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Tertialrapport 2- Fritids- och folkhälsonämnden
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 2 - 2017 och att överlämna
denna till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Verksamheten inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde har under det
första halvåret kännetecknats av otaliga välbesökta och mångfacetterade aktiviteter
med hög kvalitet.
På Stadsparksbadet har vi oförtrutet jobbat vidare med att planera verksamheten efter
stängningen den 1 juni. På övriga bad är det högtryck i verksamheten, med hög
efterfrågan på olika aktiviteter som erbjuds. Initiativ har också tagits för att starta en
badmästarutbildning i Borås, då vi har svårt att rekrytera utbildad personal till våra
verksamheter.
Ett gediget samarbete har utvecklats med civilsamhället inom olika områden. SMveckan i somras är ett tydligt bevis på en lyckosam samverkan med föreningar och
organisationer samt övriga förvaltningar och bolag i Borås Stad.
Periodens resultat visar på ett underskott för fritidsramen och ett underskott på
bidragsramen. Avvikelserna på fritidsramen kan härledas till mindre intäkter än
budgeterat för perioden, vilket påverkar främst Badenheten. Däremot har det bokförts
mindre kostnader än vad som budgeterats för perioden. Den positiva avvikelsen på
kostnadssidan kan framförallt härledas till verksamheten för evenemang där alla
kostnader för SM-veckan ännu inte kommit oss tillhanda. Övriga enheter med
överskott på kostnadssidan är främst Anläggningsenheten samt Folkhälsoenheten.
Personalkostnaderna bör hållas under uppsikt då det för perioden finns en negativ
avvikelse i jämfört med budget. Därutöver har kostnaderna för kommungemensamma
tjänster, så som e-handels- och upphandlingstjänster, förvaltningsabonnemang,
fördelade licenskostnader, fackliga företrädare etc. ökat med närmare 1 900 tkr i
jämförelse med föregående år. En förklaring är att nämnden har blivit dubbelt så stor
verksamhetsmässigt. Till viss del har budgeten fördelats för att kunna täcka dessa
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kostnadsökningar men då till nackdel för andra verksamhetsområden. Det återstår
fortfarande oklarheter om nämnden i resurstilldelningen fått kompensation för denna
typ av kostnadsökningar.
Utifrån nuvarande förutsättningar prognostiseras, vid årets slut, ett underskott på
fritidsramen motsvarande 7 270 tkr som avser vårt samverkansuppdrag kring lokalt
inflytande och demokratifrågor, sociala investeringsprojekten ”En kommun fri från
våld” samt ”Produktionsskolan – Ung till Ung” och Badenheten som en konsekvens
av Stadsparksbadets stängning. Därutöver prognostiseras ett överskott på Träffpunkt
Simonsland.
Enligt tidigare beslut får Nämnden en kompensation i årsbokslutet för de två sociala
investeringsprojekten.
Bidragsramens underskott för perioden beror på svårigheterna att periodisera
budgeten fullt ut efter de utbetalningar som görs. Bidragsramen prognostiserar ett
underskott på 800 tkr vid årets slut.
Samverkan
Samverkan har skett med alla enheter inom nämndens ansvarsområde.
Bilagor
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1 Inledning
Verksamheten inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde har under det första halvåret
kännetecknats av otaliga välbesökta och mångfacetterade aktiviteter med hög kvalitet. Ett gediget
samarbete har utvecklats med civilsamhället inom olika områden. SM-veckan i somras är ett tydligt
bevis på en lyckosam samverkan med föreningar och organisationer samt övriga förvaltningar och
bolag i Borås Stad.
Ett nytt gemensamt folkhälsoavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har påbörjats. Dels så
finansierar HSN tre tjänster och dels rekvirerar Borås Stad 14 kr per invånare under fyra år i speciella
folkhälsomedel. I mars månad initierades en ny samverkansform kring Säker och trygg kommun, vilken
ersätter den tidigare samarbetsgruppen för folkhälsofrågor. Det nya forumet ska säkerställa det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Representationen i gruppen är bred
och består av de olika nämndernas presidier, AB Bostäder, Polisen, Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Arbetet med Överenskommelsen (ÖK) har permanentats som ett uppdrag för nämnden. ÖK kan
beskrivas som en gemensam plattform för Borås Stad och civilsamhället som reglerar spelreglerna för
samverkan, där förväntningar och åtagande är reglerade för respektive part. ÖK syftar till att
gemensamt utveckla välfärden i Borås. I mars månad hade vi en stor ceremoni med ca 160 deltagare
från staden och civilsamhället med ett undertecknande av den gemensamma Överenskommelsen.
Ceremonin satte punkt för en gedigen 1,5 år lång process med deltagande från olika samfund,
studieförbund, föreningar, organisationer och representanter från Borås Stad. Nu när processen är
färdig startar det "stora" arbetet med att samverka kring konkreta frågor, verksamheter och projekt. Ett
antal IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) har tecknats mellan olika nämnder och
organisationer.
Våra fem nya Mötesplatser: Vi Hässleholmen, Mötesplats Hulta, Framtid Sjöbo, Norrbyhuset och
Mötesplats Kristineberg, har genomgått en process med vilket innehåll och funktion en Mötesplats ska
präglas av. Tre huvuduppdrag har identifierats: att vara en social mötesplats, att vara en ”motor” för
verksamhetsöverskridande samverkan samt att tillhandahålla medborgarservice. Verksamheten kan
även fortsättningsvis ha en lokal prägel men de tre inriktningarna ska likvärdigt bidra till en
kvalitetssäkring.
Ett nytt ansvarsområde är Lokalt inflytande, vilket också är ett samarbetsuppdrag från
Kommunfullmäktige. Här har vi tagit ett samlat grepp med samverkan med andra förvaltningar och
med civilsamhället inom totalt 20 olika samverkansgrupper/nätverk med uppdelningen; Nio
nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, sju områdesnätverk och fyra
landsbygdsutveckling/ortsråd.
Den öppna ungdomsverksamheten, ska vara tillgängliga för alla invånare i Borås, med fokus på 1018 år. 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. Även här
har vi tagit ett gemensamt grepp om verksamheterna med ett "hela staden perspektiv". Arbetet kommer
också att utvecklas i nära samverkan med civilsamhället, där så är möjligt och intresse finns.
På Träffpunkt Simonsland (TS) har vi räknat in drygt 98 000 besökare och 2 200 sammankomster i
form av möten, föreläsningar, initiativ och andra aktiviteter. En febril aktivitet råder på träffpunkten. På
TS har det varit en Framtidsverkstad om hur vi gemensamt kan utveckla verksamheten med de
idéburna organisationerna. Den nya föreningssamordnaren kommer att driva processen vidare. I
verksamheten finns anhörigkonsulenter som bland annat coachar anhörigstödjarna som arbetar riktat
mot äldre på de lokala mötesplatserna. På TS finns även "Brukare Asisstenter i Samverkan" (BRASS)
som ordnar olika typer av aktiviteter för brukare och assistenter. Caféverksamheten är en viktig del i
huset och servar verksamheterna och besökarna. Demensteamet är ytterligare en kompetens i huset. De
utför hembesök, har enskilda samtal, ordnar anhörigträffar och startar anhörigcirklar.
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Det senaste i raden av evenemang till Borås är Junior EM i friidrott 2019. Ca 1 600 tävlande från 47
länder kommer till Borås under en julivecka. De tävlande har med sig tränare, funktionärer samt nära
och kära, vilket innebär att samtliga hotell redan är uppbokade i en radie av sju mil från Borås.
Internationella friidrottsförbundet fattade beslut i maj månad efter en lång tids förberedelser av Borås
TME, Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt IK Ymer. Arbetet har nu startat genom en
överenskommelse med IK Ymer.
SM-veckan. Förvaltningen har tillsammans med Borås TME och vårt gedigna föreningsliv och
förbund arrangerat den hittills största och mest välbesökta SM-veckan i historien. 50 idrotter på 26
arenor och med 7 000 deltagare gav veckan i Borås oförglömliga minnen för lång tid framöver.
Dessutom sände Sveriges Television 80 timmar från Borås, vilket innebar en betydande fokusering på
Borås i hela Sverige. Den turistekonomiska utvärderingen och värdet av den massmediala
uppmärksamheten komer att redovisas under oktober/november månad.
På våra motions- och idrottsanläggningar sker en stor satsning på motionsspår och vandringsleder.
Den nya vandringsleden som går runt sjön Kolbränningen med omnejd är i det närmsta helt klar.
"Återskapandet" av det borteroderade strandpromenaden i Asklanda är klar. Byggnationen av en
tillgänglighetsanpassad spång utmed Kransån har slutförts. Denna spång är en del av ett större projekt
som kommer att fortgå under året. Flera redan befintliga gångvägar på Kransmossen skall
tillgänglighetsanpassas, och tillgängliga rastplatser och fiskeplattformar skall uppföras. Tillsammans
med Attraktiva Toarp bekostar förvaltningen en belyst gångväg/elljusspår runt Dalsjön. Dalsjöfors är
idag det enda större samhället i kommunen som saknas elljusspår.
På Stadsparksbadet har vi oförtrutet jobbat vidare med att planera verksamheten efter stängningen
den 1 juni. På övriga bad är det högtryck i verksamheten, med hög efterfrågan på olika aktiviteter som
erbjuds. Initiativ har också tagits för att starta en badmästarutbildning i Borås, då vi har svårt att
rekrytera utbildad personal till våra verksamheter.
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2 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
2.1 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
Antal genomförda medborgardialoger.

Utfall
2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

Utfall T2
2017

4

3

1

2

2.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T2 2017

Kommentar

Föreningar och privatpersoner skall kunna
boka lokaler direkt på nätet i
förvaltningens bokningssystem under
2015. Arbetet förutsätter att låssystemen
till idrotts- och friluftsanläggningarna är
synkroniserade till bokningssystemet, så
att anläggningarna blir tillgängliga för
hyresgästen på den aktuella tiden.

Delvis
genomfört

Verksamhetssystemet Booking har
uppdaterats och anpassats för digitala
bokningar. Nu återstår en synkronisering
med låssystemen, så att hyresgästen kan
komma in utan vaktmästarnas hjälp.
Samtidigt har förvaltningen anmält sig till
en kommunövergripande ny upphandling
som SKL arrangerar kring ett helt nytt
boknings- och bidragssystem. Över 200
kommuner har anmält sig till att vara med
i upphandlingen, vilket visar på det stora
behov i kommunsverige att hitta
modernare och mer anpassade system
för bokningar.

Fritids- och folkhälsonämnden ska i
samverkan med berörda nämnder samt
föreningslivet utreda behov och
förutsättningar för att bygga en modern
evenemangshall på lämplig plats.

Delvis
genomfört

Ett antal överläggningar har varit mellan i
första hand IF Elfsborg och Borås Basket
om en framtida evenemangshall. Båda
föreningarna har varit på en
kommunalrådsberedning och presenterat
sina egna tankar kring hur en framtida
evenemangshall kan komma att se ut.
Under slutet av året kommer ett konkret
förslag att diskuteras och presenteras.
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Knalleland har år efter år blivit allt mer av
en mötesplats kring idrott och
evenemang. Under 2016 ska Borås stad
och föreningslivet utreda hur området kan
kompletteras till ett fullskaligt
eventområde, och vilka investeringar
detta skulle kräva.

Delvis
genomfört

Skaterampen på Norrby ska i samråd
med ungdomar i området ersättas,
antingen med ramp eller annan ersättning
beroende på hur samrådet utfaller.

Ej genomfört

Borås TME och Fritids- och
folkhälsonämnden har gemensamt antagit
ett inriktningsdokument för evenemang.
Dokumentet kommer att kompletteras i
anledning av att Borås Stad fyller 400 år
2021. Borås TME leder processen och
målsättningen är att arbetet ska slutföras
under hösten och tillställas
Kommunstyrelsen för fastställande.
Nuvarande ramp är borttagen då den var i
undermåligt skick. Samråd med
ungdomar har påbörjats och kommer att
slutföras under hösten.

Tillgängligheten på kommunens
badplatser ska öka och eventuellt behov
av badbryggor på ytterligare platser ska
kartläggas.

Delvis
genomfört

Arbetet med att inventera samtliga
badplatser utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv pågår och en
badplatsutredning har initierats för att
kartlägga behovet av eventuella nya
badplatser i kommunen.

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram
en friluftsplan för Borås.

Delvis
genomfört

Arbetet med en friluftsplan har påbörjats
inom förvaltningen i en process
tillsammans med berörda förvaltningar.

Fritids- och folkhälsonämnden får i
uppdrag att erbjuda stöd till ortsråden.

Delvis
genomfört

Inom ramen för samarbetsuppdraget kring
lokalt inflytande och demokratiutveckling,
så pågår ett arbete med att stödja de fyra
serviceorterna, Dalsjöfors, Fristad,
Sandared och Viskafors. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har utsett en
kontaktperson för respektive serviceort,
som ska fungera som "en väg in" när det
gäller frågeställningar som berör den
kommunala verksamheten. Samtidigt har
förvaltningen tillsammans med
serviceorterna lämnat in en ansökan till
Leader Sjuhärad för ytterligare
stödinsatser för att stärka det lokala
utvecklingsarbetet.
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2.2 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.

2.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T2 2017

Kommentar

En hälsofrämjande fond för ungdomar
mellan 13 och 25 år som önskar söka
medel för t.ex. aktiviteter, material,
föreläsare eller studiebesök ska inrättas
av Fritids- och folkhälsonämnden.

