolkning.
Med utgångspunkt från åtgärdsvalsstudien arbetar Borås
Stad även med en utökad utredning av samtliga mot i syfte
att studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har
för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt.
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbetsformer och metoder.
I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den
tillväxt som det aktuella planområdet genererar. Ytterligare

Annelundsmotet under eftermiddagsmaxtimma
DETALJPLAN
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trafikutredning bedöms inte vara nödvändig.

5. Mark

Utfart från kvartersmark på Bergsätersgatan bevaras med
utfartsförbud.

Natur och vegetation

Riksintressen
Planområdet ligger cirka 450 meter från riksväg 40 och 41.
Vägarna är av riksintressen för kommunikationer. Närliggande riksintressen bedöms inte påverkas negativt.

4. Teknisk försörjning
Vid korsningen mellan Backadalsstigen och områdets infart
går en 30 meter lång dräneringsledning in i områdets västra
del, bredvid den befintliga bollplanen. I samma korsning
finns spill- och vattenledningar, sistnämnda fortsätter genom
den nordöstra delen av området ner mot Skogsstjärnan. Det
ligger telekablar inom området, samt servisledningar som går
genom fastighetens mitt från öst till väst. Samtliga ledningar
som påverkar byggrätten ska flyttas.

Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin ska då ha
en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta.

Planområdet består av en grusplan och en igenväxt bollplan
längs med Backadalsstigen. Området omgärdas av kuperad
terräng med berg i dagen. I öster avgränsas området av en
bäck. Sydväst om infartsvägen ligger ett bergrum med port.
Nordöst om bussgatan är marken sumpig.
Dialog har förts med kommunens miljöförvaltning. Ur
naturhänseende bedöms den föreslagna byggnationen inte
påverka området negativt.
Planförslaget bedöms vara i enlighet med grönområdesplanen.

Lek och rekreation
Bergsäterparken som ligger direkt väster om planområdet
är utpekat i kommunens grönområdesplan som en närpark
med höga naturvärden. I grönområdesplanen beskrivs hur
Bergsätersparken hänger samman med Ollonstupet. Området
är kuperat och skogsbevuxet. Stigar går genom området.
Området har rekreationsvärden och utgör ett grönt stråk som
bör vara kvar (klass III).
Det finns en nygjord lekplats cirka 200 meter nordost om
planområdet. Denna kan ses som ett komplement till de lek-,
lärande- och rekreationsmöjligheter som tillskapas i samband
med byggnation av eventuell förskoleverksamhet.

Fornlämningar
Värme

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

Det kommunala fjärrvärmenätet finns utbyggt i närheten av
planområdet. Nytillkommande bebyggelse förväntas ansluta
till befintligt nät. Förbindelspunkt finns i Bergkullsgatan.

Geoteknik och Radon

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar. Området ligger
inom Borås Elnäts ansvarsområde. Öster om Backadalsstigen
finns en transformatorstation. Placering av denna säkerställs i
planen genom ett E-område.

Sweco genomförde under oktober och november 2015 en
geoteknisk utredning av planområdet (Sweco 2015-12-08). I
utredningen anges följande slutsatser:
Jorden i undersökningsområdet består av sandig morän, kärrtorv samt urberg med tunt eller osammanhängande ytlager

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, samt säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”
följas.

Planområdet består bland annat av en igenväxt bollplan.
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av morän enligt SGU:s jordartskarta (Sveriges Geologiska
Undersökning). Den västra delen består till största delen av
fyllnadsmassor av grovkornig sand med underliggande berg
på 0-5 meters djup, och den östra delen är sumpig och består
av bland annat matjord, torv och växtdelar.
Byggnader bedöms kunna grundläggas med platta på
mark. Fyllnadsmaterialets innehåll kan variera och det är
därför svårt att bedöma med hänsyn på materialtyp och
tjälfarlighetsklass. Jorden har hög vattengenomsläpplighet så
grundvatten och regn har en negativ påverkan på materialets
friktionskrafter och hållfasthet.
Då bergytans djup varierar bör områden där berg/block
förekommer under plattans grundläggningsyta sprängas bort
vid stora nivåskillnader mellan fast botten, sprängstenen kan
sen användas som fyllnadsmaterial.
Radonhalterna i området är höga och all nybyggnation ska
utföras radonsäkert, förslagsvis med radonslang/dränering
och radonmembran/radonduk alternativt sprickfri betongplatta.
En utredning av risk för ras och blockutfall inom planområdet har genomförts (COWI, 2017-03-03). Utredningen
rekommenderar rensning av berg och vegetation av de
brantare slänterna för att minska risken för ras. Eftersom
risken för materiell skada är obefintlig under slänterna i
dagsläget anses det bättre att ta ner riskblock än att sätta bult
i dem. Vissa block bör däremot förstärkas med bult eftersom
det fixerar berget och rensningen av berg kan annars bli
omfattande till följd av uppsprickning. Föreslaget är totalt:
6-7 st 3 m och 2 st 4 m ingjutna bultar, 1 st fjällband och ca
5x15 m2 med bergnät. Sprickriktning och foliation av berg
som mäts upp skall uppmärksammas vid bergschakt då de
kan leda till utfall. Vid byggnation där bergschakt förekommer ska bergsakkunnig tillkallas för att bedöma stabiliteten.

att andra typer av massor med ett annat föroreningsinnehåll
eventuellt kan komma att påträffas inom fastigheten. Sweco
bedömer att de påvisade halterna i jorden inte hindrar att
området exploateras som ”känslig markanvändning” (t ex
skolor, bostäder), under förutsättning att vissa riskreducerande åtgärder vidtas. I föreliggande rapport har fyra olika
åtgärdsalternativ inklusive ett nollalternativ utretts, varje
åtgärdsalternativ har grovt kostnadsbedömts och för respektive åtgärd har riskerna värderats.
Sweco rekommenderar åtgärdsalternativ 2, vilket innebär
punktinsatser där alla jordmassor med kända halter över
KM omhändertas. Alternativet innebär minskad risk för
exponering för ”intag av jord”, ”inandning av ånga” samt
”intag av växter”. Alternativet innebär att även den kvicksilverförorenade jorden avlägsnas (vilket inte ingår i alternativ
1) vilket kan vara känslomässigt motiverat vid anläggande
av ett förskoleområde. Insatserna för alternativ 2 bedöms
i jämförelse med övriga alternativ vara rimliga både vad
gäller kostnad och mängd massor som förflyttas/deponeras.
Kostnaden för alternativ 2 är förvisso högre än för alternativ
1 men betydligt lägre än för alternativ 3 och 4.
Nickelhalterna i grundvattnet inom det undersökta områdets
norra del har minskat sedan första provtagningen med en
faktor 10 och sedan andra provtagningen med en faktor

En bestämmelse gällande säkerställande av bergstabilitet och
blocknedfall har införts på plankartan.

Förorenad mark
Sweco genomförde under oktober och november 2015 och
februari 2017 miljötekniskmarkutredning ar av planområdet.
I utredningen anges följande slutsatser:
PAH, bly respektive kvicksilver har påträffats i jorden i halter
överstigande KM i fem av totalt 23 provpunkter inom det
undersökta området. De förhöjda halterna verkar uppträda
som lokala ställvisa föroreningar av respektive ämne, inget
tyder på någon utbredd förorening i jord. Det bör påpekas
att markmiljöundersökningarna är utförda i form av
stickprovskaraktär, vilket innebär att det inte kan uteslutas
PAH, bly och kvicksilver har påträffats inom planområdet.
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6. Halterna betraktas fortfarande som höga. Det är för få
provtagningar för att kunna uttala sig om att halten har en
minskande trend eller ej. Ingen förklaring till nickelhalterna
har kunnat påvisas. Inga förslag på åtgärder avseende nickelföroreningar i grundvattnet föreslås. Nickelhalterna bedöms
inte ha någon påverkan på människors hälsa eftersom detta
vatten inte nyttjas som dricksvatten, inte heller negativa
effekter på ytvatten eftersom det är långt till närmaste
ytvatten (Lillån ca 600 m mot sydväst). Slutsats och rekommendation utgår från planerad markanvändning och från den
föroreningssituation som har påvisats i undersökningarna.
Om dessa omständigheter ändras kan slutsats och rekommendation komma att förändras.
Inför kommande exploatering ska områden där föroreningar
påträffats saneras. Detta säkerställs genom en planbestämmelse på plankartan som reglerar att startbesked för lov som
innebär markarbete inte får ges förrän markens lämplighet
avseende föroreningar, på aktuell plats för lov, har avhjälpts
till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning. Provtagning bör även ske i saneringsområdets
ytterkanter.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Detaljplanen är belägen i Viskans avrinningsområde
(delområde benämnt ”Norr om Lillån”). För Viskan gäller
miljökvalitetsnormer.
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs
i samband med byggnation. Avrinningen från detaljplaneområdet bedöms därmed inte påverka vattenförekomsten
negativt.
Planen möjliggör inte förorenande verksamhet. Risken för
utsläpp ses därför som försumbar.

7. Störningar på platsen
Risk
Planområdet är placerat avskilt från riskkällor såsom väg,
järnväg eller andra farliga verksamheter. Området ligger
350 meter från led för farligt gods. Ytterligare utredningar
bedöms inte som nödvändiga.

Buller
Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska
status positivt.

10

Enligt Boverkets allmänna råd för buller i planeringen (2008)
gäller att nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55–60 dBA, under
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Maximala ljudnivåer från både vägarna i norr och väst, samt från järnvägen i söder. Planområdet är markerat ungefärligt med röd ring.

Ekvivalent ljudnivå från vägbuller. Gröna områden klarar riktvärden för buller vid bostadsfasad. Planområdet är markerat ungefärligt med röd ring.
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förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst
45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50
dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom
uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.

»

Användningen av mark och vatten sker på ett sådant
sätt att den långsiktiga produktionsförmågan, den
biologiska mångfalden samt natur-, kultur- och friluftsvärden bibehålls.

Översiktlig bullerkartering visar att planområdet klarar
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 55 dBA vid fasad och
uteplats.

»

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

Enligt de allmänna råden ska också framtida bostadsbebyggelse placeras så att riktvärdet för maximal ljudnivå på
uteplats, 70 dBA, klaras på privata uteplatser. Översiktlig
bullerkartering visar att planområdet klarar riktvärdet för
maximal ljudnivå på 70 dBA vid fasad och uteplats.
Den verksamhet som medges enligt planförslaget anses inte
ge upphov till något buller som kan störa omkringliggande
bostäder.

8. Planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen LOKALGATA1 visar att vägen ska ha kvar
sin användning som kommunal gång- och cykelväg.

Kvartersmark
Kvartersmarken har fått användningen SBD: skola, bostäder
och vård. E betyder att tekniska anläggningar, t.ex. en
transformatorstation, får finnas.
Området ges en byggrätt på upp till 30 % av fastighetsarean,
vilket i praktiken innebär att en byggnadsarea på upp till
3270 m2 kan uppföras inom planområdet. Högsta tillåtna
byggnadshöjd är 12 meter, motsvarande tre våningar.

9. Övergripande beslut

Planområdet pekas ut som ett lämpligt område för bostäder/
flerbostadshus i kommunens översiktsplan.

Grönområdesplan
Planområdet har klassning III (högt naturvärde) enligt
kommunens grönområdesplan. Området beskrivs följande:
Bergsätersparken hänger samman med Ollonstupet. Området
är kuperat och skogsbevuxet. Stigar går genom området.
Översiktsplanen anger bostäder, flerbostadshus, som möjlig
markanvändning. Bebyggelse i grönska kan vara ett lämpligt
sätt. Området utgör ett grönt stråk som bör vara kvar.
Bergsätersparken har rekreationsvärden.
Som beskrivit under avsnitt 5 Mark består planområdet i
dagsläget av en grusplan med måttliga rekreationsvärden.
Exploateringen som föreslås i planen bedöms inte ha någon
negativ påverkan på Bergsätersparken, utan kan medföra
att ett ödsligt område får mer mänsklig närvaro och att fler
personer kan rekreera inom parken.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för
att skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet
”God bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtätning i redan befintlig villastuktur. Förtätning innebär både
samutnyttjande av redan befintlig infrastruktur, samt minskar
transportbehoven och ger på så vis klimatvinster.

Vision 2025

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt
att arbeta med fyra prioriterade områden.

Planen innebär en förtätning av ett centralt beläget bostadsområde och skapar möjlighet att etablera en förskola i anslutning till ett naturområde. Planen bidrar därmed till Vision
2025:s strategiska målområde

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål
utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under
tiden 2013–2016. Planförslaget ger främst förutsättningar för

»

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
Följande spelregler är särskilt relevanta för planinnehållet:
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följande mål och etappmål:
»

Borås planerar för ett hållbart samhälle (en utbyggnad
enligt planförslaget innebär förtätning).

10. Konsekvenser
Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts
användningarna för skola, vård och bostäder. Slutsatsen är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
inte behövs.

»

Riskutredning gällande rasrisk och blocknedfall
(COWI, 2017-03-03)

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planhandläggare har varit Ramböll AB genom Job van Eldijk
och Anna Westergården. Kontaktperson från Borås Stad är
Paulina Bredberg.
Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman
plan- och bygglovchef

Job van Eldijk
planarkitekt

11. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
»

är förenlig med översiktsplanen,

»

inte är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse, eller

»

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»

Miljöteknisk markutredning (Sweco 2015-12-18).

»

Kompletterande miljöteknisk markutredning (Sweco
2017-02-23).

»

Geoteknisk utredning (Sweco 2015-12-08).
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad,upprättad den 21 juni 2017.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor

tid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom
planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning
Kommunen, i egenskap av fastighetsägare, ansvarar för
samtliga åtgärder inom kvartersmark samt för säkerställande
av bergsstabilitet och blocknedfall utanför planområdet, då
detta krävs för byggnation inom kvartersmarken.

Detaljplanen är upprättad på initiativ från kommunen och
avser i första hand att möjliggöra en förskola. Planen möjliggör även att området kan användas till annan skolverksamhet,
vårdboende eller bostäder.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. Ansvaret för utförande av föreslagna åtgärder på Backadalsstigen
åligger därmed kommunen. Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av allmänna platser (Backadalsstigen)
inom planområdet.

Tidplaner

Avtal

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:

Kvartersmarken för bostäder, skola och vård kan överlåtas
eller upplåtas till extern exploatör. Eventuell överlåtelse
regleras genom köpeavtal. Eventuell upplåtelse regleras
genom arrendeavtal.