Delvis
genomfört

Kriterierna och underlaget för att starta en
Hälsofrämjande fond är framtagna och
klara, men då omorganisationen
genomfördes 2016/2017 framkom det att
liknande medel fanns i andra
verksamheter. Ett arbete startade då med
att sammanföra dessa under ett och
samma ansökningsförfarande för att
underlätta ur ett medborgarperspektiv.
Kontakt har tagits med Kulturförvaltningen
och arbetet beräknas vara klart under
hösten 2017.

Det finns ingen kommunal fritidsgård i
centrala Borås. Stadsdelsnämnd Norr får
uppdrag att utreda förutsättningarna för
att starta en fritidsgård på Norrmalm.
Uppdraget tas över av Fritids- och
folkhälsonämnden.

Delvis
genomfört

En inledande utredning gjordes 2012 och
denna kan eventuellt användas som
underlag för en fördjupande utredning. I
samband med den nya organisationen så
ser vi över hela fritidsgårdsverksamheten i
kommunen och kommer att utveckla
verksamheten tillsammans med de
idéburna organisationerna där så är
lämpligt.

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.

2.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T2 2017

Kommentar

Kostnad och tillvägagångssätt för att
avveckla användningen av
plast/gummigranulat i konstgräsmattor
ska utredas.

Delvis
genomfört

Ett arbete pågår med att inventera och ta
reda på fakta och forskningsresultat kring
plast- och gummigranulat som
"fyllnadsmassa" i konstgräsplanerna.
Frågan är aktuell i hela Sverige och
Svenska fotbollsförbundet i samverkan
med kommuner och leverantörer arbetar
med att utveckla nya material. På Borås
Arena prövade vi en ny beläggning av
kork, tyvärr visade det sig att materialet
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Uppdrag

Status T2 2017

Kommentar
inte hade de egenskaper man kan ställa
på en arena i de högsta divisionerna.
Utredningen kommer att redovisas för
nämnden i november månad.

När staden arrangerar konferenser, bokar
hotell och köper mat ska Svanen-, Kravoch Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och
målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.
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Genomfört

Förvaltningen försöker alltid så långt det
är möjligt att välja ekologiska och
närproducerade alternativ. Utbudet är
däremot inte alltid optimalt hos de
upphandlade leverantörer vi måste
använda oss av. Där bör staden ta ett
större helhetsgrepp och ställa de
miljömässiga kraven i de kritierier som är
grunden i upphandlingsförandet. När
förvaltningen arrangerar konferenser,
bokar hotell, konferensanläggningar med
mera försöker vi, så långt det är möjligt,
säkerställa de miljömässiga aspekterna
genom att ställa frågor om
miljöcertifiering, krav-och
fairtrademärkning med mera. Vi bör dock
ställa oss frågan vilka effekter detta får i
jämförelse med om de miljömässiga
aspekterna tillgodosetts redan i
upphandlingsförfarandet. I flera fall väger
andra aspekter tyngre än de
miljömässiga, där pris ofta är en
avgörande faktor.
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3 Intern kontroll
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje tertial
eller varje halvår
Verksamhet / Process

Riskbild

Kontrollmoment med analys och åtgärder

Representation-utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Är fakturan rätt bokförd? Finns deltagarförteckning,
syfte och program vid representation, kurser och
resor?
Stickprov på fakturor i kontoklass 4770-4773 (kurser,
konferenser, representation för anställda) samt i
kontoklass 6160-6172 (kurser, konferenser,
representation för utomstående) görs med
kontinuitet. Det som kontrolleras är tydlighet kring
vad fakturan avser, om den är rätt bokförd, tillhör
kostnaden verksamheten samt om
deltagarförteckning, program och syfte finns bifogat
till fakturan om så behövs. I de fall där fakturan avser
ett inköp, av varor och tjänster, som inte har direkt
anknytning till den verksamhet som bedrivs skall
fakturan kompletteras med underlag.
Vi kan se att många gör en extra beskrivning vid
betalning av fakturan i själva attestflödet men rutinen
att bifoga underlag till fakturor kan bli bättre. Efter
uppgraderingen av Agresso/info-key är det numera
enkelt att bifoga underlag till leverantörsfakturor.
Detta görs i själva attestflödet. En rutin har tagits
fram för att tydliggöra hur detta görs.
Under våren har ekonomienheten fått rutin på att
kalla nya agressoanvändare till ett enskilt möte där
olika moment gås igenom, allt från attestreger och
kodplan till hanteringen av representationsfakturor.
För att förbättra hanteringen som avser betalning av
leverantörsfakturor överlag påbörjas under hösten en
processkartläggning av flödena med hjälp av
verktyget Canea. En del av denna process kommer
att beskriva hanteringen av representationsfakturor
och vikten av att tydliggöra syfte och vem som tagit
del av representationen. Men även vikten av att
komplettera underlag vid betalning av fakturor som
avser olika former av utbildning eller
arbetsmiljörelaterade aktiviteter.

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig upphandling
(LOU) inte följs
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Att Borås Stads regler för direktupphandling följs
Borås Stad har regler för upphandling där det
framgår vilka belopsgränser som gäller för
upphandling. På förvaltningen finns en
upphandlingsansvarig som har kunskap om
upphandlingsreglerna och stödjer förvaltnignens
tjänstemän i att utarbeta exempelvis kravspecifikation
eller genomföra direktupphandlingar. I arbetet med
den interna kontrollen föregående år såg vi ett
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Verksamhet / Process

Riskbild

Kontrollmoment med analys och åtgärder
förbättringsområde i att informera om
upphandlingsreglerna. Detta arbete är påbörjat med
prioritering på anläggningsenheten som gör de flesta
upphandlingarna på förvaltningen.
Informationsinsatser ska göras även på
lendingsgruppsnivå.
Under hösten är stickprovskontroller planerade i
samverkan med ekonomen.

Risk att ramavtal inte
följs

Att inköp följer ramavtal - särskild granskning av
leverantörsfakturor överstigande två basbelopp
En rapport om avtalstrohet tas fram med jämna
mellanrum. Under 2016 hade förvaltningen en låg
avtalstrohet enligt denna rapport. Då en vara eller
tjänst inte finns upphandlad kan man välja en annan
leverantör. Det konto som väljs för bokföring är
avgörande för hur kostnaden klassificeras i
rapporten. Detta kan betyda att varor som bokförs
med ett visst konto hamnar felaktigt i kolumnen ”ej
avtal” och därmed påverkas avtalstroheten negativt.
Rapporten är ett bra arbetsmaterial för att stämma av
och kommunicera eventuella brister i användandet av
upphandlande leverantörer. Den ger också en bra
överblick över de inköp som görs och tydliggör vilka
leverantörer vi ska använda oss av.
Det kan konstateras att inköp i flera fall görs utanför
ramavtal. Alla som gör inköp måste därför ta ett aktivt
ansvar för att se till att upphandlade leverantörer
används. Kunskapen om konsekvenserna av att
frångå ramavtalen måste förbättras. En betydande
del i detta är en utveckling av ramavtalsdatabasen
som måste bli mer användarvänlig.
Informationsspridningen om vilka avtalsleverantörer
som finns kan bli än bättre. Vi behöver också
förbättra informationen om vilka leverantörer som
gäller vid inköp till motparter där vi inte ansvarar för
beställningen men ändå står som betalningsansvarig
på fakturan. Även vid dessa tillfällen ska inköp göras
hos upphandlade leverantörer.

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller

Risk för skillnader i
fördelningen av
halltider mellan pojkar
och flickor.

Hur jämställd är fördelningen av halltider mellan
pojkar och flickor?
När fördelning av tider sker på våra fotbollsplaner
och i våra idrottshallar så skiljer vi på elit- och
breddidrott. Elitidrotten prioriteras vid till exempel på
Borås Arena och i Boråshallen. All annan fördelning
sker genom att föreningar bokar i block, det vill säga
att de får en tid mellan förslagsvis kl 17.00-20.00.
Därefter fördelar föreningarna tiderna inom sin egen
förening beroende på vilken verksamhet de har.
Vi gör ibland stickprov på föreningarnas tider för att
se hur för fördelningen ser ut, i de fall där vi
upptäcker att något kön är förfördelat så påtalar vi
detta och förväntar oss en förändring.
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Verksamhet / Process

Riskbild

Kontrollmoment med analys och åtgärder

Badenheten Verksamhetskontroller Simhallar

Risk för bristande
information till
nyanställda och
timvikarier på våra
badanläggningar.

Dokumentation och arkivering av checklistor för
introduktion
På badenheten har vi påbörjat arbetet genom att
förtydliga checklistorna för introduktion av
nyanställda. Tidigare innehöll de betydligt mer
information men nu har vi bara tagit med det
viktigaste för att bättre kunna nå fram med det vi
verkligen vill ha sagt. När det gäller dokumentationen
gör vi lite olika, och dokumentation sker både digitalt
och i pappersform.
Vår ambition är att alla ska introduceras på ett bra
sätt. I arbetet har vi identifierat att vi behöver bli
bättre på introduktionen för våra timvikarier. Detta
förbättringsområde kommer vi arbeta vidare med
under resten av året.

Mötesplatser Verksamhetskontroller
Brygghuset

Risk för slarv,
sabotage och stöld i
lokalerna

Finns uppdaterade bokningspolicy,
bokningsbekräftelse, avtal för arrangörer och
arrangemangsguide?
Brygghuset har haft få incidenter av stöld och
sabotage genom åren men vi anser ändå att risken
är hög på grund av att många använder våra lokaler
och många bokningar innebär användande av teknik
av något slag. Vi arbetar ständigt med enkelhet och
att skapa och uppdatera rutiner och dokument som
ska underlätta att låna lokaler både under och efter
våra öppettider.
Att bygga relation till våra besökare och de som vill
arrangera är ett prioriterat område. Med relation
kommer oftast ansvar. Genom att kontinuerligt lyfta
frågan och titta på vad som fungerar och inte
fungerar på våra måndagsmöten åtgärdar vi relativt
snabbt det som behöver åtgärdas. Ett antal
förbättringsåtgärder har genomförts under början på
året.
Vi har nu hunnit utvärdera dessa och upplever att det
vi gjorde under våren har visat sig vara rätt.
Personalen känner sig tryggare med den larmknapp
som nu är installerad vid Cafédisken och vår interna
handlingsplan kring Hot & Våld är klar. Eftersom det
är ett ökat flöde av människor både utanför våra
lokaler samt i vårt gemensamma trapphus
(Socialkontoret tvärs över gatan, SFI samt Komvux)
har vi installerat en ringklocka för att komma in
bakvägen in i våra lokaler. Vi har också haft problem
med övernattande personer i vårt gemensamma
trapphus vilket också är en orsak till installationen. Vi
jobbar fortsatt med att uppdatera våra
bokningsrutiner med avtal och förhållningsregler.
Lokalerna används oftare och alla rum har mer eller
mindre teknik som används av många. Rutinerna för
vår ”låsrunda” (kolla så att allt är släckt och stängt) är
uppdaterad och innefattar även en hel del omsorg för
att göra lokalerna i det skick man önskar komma till
när man har bokat. Nu fångar vi direkt eventuellt
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Verksamhet / Process

Riskbild

Kontrollmoment med analys och åtgärder
slarv från besökare eller om något behöver repareras
i största allmänhet. Från årsskiftet har vi börjat föra
statistik på våra besökare. Detta gör att vi ännu mer
behöver möta upp och skapa relation till de som
bokar. Vi undrar hur många de är, vilket kön samt hur
många som anser sig vara arrangörer av bokningen.
Vi har även formulerat en text som vi kallar för
Brygghusandan. Den stödjer oss i sammanhang när
vi känner att vi kanske behöver avvisa någon ut ur
våra lokaler eller säga nej till vissa bokningar.

Driftsenheten Verksamhetskontroller Teknisk drift

Undermåligt underhåll
i våra
badanläggningar

Hur ser samarbetet ut med
Lokalförsörjningsförvaltningen? Hur kommuniceras
brister från oss som hyresgäster? Vilket mandat har
vi själva att påverka underhållet?
När det gäller underhållet i våra badanläggningar
upplever den tekniska driftsenheten och
verksamheten att det finns möjlighet och mandat att
påverka. Årligen tas en underhållsplan fram som
även verksamheten får ta del av och lämna sina
synpunkter. Samarbetet med
Lokalförsörjningsförvaltningen upplevs fungera bra.
Förvaltningens driftsenhet har god kunskap om vilket
underhåll och vilka behov som finns och
kommunicerar dessa med
Lokalförsörjningsförvaltningen. Större åtgärder
kommuniceras alltid med berörd förvaltare på
Lokalförsörjningsförvaltningen och tillsammans med
denna kommer man fram till vad som behöver
åtgärdas eller köpas in.
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3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.
Om nämnden i arbetet med intern kontrollplan har identifierat risker med en riskbedömning på 16,
redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder.
Verksamhet /
Process
Mötesplatser Verksamhetskontroller
Brygghuset

Riskbild
Dåligt
planerade
caféytor
samt kök.

Riskbedömning
2017
16

Kontrollmoment med åtgärder
Kontroll av hur behovet av utökade
caféytor ser ut? Kontroll av efterfrågan
kopplat till målgruppens behov. Finns
säkerhetsrutiner och åtgärdsplaner kopplat
till de identifierade risker som finns?

En ombyggnad av caféet påbörjades
under slutet av 2016 och har fortgått fram
till mitten av mars i år. Caféet har fått
uppdelade arbetsytor med ett enkelt
tillredningskök, kontor samt serveringsyta
ute i foajén. Både arbetsmiljö och
möjlighet till bemötande har blivit bättre.
Våra besökare möts av en cafédisk istället
för känslan av att komma in bakvägen
vilket är ett stort lyft för hela
verksamheten. Köket är rymligare med
mer bänkytor i olika höjder.
Ombyggnationen har gjorts i ett lyckat
samarbete med
Lokalförsörjningsförvaltningen och av vår
egen personal. Enkelhet, prioriterade
behov samt en kostnadseffektiv
investering har stått i fokus.
Ombyggnationen kommer att skapa nya
förutsättningar för både caféverksamheten
och scenarrangemangen då köket blir
avskärmat från den publika delen.
Ombyggnaden av Caféet med cafédisken i
foajén innebär ett bättre bemötande för
våra besökare. Cafémiljön och sortimentet
har blivit mer tilltalande för såväl vår
målgrupp som övriga besökare. Dessutom
mer synlig och tillgänglig utifrån.
Personalen upplever en stor skillnad. Det
är rymligare, bättre arbetsytor, färre
moment med tunga lyft samt mindre risk
för konflikter tack vare nya rutiner som
ombyggnationen medförde. Ljudnivån är
bättre särskilt vid scenarrangemang då
man kan stänga dörren mot scenen.
Möblemanget i det vi nu kallar Cafésalen
ska delvis bytas ut och bli ännu mer event
anpassat. Scenen ska kompletteras med
teknik som fattas för att så många som
möjligt ska kunna arrangera så mycket
som möjligt. Det ska vara enkelt, smidigt
och roligt att arrangera saker på
Brygghuset.
Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 2017
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbedömning
2017

Kontrollmoment med åtgärder
I samband med ombyggnationen gjordes
en Riskbedömning inför förändring i
verksamheten. De åtgärder som kom fram
var:
•

Att upprätta en plan för Hot och
våld. Färdigställd/antagen på APT
2017-05-29

•

Installera larmknapp vid kassan Åtgärdat.

•

Installera kortläsare på fler dörrar Åtgärdat.

•

Dörrstängningsknapp
(Utestängning) - Åtgärdat.
De åtgärder vi gjorde under våren har visat
sig vara rätt. Personalen känner sig
tryggare med den larmknapp som nu är
installerad vid Cafédisken och vi har även
tagit fram en intern handlingsplan kring
Hot & Våld är klar. Eftersom det är ett ökat
flöde av människor både utanför våra
lokaler samt i vårt gemensamma trapphus
(Socialkontoret tvärs över gatan, SFI samt
Komvux) har vi installerat en ringklocka för
att komma in bakvägen in i våra lokaler. Vi
har också haft problem med övernattande
personer i vårt gemensamma trapphus
vilket också är en orsak till
installationen.Det som kvarstår är att LFF
ska bygga om taket för att förbättra
temperatur och ventilation i kök och Café
samt installera en riktig köksfläkt.
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•

Ventilationen är planerad att
åtgärdas av vår fastighetsskötare
under 2017.

•

Ombyggnationen av taket är
planerad att utföras av LFF under
2018
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4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Fritid och folkhälsa
4.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

4 534

6 864

6 864

0

Avgifter och övriga intäkter

26 753

49 816

43 016

-6 800

Summa intäkter

31 287

56 680

49 880

-6 800

Personal

-60 340

-88 074

-89 814

-1 740

Lokaler

-55 444

-84 899

-83 399

1 500

Övrigt

-43 811

-68 749

-68 979

-230

-7 035

-10 658

-10 658

0

-166 630

-252 380

-252 850

-470

0

0

0

0

-135 343

-195 700

-202 970

-7 270

131 801

195 700

195 700

0

-3 542

0

-7 270

-7 270

0

0

0

0

-3 542

0

-7 270

-7 270

2 299

2 299

2 299

0

Tkr

Utfall 201608

Statsbidrag

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat efter kommunbidrag
Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Intäkterna avviker i jämförelse med budget med ca 6 900 tkr. Inför delårsbokslutet gjordes en
uppbokning av intäkter på administrationsverksamheten från avräkningskontot för att få intäkterna
bokförda under perioden. Därav kan det finnas avvikelser på andra verksamhetsområden på
intäktssidan som justeras till kommande månad. Det kan trots detta konstateras att de största
avvikelserna ligger på Badenheten, där Stadsparksbadet visar ett underskott på ca 3 200 tkr i jämförelse
med budget. Andra stora avvikelser på intäktssidan finns på Anläggningsenheten där en del intäkter
finns bokförda på administrationsverksamheten enligt ovan, eftersläpningar i faktureringen av
lokalhyror samt större evenemang som faktureras via uthyrningen. Förebyggandeverksamheten visar
också ett underskott för perioden i jämförelse med budget vilket till stor del beror på en överflytt av
externt bidrag (MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) till andra delåret.
Påverkar intäkterna negativt i jämförelse med budget med ca 700 tkr. Denna avvikelse kommer att
rättas till i september.
På kostnadssidan finns ett totalt överskott i jämförelse med budget på närmare 3 400 tkr.
Lönekostnaderna avviker dock i jämförelse med budget med ca - 1 000 tkr för perioden. Vi är
medvetna om att personalkostnader har ökat efter att 2017 års lönerevision då löneökningarna i snitt är
Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 2017

15(40)

högre än vad som var avsatt i budget. Överskottet på kostnadssidan kan främst kopplas till Träffpunkt
Simonsland och den utökade budgetram som enheten blivit tilldelad för utökade ytor, överskottet för
perioden är 1 000 tkr. Ofakturerade interna kostnader för SM-veckan påverkar budgetavvikelsen
positivt med ca 2 000 tkr. I övrigt har folkhälsoenheten haft mindre kostnader än budgeterat på gund
av att flertalet aktiviteter urförs och faktureras under andra halvan av året.
Trots en positiv avvikelse på kostnadssidan bör utgifterna hållas under uppsikt. Vi kan se att
kostnaderna för kommungemensamma tjänster har ökat med närmare 1 900 tkr.
Inom nämndens ansvarsområde finns två sociala investeringsprojekt – ”En kommun fri från våld”
samt Produktionsskolan -”Ung till Ung”. Kostnaderna blir vi kompenserade för i bokslutet men de
ingår under året inom befintlig budgetram. För perioden är de bokförda kostnaderna för ”En kommun
fri från våld” 322 tkr och ”Ung till Ung” 946 tkr, totalt 1 268 tkr.
På grund av organisationsförändringen har inte utfallet för föregående år tagits fram. Det blir inte
relevanta siffror att jämföra.
Prognosavvikelse
I dagsläget prognostiseras ett underskott på totalt 7 270 tkr och avser vårt samverkansuppdrag kring
lokalt inflytande och demokratifrågor (- 400 tkr), badenheten med kopplingar främst till
Stadsparksbadet (- 6 400 tkr), sociala investeringsprojekt (- 1 970 tkr) samt ett prognostiserat överskott
på Träffpunkt Simonsland då utökade lokalytor ännu inte tagits i bruk (+ 1 500 tkr).
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4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

0

0

0

0

Kostnad

-814

-1 039

-1 039

0

Nettokostnad

-814

-1 039

-1 039

0

2 429

0

0

0

Kostnad

-6 927

-10 067

-10 067

0

Nettokostnad

-4 498

-10 067

-10 067

0

1

0

0

0

Kostnad

-4 207

-6 137

-6 137

0

Nettokostnad

-4 206

-6 137

-6 137

0

3 395

5 568

5 898

330

Kostnad

-15 196

-23 155

-25 855

-2 700

Nettokostnad

-11 801

-17 587

-19 957

-2 370

4 235

6 795

6 795

0

Kostnad

-27 753

-40 641

-40 641

0

Nettokostnad

-23 518

-33 846

-33 846

0

27

176

176

0

Kostnad

-1 677

-2 879

-2 879

0

Nettokostnad

-1 650

-2 703

-2 703

0

3 370

4 604

4 604

0

Kostnad

-4 659

-8 224

-8 224

0

Nettokostnad

-1 289

-3 620

-3 620

0

1 634

1 915

1 915

0

Kostnad

-7 802

-13 275

-11 775

1 500

Nettokostnad

-6 168

-11 360

-9 860

1 500

Tkr

Utfall 201608

Fritids- och
folkhälsonämnden
Intäkt

Gemensam
fritidsadministration
Intäkt

Evenemang
Intäkt

Mötesplatser/förebyggande
arbete
Intäkt

Fritidsgårdsverksamhet
Intäkt

Badresor/barnkoloni
Intäkt

Folkhälsa
Intäkt

Träffpunkt Simonsland
Intäkt
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Anläggningsenheten
Intäkt