Samråd

4 kvartalet 2016

Granskning

3 kvartalet 2017

Antagande

3 kvartalet 2017

Laga kraft

4 kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av samhällsbyggnadsnämnden.
Den nya anslutningen av Backadalsstigen till Bergsätersgatan
ska vara färdigställd innan den befintliga anslutningen tas i
anspråk som tomtmark.
Säkerställande av bergsstabilitet och blocknedfall samt
marksanering ska genomföras innan byggnation påbörjas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen
vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighets-
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I det fall kvartersmarken endast ska används för kommunal
verksamhet och bedrivas i kommunal regi regleras markupplåtelsen internt inom kommunen.
Ytan för teknisk anläggning (E-området) kan regleras
antingen genom överlåtelse- eller markupplåtelseavtal.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet ligger inom fastigheten Bergsäter 1:1 som ägs av
kommunen.
Ytan som planläggs för skola, bostäder och vård kan komma
att utgöra en eller flera fastigheter. Nya fastigheter bildas
genom avstyckning. I samband med avstyckning behöver
servitut skapas på styckningslotten, för att säkerställa möjligheten att komma till och underhålla bergsslänten nedanifrån.
Ytan som planläggs för teknisk anläggning kan styckas av till
en egen fastighet.
I området som planläggs som kvartersmark finns allmänna
underjordiska ledningar, varav några är ur drift. Vissa
ledningar är säkerställda med ledningsrätt. Inför en eventuell
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överlåtelse av marken behöver ledningar som är i drift och
som saknar ledningsrätt säkerställas.

4. Tekniska frågor

5. Ekonomiska frågor
Kommunen, i egenskap av fastighetsägare och huvudman för
allmän plats får följande kostnader:
•

Omdragning av Backadalsstigen.

Backadalsstigen ska delvis byggas om och ges en ny anslutning till Bergsätersgatan, vilket beskrivs närmare i planbeskrivningen under rubrik Avsnitt 5 Gator och trafik.

•

Marksanering

•

Bergssäkring

Ledningar m.m.

•

Övriga kostnader som föranleds av byggnation

Backadalsstigen

Borås Elnät AB har en transformatorstation och ledningar
för el inom området. Flera av ledningarna är ur drift och kan
tas bort i samband med exploateringen. De ledningar som
är i drift ligger dels i norra delen av planområdet, i huvudsak
inom den yta som illustreras som parkeringsplatser och dels
i planområdets sydöstra hörn. Ledningarna kan komma att
behöva flyttas till följd av byggnationen. De bör då läggas i
eller utmed gatumark.
Borås Energi och Miljö AB har VA-ledningar i området som
i och med planläggningen delvis hamnar inom kvartersmark i
planområdets norra del. Dessa kan ligga kvar i befintligt läge.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av marken
som detaljplanen medför och får intäkter vid överlåtelse eller
upplåtelse av marken.
Detaljplanen finansieras genom planavgift som tas ut i
samband med bygglov.
Inför byggnation behöver kommunen, i egenskap av fastighetsägare, avtala med Borås Elnät AB om finansiering av
flytt av elledningar som tryggats genom ledningsrätt, i det
fall det krävs för byggnationen.

Övriga ledningar inom planområdet kan tas bort eller
ersättas i samband med att området bebyggs. Anslutning av
fastigheter till respektive ledningsnät beskrivs under avsnitt
4. Teknisk försörjning.

Sanering
En miljöteknisk markutredning har genomförts under planarbetet som påvisar att marken inom planområdet behöver
saneras, se planbeskrivningen Avsnitt 5 Mark.

Stadsledningskansliet

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

Geoteknik, radon och bergssäkring.
Under planarbetet har utredningar gjorts om geoteknik,
radon samt om risk för ras och blockutfall, se planbeskrivningen avsnitt 5 Mark. Avseende geoteknik rekommenderar
utredningen att efter viss schaktning och sprängning
grundlägga byggnader med platta på mark. Radonhalterna i
området är höga och all nybyggnation ska utföras radonsäkert. Avseende risk för ras och blockutfall rekommenderar
utredningen att vissa säkerhetsåtgärder vidtas på berget som
ligger i anslutning till och delvis inom planområdet.

DETALJPLAN
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad, upprättad den 21 juni 2017.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
26 augusti 2016 har ägt rum under tiden 3 oktober – den
31 oktober. Berörda markägare har underrättats med brev till
samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på
kommunens hemsida.
Fjorton remissinstanser, en sakägare samt en kringboende
har skickat in yttranden under samrådstiden.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilka framgår av kommentarerna till respektive
yttrande. Planens innehåll vad avser markanvändning och
principer är i allt väsentligt bibehållet.

Beslutsförslag

1. Yttranden från remisspart

19

S1 Kommunstyrelsen

19

S2 Länsstyrelsen

19

S3 Trafikverket

20

S4 Tekniska nämnden

21

S5 Miljö- och konsumentnämnden

21

S6 Borås Energi och Miljö

22

S7 Borås Elnät

22

S8 Lantmäterimyndigheten

22

S9 Stadsdel Väster

22

S10 Kulturnämnden

22

S11 Räddningstjänsten

22

S12 Lokalförsörjningsnämnden

22

S13 Polismyndigheten

22

S14 Naturskyddsföreningen

23

2. Yttranden från sakägare

23

S15 Backadalsgatan 3

23

3. Synpunkter från övriga

23

S16 Backadalsgatan 6

23

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»

att godkänna samrådsredogörelsen och som sin egen,
samt

»

att skicka ut detaljplanen på granskning.

1. Yttranden från remisspart

Handläggning

S1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen gav 2013-06-17 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för etablering av en
förskola i Bergsäter.

Byggrättens storlek (procenttal och byggnadshöjd) bör
studeras ytterligare för att om möjligt öka möjligheterna för
ytterligare bostadsbyggnation.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2014-12-16 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny plan.

I samrådsförslaget anges att marken behöver saneras.
Utredningar kring detta ska ske innan granskningsskedet,
för att klargöra saneringsbehovet, kostnadsfördelningar och
eventuella justeringar av byggrätten ska kunna hanteras.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för det
aktuella området.
Planen har varit ute på samråd under tiden 3 oktober till den
31 oktober 2016.
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Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.

Kommentar
Planförslaget möjliggör byggnader med en byggnadshöjd på
12 meter, vilket i praktiken innebär att trevåningshus kan
byggas på platsen. Angiven byggrätt tillåter, som ett räkneexempel, 32 bostäder á 100 kvadratmeter per våningsplan. I
detta fall kan det således byggas cirka 100 nya bostäder inom
rubricerat planområde. Exploateringsgraden bedöms som
rimlig utifrån omkringliggande bebyggelse och vad befintlig
infrastruktur klarar. I aktuellt exploateringsförslag inryms en
förskola med sex avdelningar och antalet bostäder beräknas
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bli ca 75 stycken.
En markmiljöundersökning bifogas granskningshandlingarna, vilken utreder saneringsbehov och kostnader för åtgärder.
Utifrån undersökningen har slutsatsen dragits att byggrätten
inte behöver justeras.

Trafik
Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets synpunkter angående att kommunen till nästa planskede behöver kompletterar planbeskrivningen med en redovisning vad detaljplanen
medger om endast bostäder byggs samt hur trafiken påverkas
på väg 41, anslutningsväg och utfart till Annelundsmotet och
väg 40.

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen anser att en komplettering för skolverksamhet
och boende är ett positivt tillskott till stadsdelen.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en enligt förslaget inte kommer att prövas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar i övrigt inte att riksintresse enligt
miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7
kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Råd enligt PBL och MB
Förorenad mark
Eftersom det påträffats markföroreningar i högre nivåer än
vad som kan godtas för den markanvändning som planeras
så krävs fortsatta undersökningar samt säkerställande i plan
att föroreningarna åtgärdas.
Följande underlag bör tas fram vid framtagande av granskningshandlingar: fördjupade undersökningar, riskbedömning, åtgärdsutredning och åtgärdsmål, riskvärdering och
kostnadsuppskattning.
Dessutom behöver det säkerställas genom en planbestämmelse att föroreningarna saneras till känslig markanvändning. Denna planbestämmelse saknas i nuläget trots att så
anges i planbeskrivningen.
Vatten
DP-området ligger inom Viskans avrinningsområde Viskan
har miljökvalitetsnormer men bedöms inte påverkas av
planen. Om planen innebär att stora utgrävningar blir
nödvändiga, som innebär att man måste avleda grundvatten,
kan detta vara tillståndspliktig vattenverksamhet.
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Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt,
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar
En markmiljöundersökning bifogas granskningshandlingarna. Denna redovisar fördjupade undersökningar av befintliga
föroreningshalter, presenterar en riskbedömning, åtgärder
och åtgärdsmål, riskvärdering samt en kostnadsuppskattning
för sanering.
På plankartan återfinns en administrativ bestämmelse om att
marken ska saneras innan startbesked ges.
Utbyggnad av planförslaget bedöms inte påverka grundvattnet.
För svar gällande trafik, se kommentar till Trafikverkets
yttrande.

S3 Trafikverket
Buller
Från och med den 2 januari 2015 ska beräknade bullervärden
vid behov anges i planbeskrivning till detaljplan om det
handlar om bostadsbyggnader. I planbeskrivningen redovisas
en översiktlig bullerkartering som visar att planområdet
klarar riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 55 dBA vid fasad
och uteplats vid fasad. Trafikverket förutsätter att kommunen
har använt sig av rätt indata i den översiktliga bullerkarteringen som gjorts. För ingångsvärden för statliga vägar, se
tabell under rubriken Infrastruktur. Trafikverket rekommenderar även att man gör en bulleranalys för 20 år framåt för att
försäkra sig om att riktvärdena klaras. Trafikverket använder
prognos för 2040.
Om Trafikverket drabbas av kostnader till följd av kommunens planering eller bristande uppföljning av planering och
bygglovsgivning kommer Trafikverket att överväga att ställa
skadeståndsanspråk på kommunen.
Trafik
Området Backadalen kan angöras via Annelundsmotet.
Kommunen bedömer att då det finns ett flertal andra alternativa tillfartsvägar kommer inte påverkan på Annelundsmotet
bli stor i och med planförslagets utbyggnad.
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Trafikverket håller med om att en förskola mest bör
belasta det lokala, närliggande vägnätet och att påverkan på
Annelundsmotet på så sätt inte blir speciellt stor. Bostäder
och annat medför påverkan på trafiken inom ett betydligt
större område, och eftersom bostäder och vård möjliggörs i
detaljplanen bör även det utredas. Belastningen är redan stor
vid Annelundsmotet och all tillkommande trafik kan medföra
sämre framkomlighet.

Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbetsformer och metoder.

Trafikverket önskar att kommunen till nästa planskede
kompletterar planbeskrivningen med en redovisning vad
detaljplanen medger om endast bostäder byggs. Hur många
bostäder beräknas det innebära och hur många parkeringsplatser skulle medges? Hur påverkas trafiken på väg 41,
anslutningsväg och utfart till Annelundsmotet och väg 40?

S4 Tekniska nämnden

Kommentar
Kommunen gör bedömningen att framtagen översiktlig
bullerkartering redovisar bullervärden på ett fullgott sätt.
Trafikprognoser för 2040 anses inte som nödvändigt för
aktuellt planförslag, utan kommunen känner sig trygg med
den naturliga bullerbarriären som berget i väst och nord
utgör.
Enligt Trafikverkets alstringsverktyg skulle en utbyggnad av
de föreslagna 75 nya bostäderna generera 596 resor totalt per
dygn, 224 av dessa sker med bil. Förskolan beräknas generera
totalt 780 resor, varav 418 förväntas ske med bil. Totalt
innebär den föreslagna markanvändningen 642 bilresor extra.
Enligt Borås Stads parkeringsregler ska vid föreslagen
exploatering 73 parkeringsplatser för bil tillskapas. Parkering
ska lösas inom kvartersmark.
Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning av
konsekvenserna på trafikmiljön när de föreslagna 75 bostäderna samt förskola byggs inom planområdet.
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksystemet arbetar Borås Stad tillsammans med Trafikverket
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och
stadens förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa
en samsyn och en plan kring åtgärder i trafiksystemet för att
hantera en växande befolkning.
Med utgångspunkt från åtgärdsvalsstudien arbetar Borås
Stad även med en utökad utredning av samtliga mot i syfte
att studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har
för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt.
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I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den
tillväxt som det aktuella planområdet genererar. Ytterligare
trafikutredning bedöms inte vara nödvändig.

Tekniska nämnden kan konstatera att vald plats för etablering
av en förskola är mycket väl vald med hänsyn till trafiksäkerhet, tillgänglighet och vistelseytor nära park-/naturmark.
Tekniska nämnden anser att för den verksamhet som nu är
aktuell erfordras inte utbyggnad av föreslagen lokalgata längs
Backadalsstigen. Skäl för ställningstagandet utgörs av såväl
trafiksäkerhetsmässiga som ekonomiska. Utbyggnaden av
gatan kan bli aktuell i framtiden om området bebyggs med
bostäder. Förskolan kan ges tillfart med en mindre justering
av gång- och cykelvägens läge.
Förskolans behov av lekytor/lekredskap förutsätts fyllas
inom tomtmark och inte enbart hänvisas till den nygjorda
lekplats 200 meter nordost om planområdet som hänvisas till
i planbeskrivningen.
Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat
förslag till detaljplan.

Kommentar
Plankartan och illustrationskartan har justerats med
utgångspunkt att angöring till de föreslagna bostäderna och
förskolan sker på kvartersmark.
Framtida verksamhet kommer att utrustas med fullgod
lekutrustning och andra typer av rekreation- och vistelseytor.
Närliggande lekplats kan ses som ett komplement till framtida förskoleverksamhet. Planhandlingarna har förtydligats
på denna punkt.

S5 Miljö- och konsumentnämnden
Miljöförvaltningen ser positivt på att bygga en förskola i
närhet till service och befintlig infrastruktur. Det finns goda
möjligheter att resa kollektivt, cykla och gå till platsen. Planhandlingarna belyser att fortsatta utredningar och sanering
krävs av markföroreningar. Om sanering inuti bergrummet
krävs kan förskolan komma att påverkas.
De låglänta fuktiga områdena som angränsar till planområdet behöver bevaras eftersom det bidrar till vattenregleringen
i kvarteret och bidrar till grönstrukturen och att behålla
den biologiska mångfalden. Därför behöver avverkning
närmast bäcken avgränsas i samband med vidgning av väg
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och skapandet av vändplan. Träden bidrar till att reglera
vattennivån och skapar en skuggig miljö. En skyddszon
med träd utmed bäcken behöver föras in på kartan och/eller
genom en planbestämmelse. Vidgningen av vägen i söder av
planområdet behöver också hållas till den västra delen om
vägen istället för den högra sidan.