7 725

17 201

17 201

0

Kostnad

-67 672

-102 947

-102 947

0

Nettokostnad

-59 947

-85 746

-85 746

0

8 472

19 943

12 813

-7 130

Kostnad

-29 924

-43 538

-42 808

730

Nettokostnad

-21 452

-23 595

-29 995

-6 400

Intäkt

0

0

0

0

Kostnad

0

0

0

0

Nettokostnad

0

0

0

0

31 288

56 202

49 402

-6 800

Kostnad

-166 631

-251 902

-252 372

-470

Nettokostnad

-135 343

-195 700

-202 970

-7 270

Badenheten
Intäkt

Buffert

Totalt
Intäkt
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4.3.1 Gemensam fritidsadministration
Analys av verksamheten
Gemensam fritidsadministration är den samlade benämningen för de gemensamma administrativa
kostnaderna. Den gemensamma fritidsadministrationen innehåller kostnader som kontorshyra,
lönekostnader för administrativ personal, övergripande marknadsföringsinsatser, diverse
kontorskostnader och IT-kostnader samt inköp av telefoner. Budgeten rymmer också kostnader för
kommungemensamma stödsystem som fördelas till varje förvaltning och gemensamma
kompetenshöjande insatser.
Årets första halvår har präglats av att sätta strukturer i den nya organisationen som trädde i kraft 1
januari 2017. Förvaltningen har blivit dubbelt så stor, vilket har påverkar många olika delar.
Kodstrukturen i Agresso (ekonomisystem) har gjorts om och nya attestregler och behörigheter har
tagits fram. Ett stort arbete har gjorts på HR-sidan för att koda om all personal i Heroma
(personalsystem) för att alla löner ska kunna betalas ut i tid. Organisationsträdet i Stratsys (Borås Stads
stödsystem för verksamhetsstyrning, planering och uppföljning) har gjorts om för att innefatta de nya
verksamhetsområden som numera ligger inom nämndens ansvarsområde. Därutöver har omfattande
insatser gjorts för att rätta felaktiga debiteringar av diverse kostnader och ändringar av uppgifter för
kommande fasta debiteringar förvaltningarna emellan.
Klustersamverkan med Kulturförvaltningen fungerar nu fullt ut där administrationen är indelad i två
klusterområden. HR-klustret som innefattar de administrativa funktionerna HR, kommunikation och
nämndadministration samt ekonomiklustret som innefattar ekonomi, IT och kvalitet. Klustersamverkan
följs upp månadsvis tillsammans med fackliga representanter. Det finns en god samverkan mellan de
båda klusterområdena med gemensamma målsättningar som tagits fram tillsammans utifrån Borås Stads
ledord, professionalism, engagemang och lärande. Den övergripande målsättningen är "att agera
förebilder för ett nytt arbetssätt där utgångspunkten är att minska sårbarheten. Genom öppenhet och
lyhördhet ska vi hjälpa varandra att utvecklas och lyckas i våra uppdrag".
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Inför delårsbokslutet har det bokförts intäkter motsvarande ca 2 300 tkr på verksamheten "gemensam
fritidsadministration" från förvaltningens avräkningskonto. Detta är intäkter som inte hunnits bokföras
på respektive verksamhetsområde innan delårsbrytet. Alla intäkter som inkommit till förvaltningen och
som tillhör det första delåret måste bokföras i driftredovisningen för perioden. Intäkterna återförs till
avräkningskontot under september för att därefter kunna bokföras till de rätta verksamhetsområdena.
Kostnaderna för kommungemensamma tjänster, så som e-handels- och upphandlingstjänster,
förvaltningsabonnemang, fördelade licenskostnader, fackliga företrädare etc. har ökat med närmare
1 900 tkr i jämförelse med föregående år. En förklaring är naturligtvis att nämnden har blivit dubbelt så
stor verksamhetsmässigt. Många av dessa kostnader har vi inte blivit kompenserade för i
budgettilldelningen. Vi har lyckats budgetera för många av dessa utökade kostnader vilket vi nu ser ger
konsekvenser inom andra verksamhetsområden.
Åtgärder
En fortsatt översyn och dialog kring ovanstående kostnadsökningar måste fortgå. I nuläget
prognostiseras inget underskott.
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4.3.2 Evenemang
Analys av verksamheten
Under rubriken evenemang samlas specifika satsningar som ligger utanför den traditionella
verksamhetsbudgeten. Ett stort och uppskattat arrangemang är Gina Tricot Horse Show som avgjordes
i Ridhuset. Borås Fältrittklubb har fått mycket beröm och är en professionell arrangör som levererar
högkvalitativa tävlingar. Linnémarschen som numera är en internationell vandring med besökare från
över 25 länder. Deltagarantalet uppgår till över 4 000 vandrare. Årets höjdpunkt är dock SM-veckan
som avgjordes 30/6-7/7. Än en gång slog Borås flera rekord, 7 000 deltagare, 300 mästare kordes i 50
olika idrotter fördelade på 26 arenor. Den turistekonomiska rapporten är ännu inte klar men kommer
att redovisas under hösten.
Inriktningsdokument för evenemang. Tillsammans med Borås TME så har både nämnd och bolag
antagit ett inriktningsdokument för evenemang. Målsättningen med dokumentet är att skapa
förutsättningar för att Borås Stad ska kunna växa som evenemangsstad. Det är viktigt att stadens
förvaltningar ser möjligheter och inte hinder med att knyta evenemang och större tävlingar till Borås.
Dokumentet förbereds för närvarande för att kunna fastställas i Kommunstyrelsen.
Junior EM i friidrott 2019. Det senaste i raden av evenemang till Borås är Junior EM i friidrott 2019.
Ca 1 600 tävlande från 47 länder kommer till Borås under en julivecka. De tävlande har med sig tränare,
funktionärer samt nära och kära, vilket innebär att samtliga hotell redan är uppbokade i en radie av sju
mil från Borås. Göteborg undantaget då Gothia Cup i fotboll redan har lagt beslag på samtliga hotell.
Internationella friidrottsförbundet fattade beslut i maj månad efter en lång tids förberedelser av Borås
TME, Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt IK Ymer. Förberedelsearbetet är redan igång och
kommer att formaliseras efter semestern i år.
SM-veckan. Hela Fritids- och folkhälsoförvaltningen är mer eller mindre inblandade i SM-veckan.
Tillsammans med Borås TME har vi skapat Sveriges hittills största SM-vecka. I nära samverkan med
föreningar och förbund gjorde vi veckan till ett oförglömligt minne för de tävlande, besökande och för
boråsarna. Stadsparken visade sig vara en alldeles lysande arena för olika idrotter och pröva-påverksamhet. Det blev en samlingsplats som var mer gemytlig för hela familjen än på torget som vi var
på 2014.
Andra större sammankomster som ligger inom budgetramen i år är bland annat "Hitta Ut",
Kretsloppet, Boråsklassikern, Linnémarschem som i år samlade 3 700 vandrare från 22 olika länder
samt Föreningsgalan som går av stapeln i november på Åhaga. Till arrangemanget inbjuds
bidragsberättigade föreningar. Under kvällen tilldelas alla som genomfört Boråsklassikern medaljer och
säker- och tryggcertifierade föreningar uppmärksammans. Tre stipendium delas ut under kvällen.
Föreningsrådet tillsammans med idrottsfrämjandet delar ut stipendium för kvinnligt ledarskap,
Föreningsrådet tillsammans med Rotary Borås Södra delar ut ett ungdomsledar stipendium och Fritidsoch folkhälsonämnden delar ut till integrationsfrämjande förening. Under kvällen bjuds det på enklare
mingelmat och underhållning.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Verksamheten "evenemang" visar för perioden en budgetavvikelse på 1 557 tkr. Avvikelsen i sin helhet
kan kopplas till SM-veckan och består av ofakturerade interna kostnader för evenemanget. Inför
delårsbokslutet bokades kostnader motsvarande 1 400 tkr upp som en konsekvens av ofakturerade
externa kostnader. Denna summa återförs i september i inväntan på att de externa leverantörerna ska
fakturera oss.
I nuläget prognostiseras en budget i balans vid årets slut.
Åtgärder
Inga åtgärder behöver vidtas.
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4.3.3 Mötesplatser/förebyggande arbete
Analys av verksamheten
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.
Inom ansvarsområdet finns fem mötesplatser: Vi Hässleholmen, Mötesplats Hulta, Framtid Sjöbo,
Norrbyhuset och Mötesplats Kristineberg. Dessa har öppet måndag-fredag i varierande utsträckning.
Med start innan årsskiftet har en kartläggning angående uppdraget genomförts. Tre huvuduppdrag har
identifierats: att vara en social mötesplats, att vara en ”motor” för verksamhetsöverskridande
samverkan samt att tillhandahålla medborgarservice. Verksamheten kan även fortsättningsvis ha en
lokal prägel men de tre inriktningarna ska likvärdigt bidra till en kvalitetssäkring.
Verksamheten beräknas kunna ske inom tilldelad ram 2017 men viss osäkerhet finns då vissa
intäkter/kostnader är svåra att identifiera på grund av omorganisationen. Ska mötesplatserna fortsätta
utvecklas enligt den kartläggning som gjorts kommer en resursförstärkning att behövas.
Lokalt inflytande. Arbetet pågår inom samarbetsuppdraget "lokalt inflytande" som Fritids- och
folkhälsoförvaltningen blivit tilldelat från och med 2017. 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 400.000:-, medel som inte
ryms inom tilldelad ram. En uppföljning med samtliga ansvarsområden har genomförts. 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) har från och med hösten 2017 åtta ungdomar från Europa
inom verksamheten. I april 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. Bland övriga internationella
aktiviteter som genomförts är ett ungdomsutbyte till Spanien under sommaren och verksamhet under
Europeiska ungdomsveckan.
En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet
bygger på samverkan mellan IFO (individ- och familjeomsorgen) skola och fritid/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 fokuserar mer på civilsamhället och förvaltningens personal och verksamheter. Två nya
projektledare har anställts då de tidigare gått vidare till anställning i annan kommun.
Brygghuset. Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-It-Yorself-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.
Arbetet med den nya hemsidan är klar och ombyggnaden av caféet är genomförd.
Projektet produktionsskolan, som bekostas av medel från de Sociala investeringsfonderna, pågår och
kommer avslutas i november. En följeforskare har haft intervjuer med ett antal av deltagarna. I ett
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan gör några av deltagarna en validering av sina generella
kompetenser, en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder. Det är ett sätt att strukturerat
synliggöra och bedöma personers kompetens oavsett var den är inhämtad. Bedömningen och intyget
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kan bli ett värdefullt inslag att bifoga på sitt CV.
Lundby Park. Arbetet under våren har delvis handlat om anpassningar till den nya organisationen och
att utifrån de olika systemen och arbetssätten hitta en samsyn och en gemensam bas att utgå från. På
enhetens nivå präglas fortfarande arbetet av den utbyggnadsprocess som nu fattats beslut om. Nu
påbörjas visionsarbetet för hela området.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Intäkten som avser stadsbidraget från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
visar en budgetavvikelse för perioden i jämförelse med budget på ca 700 tkr, vilket beror på en överflytt
av intäkterna till andra delåret. Detta kommer att justeras i september då intäkten återförs. intäkterna
påverkar "negativt" för verksamheten men inte det totala resultatet då kostnaderna för projektet delvis
är bokförda på andra verksamheter.
Kostnaderna som genererar underskott inom den befintliga budgetramen är främst våra sociala
investeringsprojekt, Produktionsskolan - "Ung till Ung" ca 946 tkr och för "En kommun fri från våld"
ca 322 tkr. Totalt 1 268 tkr. Kostnaderna blir vi kompenserade för i bokslutet men de ingår under året
inom den befintliga budgetramen.
Bortser vi från kostnaderna som avser den sociala investeringsfonden visar verksamheten
"förebyggande" ett överskott på 254 tkr för perioden, av dessa är ca 126 tkr kopplat till externa bidrag
som flyttas över åren och antingen återbetalas eller används under kommande år.
I dagsläget prognostiseras ett underskott på 400 tkr och avser vårt samverkansuppdrag kring lokalt
inflytande och demokratifrågor. Uppdraget har tidigare finansierats i olika ramar i de tre stadsdelarna.
Osäkerhet råder om hur uppdraget ska finansieras i nuvarande organisation. Det prognostiserade
utfallet för de båda sociala investeringsprojekten beräknas bli 1 970 tkr. Vid årets slut beräknas därav ett
underskott på totalt 2 370 tkr.

4.3.4 Fritidsgårdsverksamhet
Analys av verksamhet
Den öppna ungdomsverksamheten 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. Verksamheten består av 13 kommunala enheter som på olika sätt bedriver öppen
ungdomsverksamhet och tre enheter som bedrivs i annan regi med bidrag från Fritids- och
folkhälsonämnden. Verksamheten pågår som tidigare med undantag för Norrbyhuset som öppnade på
nytt i januari 2017 och innebär att flera verksamheter samverkar i samma byggnad. Borås Stad är
medlemmar i KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan), ett nationellt nätverk, som ger stöd i
kvalitetsarbetet. I samband med omorganisationen har en genomlysning av verksamheten gjorts. Denna
ska ligga till grund för fortsatt utvecklings- och likvärdighetsarbete. Som en del i detta arbete har en ny
ledningsorganisation tagits fram, vilken successivt genomförs under hösten. På samma sätt sker en
förändring av öppettiderna under hösten med fullt genomslag från 2018.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Fritidsgårdsverksamheten visar ett underskott för perioden på 1 315 tkr. I detta underskott ligger
kostnader som avser "sommarlovsaktiviteter" som ska belasta stadsbidraget från MUCF (Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) på ca 780 tkr. En reglering kommer att göras så att dessa
kostnader hamnar rätt i redovisningen. Personalkostnaderna avviker med närmare - 700 tkr, varav
ca 300 tkr är personalkostnader kopplat sommarlovsaktiviteterna och därmed ska bokföras på annan
verksamhet. Verksamheten har inte på alla enheter fått täckning i budget för exempelvis timvikarier
vilket påverkar fritdsgårdsverksamhetens personalkostnader negativt. Andra orsaker är utbetalningen av
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semesterlöner där utbetalningen sker under sommarmånaderna medan budgeten är periodiserad på
annat sätt. Till viss del påverkar också årets lönerevision som i snitt hade en högre utdelning än
budgeterat.
Övriga kostnader har en budgetavvikelse för perioden motsvarande ca -900 tkr. Ca 340 tkr kan kopplas
till sommarlovsaktiviteterna, ca 380 tkr till utbetalningarna av bidrag för köp av tjänst (kyrkan, tåget
etc.) samt 100 tkr för högre städkostnader än budgeterat. Materialkostnaderna visar ett överskott på
ca 600 tkr trots bokförda materialkostnader som avser sommarlovsaktiviteter på ca 140 tkr.
I dagsläget prognostiseras en budget i balans vid årets slut.
Åtgärder
Personalkostnaderna kommer att ses över ytterligare och kostnader som avser stadsbidraget från
MUCF kommer att bokföras på rätt verksamhet. En återhållsamhet på kostnadssidan kommer att
behöva kvarstå.

4.3.5 Badresor/barnkoloni
Analys av verksamheten
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för dagkolonin badresor till Sjömarken som äger rum
under sommarlovet och vänder sig till barn 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i staden.
Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet i Borås Stad.
Även Borås Stads barnkoloni i Espevik administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Verksamheten vänder sig till barn 8-12 år och pågår under tre treveckorsperioder på sommarlovet. Det
finns möjlighet för 108 barn att delta. Till dessa platser fanns under 2017 190 sökande.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
För perioden visar verksamheterna "badresor" och" barnkoloni" ett överskott på ca 700 tkr.
Överskottet beror bland annat på att eventuella timlöner betalas ut i september.
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4.3.6 Folkhälsa
Analys av verksamheten
Den 12-13 juni representerade två politiker från Fritids- och folkhälsonämnden och verksamhetschefen
Borås Stad på Mayor´s Conference i Kaunas, Litauen. Konferensen anordnades av nätverket ECAD
(European Cities Against Drugs) och temat var “Safe cities without drugs: preventing, protecting and
policing”. Vid konferensen deltog nätverkets medlemmar från länder i hela Europa.
Fritids- och folkhälsonämndens första möte i det lokala pensionärs- och funktionshinderrådet hölls den
15 juni. Där fastställdes formerna kring framtida möten.
Antibiotikaresistens
Under maj samlades hela arbetsgruppen med representanter från Västra götalandsregionen, Borås Stad
och Navet. Gruppen tog beslut om att fortsätta arbeta med kampanjen Löddra mera inför 2018. Den
huvudsakliga målgruppen blir föräldrar med barn upp till 12 år, men man försöker även uppvakta
arenan arbetsplatser.
Brottsförebyggande arbete
Ett sammanträde med Brottsförebyggande rådet har hållits. Brå-projektet på Hulta/Hässleholmen
fortgår och dialogmöten har hållits med berörda parter på Hässleholmen och Hulta. I Fjärdingsparken
har staden gemensamt gjort ett antal fysiska förändringar för att främja skolbarnens säkerhet. En
kvartalsrapport har tagits fram vilken kommunicerats på ett stormöte på Hulta. Totalt har det tagits
fram nio gemensamma lägesbilder tillsammans med polisen och AB Bostäder under tertial 2.
En trygghetsmätning har genomförts för boende på områdena Norrby, Hässleholmen, Hulta och
Sjöbo.
En styrgrupp har tillsatts och rutiner har arbetats fram för genomförandet av metoden SSPF (skola,
socialtjänst, polis och fritid).
Två unga kommunutvecklare har genomfört en trygghetsvandring på Hulta och ytterligare två har
genomfört en kvällsvandring i stadskärnan enligt manualen för ”Purple Flag”.
Inom ramen för Borås rent och snyggt har den nationella kampanjen ”Vi håller rent” genomförts i
Borås. Skräpmätningen genomfördes i slutet av maj. Fem unga kommunutvecklare har genomfört två
uppdrag för Borås rent och snyggt.
Drogförebyggande
Handlingsplanen för det drogförebyggande arbetet är beslutad och flera insatser i linje med planen
påbörjade, däribland insatser för att motverka cannabisdebut, reviderade ANTD-rutiner och
implementering av föräldrastödsprogrammet DAGS. Ett personligt brev till föräldrar med barn i
årskurs 9 sändes ut med post före avslutningsveckan. Vi medverkade i högskolans fadderutbildning
med ett inslag om alkoholbruk och normer, drygt 100 studenter fick ta del av föreläsning och
diskussion. Dalsjöskolan bjöd in oss för att föreläsa om tobaksbruk i samtliga sjundeklasser. Vi deltar i
ett forskningsprojekt om sömn på Högskolan och en del av detta projekt var att diskutera med elever i
årskurs 7. En klass kom till Högskolan och fick ett studiebesök där och samtidigt kunde vi diskutera
levnadsvanor med dem. Samordning av insatser har gjorts i samband med skolstart gymnasiet mellan
polis, skola, folkhälsa och fältenhet.
Föräldraskapsstöd
Man har haft ett andra möte i den förvaltningsöverskridande föräldraskapsstödsgruppen. Bland annat
har gruppen beslutat att utbilda alla pedagoger och socialrådgivare (åtta personer) på familjecentralerna
och öppna förskolorna i föräldraskapsstödskursen ABC-Alla barn i centrum.
Utvecklingsledaren har fortsatt arbeta med projektledningsgruppen i En kommun fri från Våld för att
koppla på föräldraskapsstöd i det våldspreventiva arbetet.
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Under sommaren arbetade två unga kommunutvecklare inom föräldraskapsstöd med området Hur ska
en bra förälder vara, ur ett ungdomsperspektiv?
Cirka 100 personer besökte föräldraföreläsning där Cajsa Tengblad pratade om hur vi stärker våra barns
självkänsla.
Hälsoveckan
Arbetet med Hälsoveckan som äger rum vecka 42 har dragit igång på allvar. Föreningsenheten har
hjälpt till med att sprida inbjudningar till föreningslivet. Parallellt har formerna för en föreningsmässa
arbetats fram. Mässan blir en del av Hälsoveckan och kommer att erbjuda föreningar en plattform för
att visa upp sig. Hälsoveckan har fått ett nytt utseende med ny färg, text och bildspråk. Samtidigt har
anmälningsformuläret utvecklats för att man ska kunna se programmet utifrån kategorier på webben.
Lokalt arbete
Det har hållits regelbundna möten för att utforma och hitta gemensamma och nya former för detta
arbete. Däribland har förarbetet för processen med att definiera de tre grundläggande uppdragen för
mötesplatserna påbörjats.
Från flera håll har verksamheter identifierat att man behöver ökad kulturkompetens. Därför har
utvecklingsledarna läst boken Från klan till stat. Under hösten anordnas föreläsningar inom området
riktat till alla kommunanställda, politiker samt föreningar och organsationer.
Hässleholmen/Hulta
Områdesnätverket, boendegruppen och barn-och unga nätverket har träffats kontinuerligt. En
kommun fri från våld har kopplats på för att kunna vara en resurs för Barn- och unga nätverket, där ett
mål har varit att bryta tystnadskulturen på Hulta och Hässleholmen.
Mycket händer på Hässleholmen och Hulta, AB Bostäder ska bygga fler bostäder på båda områdena
och det har hållits tre boendemöten under våren tillsammans med Polis och AB Bostäder, som en del i
Polisens medborgarlöfte. Där har vi framförallt informerat om positiva saker som händer på områdena.
Det har varit en omröstning kring Bodavallen och vad den nya (is)ytan ska användas till när den inte är
spolad. På aktivitetsdagarna Hej Hulta! och Hässlefesten samt på skolorna i området, Bodaskolan,
Fjärdingsskolan och Ekarängsskolan, har röstningar genomförts. Underlaget har sammanställts och
kommer att utgöra grunden för det som ska byggas.
En rapport om projektet ”Tandhygienist på Boda familjecentral” håller på att sammanställas.
Norrby
Både Områdesnätverk och Nätverk barn och unga 10-16 år har haft bra möten. Man har även fortsatt
planering tillsammans med Norrbyhuset och familjecentralen kring rörelse och motion riktat till
kvinnor. Norrbydagen hölls i slutet av augusti.
Sjöbo
Områdesnätverket har en bra dynamik där dialogen rör sig på befolkningsnivå. Man har kommit en bit
på väg med att få en gemensam problembild och dagordningen hålls levande med hjälp av alla deltagare
i nätverket. Vidare har nätverkets initiativ kring att rusta upp biografen tagits vidare. Ett drygt tiotal
aktörer har visat intresse hittills och sammankallande i processen är Hemgården. Nästa steg är att gå
vidare med en arbetsgrupp som ska skissa på formerna för samverkan i nämnda lokal.
En kraftsamling på Sjöbo har inletts. Arbetet har förankrats i tjänstemanna- och politikergruppen för
sociala investeringsmedel samt även för de sju olika nämnder som direkt berörs av satsningen.
Bakgrundsfakta har sammanställts och utgjort underlag till denna kraftsamling. Arbetet har bemötts
positivt och nu går ansökan om sociala investeringsmedel vidare till kommunstyrelsen i september.
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Valdeltagande
Ett uppdrag kring att jobba för att öka valdeltagandet inför valet 2018 har tagits av Fritids- och
folkhälsonämnden. Utvecklingsledarna har blivit kontaktade av valledaren och kommer att samarbeta i
en kampanj som dels riktar sig till förstagångsväljare och områden där valdeltagandet varit lägst. Det
kommer bland annat att genomföras en studie där man kommer att intervjua förstagångsväljare, för att
ta reda på hur de tänker kring nästa val och vad som skulle få fler att rösta.
Psykisk hälsa
Under tertialen rekryterades en utvecklingsledare för att arbeta vidare med det prioriterade området
barn och ungas psykiska hälsa.
Skadeförebyggande
Barnsäkerhet
Arbetet med att certifiera nybyggda förskolor har påbörjats. Dessutom har ett arbete med att revidera
certifieringsmallen inletts tillsammans med Förskoleförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen och
Miljöförvaltningen. Under perioden har även barnsäkerhetsgruppen haft sitt första möte.
Under perioden mars till maj genomfördes trafiksäkerhetsutbildningen "Säker cykling" för årskurs 5 i
Borås Stad. Nio skolor och 15 klasser tog del av utbildningen. Utbildningen genomförs i av NTF Väst
och finansieras med folkhälsomedel.
Simskolan för kvinnor 16 år och äldre
Höstens simskola för kvinnor har förberetts. Ett förbättrat anmälningsförfarande har förberetts
tillsammans med mötesplatserna. En detaljerad beskrivning av samordningsuppdraget och
genomförandet har upprättats. En ny affisch, med rätt färger och en bild från simskolan för kvinnor är
framtagen. Vidare har kommer simskolan att presenteras på AB Bostäders och SABO:s bosociala
konferens.
Suicidprevention
Höstens MHFA-kurser har planerats tillsammans med de andra utbildarna. Mycket administrativt som
marknadsföring, anmälningar, material och logistik har ordnats. Det har hållits en utbildning i MHFA
under våren. Utvärderingarna visar att kursen blev mycket uppskattad. En utbildning blev inställd på
grund av för få anmälda deltagare. Vi planerar en nätverksträff kring suicidpre-vention/psykisk ohälsa
tillsammans med föreningar som jobbar med området.
Välfärdsbokslut/åtgärdsplan
Under maj presenterades Välfärdsbokslutet 2016 för Fritids- och folkhälsonämnden. Därefter har
rapporten spridits brett i kommunen och regionen. Arbetet med att revidera åtgärdsplanen har fortsatt
och planen ska presenters i slutet av 2017. Under augusti månad startade insamlandet av den nya
statistiken för 2017 och arbetet med att förbereda hälsoenkäten till alla elever i årskurs 8 och årskurs 1
på gymnasiet påbörjades.
Äldres hälsa
En idégrupp har sammanställts en rapport om äldres hälsa. Man kommer att lägga fram en plan för
politiken i höst, sannolikt för Fritids- och folkhälsonämnden, Vård- och äldrenämnden och ev.
Kulturnämnden, om hur vi kan arbeta med äldres hälsa i staden.
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Borås Stad får genom gällande avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden medel till folkhälsoinsatser och
delfinansiering av tre tjänster. Medlen utbetalas två gånger om året.
Totalt sett har enhetens budget ett överskott på 1 300 tkr, vilket i stort överensstämmer med resultatet
för tertial 2 2016. Det beror till största delen på flera av verksamheter till exempel hälsoveckan,
utbildningar och föreläsningar hålls under hösten och att de faktureras senare på året.
Enheten antas ha en budget i balans vid årets slut då flertalet aktiviteter kommer att vara genomförda.
Åtgärder
Inga ytterligare åtgärder behöver vidtas.
Jämlik hälsa
Analys av verksamheten
Den 15 maj arrangerades Cykeldag på Kransmossen, som är en deltävling till Boråsklassikern Special.
Vi lånade och hyrde olika cyklar ifrån skolor, Parasportförbundet och provade även Träffpunkt
Simonslands parcykel. Det var cirka 100 deltagare och alla som deltog fick en uppskattad guldmedalj.
Under SM-veckan hade Jämlik hälsa en monter i Orangeriet där man kunde prova på Showdown, ett
slags bordtennis för synskadade. Det var mycket populärt både bland barn och vuxna. Jämlik Hälsa
ingick även i tillgänglighetsgruppen för SM-veckan och skapade möjlighet för målgruppen att kunna ta
del av det som hände på de olika arenorna. Man ordnade teckentolkning på ett antal föreläsningar och
SVT`s underhållning Bolibompa på Stadsparksscenen. Tillsammans med Sports for you ordnades
”prova på”-aktiviter med olika parasporter såsom rullstolsbasket, mattcurling, elskytte och
rullstolsinnebandy.
Glädje Tillsammans är ett samarbete mellan IF Elfsborg och Borås Stad. Ungdomar med
funktionsnedsättning mellan 8-15 år, får träna fotboll i Elfsborgs anda. Första träningen började i
augusti på Ryda sportfält och under inomhussäsongen kommer man att träna i Sjuhäradshallen.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
År 2 i projektet gav ett negativt resultat på 119 tkr. Efter andra tertialens slut år 3 täcks underskottet av
ett överskott på 113 tkr.
Åtgärder
Inga åtgärder behöver vidtas.

4.3.7 Träffpunkt Simonsland
Analys av verksamheten
Träffpunkt Simonsland (TS) har under tertialen haft cirka 34 000 besökare samt 710 aktiviteter. Det är
en marginell minskning av antal besökare men en ökning med cirka 60 aktiviteter jämförelsevis tertial
två 2016. Borås Stad har arrangerat 90 aktiviteter såsom musikunderhållning och matlagning. 15 av
ovanstående tillfällen har varit utflykter till djurparken, Liseberg, gårdarna runt sjön och fotboll.
Här är lite kommentarer från de som varit med:
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•
•
•

”Jag har inte varit på Liseberg sedan Flumeride var ny”
”Att besöka Borås Djurpark var en av de roligaste aktiviteter jag har gjort. Jag har inte varit där
sedan mina barn var små. Det är över 40 år sedan”
”Att få möjlighet att åka till garnbutiker i Mark ger mig så mycket. Jag har varken bil eller
körkort och kommer aldrig till dessa butiker”