S9 Stadsdel Väster

Kommentar

Kommentar

En markmiljöundersökning har genomförts. Markprover har
tagits över hela området, inklusive området kring bergrummets entré. Undersökningen anses redovisa markens föroreningshalt på ett fullgott sätt. Planområdet ska saneras inför
byggnation. Detta säkerställs genom en planbestämmelse på
plankartan.

Noterat.

Det finns behov av ny förskola i området, med tanke på
befolkningsutveckling och den nybyggnation som sker på
Druvefors. Placering på Bergsäter ligger bra till för familjer
på Druvefors men även för andra familjer i centrala delar i
Borås.

S10 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Bergsäter, Bergsäter
1:1, Backadalen, Borås Stad.

Kommentar
Plangränsen har dragits om och är nu förlagd i kanten utmed
Backadalsstigen. På så vis påverkas inte det låglänta området
öster om vägen av planförslaget. Angöring till planområdet
ska ske på kvartersmark och Backadalsstigen anses inte vara i
behov av breddning.

Noterat.

S11 Räddningstjänsten
Brandpost saknas i området. Räddningstjänsten har behov
av en brandpost, denna bör placeras nära byggnaden, max 75
meter bort. Brandposten bör ge minst 1200 liter per minut.

S6 Borås Energi och Miljö
Text som kan slopas:
Vid hårdgjord yta mindre är 2500 m2 ska rening av dagvatten
ske genom att vattnet leds via vegetationsytor innan det
släpps ut i recipient.

Vid en brand kan det produceras stora mängder släckvatten.
Om de angränsande områdena anses skyddsvärd bör åtgärder
vidtas för att förhindra eller försvåra att släckvatten når
dessa.

Kommentar

Kommentar

Handlingarna är justerade enligt yttrande.

Det finns brandposter på Tilljans backe och Holmsgatan,
men eftersom dessa ligger för långt från planområdet ska
en ny brandpost anläggas i samband med genomförandet av
planförslaget.

S7 Borås Elnät
Elnät
Det planerade E-området för transformatorstation som är
inritat i plankartan ser bra ut. Om ledningarna i södra delen
på tomten ska flyttas bekostas detta av fastighetsägaren/
exploatören. Ska ledningarna ligga kvar ska de vara lika
tillgängliga som idag med tanke marknivåer och ytlager.
Stadsnät
Ingen erinran.

Åtgärder för att förhindra att orenat släckvatten når recipienten utreds vid bygglovsgivning.

S12 Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den
förslagna detaljplanen.

Kommentar
Kommentar

Noterat.

Handlingarna är justerade enligt yttrande. Se genomförandebeskrivning.

S13 Polismyndigheten

S8 Lantmäterimyndigheten
På plankartan under administrativa bestämmelser ska det
vara Bergsäter 1:1 och inte Backadalen 1:1.
I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra.

Kommentar
Handlingarna är justerade enligt yttrande.

DETALJPLAN

När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras
med tanke på belysning, planteringar, mörker etc. så att
tryggheten upplevs som mycket hög.
När det gäller gatunät och trafik har detaljplanen tagit hänsyn
till detta för att undvika trafikfarliga platser etc.
Parkeringsplatser som ska ordnas bör planeras så att avlämning och hämtning blir så trafiksäkert som möjligt. Inga
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skymmande buskage eller träd som hindrar insyn och under
mörker bör platserna vara väl upplysta.

»

De nya byggnaderna kan komma att ändra ljusförhållandena väsentligt för omgivande bebyggelse.

Kommentar

»

Ljusförhållandena i förskolan påverkas väsentligt av det
höga berget söder och väster om planområdet. Planområdet är olämpligt för denna typ av bebyggelse.

»

Det nuvarande parkområdet försvinner utan att någon
ersättning presenterats. Parkområdet med idrottsplaner
används idag av närliggande skolor och för fritidsändamål för närboende.

»

I berget finns skyddsrum. Detta påverkas negativt av
planförslaget.

Synpunkter angående utformning av allmänna platser
vidarebefordras till Tekniska Förvaltningen och till Lokalförsörjningsförvaltningen som ansvarar för genomförandet.
All parkering och angöring ska ske på kvartersmark, vilket
innebär att verksamheten själva ska redovisa i bygglovet att
hämtning och lämning sker på ett säkert och effektivt sätt.

S14 Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen i Borås har inga synpunkter på detta
ärende.

Kommentar

Med vad som ovan anförts yrkar jag att planändringen
skrinläggs.

Noterat.

Kommentar

2. Yttranden från sakägare
S15 Backadalsgatan 3
Vi har ingenting emot att det skall byggas en förskola i
området, men vi har några önskemål/synpunkter:
»
»

Max 2 våningar högt (ca 8 m)
Ej större byggnad än den mörkgråa delen på illustrationskartan Katrinehill (sidan 10 i foldern).

Kommentar
Den högsta byggnadshöjden som föreslås inom planområdet
är 12 m, vilket motsvarar en byggnad på tre våningar. Genom
sitt läge vid foten av en kulle på 25 m höjd bedöms det att
den planerade bebyggelsen kommer att passa väl in i landskapet. I övrigt kommer kvarteret även att passa in i Bergsäters
bebyggelsestruktur som består av en diversitet av hustyper
och höjder.

3. Synpunkter från övriga
S16 Backadalsgatan 6
Synpunkter på rubricerat planförslag.
»

Kommunen är medveten om att föreslagen användning
kommer att medföra ökad trafik i området. Denna
trafikökning anses dock inte leda till kapacitets- eller
trafiksäkerhetsproblem. Bedömningen grundar sig bl.a. på
den trafikutredning som gjorts för fastigheten Åkermyntan,
vilken visar att de större tillfartsvägarna till området klarar
en ökad trafik.

Idag lämnar och hämtar i princip alla föräldrar sina
barn vid förskolor med bil. Detta kommer att medföra
en väsentlig trafikökning i området. Detta problem har
inte utretts tillräckligt avseende trafikgenomströmning,
parkeringar och buller samt annan miljöpåverkan.

Gällande det lokala vägnätet så förväntas förskolan främst
försörja närområdet med förskoleplatser, vilket gör att det
finns goda möjligheteter att hämta och lämna barnen till fots
eller med cykel. Planområdet ligger även kollektivtrafiknära.
Aktuellt planförslag förväntas därför inte få en negativ
miljöpåverkan ur trafikhänseende.
Solstudien sam har genomförts, visar att delar av planområdet har acceptabla solförhållanden. Planen är flexibel och
placering av bostadsbyggnaderna och förskola kommer
lämpligen ske så att ljusförhållandena blir så bra som möjligt
för verksamheten.
Planområdet utgörs idag av en igenväxt grusplan och vittnar
om att platsen använts för upplag av massor. Området anses
inte ha några höga rekreationsvärden. I avvägningen mellan
att bevara grusplanen alternativt tillskapa möjlighet för
etablering av förskola/skola, vårdinrättning eller bostäder
anses det sistnämnda väga tyngre.
Skyddsrummet är inte längre i bruk och är plomberat sedan
ett par år tillbaka.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman
plan- och bygglovchef
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Job van Eldijk
planarkitekt
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Mark- och miljödomstolen
och senare till Mark- och
miljööverdomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att
överklaga antagandebeslutet till Mark-och miljödomstolen
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens
anslagstavla. Mark-och miljödomstolen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. Mark-och miljödomstolens beslut
vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och övriga
fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens beslut kan
i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den

DETALJPLAN

som inte är nöjd.

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan
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YTTRANDE

1 (3)

Datum

Diarienummer

2017-08-09

2017/FF0143 214

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över samråd för detaljplan Tosseryd,
Torpa-Sjöbo 2:24 m fl – Räfseryd
Samhällsbyggnadsnämndens diarienummer: BN 2017-804

Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås godkänna yttrandet över samråd för detaljplan
Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m fl - Räfseryd, Borås Stad, och översända det till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i sammanfattning
Detaljplanens syfte och intentioner är positiva och har alla förutsättningar att bli ett
attraktivt bostadsområde i naturnära läge. I närheten av detaljplansområdet finns
Kypesjöns friluftsområde med Tosserydssjöarna. Här är det bra att man säkerställer
och förbättrar allmänhetens tillgänglighet till området.
Att dagens utfart från Tosserydsvägen mot riksväg 42 stängs, bidrar till säkra och
trygga trafikmiljöer. Den nya gång- och cykelväg utmed Tosserydsvägens nya
sträckning behöver kompletteras med någon form av överfart/tunnel så att oskyddade
trafikanter kan ta sig ner mot sjön på ett säkert sätt. Man behöver överväga att bygga
cykelbanor på områdets övriga gator, för att möjliggöra för barn och unga att cykla till
skola och fritidsaktiviteter.
En lekplats planeras i området och med fördel kan man även planera för en yta som
omfattar en aktivitetsplats. Då ökar man möjligheterna för olika generationer att
mötas, vilket gynnar tryggheten i området.
En positiv effekt av att man bygger nytt är att området blir tillgängligt för personer
med olika funktionsvariation.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola inom
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd samt möjliggöra en ny angöringsväg
genom området till samhället Tosseryd, vilken ska ersätta dagens osäkra anslutning
från Tosserydsvägen till riksväg 42.
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Datum

Diarienummer

2017-08-09

2017/FF0143 214

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
Samhällsbyggnadsnämnden
Detaljplanen möjliggör att upp till cirka 460 bostäder kan uppföras inom planområdet,
sammanbyggda i form av t.ex. radhus och parhus eller som fristående villor samt
flerbostadshus. Utgångspunkten för samrådsförslaget och vidare arbete är så här långt
att utveckla ett område i nära samklang och med hänsyn till naturen och den befintliga
lantliga karaktären som finns i området idag.
Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i helhet
Detaljplanens syfte och intentioner är positiva och har förutsättningar att bli ett
attraktivt bostadsområde i naturnära läge. Att man planerar grönstråk genom hela
bostadsområdet är positivt. Det bidrar till upplevelsen av närhet till naturen och
bevarar områdets karaktär. I närheten av detaljplansområdet finns Kypesjöns
friluftsområde med Tosserydssjöarna. Här är det bra att man säkerställer och förbättrar
allmänhetens tillgänglighet till området.
Att dagens utfart från Tosserydsvägen mot riksväg 42 stängs, bidrar till att förbättra
trafikmiljön. Det är även positivt att man bygger en gång- och cykelväg utmed
Tosserydsvägens nya sträckning. Den behöver kompletteras med någon form av
överfart/tunnel så att boende kan ta sig ner till sjön på ett säkert sätt. På planområdets
övriga gator planerar man att anlägga trottoarer. Här finns anledning till oro då
området troligen kommer att befolkas av barnfamiljer. För att möjliggöra för barn och
unga att cykla till skola och fritidsaktiviteter behöver man planera för cykelbanor, även
på övriga gator.
En lekplats planeras i området, vilket är positivt. Med fördel kan man planera för en
yta som även omfattar en aktivitetsplats. Då ökar man möjligheterna för olika
generationer att mötas, vilket gynnar tryggheten i området.
Konsekvenser
En positiv effekt av att man bygger nytt är att området blir tillgängligt för personer
med olika funktionsvariation.
Bilagor
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
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Datum

Diarienummer

2017-08-09

2017/FF0143 214

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
Samhällsbyggnadsnämnden
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande
Ida Legnemark
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

SAMRÅD
Delegationsbeslut
2017-06-30 §9

BN 2017-804.

Inbjudan till samråd för detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo
2:24 m.fl. - Räfseryd
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola inom fastigheten
Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd. Inom planområdets föreslås även en mindre centrumpunkt med
lokaler i bottenvåningarna på närmst omgivande bebyggelse. Syftet är också att möjliggöra en ny
angöringsväg genom området till samhället Tosseryd, vilken ska ersätta dagens osäkra anslutning
från Tosserydsvägen till riksväg 42.
Området är beläget norr om Borås centrum, sydväst om samhället Tosseryd, mellan riksväg 42 och
Räfserydsskogen. Avståndet till Öresjö är drygt 700 meter och till Borås centrum ca 5,5 km. En
behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen
är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
www.boras.se/detaljplan. Där finns även utredningar som
utgör underlag för planen.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala
remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i
frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella
hyresgäster om innehållet i detta brev. Kontaktpersoner för
vägföreningar, intresseföreningar m.m. ombeds informera
övriga delägare/medlemmar om innehållet i detta brev. Den
som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan
förlora rätten att överklaga.
Samrådstiden pågår 10 juli 2017 – 4 september 2017.
Samrådsmöte
Den 22 augusti kl. 17:00-20:00 är det öppet hus/samrådsmöte i hembygdsgården i Tosseryd med
tjänstemän från kommunen på plats.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55. Med hänsyn till semestrar kan
stadshuset vara stängt för dagen och det kan tidvis vara svårt att nå de ansvariga tjänstemännen.
Samrådstiden har därför gjorts längre än de fyra veckor som annars är normalt.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristina Axelsson tfn. 033-358511, e-post kristina2.axelsson@boras.se
Michaela Kleman tfn. 033-358572, e-post michaela.kleman@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 4 september 2017via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN 2017-804. Yttrandet önskas som digitalt
textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går även att skicka
synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Samhällsbyggnadsnämnden

Dp

Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo
2:24 m.fl. - Räfseryd
Samråd

BN 2017-804

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24
m.fl. i Tosseryd.
Detaljplanen möjliggör att upp till cirka 460 bostäder kan
uppföras inom planområdet, sammanbyggda i form av
t.ex. radhus och parhus eller som fristående villor samt
flerbostadshus. Områdets karaktär, inpassning av bebyggelse och lämpliga bebyggelsetypologier, material m.m.
kommer att studeras vidare inför granskning av detaljplanen.
Utgångspunkten för samrådsförslaget och vidare arbete är så
här långt att utveckla ett område i nära samklang och med
hänsyn till naturen och den befintliga lantliga karaktären som
finns i området idag.
Dagens utfart från Tosserydsvägen mot riksväg 42 föreslås att
stängas av för biltrafik på grund av säkerhetsrisk och ersättas
med en ny huvudgata genom planområdet som ansluter till
riksvägen vid en ny cirkulationsplats - Långestedsrondellen i
södra delen av området. Utmed Tosserydsvägens nya sträckning föreslås en gång- och cykelväg. Tosserydsvägen kommer
i sin nya sträckning fortsatt att vara tillfartsväg för befintliga
bostäder nordost om planområdet, där vägen övergår till att
vara enskild i form av en gemensamhetsanläggning.
Enligt Strategisk plan är Tosseryd den ort i Borås som har
minst antal invånare men som har störts möjlighet att växa.
Enligt Borås Stads Vision 2025 ska befintliga boendemiljöer
förtätas och staden strävar efter att tredubbla antalet invånare.
Aktuellt samrådsförslag syftar i första hand till att stämma av
en möjlig struktur och exploateringsgrad för området. Under
fortsatt arbete kommer kompletterande studier avseende bl.a.
gestaltning av bebyggelsen, utformning och utveckling av
gator, torg och naturmark samt gårdar att göras. Framtagna
utredningar kommer också att kompletteras och revideras
samt fördjupas med hänsyn till de bearbetningar som har
gjorts och kommer att göras utifrån inkomna samrådssynpunkter.