Verksamheten har tillsammans med föreningar haft en framtidsverkstad under augusti månad.
Anhörigkonsulenter
Har arrangerat en resa till Piperska stiftelsen i Lundsbrunn för en grupp anhöriga. Det blev dagar för
återhämtning, gemenskap och viktiga samtal.
Anhörigkonsulenterna har varit på 2 konferenser, Anhörigriksstaden samt en konferens omkring "Barn
som anhöriga". Anhörigkonsulenterna har identifierat ett målområde som Borås Stad behöver arbeta
med, barn som anhöriga.
Frivilligcentralen
En frivilligsamordnare har anställts och verksamheten är igång enligt plan. Verksamheten har nu 47
inskrivna frivilliga och 24 inskrivna mottagare. Frivilliga utför besöksverksamhet, leder intressegrupper
och är värdar för evenemang/aktiviteter/resor på Träffpunkt Simonsland.
Det har varit igång 22 gruppaktiviteter som frivilliga har ansvarat för så som lera, skapande och pyssel
samt matlagning.
Café Simon
Café Simon har ökat antalet kunder med 22 % jämfört med förgående år under samma period. Det har
blivit en ökad belastning som vi måste hantera för att undvika framtida arbetsmiljöproblem.
Föreningssamordnare
En föreningssamordnare har anställts. Efter framtidsverkstaden finns ett uppdrag i att förvalta de
tankar och idéer som föreningar och Borås stad vill att Träffpunkt Simonsland ska samverka runt.
Föreningssamordnaren har kontaktat alla föreningar för ett första möte och haft möten runt
överenskommelsen.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Träffpunkt Simonsland visar ett överskott på 1 063 tkr. Överskottet kan i stort härledas till det
tilläggsanslag enheten fått till "ökade ytor" som påverkar enheten positivt för perioden med 1 000 tkr.
Nya ytor skulle tas i anspråk efter sommaren, men arbetet har försenats. Enheten påverkas negativt av
kostnader i samarbetetsuppdraget med Curamus med ca 80 tkr. Därutöver påverkar övriga externa
bidrag enheten positivt med ca 160 tkr. Pengar som flyttas till kommande år om överskottet kvarstår.
En utökad lokalvård har behövts då antalet aktiviteter ökat under perioden. Detta kommer innebära
utökade kostnader de kommande månaderna.
Enheten prognostiserar ett överskott på 1 500 tkr under förutsättning att nya ytor inte hinner tas i bruk
under de kommande månaderna.
Åtgärder
I dagsläget behöver inga åtgärder vidtas.
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4.3.8 Anläggningsenheten
Analys av verksamheten
I Anläggningsenheten pågår ett omfattande arbete på många olika platser inom kommunen.
Bad
Nya badbryggor (samt en hopptornsplattform till Dannike) har byggts av Servicekontoret till
badplatserna i Äspered, Dannike och Aplared. De gamla bryggorna hade över 20 år på nacken, och det
har länge varit dags för ett byte.
En sträcka utmed stranden i Asklanda har stensatts för att undvika framtida erodering.
En badplatsutredning för de kommunala badplatserna i Borås har påbörjats.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Tekniska förvaltningen har påbörjat ett samarbete för att skapa
en gemensam databas vad gäller livräddningsutrustning vid badplatser, fiskesjöar, Viskan mm.
Spår o leder
Den nya vandringsleden som utgår från sjön Kolbränningen på Byttorp är i det närmsta helt klar.
Vandringsleden går en sträcka utmed den vackra Ryssbybäcken, rundar Hestra Parkstad-området för att
sedan passera genom ängarna och åkrarna som hört till gamla Hestra by, innnan den åter vänder tillbaks
mot Byttorps Idrottsplats och sjön Kolbränningen. Informationstavlor kommer att sättas upp inom de
närmsta veckorna.
"Återskapandet" av det borteroderade strandpromenaden i Asklanda är färdig och en uppskattad
invigning har gjorts. Nu går det att vandra hela strandsträckan från Buxbomen väster om i Fristad och
fram till fågeltornet vid Skalle.
Byggnationen av en tillgänglighetsanpassad spång utmed Kransån har slutförts. Denna spång är en del
av ett större LONA-projekt (Lokala Naturvårdssatsningen) som kommer att fortgå under året. Flera
redan befintliga gångvägar på Kransmossen skall tillgänglighetsanpassas, och tillgängliga rastplatser och
fiskeplattformar skall uppföras. Naturvårdsverkets LONA-stöd bekostar hälften av åtgärden.
Tillsammans med Attraktiva Toarp bekostar förvaltningen en belyst gångväg/elljusspår runt Dalsjön.
Dalsjöfors är idag det enda större samhället i kommunen som saknas elljusspår. Det praktiska arbetet
med gångvägen har påbörjats.
Tillsammans med Borås GIF bekostar förvaltningen en större mountainbikearena på Knektås i
Tosseryd. Anläggningen skall innehålla flera olika mountainbikeleder med olika längd och
svårighetsgrad. Fyra av lederna är redan uppförda, ytterligare några kommer att uppföras under året.
Förvaltningen är också med och bekostar en tydlig informationstavla vid anläggningen samt belysning
av en pumptrack.
Planeringen av det nya elljusspåret på Kristineberg/Gässlösa har kommit igång. Spåret blir ca 2,4 km
långt och markarbetet kommer att påbörjas efter semestern.
Sedan april 2017 är förvaltningen en av ledmöterna i ett regionalt friluftsråd för västsverige. Ett första
möte har hållts hos Länsstyrelsen i Göteborg.
Planering har påbörjats inför det stora arbetat med att ta fram ett friluftsprogram och en friluftsplan för
Borås stad.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Tekniska förvaltningen har tillsammans bekostat en
restaurering och omasfaltering av trottoaren ned till Kypegården. Trottoaren har tidigare varit både för
smal och ojämn.
En omdragning av Hälsans stig planeras tillsammans med föreningen Hjärt Lung som är en av
"delägarna" i Hälsans stig.
Två fågelbogungor, gungdjur samt en sandlåda har köpts in till Kransmossens friluftsområde.
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Konstgräsplaner
Under sommaren har konstgräset byttts ut vid SE-vallen och Ramnavallen. Under våren byttes
korkgranulatet på Borås Arena ut, tyvärr visade det sig att egenskaperna inte kunde uppfylla
funktionskravet som man kan ställa på en arena av hög nationell klass.
Borås skidstadion
På skidstadion har förvaltningen tillsammans med Borås skidlöparklubb investerat i en ny
konstsnöanläggning. Åtgärden är mer energi- och miljöeffektiv än tidigare utrustning och tillverkar snö
under en kortare tid. Årets säsong som avslutades uder mars månad har hittills varit den mest besökta.
Bodavallens visionsplan
En visionsplan över Bodavallens idrottsområde har tagits fram i samverkan med Borås AIK,
Bodaskolan, nätverken på Hässleholmen och Hulta samt boende på området. I planen finns den
planerade isbanan, där upphandlingen har påbörjats för genomförandet. Samråd har skett med
Grundskolan, personal och elever, i området om hur den ska fungera de övriga 8-9 månaderna på året,
när det inte är issäsong. Många goda förslag och idéer har kommit fram.
Sundholmens kursgård
Under det första halvåret har anläggningen varit väl uthyrd. Januari till och med april är normalt
lågsäsong på Sundholmen. I vår uthyrning kan vi se att merparten av bokningarna sker mellan maj och
september. I februari renoverade vi det lilla konferensrummet på plan två i huvudbyggnaden. Rummet
fick målade väggar och tak. Ena långsidan blev tapetserad. Matsalen har fått nya matsalsbord och stolar.
I somras var det ett stort ungdomsläger på Sundholmen arrangerat av Rotary i Borås.
Borås Arena och Rydaområdet
Borås Arena AB har påbörjat arbetet med att projektera för en uppgradering av Arenan till 2.0. Del 1 i
projekteringen kommer att redovisas efter semestern. Samtidigt arbetar Arenabolaget med att
projektera för en ny inomhushall vid Rydaområdet. En bygglovsanmälan har lämnats in för att starta
arbetet.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Anläggningsenheten visar ett underskott för perioden på ca 2 300 tkr. Underskottet i jämförelse med
budget kan helt kopplas till intäktssidan som avviker med ca 3 200 tkr. Närmare hälften av denna
budgetavvikelse kan kopplas till eftersläpningar i faktureringen av bland annat lokalhyror.
Kostnaderna har varit mindre än budgeterat för perioden och påverkar enheten positivt med ca 900 tkr.
Störst avvikelse för perioden har Borås Arena, Borås Tenniscenter, Boråshallen och Sjuhäradshallen.
Enheten prognostiserar i dagsläget en budget i balans vid årets slut.
Åtgärder
Ett samlat grepp kring hanteringen av intäkterna behöver göras för att säkerställa att alla intäkter
kommer in under de kommande månaderna.
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4.3.9 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 ut till personer med olika funktionsnedsättningar.
Mål som vi på badenheten arbetar efter enligt Vision 2025 är att skapa mötesplatser och ta ansvar för
barn och unga. Dessa mål arbetar vi kontinuerligt med både genom att erbjuda vattenträning i grupp,
simundervisning för alla från 0-100 år som babysim-simlekis-elementär simundervisningvuxensimskola- crawl kurser för både 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.
Under våren och sommaren 2017 har vi fortsatt vårt samverkansprojekt "Sommardoppet" med
simklubbarna SK70 och SK Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad.
Tillsammans erbjöds alla 5-åringar i Borås Stad gratis kurser i vattenvana. Borås Stad prioriterar
åldersgruppen 5 år för att öka simkunnigheten i framtiden. Gratis vattenvanekurser hölls i sommar på
Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet under veckorna 18-27. Totalt deltog 217 barn. Det är
färre än tidigare år. Efterfrågan har i år inte varit så stor. Vi har haft gott om platser och grupperna har
inte blivit fulla.
När det gäller skolornas simskoleverksamhet så har vi fortsatt med uppsamlingsheat. Detta för att alla
elever i åk 6 skall ges möjlighet att klara det nationella målet på 200 meter varav 50 meter ryggsim.
Borås stads friskvårdssatsning behåller sin popularitet där alla anställda erbjuds fria bad på våra publika
anläggningar.
Badenheten har även i år haft en utmanande vår. Vi tampas med bristen av att hitta utbildad personal
och timvikarier. Sedan 1 mars finns vi med i Borås Stads vikariebank. Vi hoppas att detta ska underlätta
arbetet ute på våra anläggningar med att lösa bristen på vikarier. Badenheten har även startat ett arbete
med Borås Yrkeshögskola/Vuxenutbildningen för att se över möjligheten att starta en
Badmästareutbildning i Borås. I vår ambition att vara den bästa arbetsgivaren i Sverige på bad, så har vi
startat ett omfattande arbete tillsammans med berörda fackliga parter för en rad insatser inom bland
annat arbetsmiljön, kompetensutveckling, utbildning, arbetsrotation, karriärstege och värdskap.
Vi har ställt frågan till andra större bad i Sverige om intresse finns att vara med oss i en ansökan till ett
treårigt EU projekt. Där vill vi ge vår personal möjlighet att åka ut till badanläggningar ute i Europa för
ett erfarenhetsutbyte. Vi kommer att starta denna ansökan tillsammans med Karlstad och Örnsköldsvik.
Stadsparksbadet stängde den 1 juni för en omfattande renovering. Badenheten har i år, i och med
stängningen av Stadsparksbadet, bemannat Alidebergsbadet sommaren 2017. Simklubben Elfsborg har
tidigare år bemannat Alideberg. Eftersom Badenheten under sommaren haft gott om personal så kom
man överens med simklubben att 2017 så driftar Badenheten själva Alidebergsbadet. Denna ändring
kunde göras då befintligt kontrakt mellan Borås Stad och simklubben Elfsborg löpte ut 2016 och ett
nytt kontrakt gjorts inför 2017. I det nya kontraktet skrevs in, med förslag från simklubben själva, att
om kommunen under avtalstiden stänger en badanläggning äger kommunen rätt att pausa avtalet.
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Borås Simarena har under andra tertialen haft en fortsatt stabil besöksstatistik. Intressant är att
allmänhetens motionsvanor och föreningslivets utveckling följs åt. Under sommarperioden sker det en
halvering av vår besöksstatistik på Borås Simarena. Detta beror till stor del av att simklubbens
verksamhet flyttar ut till Alidebergsbadet och turister väljer i första hand utomhusbassängerna.
Arrangemang har i huvudsak varit träningsläger, seriespel för vattenpolo. Borås Simarena och
Alidebergsbadet var en av SM-veckans tävlingsarenor. Måndagen den 19 juni började flera medarbetare
från Stadsparksbadet hos oss. Vår egen badenhet har under sommaren i år haft ansvar för drift och
verksamheten på Alidebergsbadet.
Alidebergsbadet öppnades måndagen den 19 juni och kommer preliminärt att stänga den 29:e
september. Öppningen av badet blev försenad på grund av reparationer av bassängen som vi inte
kunde förutse. Vi höll stängt i nästan två veckor under SM-veckans tävlingar. Arrangemangen var
mycket lyckade och anläggningen samt personalen fick mycket beröm. Därefter har det varit en ganska
kall och blåsig period med få besökare till badet.
Dalsjöbadet har, liksom föregående år, under våren haft gott om besökare på vattengympan. Antalet
övriga badande och motionssimmande minskar dock i betydligt högre grad ju längre fram mot
sommaren det lider. Våra besökare har inte hittat till den nya bastun med tillhörande soldäck i den
utsträckning vi hade hoppats. Vi kommer att jobba hårt under hösten för att få fler, inte minst olika
arbetsgrupper, att upptäcka vår eminenta utebastu med tillhörande verksamhet. Vi provade att ha
extraöppet ett par måndagskvällar i slutet av juni och lockade med aktiviteter som inte bara var i badet,
utan även utomhus, men inte heller det föll speciellt många i smaken. För att nå fler ”vanliga” besökare
startade vi upp en ny verksamhet, "Fredagsmys", som riktar sig till i första hand barnfamiljer. Här var
tanken är att vi, var tredje vecka, skulle anordna aktiviteter för hela familjen. Trots att det var i juni hade
vi en hel del besökare och Fredagsmyset kommer vi att fortsätta med även under hösten. Under våren
provade vi att under en kväll öppna vår anläggning för de som vill bada och basta på tyskt vis, det vill
säga utan badkläder. Besöksmässigt var det ingen jättesuccé men de som var här var väldigt nöjda och
vi har även märkt att detta är något som folk, även många som inte brukar besöka oss, har
uppmärksammat. Under de första veckorna av sommarlovet genomfördes traditionsenligt
sommarsimskola. Besöksantalet, från januari till augusti, visar på positiva siffror både för bad & gym.
Dryga 3000 fler besök jämfört med föregående år och här står badet för den största delen av ökningen.
Sandaredsbadet har haft en vår med många olika aktiviteter. Det är glädjande att så många är med på
våra Aqua pass (vattengymnastik). Vi har arrangerat filmkväll med Sandareds Fritidsgård där
ungdomarna kunde bada och ligga och titta på film samtidigt. Under våren har även en förening hyrt
badet på lördagar för motionssim endast för kvinnor. När skolan slutade var det dags för årets
sommarsimskola och märkestagning. Våra kurser låg på förmiddagarna och på eftermiddagarna hade
Simklubben 1970 Sommardoppet för 5 åringar men även sommarsimskolor. Vecka 26 och 31 hade
Sweden Sports Academy läger hos oss. Då kom det 300 ungdomar till Sandared ifrån hela landet för att
delta i sina specialidrotter. Idrotterna som var i vår anläggning var simning, handboll och dans. Under
årets första sex månader har vi även genomfört 8 HLR-kurser (Hjärt- och lungräddning) för föreningar,
företag och Borås Stad.
Föreståndarna för de olika baden samt badchef träffas kontinuerligt för att gemensamt planera
personalresurser, arbeta kring personalfrågor, verksamhet, säkerhetsarbete, budget och marknadsföring.
Enheten fortsätter att utveckla de olika badens verksamheter med utgångspunkt i Vision 2025 och
Borås Stads ledstjärnor; professionalism, engagemang och lärande. Ett digert arbete har pågått hela
våren och sommaren med att planera verksamheter och schema för den personalbemanning som
behövs för hösten.
När man i år tittar på besökssiffran för andra tertialen så måste man ha i tankarna att vårt största bad
stängde 1 juni. Stadsparksbadet har haft 102 388 besök, Borås Simarena har haft 110 717,
Sandaredsbadet har haft 35 415 och Dalsjöbadet som haft 24 298 besök.
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Resultatet för tertial 2 visar ett underskott på 5 773 tkr. En mindre del av intäkterna ligger bokförda på
förvaltningens administrationsverksamhet, se vidare avsnitt 4.3.1. Under sommaren inkommer generellt
mindre intäkter på grund av att det är förre som besöker våra bad under denna tid. I nuläget påverkas
intäkterna främst genom stängningen av Stadsparksbadet. Mindre intäker en budgeterat på
Stadsparksbadet är för perioden närmare 3 200 tkr.
Lönekostnaderna avviker med ca -270 tkr. Delar i underskottet i jämförelse med budget beror på
utbetalningen av semesterlöner som sker i största del under sommaren men också på löneökningar som
i genomsnitt ökat mer än tilldelad budget. Övriga kostnader har ökat med närmare 630 tkr i jämförelse
med budget och beror på diverse oplanerade kostnadsökningar för perioden, främst på Borås Simarena.
Vid årets slut prognostiseras ett underskott på Badenheten motsvarande 6 400 tkr. Det största
underskottet beräknas hamna på Stadsparksbadet som en konsekvens av stängningen. Budgeten är till
stor del intäktsfinansierad och de kostnadsbesparingar som kan göras väger inte upp det
prognostiserade intäktsbortfallet.
Åtgärder
Under hösten ökar aktiviteterna och besöken på de bad som är öppna. Förhoppningen är att detta
genererar mer intäkter än budgeterat på de bad som är öppna. På kostnadssida sker en målmedveten
åtstramning. Fasta kostnader så som hyreskostnader kommer, enligt nuvarande besked, ligga kvar på
samma nivå året ut, trots stängningen på Stadsparksbadet. Personalkostnaderna kommer att minska i
mindre utsträckning, främst genom färre timvikarier.
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5 Nämndens verksamhet 2
5.1 Föreningsbidrag
5.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

0

0

0

0

0

Avgifter och övriga intäkter

14

5

45

45

0

Summa intäkter

14

5

45

45

0

-1 413

-1 853

-2 700

-2 700

0

0

0

0

0

0

-30 407

-32 463

-37 545

-38 345

-800

0

0

0

0

0

-31 820

-34 316

-40 245

-41 045

-800

0

0

0

0

0

-31 806

-34 311

-40 200

-41 000

-800

Kommunbidrag

27 686

31 865

40 200

40 200

0

Resultat efter kommunbidrag

-4 120

-2 446

0

-800

-800

0

0

0

0

0

-4 120

-2 446

0

-800

-800

0

0

0

0

0

Tkr
Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel
Ackumulerat resultat

5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201608

Utfall 201708

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

-1 323

-1 755

-2 770

-2 770

0

-24 123

-25 897

-30 700

-31 500

-800

Bidrag till invandrarföreningar

-1 579

-1 806

-1 470

-1 270

200

Bidrag till sociala föreningar

-2 612

-2 652

-2 800

-2 800

0

Bidrag till funktionshindrade

-1 463

-1 504

-1 740

-1 940

-200

-706

-697

-720

-720

0

-31 806

-34 311

-40 200

-41 000

-800

Tkr
Administration föreningsenhet
Föreningsbidrag

Bidrag till pensionärsföreningar
Summa
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Analys av verksamheten
Uppdraget Jämställt föreningsliv flyttar nu fram positionerna. Det kvinnliga nätverket sprunget ur
uppdraget har nu en projektledare vars uppgift är att samordna och fylla träffarna med innehåll. Till
nätverket finns nu kopplat ett 20-tal elitidrottande kvinnor i ett flertal idrotter. En kick-off hölls i maj
på Textile Fashion Center med ingen mindre än längdskidåkaren Hanna Falk som gäst- och
inspirationsföreläsare. Tillsammans med SISU kommer nätverket arbeta för att deltagarna ska få
spetskompetens inom sina områden och utvecklas inom respektive gren.
Föreningsbidrag avser i huvudsak bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 6-20 år. Satsningen
i utsatta områden visar försiktigt positiva resultat. Mätningar vid aktivitetstillfällena visat bland annat på
en jämn fördelning av deltagande mellan pojkar och flickor, aktiviteterna upplevs som trygga av
deltagarna och antalet deltagare har ökat. Bidragen förväntas gå över budget med ca 1 100 Tkr då
medlemsantalet i föreningarna ökar, bidragen till allmäna samlingslokaler ökar efter en längre tids
nedgång samt att kostnaderna för Riktade bidrag ökar då en Överenskommelse kommer skrivas med
FUB.
Bidrag till invandrarföreningar förväntas gå över budget med ca 200 Tkr. Antalet föreningar har ökat
något på grund av tillströmningen av flyktingar från framförallt Syrien. Följden av detta bli fler
medlemmar och fler aktiviteter.
De sociala föreningarna var delaktiga under SM-veckan med föreläsningar och information i
Stadsparken. Arbetet pågår med att informera allmänhet och offentlig sektor om föreningarnas uppgift
och deras betydelse. Bidragen förväntas följa budget.
Bidragen till funktionshinderföreningar har upplevts positivt efter förändringen av
verksamhetsbidraget. Utökningen av nivåer i bidraget har fallit väl ut. Föreningsenheten har under året
arbetat med att teckna en Överenskommelse med FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn och
unga i Borås). Föreningen är tänkt att fungera som en lots till redan befintligt föreningsliv samt vara en
stödjande part när föreningar startar verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Bidragen
förväntas lämna ett överskott med ca 230 Tkr.
Pensionärsföreningarna får ett bidrag per medlem som är bosatt i Borås Stad samt ett lokalbidrag till
de föreningar som hyr lokal i Träffpunkt Simonsland. Bidraget förväntas följa budget.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Föreningsenheten visar en avvikelse i jämförelse med budget med - 2 446 tkr. Avvikelsen kan till största
delen härledas till våra föreningsbidrag där grundbidrag (-1 055 tkr) och lokalbidrag (-994 tkr) visar den
största avvikelsen för perioden. Föreningsenhetens budget är svårt att periodisera för att fullständigt
stämma överens med de utbetalningar som görs. Därav uppstår, som oftast, budgetavvikelser som en
konsekvens av detta.
Enheten prognostiserar ett minusresultat på -800 tkr vid budgetårets slut.
Åtgärder
Inga åtgärder behöver vidtas.
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6 Samarbetsuppdrag
Fritids- och folkhälsonämnden har i samband med den nya organisationen fått ansvaret för "Lokalt
inflytande, demokratifrågor och mötesplatser". Förberedelsearbetet påbörjades under senhösten 2016.
En prioriterad uppgift under hösten var att kvalitetssäkra det arbete som utfördes i respektive stadsdel.
Detta för att inte tappa de nätverk och samverkansforum som redan hade upparbetats.
Lokalt inflytande
En del i det lokala inflytandet handlar om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
Utifrån en kartläggning av det lokala arbetet skapades en ny struktur för arbetet under paraplyet en
Säker och Trygg kommun, vilken beslutades av Kommunstyrelsen. Förvaltningarnas presidier,
förvaltningschefer, AB Bostäder, Polisen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och Södra hälsooch sjukvårdsnämnden, kommer att träffas två gånger per år för att samverka kring frågorna. Den 15
mars var den första samlingen.
Andra delar i det lokala inflytandet handlar om att samverka kring barn och unga 10-16 år samt i
områdesnätverk, där andra förvaltningar, Polis och civilsamhälle finns med i samverkan.Totalt är 16
grupper igång. Dessutom arbetar förvaltningen med landsbygdsutveckling och ortsråd. Här är fyra
grupperingar igång, Attraktiva Toarp, Framtid Fristad, Sandared och i Viskafors. Tillsammans med
serviceorterna har en projektansökan skickats in till Leader Sjuhärad där externa medel sökes under
2018/2019 för att ytterligare utöka samverkan inom serviceorterna.
Mötesplatser och demokratiutveckling
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.
Inom ansvarsområdet finns fem mötesplatser: Vi Hässleholmen, Mötesplats Hulta, Framtid Sjöbo,
Norrbyhuset och Mötesplats Kristineberg. Dessa har öppet måndag-fredag i varierande utsträckning.
Med start innan årsskiftet har en kartläggning angående uppdraget genomförts. Tre huvuduppdrag har
identifierats: att vara en social mötesplats, att vara en ”motor” för verksamhetsöverskridande
samverkan samt att tillhandahålla medborgarservice. Verksamheten kan även fortsättningsvis ha en
lokal prägel men de tre inriktningarna ska likvärdigt bidra till en kvalitetssäkring.
Ett arbete har startat upp med Arbetslivsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Vård- och
äldreförvaltningen samt AB Bostäder för att utveckla de fem till attraktiva, tillgängliga och skapande
Mötesplatser. Tillsammans har vi varit på studiebesök i Halmstad för att studera goda exempel.
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7 Verksamhetsmått
7.1 Badenheten
7.1.1 Besökare
Verksamhetsmått

Utfall Aug 2016

Budget 2017

Utfall Aug 2017

Antal besökare Stadsparksbadet

150 856

260 000

102 388

Antal besökare Borås Simarena

100 245

150 000

110 717

Antal besökare Sandaredsbadet

33 348

65 000

35 415

Antal besökare Dalsjöbadet

20 602

35 000

24 298

Utfall Aug 2016

Budget 2017

Utfall Aug 2017

36

50

32

Utfall Aug 2016

Budget 2017

Utfall Aug 2017

Antal bokningar på Brygghuset som avser
externa möten

317

250

193

Antal bokningar på Brygghuset som avser
externa utbildningsdagar

142

100

69

Antal arrangemang på Brygghuset.

171

100

86

50

48

Antal besökare Dalsjöbadet
Inga skolbad medräknade. Kommer på juniredovisningen//Mattias

7.2 Anläggningsenheten
7.2.1 Borås Arena
Verksamhetsmått
Antal bokningar på Borås Arena konferens

7.3 Mötesplatser/Förebyggande arbete
7.3.1 Brygghuset
Verksamhetsmått

Antal arrangemang på Brygghuset av eller för
unga

Antal bokningar på Brygghuset som avser externa utbildningsdagar
Antal externa utbildningstillfällen under tertial 2 är 69

Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 2017

37(40)

7.3.2 Skatehallen
Verksamhetsmått

Utfall Aug 2016

Budget 2017

Utfall Aug 2017

2

65

26

Antal aktiva tjejer i verksamheten

25

7

Antal föreningsaktiviteter

50

10

Antal köpta årskort på Skatehallen

Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 2017

38(40)

8 Investeringar
Investeringsprojekt
Godkänd
utgift

Utgift
tom 2016

Utfall
Jan-Aug
2017

5 951

-

1 202

5 951

713

-

260

713

3. Utveckling av evenemangstaden Borås
(inkl SM-veckan)

2 558

-

388

2 558

4. Utveckling av konstgräsplaner

4 000

-

3 288

4 000

5 Utveckling av näridrottsplatser
(aktivitetsplatser)

1 000

-

260

1 000

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

1 500

-

1 233

1 500

15 000

-

0

15 000

8. Utveckling av Lundby Park

989

-

0

989

9. Inventarier Träffpunkt Simonsland

600

-

0

600

10. Utveckling av Borås Ridhus

449

-

0

449

6 631

32 760

Tkr
1. Utveckling av spår och leder
2. Utveckling av badplatser (utebad)

7. Ny fullstor konstfrusen isbana

Summa

32 760

Prognos
2017

Återstår

Analys
Godkänd utgift = Godkänd budget 2017 ( 28 500 tkr) + kvarstående medel från 2016 (4 260 tkr).
1. Utveckling av spår och leder
Arbetet har påbörjats utifrån den plan som beslutades i Fritids- och folkhälsonämnden 2016. Bland
annat pågår ett arbete runt Dalsjön i Dalsjöfors med att anlägga ett elbelyst motionsspår. En
tillgänglighetsanpassad led vid Kransån är färdigställd och förberedelsearbetet för ett nytt motionsspår
mellan Gässlösa och Krisitineberg är påbörjat.
2. Utveckling av badplatser (utebad)
Nya badbryggor (samt en hopptornsplattform till Dannike) har byggts av Servicekontoret till
badplatserna i Äspered, Dannike och Aplared. De gamla bryggorna hade över 20 år på nacken, och det
har länge varit dags för ett byte.
En sträcka utmed stranden i Asklanda har stensatts för att undvika framtida erodering.
3. Utveckling av evenemangstaden Borås (inkl SM-veckan)
SM-veckan är nu avklarad och investeringar är intecknade på bland annat Alidebergsbadet och vid
Himlabacken.
4. Utveckling av konstgräsplaner
Konstgräset vid SE-vallen och Ramnavallens är utbytt under sommaren.
5. Utveckling av näridrottsplatser (aktivitetsplatser)
Investeringar i aktivitetsplatser följer den plan som är beslutad i Fritids- och folkhälsonämnden. Under
våren har Tekniska nämnden färdigställt en aktivitetsyta på Sjöbo i nära samverkan med Fritids- och
folkhälsonämnden. En aktivitetsyta vid Sparsörs idrottsanläggning är färdigställd.
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6. Utveckling av idrottsanläggningar inne och ute (diverse inventarier)
Vi investerar i utrustning till våra idrottsanläggningar, såväl utomhus som inomhus.
7. Ny fullstor konstfrusen isbana
Projekteringen och upphandlingen har startat för att anlägga en fullstor isyta vid Bodavallens
idrottsområde
8. Utveckling av Lundby Park
En bygglovsansökan är inlämnad och godkänd för en utbyggnad av Skatehallen. Arbetet sker i nära
samråd med Lokalförsörjningsnämnden.
9. Inventarier Träffpunkt Simonsland
Inventarierna kommer att införskaffas under hösten 2017.
10. Utveckling av Borås Ridhus
Ny belysning till paddocken planeras vid Ridhuset och arbetet kommer att samordnas i anslutning till
Borås Energi och Miljös omfattande arbete med ny ledningsdragning till Sobacken.
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Sakiba Ekic, 033 – 35 82 82

Datum

Diarienummer

2017-09-01
Kommunstyrelsen
Stadsrevisionen

2017/FF0150 007

Reviderade regler och anvisningar Intern kontrollFritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås besluta att godkänna förslaget avseende
Fritids- och folkhälsonämndens regler och anvisningar för intern kontroll samt
översända dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.
Fritids- och folkhälsonämndens sammanfattning
Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning
för arbetet beskrivs. I denna framgår att nämnderna och bolagen har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att varje
nämnd ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, samt anta regler och
anvisningar för denna.
Regler och anvisningar för intern kontroll inom Fritids- och folkhälsonämnden
beskriver ansvarsfördelning, vad som ska uppnås med den interna kontrollen, vad som
ska utföras samt med vilka arbetsrutiner.
Bilagor
Regler och anvisningar – intern kontroll

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande
Ida Legnemark

Förvaltningschef
Tommy Jingfors

Regler och anvisningar Intern kontrollFritids- och folkhälsonämnden

Fastställd av: Fritids- och folkhälsonämnden xx-xx-xxxx
För revidering och uppföljning ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
Gäller för: Fritids- och folkhälsonämnden
Gäller till och med: Tills vidare

Bakgrund

Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för arbetet
beskrivs. I denna framgår att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation
för sin interna kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna.
Regler och anvisningar för intern kontroll inom Fritids- och folkhälsonämnden beskriver ansvarsfördelning, vad som ska uppnås med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med vilka
arbetsrutiner.