2

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Innehåll
Planbeskrivning

4

1. Inledning

4

2. Bebyggelse

7

3. Gator och trafik

10

4. Teknisk försörjning

12

5. Mark

13

6. Vatten

15

7. Sociala perspektiv

16

8. Störningar på platsen

16

9. Planbestämmelser

17

10. Övergripande beslut

22

11. Konsekvenser

23

12. Planens genomförande

23

13. Administrativa frågor

25

Varför detaljplan?

26

1. När görs en detaljplan?

26

2. Innehållet i en detaljplan

26

3. Detaljplanens skeden

26

DETALJPLAN

3

Planbeskrivning
Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Räfseryd, Borås Stad, upprättad den 30 juni 2017.

1. Inledning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24
m.fl. i Tosseryd. Inom planområdets mitt föreslås även en
mindre centrumpunkt med lokaler i bottenvåningarna på
närmst omgivande bebyggelse. Syftet är också att möjliggöra
en ny angöringsväg genom området till samhället Tosseryd,
vilken ska ersätta dagens osäkra anslutning från Tosserydsvägen till riksväg 42.

Planområde

Området är beläget norr om Borås centrum, sydväst om
samhället Tosseryd, mellan riksväg 42 och Rävserydsskogen.
Avståndet till Öresjö är drygt 700 meter och till Borås
centrum ca 5,5 km. Området består till stor del av skog och
ängsmark med gles bebyggelse. Planområdet utgörs av fem
fastigheter där 2:25, 2:11 och 2:10 ägs av privatpersoner,
Torpa-Sjöbo 2:24 av aktuell exploatör respektive 2:2 av
kommunen. Planområdet omfattar cirka 12,5 ha.

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart
för etapp 1 är beräknad till 2019.

Process

Aktuellt samrådsförslag syftar i första hand till att stämma av
en möjlig struktur och exploateringsgrad för området. Under
fortsatt arbete kommer kompletterande studier avseende bl.a.
gestaltning av bebyggelsen, utformning och utveckling av
gator, torg och naturmark samt gårdar att göras. Framtagna
utredningar kommer också att kompletteras och revideras
samt fördjupas med hänsyn till de bearbetningar som har
gjorts och kommer att göras utifrån inkomna samrådssynpunkter. Sammanfattningsvis omfattar detta arbete:
»

Kvalitetsprogram för utformning av bebyggelse och
yttre miljö (allmän plats och kvartersmark) samt
fördjupade studier av gatuutformningar, skötsel samt
frågor kopplade till befintlig vägsamfällighet.

»

Natur- och kulturmiljön gällande bl.a. allmänhetens
tillgänglighet till områdets grönområden, däribland
klätterklipporna öster om planområdet, lämpligt läge
och utformning av allmän lekplats, tillståndsprövning
då föreslagen bebyggelse innebär ingrepp i fornlämning.

»

Bullerutredningen för att mer ingående studera erforderliga lägenhetslösningar och gårdar.

»

Dagvattenutredningen för att studera erforderliga åtgär
der med hänsyn till exploateringsgraden och andelen
hårdgjord yta samt risken för läckage av släckvatten.
Avsikten är också att vidare studera hur dagvattenlösningar kan utformas för att berika miljön i området.

»

Teknisk försörjning såsom omläggningar, nyanläggningar och förstärkningsåtgärder i vatten, avlopp,
värme, el, tele och fibernät.

»

Avfallshantering avseende säkerhet och tillgänglighet
samt behov av och lämplig placering av återvinningsstationer.

»

Genomförandefrågor såsom ansvarsfördelning och
finansiering, marköverlåtelser, ledningsomläggningar
m.m samt fortsatta avstämningar med boende i området
respektive vägföreningen.

Gällande detaljplan

Större delen av området är inte planlagt sedan tidigare. För
en liten del av den sydvästra delen av planområdet gäller plan
P1146 som vann laga kraft 2010-07-01. Genomförandetiden
på tio år har nyligen gått ut. Den gällande planen anger Natur
och Genomfart för de berörda delarna.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen har 2010-11-29 beslutat uppdra åt
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta
detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:10 som därefter 2011-01-21 har
givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan. Fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 har därefter bytt
ägare och styckats av och slagits samman med bl.a. fastighet
2:24 som nu utgör den största delen av planområdet. Nytt
beslut togs därefter i Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-11
om att formellt starta om planarbetet och samtidigt ge
förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd.

Preliminär tidplan
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft
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3 kvartalet 2017
2 kvartalet 2018
4 kvartalet 2018
1 kvartalet 2019
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Planområdets läge (röd cirkel) i förhållande till Borås centrum.

Fastighetskarta

Öresjö

Riksväg 42

Skogsryds
restaurang

ÖSS
Rodklubb

Sjöbo
badplats

Älvsborgsbanan

Skala 1:50000

Klätterväg
Industriområde

Stora
Tosserydssjön

Lilla
Tosserydssjön

Översikt aktuellt planområde med omgivning.
DETALJPLAN
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Övergiven bebyggelse sydväst om planområdet. Fastighet 2:11.

Befintlig bebyggelse längs riksväg 42.

Befintlig bebyggelse inom planområdet

Befintlig bebyggelse inom planområdet

Befintlig bebyggelse inom planområdet

Panoramavy över området sett från höjdpartiet i väster. Bilden tagen under våren 2017 efter att avverkning skett inom stora delar av planområdet.
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Befintlig bebyggelse inom planområdet består idag av en
gårdsfastighet som omfattar ett bostadshus, en ladugård samt
diverse mindre uthus, respektive ett friliggande bostadshus
som användes tillfälligt som kontor samt en bostadsvilla. Av
dessa byggnader föreslås kontorsvillan rivas för att lämna
plats för ny bebyggelse, medan övrig bebyggelse behålls.
Nordost om området finns samhället Tosseryd.

Ny bebyggelse

Förslagen exploatering innebär att en relativt blandad
bebyggelse uppförs i området fördelat på flera bebyggelsegrupper åtskiljda av grönytor och stråk samt nya vägar. Totalt
möjliggör detaljplanen 350-400 lägenheter och cirka 60
enfamiljshus.
Förslaget är disponerat med hänsyn till platsens förutsättningar respektive möjligheten till att skapa attraktiva
bostäder nära naturen och vissa med utsikt över området
och Öresjö. Bland annat har de högsta naturvärdena i norr
respektive söder undanhållits från ny bebyggelse och likaså
ett skogsparti i områdets mitt där fornlämningar respektive
ett antal äldre lövträd och ekar står.

Väster om den nya föreslagna sträckningen av Tosserydsvägen föreslås bebyggelsen placeras i grupper kring en gemensam bostadsgård. Karaktären är lantlig med mindre och
byggnadsvolymer som skapar ett gemensamt grönt gårdsrum
mot vilken entréer är vända. Strukturen ger samtidigt möjlighet till att avskärma buller från riksvägen väster om området.
Öster om nya Tosserydsvägen är strukturen och byggnadsvolymerna mer varierade. I nordöstra delen, som är flackare,
föreslås radhus, punkthus och lameller inplacerade tätt
omgiven av grönska, medan i södra delen är höjdskillnaderna
större och radhus och lameller föreslås placeras i suterräng
utmed branterna.
I mitten av planområdet föreslåsen något högre och tätare
exploatering kring en lokal centrumpunkt som utvecklas
som torg på ömse sidor av Tosserydsvägen. Kvarteret på
östra sidan inrymmer här ett något högre punkthus som
markerar platsen och i bottenvåningarna inryms lokaler för
mindre centrumverksamhet. I samma kvarter föreslås även
en förskola kunna inrymmas.

Planområdet sett från sydväst med föreslagna byggnadsvolymer i mörkgrå volymer, respektive befintlig bebyggelse som behålls i ljusgrå volymer. Gröna pilar illustrerar principen
om ett par större grönstråk genom området, som sparas ut och förstärks.
DETALJPLAN
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Landskapsbild och gestaltning

Områdets karaktär, inpassning av bebyggelse och lämpliga
bebyggelsetypologier, material mm kommer att studeras
vidare inför granskning av detaljplanen. Utgångspunkten för
samrådsförslaget och vidare arbete är så här långt att utveckla
ett område i nära samklang och med hänsyn till naturen och
den befintliga lantliga karaktären som finns i området idag.
Detta föreslås bl.a. ske genom att tydliga grönstråk sparas
ut för att inte skapa för stora sammanhängande bebyggelsegrupper och för att samtidigt skapa öppna och tillgängliga
passager och platser för såväl boende och besökare respektive
växter och djur. Genom att spara ut höjdpartier, befintliga
bäckområden och våtmarker samt genom att skapa sammanhängande gröna stråk och platser får områdets starkaste
karaktärsdrag fortsatt vara det dominerande i landskapsbilden. Till detta angreppssätt hör samtidigt att bebyggelsen
bör placeras varsamt i terrängen och att befintlig vegetation
sparas ut och förstärkas för att med tiden låta naturen växa
sig nära inpå husen utan tydligt markerade tomgränser.
Volymer, fasaduttryck och material bör utformas och väljas
utifrån målsättningen om att skapa ett nytt och attraktivt
område som inordnar sig i naturen och som i delar hämtar
inspiration utifrån t.ex. traditionellt lantliga karaktärsdrag
och kvaliteter.

En villa, kallad ”Sommarbo”, finns fortfarande bevarad, men är idag ombyggd på
ett sätt som gör att det kulturhistoriska värdet har gått förlorat.

Historik och kulturmiljöer

Planområdet omfattar inga kulturhistoriskt värdefulla objekt
enligt Borås Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Planområdet var ursprungligen till största delen jordbruksmark,
men har också varit bebyggt med enstaka sommarvillor
vilka uppfördes under perioden 1890-1910. En villa, kallad
”Sommarbo”, finns fortfarande bevarad, men är idag
ombyggd på ett sätt som gör att det kulturhistoriska värdet
har gått förlorat.

Planområdet sett från nordväst med föreslagna byggnadsvolymer i mörkgrå volymer, respektive befintlig bebyggelse som behålls i ljusgrå volymer.
8
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Bostäder

Befintlig bebyggelse som föreslås behållas inrymmer två
bostäder i form av ett enfamiljshus. Genomförs planen kan
upp till cirka 460 nya bostäder komma att byggas i området.
Syftet är att uppnå en varierad bebyggelse med flera olika
boendetyper fördelat på lägenheter, radhus, kedjehus och
friliggande enbostadshus. Bebyggs området i enlighet med
illustrationskartan blir fördelningen av bostäder 350-400
lägenheter och resterande cirka 60 bostäder i form av enfamiljshus (radhus, kedjehus och friliggande enbostadshus).

Arbetsplatser

Idag finns inga arbetsplatser inom planområdet men sydväst
om området ligger ett mindre industriområde och butik för
skyddskläder.

Enskild väg till fastigheten 2:10 i planområdets södra del.

Aktuell detaljplan medger i huvudsak bostäder och förskola.
En mindre andel centrumverksamhet kan tillkomma. Nya
arbetsplatser inom planområdet kan därmed komma att
utgöras av förskola samt viss handel.

Offentlig service

Inom planområdet saknas offentlig service. Närmaste
skolorna är Sjöboskolan (förskola, låg- och mellanstadium)
och Erikslundskolan (högstadium). Skolorna ligger på drygt
2 respektive 4 km avstånd från planområdet. Närmsta
vårdcentral, äldreboende och bibliotek finns i centrala Borås,
ca 5,5 km bort. Planförslaget möjliggör etablering av en
förskola i den mittersta delen av planområdet.

Kommersiell service

Kommersiell service finns i centrala Borås i form av bland
annat livsmedelsbutiker, banker, blomsterbutiker, caféer och
restauranger. Planförslaget inrymmer centrumfunktioner i
den mittersta delen av planområdet vid föreslaget torg utmed
Tosserydsvägens nya sträckning. I anslutning till torget
föreslås även en ny busshållplats för linje 31 mellan Tosseryd
och Borås centrum.

Tillfällig gång- och cykelbana längs riksväg 42. En ny gång- och cykelväg föreslås
utmed Tosserydsvägens nya sträckning genom planområdet från vilken separata
gång- och cykelvägar kopplas mot riksvägen.

Tillgänglighet

Planområdet är relativt kraftigt kuperat och det skiljer cirka
20 meter mellan den lägsta och den högsta delen av området.
Nya föreslagna vägar genom planområdet kommer att
kunna anläggas med acceptabel lutning från vilka föreslagen
bebyggelse kommer att kunna angöras. Planförslaget
innebär uteslutande nybyggnation vilket innebär att alla
tillkommande byggnader och gårdar ska vara tillgängliga
för funktionshindrade enligt de krav som finns i Boverkets
byggregler, BBR.

Befintlig utfart från fastigheten 2:25 via fastigheten 2:24.

DETALJPLAN
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3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet gränsar till riksväg 42 (70 km/h) i väster, från
vilken det idag finns fyra mindre in-och utfarter till befintliga
hus inom och i direkt anslutning till planområdet. Det finns
även en lite större väg (Tosserydsvägen) som leder tvärs
igenom planområdet, vidare mot samhället Tosseryd öster
om planområdet. Trafikverket har utfört en förstudie (201206-30) och bedömer att Tosserydsvägen utgör en trafikfarlig
korsning utmed riksväg 42. Planförslaget föreslår därför att
utfarten tas bort och ersätts med en ny vägsträckning genom
planområdet med infart från Långestedsrondellen.

Långestedsrondellen angränsar planområdet i sydväst.

Den föreslagna vägsträckningen föreslås därmed försörja
både befintlig bebyggelse i Tosseryd och befintlig och
tillkommande bebyggelse inom planområdet, som ligger
placerad utmed den nya sträckningen av vägen respektive
utmed ett par mindre utstickande vägslingor som avslutas
med vändplats eller går i en båge tillbaka till huvudvägen.
I västra delen av planområdet ligger en villafastighet
(Torpa-Sjöbo 2:25) som idag har tillfart från riksvägen via
fastigheten 2:24. En möjlighet med den nya sträckningen av
Tosserydsvägen är att fastigheten 2:25 istället kan nås från
öster, vilket minskar olycksrisken utmed riskvägen samtidigt
som möjligheten finns att undvika öppningar i förslaget
bullerplank.

Riksväg 42 strax norr om Långestedtsrondellen.

Direkt söder om planområdet ligger en villafastighet (TorpaSjöbo 2:11) som idag har tillfart från Långestedtsrondellen
via en mindre grusväg över fastigheten 2:24. I samband med
att Tosserydsvägen kopplas till Långestedatsrondellen så
föreslås grusvägens södra del flyttas något öster ut närmare
dagvattendammen och kopplas på Tosserydsvägen.

Gång- och cykeltrafik
Inom planområdet finns idag ingen separat gång- och
cykelväg utan trafik blandas på områdets mindre grusvägar
och längs Tosserydsvägen. Mellan Långestedsrondellen
och Tosserydsvägen, utmed riksväg 42 finns en gång- och
cykelbanan avskild genom betongfundament, vilket är en
tillfällig konstruktion. Söder om planområdet, längs med
Nordskogsleden, finns en gång- och cykelbana som mynnar
ut vid Sjöbo Klint och vidare kopplar till de befintliga gångoch cykelstråken i Sjöbo. När Långestensrondellen anlades
gjordes ett övergångsställe som kopplar busshållplatsen med
gång- och cykelstråken in till Sjöbo och längs med Nordskogsleden. Däremot saknas det möjlighet att korsa vägen
söder om rondellen.
Aktuell detaljplan innebär inte några förändringar för gångoch cykeltrafik utanför planområdet men inom planområdet
kommer en gång- och cykelbana att anläggas längs med den

10

Busshållplats Däckvägen vid Långestedsrondellen

Busshållplats Tosserydsvägen. Planförslaget föreslår att hållplatsen tas bort och
ersätts med en ny hållplats utmed ny föreslagen väg.
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Dagens infart till planområdet från Långestesrondellen

nya sträckningen av Tosserydsvägen. Längs övriga gator
som löper ut från Tosserydsvägen anläggs trottoarer medan
cyklister blandas med bilar på körbanan. Från Tosserydsvägen kopplas separata gång- och cykelvägar ner mot riksvägen,
dels i höjd med föreslaget torg och busshållplats och dels i
läget för befintlig utfart från Tosserydsvägen mot riksvägen.

Cykelparkering

Borås stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med
större flexibilitet och större möjligheter till hållbara transporter än tidigare. Det nya styrdokumentet innehåller tal för
att beräkna behov av minsta antal cykelparkeringar. Inom
planområdet gäller för bostäder 25 platser per 1000 kvm
bruttoarea. Cykelparkeringar ska anordnas nära bostaden och
vara trygga, lätta och bekväma att nå och använda.

Kollektivtrafik

I anslutning till planområdet finns tre befintliga busshållplatser, en i Tosseryd vid korsningen Tosserydsvägen och
Sågvägen och två längs riksväg 42, benämnda Däckvägen
och Tosserydsvägen. Däckvägen ligger direkt norr om
Långestedsrondellen och hållplatsen Tosserydsvägen ligger
vid korsningen mellan riksvägen och Tosserydsvägen.
Hållplatsen i Tosseryd trafikeras av linje 31 som kör mellan
Tosseryd och Borås centrum, och hållplatserna utmed
riksvägen trafikeras av linje 32, 150, 340 och 582 som kör
mellan Fristad och centrum. Linje 31 går med en timmes
mellanrum på morgonen och eftermiddagen och linjerna
utmed riksvägen går dagtid med en halvtimmes mellanrum,
samt varje kvart på morgonen och eftermiddagen. Restiden
från de två hållplatslägena utmed riksvägen till Södra torget i
Borås centrum är ca 5 minuter och med linje 31 nås centrum
på ca 20 minuter.
Med den föreslagna bebyggelsen skapas ett avsevärt utökat
behov av kollektivtrafik i Tosseryd och en ny busshållplats
föreslås därför inom planområdet utmed den föreslagna
sträckningen av Tosserydsvägen. Där kan ett mindre
lokalt centrum och torg etableras som nås inom 400 meter
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från nytillkommande bebyggelse. Samtidigt bibehålls och
kompletteras kopplingarna ner mot riksvägen där övriga
linjer går att nå.

Biltrafik och bilparkering

Tosserydsvägen är idag en enskild väg som främst trafikeras
av tillfartstrafik till Tosseryd. Då vägen leds om genom
planområdet med anslutning till Långestedsrondellen föreslås
sträckan inom planområdet istället vara en kommunal allmän
väg. Genomsnittligt antal bilresor som planområdet genererar per dag har uppskattats till strax under 2000 stycken.
Uppskattningen har gjorts genom att använda Trafikverkets
trafikalstringsverktyg och baseras på att området bebyggs
enligt illustrationskartan, dvs. med cirka 400 lägenheter och
60 enfamiljshus i form av radhus och kedjehus. Bedömningen
är mot den bakgrunden att befintlig infrastruktur i anslutning
till planområdet har tillräcklig kapacitet för att hantera den
ökning av biltrafik som planområdet genererar.
Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna
enligt kommunens parkeringsnormer. För flerbostadshusen
ska gemensamma parkeringar anordnas i garage under
byggnader eller samlat i carport på kvartersmark enligt
de krav på antal parkeringsplatser som finns i Borås Stads
parkeringsnorm. För friliggande enbostadshus, radhus och
kedjehus anordnas parkering på den enskilda fastigheten.
Borås Stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med
större flexibilitet och större möjligheter till hållbara transporter än tidigare. Inom planområdet gäller för bostäder 11
platser per 1000 m² bruttoarea (BTA).

Angöring och utfarter

Planförslaget föreslår att Tosserydsvägen stängs av och
ersätts med en ny väg genom planområdet och ansluts till
Långestensrondellen. Ny och befintlig bebyggelse angörs från
föreslagen genomfartsväg och vidare via anslutande lokalgata.
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fuktstråk under riksväg 42 genom en trumma. Och i södra
området löper en svacka där vatten från utredningsområdet
samt naturmark uppströms avrinner via en bäck till en
våtmark/groddamm samt två stycken dagvattendammar strax
sydväst om planområdet.

Befintliga dagvattendammar vid Långesstensrondellen.

I samband med exploatering i området ökar andelen hårdgjorda ytor och avrinningsförloppen sker snabbare. För att
undvika översvämning och minska planområdets påverkan
på nedströms recipienter ska fördröjning av dagvattenavrin
ning till att motsvara samma nivåer som befintlig naturma
rksavrinning. Inför granskning av planen kommer lämpliga
lösningar och behov av nya ledningsdragningar att utredas.

Riksintressen

Värme

Riksväg 42 och järnvägen Älvsborgsbanan utgör riksintresse
för kommunikation. Bebyggelse inom planområdet ligger
utanför Trafikverkets väghållningsområde och bedöms inte
påverka möjligheten till underhåll och framtida förbättringsåtgärder av vägen. Mellan planområdet och järnvägen finns
dessutom redan befintlig bebyggelse.
Prickad mark i plankartan säkerställer att inga byggnader
kan uppföras närmare än 25 meter från vägkanten, se vidare
under risk. Utmed vägens östra sida inom planområdet
föreslås en 3 meter hög bullerskärm uppföras 12 m från
vägmitt, se vidare under Buller och vibration. Bedömningen
är att inga riksintressen påverkas negativt vid ett plangenomförande.

En ny fjärrvärmestation planeras att byggas längs riksväg 42
väster om Långestensrondellen. Därmed ges möjlighet att
koppla fjärrvärme till planområdet via ledningar i föreslagen
vägsträckning, vilket kommer att utredas vidare inför granskning av planen.

El, tele och fiber

Idag finns el och teleledningar inom planområdet och befintlig bebyggelse i Tosseryd, nordost om planområdet matas
med el via ledningar i Tosserydsvägen och längs riksväg 42.
När området exploateras behöver ny ledningar dras längs

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Idag har befintliga byggnader inom planområdet enskilda
anläggningar medan Tosseryd försörjs via ledningar i Tosserydsvägen. Planområdet och Tosseryd kommer med förslaget
att anslutas till kommunala ledningar för vatten och avlopp
som förläggs i Tosserydsvägen och utmed övriga lokalgator
fram till bebyggelsen. För att detta ska vara möjligt krävs
nya pumpstationer och tryckstegringsstationer, vars omfattning och placering får utredas vidare inför granskningen av
förslaget.

Lövträd i sluttningen i mitten av planområdet, sett från höjden mot sydväst.

Dagvatten

En första utkast till dagvattenutredning har tagits fram
genom COWI. Planområdet befinner sig inom avrinningsområdet för Öresjö som är vattentäkt för Sjöbo vattenverk.
Området kan delas in i tre delavrinningsområden; norra
området, mittenområdet och södra området. Från norra
området sker avrinning idag till en större bäck precis norr
om planområdet samt i dike längs med Tosserydsvägen. Allt
vatten leds därefter under riksväg 42 genom en trumma.
Vattnet från mittenområdet avrinner via en bäck och ett
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Hagmarker kring Räfseryds gård i södra delen av området.
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Identifierade hänsynsobjekt (numrerade och gultonade) och värdelement (äldre
lövträd markerade med små gula symboler) som berör planområdet.

Utpekade biotopskyddsområden norr respektive söder om planområdet.

Tosserydsvägens nya sträckning. I samband med exploatering
behöver också nya transformatorstationer tillkomma inom
planområdet, vars placering och omfattning får utredas
vidare inför granskningen av planen.

lägsta och högsta punkten inom planområdet. I sluttningen
mot nordost växer stora lövträd, bland annat ek och bok.
Området omgärdas av skogsklädda branter.

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas.
Föreslagen gatuutformning och placeringen av bebyggelsen
möjliggör att avfall hämtas på ett säkert sätt. Behovet av
och lämplig placering av återvinningsstationer kommer att
utredas vidare inför granskning av planen.

5. Mark
Natur och vegetation

Planområdet består av ängs- och skogsmark (varav en stor
del skog i mitten av området har avverkats våren 2017),
gräsbevuxen hagmark samt en del hårdgjorda ytor kring de
befintliga byggnaderna. Området är relativt starkt kupperat
med både mindre kullar, höga branter och bäckdalar.
Markytan sluttar från mitten av området i sydvästlig riktning
ner mot riksväg 42, med en skillnad på drygt 20 meter mellan

DETALJPLAN

Genom Naturcentrum har en bedömning (2016-10-25)
utförts av habitatnätverk inom planområdet och i utredningen har tre identifierade hänsynsobjekt markerats. Det första
är beläget norr om planområdet och präglas av äldre granskog, björk, klibbal och det finns gott om fallna träd. Skogen
norr om Tosserydsvägen bedöms ha högre naturvärde än den
söder om. Det andra objektet/området är beläget sydost om
planområdet och består av granskog i storblockig brant med
inslag av grova träd, lågor och mossrikt fältskikt. Större delen
av objektet är nyckelbiotop och biotopskyddat. Det tredje
hänsynsobjektet är beläget i söder inom planområdet och
består av dammar och fuktstråk. Dammarna har potential
för grodor. Fuktstråket med sin närmaste omgivning kan ha
betydelse för grodor, snäckor och sniglar
Sammanfattningsvis så har planområdet som helhet sannolikt inte någon väsentlig funktion för några skyddsvärda
växt- och djurarters spridning lokalt eller regionalt. De
utpekade hänsynsobjekten bidrar emellertid positivt till
den biologiska mångfalden och kan utgöra värdekärnor för
en del arter, även om det sannolikt inte rör sig om några
rödlistade eller särskilt skyddsvärda arter. Högst naturvärde
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inom planområdet har bäckdalen vid Sågsvedjan (både som
livsmiljö och spridningstråk), kring vilken det är värdefullt
att lämna en bred kantzon om området exploateras.
Dammarna vid Långesstensrondellen och tillhörande
fuktstråk har potential som livsmiljö för åkergroda och vanlig
groda (och andra fuktälskande organismer). Dock är det inte
känt om grodorna fortfarande reproducerar sig i området vid
Långstedsrondellen. De små fuktstråken i planområdet kan
behålla eller få ökad betydelse för den biologiska mångfalden
med en omsorgsfull dagvattenplanering. I mitten av planområdet finns ett antal äldre lövträd och ekar. Utifrån landskapssynpunkt bedöms träden ha estetiska värden.

Grönområdesplan

Planområdet omfattas i södra delen av stadens grönområdesplan i form av utpekat grönstråk vid Öresjö, se beskrivning
under kap 10. Övergripande beslut.

Lek och rekreation

Planområdet bör inrymma kommunal lekplats vilket får
studeras vidare inför granskningen. Möjligt läge kan vara i
planområdets mitt nära den västra höjden och torget, där en
naturnära och terränganpassad lekplats kan utformas. Föreslagen förskolegård i östra delen utformas för lek men bör
efter skoltid i första hand kunna nyttjas av boende i kvarteret.
Planområdet gränsar till Rävserydsskogen som i sin tur är
sammanhängande med Kypeterrängen. Kypeterrängen har
höga frilufts- och rekreationsvärden och vid Tosserydssjöarna finns möjlighet till bad. Öster om planområdet finns
välbesökta och välkända klätterväggar, dit allmänhetens
tillgänglighet kan förbättras i och med föreslagen utbyggnad.

Skyddad natur

Planområdet gränsar i sydost och i norr till biotopskyddsområden som även är utpekat som nyckelbiotoper. En
fältundersökning har utförts av COWI (2013-08-22) i syfte

att utreda påverkan från en möjlig angränsande bebyggelse
på det närliggande södra biotopskyddsområdet samt föreslå
vilka försiktighetsåtgärder som kan vara aktuella. Fältundersökningen av området och relevant lagstiftning indikerar att
någon form av skyddszon är nödvändig. En sådan skyddszon
skulle dels syfta till att skydda de planerade bostäderna från
risker i form av fallande träd. och dels skydda biotopskyddsområdet från kanteffekter såsom ökad vindexponering och
ljusinsläpp. En rimlig storlek på skyddszonen är 30 meter,
vilket klaras med aktuellt exploateringsförslag.

Fornlämningar och kulturminnen

Enligt en arkeologisk utredning utförd av Lösöse museum
(2016-04-14) framkom två nya fornlämningar i form av en
boplats/aktivitetsyta (Ny 1) med anläggningar och fynd
samt ett röjnings-röseområde (Ny 2) av förhistorisk karaktär.
Länsstyrelsen bedömer att lämningarna ska betraktas som
fornlämningar och för dessa gäller kulturmiljölagens bestämmelser.
Med aktuellt samrådsförslag föreslås området vid Ny 1 sparas
ut som grönområde medan området vid Ny 2 föreslås tas i
anspråk för ny bebyggelse. Den planerade exploateringen kan
därför innebära ingrepp i fornlämning och kräver således
Länsstyrelsens tillstånd enligt kulturmiljölagen 2 kap 12 §.
Vidare utredning och tillståndsprövning kommer att ske
inför granskning av detaljplanen.

Geoteknik och Radon

En geoteknisk undersökning har utförts av Norconsult (201701-23) och i samband med det gjordes även en bergteknisk
utredning samt radonmätningar. Enligt SGUs jordartskarta
utgörs jordlagren i området uteslutande av sandig morän. I
den nordöstra samt den sydvästliga delen av planområden, i
anslutning till Fristads- och Däckvägen, utgörs ytjordlagren
av kärrtorv. I den norra delen av det aktuella området förekommer tunna jordtäcken. Majoriteten av detaljplaneområdet
bedöms med hänsyn till de tunna jordlagren och de topografiska förutsättningarna vara fritt från skredriskområde.
Inom planområdet finns tre identifierade hällområden. Den
ena är en mindre kulle i områdets västra del (1), den andra
är en höjdrygg som är belägen i anslutning till planområdets
östra begränsning (2) och den tredje är en höjd som avslutas
i områdets norra del (3). I den östra delen av planområdet
har två platser definierats med risk för blockutfall. Blocken
bedöms utgöra en risk i det fall de är kvar efter exploatering.
Utifrån den geotekniska undersökningen ges tre rekommendationer: Den första rekommendationen utgår från stabilitet.
Utifrån den genomförda beräkningen bedöms stabiliteten
inom detaljplanområdet vara tillfredställande för befintlig

Klätterklipporna direkt öster om planområdet
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Två identifierade fornlämningar inom planområdet.

Tre identifierade hällomården inom planområdet. Punkterna A, B och C markerar
lokaler med risk för blockutfall.

topografi med en utbredd marklast på 30 kPa. Vid förändring
av befintlig topografi genom schakt skall stabilitet verifieras
för den aktuella åtgärden.

Förorenad mark

Den andra rekommendationen utgår utifrån blockras/ utfall.
Det två identifierade blocken vid det östra hällområdet
bedöms utgöra en risk i det fall det är kvar efter att tomterna
bebyggts. I samband med att tomterna bebyggs skall blocken
tas bort i samband med beredning. Även blocken vid det
norra hällområdet bör tas bort. Detta för att minska någon
risk under beredningsfasen.
Den tredje rekommendationen behandlar grundläggning.
Det bedöms översiktligt att lätta byggnader kan grundläggas
med platta direkt på berg alternativ med platta på mark i
området med jämna jorddjup. Flerbostadshus kan grundläggas direkt på berg alternativ med stödpålar och/eller plintar
till berg vid större jorddjup.
I ett detaljerat utredningsskede rekomenderas att kompletterade borrning utförs i lägen för planerade byggnader för att
avgöra lämpliga grundläggningsmetoder, höjdsättning samt
omfattning av bergschakt. Planområdet klassificeras som
lågradonmark och kräver inga åtgärder i byggkonstruktion.

DETALJPLAN

En översiktlig inventering av planområdets bebyggelsehistoria har gjorts. Inga kända förorenande verksamheter har
funnits i området och marken har inte använts för upplag
eller dylikt. Det finns heller inga spår av större mängder
fyllnadsmassor eller gömda soptippar. Bedömningen är att
det inte finns någon förorenad mark inom planområdet.

6. Vatten
Planområdet ligger cirka 300 meter från Öresjö som är
kommunens vattentäkt. Mellan planområdet och sjön finns
riksväg 42, järnvägen Älvsborgsbanan samt Örestrand som
är ett skogsområde utmed strandlinjen. Där finns också en
badplats.

Strandskydd

Planområdet omfattas inte av strandskydd. Öresjö har ett
strandskydd på 200 meter och planområdesgränsen ligger
som närmast cirka 250 meter från strandkanten.
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Översvämningsrisk

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god
kemisk status.
Planen ligger inom Vattenskyddsområde från Öresjö och
därmed finns restriktioner för vad man får göra inom
planområdet, se vidare under beskrivning av dagvatten.
Skyddsbestämmelserna för vattentäkten ska följas och
därmed påverkas inte miljökvalitetsnormerna.

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Öresjö hade i den senaste fastslagna klassningen som gäller
2009-2015 både god kemisk status och god ekologisk status.
Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt förutsatt att erforderliga dagvattenlösningar kommer till, se vidare under beskrivning av dagvatten.
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Släckvatten

Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom
Öresjö. Frågan kommer att utredas vidare inför granskning
av detaljplanen.

7. Sociala perspektiv
Förslaget innebär att området öppnas upp och tillgängliggörs
för allmänheten och för kringboende, genom att i stora delar
planläggas som allmän plats och iordningsställs som gata,
gång- och cykelvägar, torg eller utvecklas som naturområde.

Trygghet

Med aktuell exploatering skapas tryggare och säkrare
gång- och cykelstråk mellan Tosseryd och riksväg 42 där
flera busslinjer passerar. Med fler boende i området befolkas
området även under fler av dygnets timmar.

Mötesplatser

I planområdets mitt föreslås ett mindre lokalt centrum
med förskola och kollektivtrafik etableras. Med förslaget
förbättras även tillgängligheten till platsens mest intressant
naturområden så som utsikthöjder, bäckdalar, klätterklippor,
fornlämningsområden mm samtidigt som gångvägar och
stigar kan förbättras.

8. Störningar på platsen
Risk

De risker som har identifierats för planområdet är förknippade med farligt gods-trafiken på riksväg 42 och järnvägen
Älvsborgsbanan. En detaljerad riskbedömning har tidigare
utförts av WSP (2014-05-27) i syfte att utreda risknivåerna
för bostäder inom planområdet.
Inom planområdet rekommenderas ett skyddsavstånd
till riksväg 42 om 25 meter från vägkant räknat. Inom
skyddsavståndet kan odling, ytparkering och friluftsområde,
t.ex. motionsspår tillåtas, men inte garage. Byggnader som
placeras på ett skyddsavstånd om 25-35 meter från riksvägen
bör utformas med möjlighet till utrymning bort från vägen.
I de fall bebyggelsen är belägen lägre än vägbanan rekommenderas även riskreducerade åtgärder som begränsar att en
pölutbredning sprider sig från vägbanan. Exempel på lämpliga åtgärder är ett dike eller kantsten. En exakt utformning
behöver utredas i detalj för att säkerställa den riskreducerade
effekten. Om ovanstående förslag på riskreducerade åtgärder
vidtas bedöms risknivån nå en låg och acceptabel nivå för
planområdet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Buller och vibrationer

En första bullerutredning med beräkningar för ljudnivån vid
den nya bebyggelsen har tagits fram inom detaljplanearbetet
av Gärdhagen Akustik (2017). Beräkningen omfattar A-vägd
dygnsekvivalent och maximal ljudnivå från omgivande
väg och tågtrafik samt lokal trafik inom planområdet från
befintlig och planerad bebyggelse. Förslaget inkluderar en tre
meter hög bullerskärm motsvarande den som idag finns vid
befintlig villafastighet Torpa-Sjöbo 2:25, som placeras öster
om riksväg 42 på ett avstånd av 12 m från vägmitt.
Beräkningarna visar att endast ett fåtal av de översta våningsplanen i planerad bebyggelse närmst riksvägen berörs av
ekvivalenta nivåer över 60dB(A) och därför bör utföras med
minst hälften av bostadsrummen mot en sida där 55 dB(A)
inte överskrids vid fasad. Föreslagen bebyggelseplacering och
utformning bedöms därför möjlig att studera vidare och mer
detaljerade studier kommer att tas fram inför granskning av
detaljplanen.

Luftkvalitet

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
och bebyggelse bedöms inte påverka halterna negativt av
betydelse. Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna
överskrids inte på platsen och de kommer heller inte att
överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i
detaljplanen.
För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

9. Planbestämmelser
Användning av mark och vatten

Bestämmelserna reglerar dels allmänna platser och dels
kvartersmark. Allmänna platser ägs och sköts av kommunen
och kommer att byggas ut enligt föreslagna bestämmelser
gata, torg, gång- och cykeltrafik respektive natur. Kvartersmark får nyttjas för angiven användning och bebyggas i den
omfattning som bestämmelserna medger.

DETALJPLAN

Allmänna platser

Gata - Utformas som gata för fordonstrafik med trottoar
för fotgängare alternativt separat längsgående gång- och
cykelbana.
Torg - Utformas som torgplats för möten och vistelse med
markstensbeläggning, sittytor, belysning och planteringar.
Natur - Naturområde där befintlig vegetation bibehålls och/
eller ny vegetation planteras. Användningen möjliggör även
att gång- och cykelbanor kan anläggas, men motorfordon får
inte framföras. Marken ägs och sköts av kommunen.

Kvartersmark

Bokstaven B - Står för bostäder och tillåter all form av varaktigt boende i olika former av bostadsbyggnader som ryms
inom angiven exploatering och utformning. Indexering i
form av B2 innebär att bostadsinnehåll ej tillåts i byggnadens
entréplan till förmån för i det här fallet centrum/lokaler.
Bokstaven C - Står för centrum och tillåter all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara
lätt att nå för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och
samlingslokaler.
Bokstaven S - Står för skola och tillåter skola- och förskoleverksamhet, men är inte ett krav.

Egenskapsbestämmelser

Bestämmelserna reglerar hur allmän plats respektive kvartersmark ska eller inte får utformas, i vilken omfattning, eller
under vilka förutsättningar. Bestämmelser som regleras med
en bokstav, ett ord eller symbol gäller i det område på kartan
där bestämmelsen finns angiven. Bestämmelser i form av
endast beskrivande text gäller inom hela planområdet enligt
vad som anges i bestämmelsetexten.
Egenskapsbestämmelserna e, p och f i kombination med
angivna våningstal reglerar hur mycket som får byggas inom
respektive kvartersyta och hur bebyggelsen ska placeras och
utformas. Så som detta är formulerat i aktuellt samrådsförslag
så är avsikten att inte låsa utbyggnaden till endast en möjlig
lösning inom varje kvarter, utan istället reglera principerna
för utbyggnaden för att på så sätt bibehålla en viss flexibilitet. Genom att med e1 reglera byggnadsarean inom varje
kvarter så begränsas bebyggelsen utbredning samtidigt som
det fodras att bebyggelsen utformas i flera våningar för
att byggrättens bruttoarea e2 ska kunna utnyttjas fullt ut.
Angivna våningsantal begränsar bebyggelsen i höjd samtidigt
som bestämmelserna p1 och p2 säkerställer att bebyggelsen
ges en varierad höjd inom varje kvarter.
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Högsta exploateringsgrad i bruttoarea.
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Högsta antal våningar.

All markparkering skall uppföras med carport i form av skärmtak och spalje/vindskydd längs långsida.

RÄNNEKULLA
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e2

Då garage placeras under mark ska bjälklag dimensioneras för angöringstrafik samt en minsta jordmån
om 1 meter. Garage får på ingen sida sticka upp mer än 0,4 meter ovan omgivande marknivå.

7.3
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Högsta exploateringsgrad i byggnadsarea.

Utöver angiven exploateringsgrad får carport uppföras med en högsta byggnadshöjd om 3 m där
markparkering tillåts. Därutöver får även underjordiskt garage uppföras under gård eller byggnad.
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Staket, häck eller annan avgränsning får ej uppföras i eller innanför fastighetsgräns mot allmän plats
natur. Gäller ej förskolegård.
Dagvatten ska infiltreras eller fördröjas på kvartersmark innan det avleds till allmän dagvattenledning,
dike och damm.
Byggnader som placeras inom ett avstånd av 35 m från riksväg 42 bör utformas med möjlighet till
utrymning bort från riksvägen.
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p1

Byggnader ska placeras kring en gemensam gård och vara fördelad på
minst tre olika byggnadsvolymer med minst en vånings skillnad i höjd.

p2

Exploateringen ska fördelas på minst två olika byggnadsvolymer med
minst en vånings skillnad i höjd.

p3

Området får bebyggas med radhus och kedjehus.

f1

Huvudentreér skall placeras mot gård och i byggnad närmst gata skall
entré vara genomgående mot allmän plats gata. Balkong tilåts kraga ut
från fasad max 1,6 m med en största bredd av 2,4 m. Balkong får ej
glasas in.

f2

Huvudentreér skall placeras mot allmän plats gata. Balkong tilåts kraga ut
från fasad max 2,4 m. Balkong får ej glasas in.

BO
Störningsskydd

bullerplank ska anordnas till en höjd av 3 meter

m1

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara
vända mot ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt
maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.
För små bostäder med boarea max 35 m² gäller krav att minst hälften av bostadsrummen ska vara
vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >65 dBA. Fasad mot
ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.
Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
g

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningar.

Kommunen är huvudman för allmän plats.
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Administrativa bestämmelser

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit
laga kraft, vilket innebär att inom denna tid ska allmän plats
byggas ut enligt vad som anges i plankartan. Det innebär
också att fastighetsägaren av kvartersmarken har rätt till
ersättning om kommunen inom denna tid planerar för annan
användning eller inför begränsningar att utnyttja byggrätten
enligt vad som anges i plankartan. Rätten att bygga enligt
plankartan bestämmelser gäller även efter genomförandetidens utgång, men rätten till ersättning vid inskränkningar
upphör.
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det
är kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av de
allmänna platserna (Gata, Torg, Natur).

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som
ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanearbete. Enligt visionen ska befintliga boendemiljöer förtätas.
Borås Stad strävar efter att tredubbla antalet invånare, vilket
detaljplanen bidrar till genom att möjligöra för en förtätning
av Tosseryd med bostäder.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. De samhällsbyggnadsmål som är relevanta för detaljplaneförslaget är:
»»

Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer för alla medborgare.

De spelregler för bebyggelsestruktur som är relevanta för
detaljplaneförslaget är:
»»

»»

»»

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget
för kollektivtrafiken så att behovet av transporter som
belastar miljön minimeras.’
Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.
Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk
för olyckor och brott.
Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.

Strategisk plan

Borås stad har 2012 upprättat en strategisk plan (ej antagen)
för hur Sparsör, Frufällan och Tosseryd ska utvecklas.
Efterfrågan på att bosätta sig i området är mycket stor och
det finns en önskan att få fram fler bostadstomter. Under
senare år har det inkommit fler bygglovsansökningar utanför
detaljplan och begäran att upprätta detaljplaner vilket
föranlett att ett samlat begrepp tas om planering. Därmed
är det bakgrunden till att strategisk plan tagits fram. Planen
belyser att Tosseryd är en av de orter som har minst antal
invånare men som har störts möjlighet att växa. Planen
belyser att i samband med utbyggnadsförslag är det av stor
vikt att få en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer.
Planen belyser även en önskan om att ge befolkningen i
20-30 års ålder större möjlighet att bo kvar i samhällena, även
om studie- och arbetsplats finns på annat håll. Detaljplanen
möjliggör att Tosseryd utvecklas och lockar en yngre befolkning att stanna kvar och bosätta sig i området.

Miljömål

De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att
skapa en bättre miljö. Förslaget är utarbetat med hänsyn till
bl a följande mål; Levande sjöar och vattendrag (dagvatten
hanteras för att minimera föroreningar till Öresjö), God
bebyggd miljö (komplettering med fler bostäder i ett
attraktivt läge nära kvalitativa rekreations- och grönområden,
störningar hanteras).
Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad
valt att arbeta med fyra prioriterade områden. Områdena
är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås, samt Hållbar natur.
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål
utarbetats, där tanken är att etappmålen ska uppnås under
tiden 2013–2016. De mål och etappmål som främst berör
planarbetet är:
Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle, med etappmålet att ställa krav på energieffektivt och resurssnålt byggande.
Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar
till sjöar och vattendrag, vilket är viktigt vid detaljplanearbetet med tanke på naturnära dagvattensystem.

Grönområdesplan

Borås Stads Grönområdesplan fastställdes februari 2014 av
Kommunfullmäktige. Syftet med grönområdesplanen är
framförallt att trygga att det även i framtiden finns tillgång
till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett
underlag vid planering och byggande. De värdefulla grön-

Aktuellt planförslag bedöms följa spelreglerna i kommunens
översiktsplan.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

förverkliga Borås Vision 2025. Aktuell detaljplan berör
främst riktlinjerna för planeringen av ett hållbart boende.
Riktlinjerna anger att:
»»

Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt
och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög
arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.

»»

Möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla
större tätorter och på landsbygden där tidigare gjorda
investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller
eller risk.

Behovsbedömning
Utsnitt ur grönområdesplanen som visar grönt och rött stråk (nr 3) mellan Öresjö
och Kypeterrängen.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

områdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala.
Klassningen anger grönområdets betydelse och värden för
staden.

12. Planens genomförande

Planområdet berörs inte direkt av Grönområdesplanen men
söder om planområdet finns Kypeterrängen, ett naturområde
av klass I, dvs. högsta naturvärde. Kypeområdet är ett
välbesökt strövområde i skogsmiljö. Terrängen är kuperad
och består främst av granskog. Kypeterrängen har höga
friluftsvärden och rekreationsvärden men delar av den västra
delen av området har även höga naturvärden.

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen
fastighet. Exploatören ansvarar för iordningsställande av
anläggningar på kvartersmark som avses vara gemensamma
för flera fastigheters behov, såsom kvartersgata mm. Ansvaret för framtida drift och underhåll av dessa anläggningar
avgörs vid lantmäteriförrättning, se rubrik ”Fastighetsrättsliga frågor” nedan.

Närmast planområdet finns det ett biotopskyddsområde (se
rubrik. Skyddad natur) som ingår i klass I-naturområdet.
Söder om planområdet, från Långestensrondellen och upp i
Kypeterrängen, går en grön korridor som är en viktig passage
för främst djurliv. Passagen förbinder Rya åsar med Kypeterrängen.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän
plats regleras i det exploateringsavtal som ska tecknas mellan
kommunen och exploatören. Kommunen ansvarar för
framtida drift och underhåll av allmänna platser (gata, torg,
gc-vägar samt naturmark) inom planområdet.

I grönområdesplanen redovisas även stråket som ett ”rött”
stråk som innebär mänskliga stråk och utgångar till viktiga
strövområden. Dessa kan flyttas, men ska i så fall kompenseras, eftersom det är viktigt att invånarna har närhet till sina
rekreationsområden. Dessa stråk har klass III.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt
avfallshantering. Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar
för el. För fiberutbyggnad ansvarar den fiberleverantör som
exploatören tecknar avtal med. Alternativt kan respektive
ledningsägare överlåta ansvaret till exploatören.

Bostadsförsörjningsprogram

Programmet antogs av Kommunfullmäktige augusti 2013
och anger riktlinjer för bostadsbyggandet med syfte att

DETALJPLAN
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Avtal

Befintliga servitut för ledning, väg och utrymme inom
planområdet bör omprövas eller upphävas i samband med
övrig fastighetsbildning.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a. reglera
ansvarsfördelning för utförande av gator, gång- och cykelbanor och torg samt finansiering av dessa åtgärder. Avtalet
kommer även innefatta gatans anslutning till Långestensrondellen som ligger utanför planområdet. Avtalet bör också
reglera de marköverlåtelser som detaljplanen förutsätter.

Detaljplanens genomförande kommer innebära följande
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:

»

Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark till Torpa-Sjöbo 2:24.

Separata avtal kan bli aktuellt att tecknas mellan exploatören
och de ledningsägare vars ledningsnät ska byggas ut inom
exploateringsområdet. Dessa avtal avser i så fall ansvarsfördelning och finansiering av utbyggnad av de allmänna
ledningsnäten.

»

Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats från Torpa-Sjöbo 2:24.

2016 tecknades ett plankostnadsavtal mellan kommunen och
exploatören som reglerar finansiering av detaljplanearbetet.

Torpa-Sjöbo 2:2

Torpa-Sjöbo 2:10
»

Byggrätt för bostadsändamål bekräftas.

Nya fastigheter bildas genom avstyckning. De delar av
kommunens fastighet Torpa-Sjöbo 2:2 som ska utgöra
kvartersmark ska genom fastighetsreglering överföras till
exploatörens fastighet Torpa-Sjöbo 2:24. De delar av TorpaSjöbo 2:24 som ska utgöra allmän plats ska genom fastighetsreglering överföras till Torpa-Sjöbo 2:2.

»

Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo
ga:1.

»

Kan frigöras från belastande servitut.

»

Kan avstå härskande servitut.

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för anläggningar som
ska vara gemensamma för flera fastigheters behov. Anläggningar inom planområdet som bedöms bli aktuella är vägar,
lekplats och bullerplank på kvartersmark. För de ytor som
tas i anspråk för gemensamhetsanläggningar bildas lämpligen
marksamfälligheter.

Torpa-Sjöbo 2:11

Fastighetsrättsliga frågor

Gemensamhetsanläggningarna Tosseryd ga:1 och Tosseryd
ga:2 bör omprövas så att de delar av anläggningarna som
ligger inom planområdet utgår. En förutsättning för omprövning är att utfart till fastigheter, vars rätt till utfart försvinner
genom att gemensamhetsanläggningar upphör, säkerställs på
annat sätt.

»

Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo
ga:1.

»

Behöver tillförsäkra sig rätt till utfart, vilket eventuellt
kan ske genom tillskapande av servitut.

»

Kan frigöras från belastande servitut.

Torpa-Sjöbo 2:24
»

Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats till Torpa-Sjöbo 2:2.

»

Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark från Torpa-Sjöbo 2:2.

I det fall pumpstationer eller tryckstegringsstationer för
vatten och avlopp, eller transformatorstationer för el, ska
placeras inom kvartersmark bör dessa säkerställas med
ledningsrätt eller servitut.

»

Nya byggrätter för bostäder, skola och centrumändamål
tillskapas.

I det fall återvinningsstation ska placeras inom kvartersmark
kan markupplåtelsen regleras genom arrende eller motsvarande.

»

Ledningsrätter för starkström inom planområdet ska omprövas så att de delar där ledningsrätterna ligger inom planerad
kvartersmark utgår eller ges ny sträckning.
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Torpa-Sjöbo 2:25
Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo
ga:1.
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»

Får andel i ny gemensamhetsanläggning för att tillförsäkra sig rätten till utfart. Rätt till utfart kan alternativt
säkerställas genom servitut.

Ekonomi

Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska
finansieras av Kommunen.

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

Planunderlag

Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»

Biotopskyddsutredning, COWI, 2013-08-23.

»

Bullerutredning, Gärdhagen Akustik, 2017-04-12.

Kommunen får utökade drift och underhållskostnader till
följd av nya anläggningar såsom gator och torg, där kommunen ska vara huvudman.

»

Dagvattenutredning, COWI, 2016.

»

Fornlämningar, Lödöse museum, 2016-04-28.

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av dennes
fastighet som detaljplanen medför.

»

Förstudie, Trafikverket, 2012-06-30.

»

Geoteknisk utredning (PM och MUR), Norconsult,
2017-01-23.

»

Habitatnätverk, Naturcentrum, 2016-10-25.

»

Riskbedömning, WSP, 2014-05-27.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande
av planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kostnader för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen
inom kvartersmark.
Finansiering av åtgärder inom allmän plats inom planområdet samt anslutning till Långestensrondellen utanför
planområdet regleras i exploateringsavtalet.
Respektive ledningsägare vars ledningsnät ska byggas ut
svarar för kostnaderna för detta, vilket finansieras genom
anslutningsavgifter, såvida inte man avtalar om annat. Vad
gäller bildande av servitut eller ledningsrätt för tekniska
anläggningar (t.ex. allmänna ledningar) och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.
Fastighetsägare vars fastighet får andel i eventuell gemensamhetsanläggning kommer belastas med andelstal i respektive
gemensamhetsanläggning, med medföljande kostnader för
drift och underhåll av anläggningen.

13. Administrativa frågor

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit AL Studio AB genom Johan Altenius.
Handläggare från Borås Stad har varit Kristina Axelsson.
Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovchef		

Johan Altenius
Plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Fastighetsplan

Planområdet omfattas ej av någon gällande fastighetsplan.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden och
handläggs med utökat planförfarande.

DETALJPLAN
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Mark- och miljödomstolen
och senare till Mark- och
miljööverdomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den som inte är nöjd.

DETALJPLAN

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER
145.8

Grundkarta
Mätklass II
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330
Koordinatsystem höjd: RH 2000

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

2:36

GRÄNSER

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2017-05-24
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Plangräns
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Användningsgräns

Fastighetsredovisning
Upprättad 2017-05-24
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Marken får inte bebyggas. Ej parkering ovan mark.
Körbar utfart får inte anordnas
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Högsta exploateringsgrad i byggnadsarea.
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Högsta exploateringsgrad i bruttoarea.
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Högsta antal våningar.

Utöver angiven exploateringsgrad får carport uppföras med en högsta byggnadshöjd om 3 m där
markparkering tillåts. Därutöver får även underjordiskt garage uppföras under gård eller byggnad.
Då garage placeras under mark ska bjälklag dimensioneras för angöringstrafik samt en minsta jordmån
om 1 meter. Garage får på ingen sida sticka upp mer än 0,4 meter ovan omgivande marknivå.
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Dagvatten ska infiltreras eller fördröjas på kvartersmark innan det avleds till allmän dagvattenledning,
dike och damm.
Byggnader som placeras inom ett avstånd av 35 m från riksväg 42 bör utformas med möjlighet till
utrymning bort från riksvägen.
n

Gårdsyta, förgårdsmark och bjälklag skall anordnas som grön gemensam
gårdsmiljö med ytor för lek och rekreation. Hårdgjorda ytor skall utformas med
markstensbeläggning.
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Byggnader ska placeras kring en gemensam gård och vara fördelad på
minst tre olika byggnadsvolymer med minst en vånings skillnad i höjd.
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Exploateringen ska fördelas på minst två olika byggnadsvolymer med
minst en vånings skillnad i höjd.
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Området får bebyggas med radhus och kedjehus.
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Huvudentreér skall placeras mot gård och i byggnad närmst gata skall
entré vara genomgående mot allmän plats gata. Balkong tilåts kraga ut
från fasad max 1,6 m med en största bredd av 2,4 m. Balkong får ej
glasas in.
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Huvudentreér skall placeras mot allmän plats gata. Balkong tilåts kraga ut
från fasad max 2,4 m. Balkong får ej glasas in.
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vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >65 dBA. Fasad mot
ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.
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Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara
vända mot ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt
maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.

Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
g

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningar.

Kommunen är huvudman för allmän plats.
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REMISSVAR

Diarienummer

2017/FF0115 456
Fritids- och folkhälsonämnden
Åsa Skytt, 033 – 35 7219

Datum

2017-08-14
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - En renare stad, motion av
Leif Häggblom (SD)
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0425

Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås avstyrka motionen och översända yttrandet till
Kommunstyrelsen.

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Lars
Häggblom (SD) med förslag om att Borås Stad ska utarbeta hållbara åtgärder som
leder till att Borås utvecklas till en renare stad.
Att en stad är ren och snygg är till viss del avgörande för hur staden uppfattas. En ren
och snygg stad inbjuder till möten och de som vistas i staden känner sig tryggare, vilket
bidrar till en ökad rörlighet såväl på dag- som kvällstid. Mot denna bakgrund
initierades Borås rent och snyggt, en bred samverkan som syftar till att minska
nedskräpningen i Borås och därmed göra staden tryggare och mer attraktiv. Borås rent
och snyggt arbetar brett och genomför flera insatser av den art som föreslås i
motionen, bland annat genom informationsinsatser på flera olika språk,
informationsinsatser och praktisk hjälp med avfallssortering på
återvinningsstationerna, erbjuder medborgarna delaktighet genom
nedskärpningsapplikation, sätter upp fler och bättre papperkorgar samt samverkar
mellan olika förvaltningar för ökad renhållning. Utöver dessa nämnda insatser arbetar
Borås rent och snyggt med långsiktigt påverkansarbete för att skapa en renare och
tryggare stad.
Kraven på företagens och andra verksamhetsutövares avfallshantering och redovisning
av avfallshanteringen är lagstyrda med Miljö- och konsumentnämnden som
tillsynsmyndighet i Borås Stad. Om denna lagstyrda tillsyn behöver förstärkas bör det
göras inom ramen för ansvarig förvaltnings arbete.

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00
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Diarienummer

2017/FF0115 456
Fritids- och folkhälsonämnden
Åsa Skytt, 033 – 35 7219

Datum

2017-08-14
Kommunstyrelsen

Bakgrund
Att en stad är ren och snygg är till viss del avgörande för hur staden uppfattas. En ren
och snygg stad inbjuder till möten och de som vistas i staden känner sig tryggare, vilket
bidrar till en ökad rörlighet såväl på dag- som kvällstid. Mot denna bakgrund
initierades Borås rent och snyggt, en bred samverkan som syftar till att minska
nedskräpningen i Borås och därmed göra staden tryggare och mer attraktiv.
Medverkande parter är förutom berörda förvaltningar i Borås Stad, polisen, SÄRF,
Navet, AB Bostäder, Borås City och Borås Energi och Miljö. Det övergripande målet
för Borås rent och snyggt är att nedskärpningen utomhus ska minska med 50 procent
mellan 2012 till 2020. För att mäta detta görs årligen en så kallad skräpmätning.
Skräpmätningen från senaste undersökningen (maj 2017) visar att nedskräpningen
minskar. Skräpet i stadskärnan i Borås utgörs till största delen av fimpar (72 procent )
och snus (19 procent).
Borås rent och snyggt arbetar brett och genomför flera insatser av den art som föreslås
i motionen, bland annat:
Mobile Info Center - för att informera invånarna, öka kunskaperna om
avfallshantering och hjälpa folk att sortera rätt vistas Mobile Info Center delvis på
återvinningsstationerna, på områden med extra nedskräpningsproblematik och på
diverse arrangemang i staden. Medarbetarna på Mobile Info Center talar arabiska,
persiska och albanska. De undervisar även på SFI om avfallshantering.
Borås rent och snyggt tillhandahåller invånarna Håll Sverige Rent’s applikation, i vilken
man kan rapportera nedskärpning och tack vare ett bra samarbete mellan Borås energi
och miljö, Tekniska förvaltningen och Arbetslivsförvaltningen åtgärdas
nedskärpningen inom 3 arbetsdagar (med undantag för nedskräpning på andra
väghållares områden, t ex vid Trafikverkets vägar). Appen marknadsförs och syftet är
att uppmuntra medborgare att på ett enkelt sätt medverka i arbetet för en renare stad.
Satsningar som gjorts under det senaste året är att ytterligare 30 papperskorgar med
fimpmöjligheter ställts upp i staden, den solcellsdrivna papperskorgen Big Belly som
komprimerar skräpet upp till 8 gånger, finns på flera platser i staden och med hjälp av
en särskild sopsugsmaskin tas fimpar och annat svåråtkomligt skräp bort dagligen
genom ett samarbete mellan Tekniska förvaltningen och Arbetslivsförvaltningen.
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Diarienummer

2017/FF0115 456
Fritids- och folkhälsonämnden
Åsa Skytt, 033 – 35 7219

Datum

2017-08-14
Kommunstyrelsen

Polisen medverkar i Borås rent och snyggts arbete och har enligt miljöbalken möjlighet
att erlägga böter för nedskräpning. Dock är det vanligaste skräpet i Borås stadskärna
fimpar och snus (totalt utgör de 91 procent av nedskräpningen) och denna
nedskräpning går inte att bötfälla då det definieras som ringa nedskräpning.
Naturvårdsverket gör just nu en översyn över det.
Nedskräpningen på återvinningsstationerna och (ÅVS) är ett problem. Det är FTI
(förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för tömningen av flertalet av
stadens ÅVS och FTI köper i sin tur tjänsten av Borås Energi och Miljö.
Kraven på företagens och andra verksamhetsutövares avfallshantering och redovisning
av avfallshanteringen är lagstyrda med Miljö- och konsumentnämnden som
tillsynsmyndighet i Borås Stad.
Möjligheten att sätta upp kameror är begränsad och även kostsam. I ett
trygghetsskapande arbete på Hässleholmen/Hulta undersöker AB Bostäder och
polisen möjligheten att sätta upp (tillfälliga) kameror ur ett brottsförebyggande
perspektiv, med syfte att skapa trygga miljöer. Avseende nedskärpningsproblematiken
arbetar Borås rent och snyggt mer proaktivt i kombination med ordinarie städinsatser,
genom kunskapshöjande insatser och att uppmuntra fler att slänga sitt skräp på rätt
ställe samt skapa förutsättningar för det.

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i helhet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samordningsansvaret för Borås rent och
snyggt.
Borås rent och snyggt arbetar för minskad nedskräpningen i Borås och
förhållningssättet syftar till att uppmuntra medborgare och besökare att göra rätt. Vi
vill uppmuntra människor att slänga sitt skräp på rätt plats, öka kunskapen genom
informationsinsatser till de som behöver samt skapa bättre förutsättningar för att
kunna göra rätt. Utöver verksamheternas ordinarie arbete och ansvar så försöker vi
hitta gemensamma strategier.
Utgångspunkten i arbetet är att en nedskräpad yta tenderar bidra till mer nedskräpning,
vilket även kan resultera i skadegörelse och på sikt anlagd brand. Att hålla rent och
snyggt är därför inte viktigt enbart ur ett miljöperspektiv utan är även ett effektivt
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
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Kommunstyrelsen

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00

Motion: En renare stad
Borås stad har liksom övriga landet återvinningsstationer (ÅVS) där invånarna ska lämna sina
återvinningsbara förpackningar, t ex glasflaskor, plast, kartongförpackningar med mera.
Övrigt grovt avfall från invånarna ska lämnas på närmaste återvinningscentral eller till aktör
som hämtar och lämnar till annan godkänd anläggning.
När det gäller alla återvinningsstationer så töms och städas dessa på uppdrag från förpackning
och tidningsinsamlingen (FTI). Stationernas behållare töms i lämpliga intervaller efter behov
och körs sedan till central hubb som pressar materialet till balar som sedan återvinns.
Stationerna är även i behov av övrigt underhåll som utförs av en chaufför med städbil.
Uppgiften är att städa bort mindre skräp, se över fyllnadsgraden på behållarna samt sanda,
kratta och sopa vid behov.
Problembild
Företag och oärliga invånare använder emellertid ÅVS som sina egna soptippar.
Soffor, sängar, vitvaror, bohag, byggmaterial, farligt avfall samt konserver och förpackningar
från storkök. Detta är några exempel på avfall som är felaktigt och som leder till en sanitär
olägenhet samt att:
• Entreprenörer i sämsta fall inte kan tömma behållarna på grund av dålig framkomlighet.
• Invånarna kan inte lämna sina förpackningar till återvinningen p.g.a överfyllda behållare.
• Uppdraget att städa blir nästan omöjligt och medför extra kostnader.
Ovanstående problembild leder till misstro, nonchalans och likgiltighet inför själva systemet
med att återvinna. Ett felaktigt beteende som från början skapats av några få personer blir en
negativ trend bland stadens invånare.

För att få en renare stad kan flera åtgärder krävas, och nedanstående är förslag på åtgärder.
• Utökad information till invånarna om hur och vart man lämnar sina sopor.
• Se till att lagen om nedskräpning följs enligt miljöbalken (15 kapitlet § 30 i Miljöbalken).
• Ställa krav på företag och verksamhetsutövare att redovisa hur de hanterar sitt avfall.
• Införa kameraövervakning eller övervakning genom patrullerande personal.

Sverigedemokraterna föreslår:
att Borås stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att Borås utvecklas till en renare stad.

Leif Häggblom Sverigedemokraterna Borås

Bilaga "En renare stad"
Exempelbilder från hur det kan se ut.
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Diarienummer

2017/FF0100 420
Fritids- och folkhälsonämnden
Erik Hang, 033 – 35 74 35

Datum

2017-08-14
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - Mindre plast i våra
vattendrag och hav, motion av Kjell Hjalmarsson
(MP)
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0391

Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås tillstyrka motionen och skicka yttrandet till
Kommunstyrelsen.

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i helhet
Motionsställaren har föreslagit att ett antal åtgärder genomförs fram till att nuvarande
granulat på konstgräsplaner byts ut för att minimera utsläpp av plast i vattendrag och
hav.
Anläggningsenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer under hösten att
titta över hanteringen av granulat på konstgräsplaner i Borås Stad. Det är viktigt att
granulatet stannar kvar på konstgräsplanerna, både vid regn och snöröjning, för
funktionen och miljön.
Enheten kommer därför att inventera möjligheterna att ta hand om den
granulatmängd som följer med i dagvattnet, med hjälp av filter eller liknande.
Inför 2018 tar vi upp en summa som önskemål i budgeten för miljöåtgärder på
konstgräsplaner. Det gäller ytor för att smälta snö och kunna ta hand om medföljande
granulat, silar eller filter i dräneringssystemen, asfaltskanter mm.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

501 80 Borås
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Motion: Mindre plast i våra vattendrag och hav

Plast i fast form kan inte helt brytas ner av naturen. Den blir bara allt mindre delar,
och ju mindre delarna blir desto större risk att plankton och musslor får i sig dem när
de filtrerar vattnet i jakt på mat. Även fiskar och andra havslevande djur drabbas hårt
av de stora mängderna plast som finns i haven.
De plastpartiklar som sprids i naturen kommer förutom från ren nedskräpning bl.a.
från kosmetikaprodukter och tandkräm men ännu mer från slitage från däck och
vägar liksom konstgräsplaner. IVL uppskattar att cirka 1 600 - 2 500 ton
gummigranulat sprids från Sveriges drygt 1300 konstgräsplaner varje år
Även om det är oklart i vilken utsträckning plast/gummi från just konstgräsplaner når
ut i havens ekosystem bör försiktighetsprincipen råda.
Fritids och folkhälsonämnden har ett uppdrag i budgeten för 2017 att utreda hur man
ska kunna avveckla användningen av plast/gummigranulat i våra konstgräsplaner.
Föreslår mot bakgrund av miljöproblematiken enligt ovan ett antal åtgärder
genomförs fram tills att nuvarande granulat bytts ut:
•
•
•

Att ansvarig förvaltning inventerar alla konstgräsplaner med fokus på läckage
till dagvatten och övrig miljö.
Att där det finns risk att plast/gummigranulat sprids till miljön vidtas åtgärdes
såsom exempelvis filter i dagvattenbrunnar
Att man kontrollerat samlar upp och renar det granulat som följer med vid
snöröjning.

Borås 2017-04-24
Kjell Hjalmarsson (MP)

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden 2017-08-22
1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-06-15 § 134 avseende Svar på
motion av Kerstin Koivisto (Boråsvalet) Utreda möjligheten att inrätta en ”prova på”
verksamhet för tonåringar (2014/FF0238 812).
2. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-06-12 § 306 samt skrivelse 201706-12 avseende Gallring av information i LIS (2017/FF0134 004).
3. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-06-12 § 312 samt bilaga avseende
Kommunstyrelsens delegationer (2017/FF0136 002).
4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-06-19 § 348 samt PM 2017-06-01
avseende Utredning om möjlighet att införa ”Följa med-kort” (2017/FF0137 730).
5. Kommunstyrelsen: Anmälan av Ekonomiska ramar 2018 (2017/FF0128 041).
6. Ekonomistyrning: Anmälan av skrivelse 2017-06-19 avseende Isbana på Bodavallens idrottsområde (2017/FF0096 821).
7. Miljöförvaltningen: Anmälan av kontrollrapport avseende oanmäld inspektion 2017-06-21
på Dalsjöbadet/Dalsjöhallen gällande efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen
(2017/FF0036 460).
8. Miljöförvaltningen: Anmälan av kontrollrapport avseende oanmäld inspektion 2017-08-08
på Sundholmens Kursgård gällande efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen
(2017/FF0036 460).
9. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-06-13 avseende Anslagsframställan Daltorpskolans fritidsgård, Stora Tvärgränd 1, Kv Vallmon, 504 33 Borås
(2017/FF0010 282).
10. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av Lokalresursplan för Borås Stad 2018-2020
(2017/FF0052 280).
11. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av Lokala pensionärs- och funktionshinderrådets protokoll 2017-06-15 (2017/FF0130 103).
12. Kulturförvaltningen/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Anhållan om framtagande av hyresavtalsförslag (2017/FF0129 282).
13. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av framställan gällande lokaler i Träffpunkt
Simonland (2017/FF0081 282).
14. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Projektansökan till Leader Sjuhärad avseende
stöd för utveckling av ortsråden inom Borås Stad (2017/FF0126 808).

15. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Hemställan om förstudieprojekt avseende restaurering, ombyggnation alternativt nybyggnation av omklädningsrum på Sjöbovallen, Bodavallen, Björkängsvallen, Svaneholm IP samt Ryda idrottsområde
(2017/FF0142 821).
16. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos
för Fritids- och folkhälsonämnden, maj 2017 (2017/FF0053 041).
17. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos
för Fritids- och folkhälsonämnden, juli 2017 (2017/FF0053 041).
18. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Rapport om 2016/2017 års utdelning av
broddar (2014/FF0012 773).

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden 2017-08-22
1. Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsonämndens yttrande över detaljplan för del av Centrum, kv Eko 10 m.fl., Gamla Postenhuset, Borås Stad (2017/FF0124 214).
2. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för SM i Rullskidor 19-20
augusti 2017; Hestra IF (2017/FF0133 805).
3. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års
verksamhet; Borås Finska Pingstförsamling (RE062).
4. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års
verksamhet; Föreningen Gothia Athletics (ID441).
5. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års
verksamhet; Toarps Skytteförening (ID171).
6. Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-06-21.