Intern kontroll

I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och att organisationen analyserar befintliga
risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem.

Ansvarsfördelning
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Varje år ska
nämnden anta en plan för denna uppföljning. Till grund för denna plan ligger en risk- och väsentlighetsanalys. Denna är viktig för att kartlägga nämndens riskområden och blir därmed en grundläggande del i arbetet med intern kontroll.
Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att;
•
•
•

verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs

Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt den interna kontrollplanen görs, och
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Nämnden deltar i riskarbetet genom en årlig sammankomst för att ur ett politiskt perspektiv diskutera risker inom nämndens ansvarsområde. Detta sker efter det att den reviderade budgeten
antagits i Kommunfullmäktige och nya uppdrag inför kommande år tilldelats nämnden.
Förvaltningschef

Förvaltningschefen ska se till att en risk- och väsentlighetsanalys upprättas och med den som
grund se till att förslag till intern kontrollplan tas fram och kommer nämnden till dels. Förvaltningschefen ansvar också för att det finns konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll.
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för intern kontroll följs och ska säkerställa att
nämnden rapporteras löpande.
Förvaltningschefen ska årligen rapportera till nämnden hur arbetet med den interna kontrollen
genomförts, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.
Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden om det hos förvaltningen avslöjas misstanke om avvikelser eller brott som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten.
Verksamhetsutvecklare

På uppdrag av förvaltningschefen är det verksamhetsutvecklaren med ansvar för kvalitetsfrågorna
som har uppgiften att samordna nämndens arbete med intern kontroll. Uppdraget innefattar;
•
•
•
•
•
•

vara nämnden och förvaltningschefen behjälplig i att upprätta en god intern kontroll
vara motor i och samordna processerna för intern kontroll
utbilda och stödja chefer och andra medarbetare i intern kontroll
utbilda och stödja i befintligt system för uppföljning
vara kontaktperson mot stadsrevisionen och andra, i frågor som avser intern kontroll
ta fram förslag och anvisningar för intern kontroll

Verksamhets- och enhetschefer

Verksamhets- och enhetscheferna ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att det finns rutiner
och system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Verksamhets- och
enhetscheferna ansvarar för att identifiera risker inom sitt ansvarsområde och ta fram förslag till
vad som årligen ska kontrolleras. Verksamhets- och enhetscheferna ska säkerställa att de kontrollmoment som ingår i den årliga interna kontrollplanen, inom respektives ansvarsområde, följs
upp med kontinuitet.
Så långt det är möjligt ska medarbetare involveras i arbetet med intern kontroll.
Medarbetare ska informeras om nämndens risk- och väsentlighetsanalys, den årliga interna kontrollplanen, uppföljningen och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas utifrån den gjorda
uppföljningen.
Närmast överordnad chef ska informeras omgående vid avvikelser som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten.
Medarbetare

Medarbetare ska så långt som möjligt aktivt delta i arbetet med intern kontroll. Medarbetare ska
ha en kännedom om vilka risker som finns och vad som årligen ska kontrolleras, med fokus på
sitt eget verksamhetsområde/sin egen profession.
Uppföljning av kontrollmoment inom respektive verksamhetsområde kan delegeras av chef till
medarbetare.
Närmast överordnad chef ska informeras omgående vid avvikelser som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten.

Arbetsgång
Risk- och väsentlighetsanalys

”Risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar en organisations förmåga att nå sina
mål” (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO)
Kartlägga risker - Själva kartläggningen kan genomföras på olika sätt. Riskanalysen kan börja
med frågan: ”vilka rutiner eller processer får inte gå fel?”
Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom nedanstående riskområden.
•
•
•
•

Ekonomi
Styrning och ledning
Personal
Egen verksamhet.

Risker ska identifieras och värderas utifrån;
• Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv
• Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar

Prioritering

Prioritering behöver genomföras då alla risker inte kan kontrolleras årligen. För att göra en samlad bedömning ska en uppskattning göras av två faktorer, konsekvenser (väsentlighet) och sannolikhet, som graderas på skalan 1-4 enligt följande:
Konsekvenser (väsentlighet)
1. Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen)
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen)
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen)
4. Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa)
Sannolikheter
1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå)
2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)
3. Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå)
4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)
Siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms vara hög (9 och
högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska
detta kommenteras.

Intern kontrollplan

Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen anges de konkreta
åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga, minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna
ska göras.
Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning,
personal och egen verksamhet.

Internkontrollplanen för nästkommande år beslutas av nämnden senast i samband med beslut
om årsredovisningen.
Genomförande, ständiga förbättringar och uppföljning

Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen genomföras och möjligheter till förbättring identifieras.
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Att identifiera risker och aktivt
finna förbättringsområden för att förebygga framtida avvikelser och minska riskerna för att fel
uppstår gör att vi, så långt det är möjligt, uppnår följande mål som också nämndes inledningsvis;
•
•
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m

Kontrollerna som är specificerade i den interna kontrollplanen ska göras enligt den frekvens som
är angiven i planen. Varje kontrollmoment analyseras och slutsatsen ska, så långt det är möjligt,
besvara följande frågor;
•
•
•
•

Vad har vi gjort?
Hur många kontroller/granskningar genomfördes?
Vad kom vi fram till?
Vad behöver åtgärdas?

Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen.
Rapportering

Rapporteringen från förvaltningen till nämnden ska ske senast i samband med beslut om
årsredovisningen. Riskanalysen ska bifogas till beslutsärendet.
I tjänsteutlåtandet görs en kortfattad sammanfattande analys av uppföljningen och områden som
särskilt bör belysas och arbeta vidare med specificeras.
Resultatet skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och till Stadsrevisionen för kännedom.
System

All dokumentation sker i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för planering och
uppföljning. Där finns risk- och väsentlighetsanalyser, intern kontrollplaner samt uppföljningar.
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Redovisning av uppdrag som inte ingår i budget
2017
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås godkänna redovisningen av uppdrag som ej
ingår i budget och översända skrivelsen till Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har vid tidpunkten för redovisningen sju uppdrag från
Kommunfullmäktige utanför budget. Tre av uppdragen bedöms som genomförda och
resterande är påbörjade.
Se sammanställning över uppdrag utanför budget:
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Uppdrag

Ärende som har
genererat
uppdraget

År som
uppdra
get
startar

Fritids- och
Folkhälsonämnden
uppdras i samverkan
med Kommunstyrelsen
planera för att Borås
Stad ska kunna ta
emot evenemang med
behov av större
evenemangsområden.

§ 221
2015/KS0456
216 Svar på
motion av Ida
Legnemark (V);
Evenemangsfält
i Borås

2015

Fritids- och
folkhälsonämnden får i
uppdrag att utreda
möjligheten att
anlägga gångväg
mellan Asklanda och
Skalle badplats.

§ 49
2014/KS0529
312 Svar på
motion av
Annette Carlson
(M) och Monica
Hermansson
Friedman (M);
Strandpromena
d mellan
Asklanda och
Skalle badplats

2016

Status,
Antal

Delvis
genomf
ört

Genom
fört

Kommentar

Rappor
tör

Perio
d

Arbetet ingår i ett
större sammanhang
där vi tillsammans med
Borås TME har tagit
fram ett
inriktningsdokument
för en
Evenemangsstrategi.
Dokumentet bejakar
Borås Stads ambition
om dels, att stödja de
befintliga arrangörerna
för stora evenemang
och tävlingar och dels,
att locka minst
ytterligare ett stort
evenemang varje år till
staden. Tanken är att
knyta
inriktningsdokumentet
till en plan för Borås
2021 och 400 års
jubileet. I detta arbetet
kommer tankar om var
och hur ett
evenemangsfält kan
finnas och fungera.
Inriktningsdokumentet
kommer att förädlas
under hösten och
tillställas
Kommunstyrelsen för
fastställande.

Tommy
Jingfors

Perio
d2
1/10
2016
/201
7

Strandpromenaden/sp
ången som ersätter
den borterroderade
strandsträckan är nu
färdigställd. Vi arbetar
även vidare med
förbättring/försköning
av angränsande
stenmur mellan
spången och
granntomten. Vi har
redan nu fått positiv
respons på arbetet.
Spången var redan

Tommy
Jingfors

Perio
d2
1/10
2016
/201
7
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innan den var helt
färdigställd mycket
uppskattad och har
återskapat möjligheten
att längs Öresjö
vandra hela sträckan
mellan Nabben och
fågeltornet i Skalle.
Fritids- och
folkhälsonämnden:uppdras komplettera
införandet av en öppen
vägg med andra
brottsförebyggande
åtgärder eller
övergripande
styrdokument.
Resurser bör också
läggas på dialog med
utövare, för att på
bästa sätt förstå och
bemöta det behov som
finns. - uppdras
genomföra en
utvärdering, avseende
bland annat mängden
klotter, ett år efter den
öppna väggens
införande. Om
utvärderingen visar att
klottret ökat ska frågan
om att stänga
graffitiväggen lyftas till
Kommunfullmäktige.

§ 325
2014/KS0632
809 Svar på
motion av Ida
Legnemark (V):
Inför lagliga
graffitiväggar i
Borås

2017
Delvis
genomf
ört

Den öppna väggen har
invigts i samband med
No Limit festival och är
placerad på den öde
tomten mellan Norrby
och Borås stadskärna
vid den befintliga
muren. Den
omgivande grönytan
har utfomats till en så
kallad pocketpark – en
urban parkmiljö där de
konstnärliga uttrycken
på väggen kombineras
med naturinslag i form
av det befintliga
björkbeståndet på
platsen. Inför 2018
föreslås att ärendet tas
upp igen och att en
mer utvecklad
installation utförs över
hela murens yta. Med
detta tvådelade
förfarande får lokala
utövare och
medborgare en
möjlighet att påverka
utformningen av
platsen i dialog med
Tekniska
förvaltningen,
Kulturförvaltningen
och Fritids- och
folkhälsoförvaltningen
under året 2017.
Således är ett av
uppdragen klart, nu
återstår att följa upp
effekterna av
införandet av den
öppna väggen. En
farhåga har varit att
klotter kan uppstå på

MarieLouise
Bengts
son

Perio
d2
1/10
2016
/201
7
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andra platser i den
offentliga miljön.
Fritids- och
folkhälsonämndens
förslag till förändringar
i
bidragsbestämmelsern
a godkänns att gälla
fr.o.m. 2016-01-01.
Fritids- och
folkhälsonämnden
uppdras att under
2016 se över vilka
effekter de socialt
riktade bidragen får
samt föreslå
förändringar för att
systemet ska komma
fler föreningar och
barn och unga till del.

§ 27
2015/KS0654
705 Revidering
av Borås Stads
bidragsbestäm
melser 2016

2015

Uppdra åt
berörda nämnder att
utreda och
iordningställa ett
aktivitetsområde för
gammal och ung på
det gamla
stationsområdet i
Gånghester, gärna i
samverkan med
föreningslivet.

§ 61
2014/KS0523
824 Svar på
motion av SvenErik Håkansson
(C) och
Alexander
Andersson (C);
Bygg ett
aktivitetsområde
på Gånghesters
stationsområde

2015

Delvis
genomf
ört

Delvis
genomf
ört

Föreningsenheten
utvärderar koninuerligt
arbetet som
föreningarna utför.
Tillsammans med
SISU och respektive
förening justerar vi
riktningen om det
behövs. Detta sker
genom nära dialog
med företrädare för
alla parter och även
andra projektsom
verkar inom samma
område.

Hans
Anders
son

Perio
d2
1/10
2016
/201
7

Tillsammans med
tidigare stadsdel Öster
och
Lokalförsörjningsförval
tningen har Fritids- och
folkhälsoförvaltningen
arrangerat 2 stormöten
i Gånghester för att
utröna vilka aktiviteter
som önskas och kan
genomföras vid det
gamla stationshuset.
Många bra uppslag
har kommit fram från
de boende i
närområdet. Fritidsoch
folkhälsoförvaltningen
har tagit ansvar för en
uppsnyggning av
området på utsidan
stationshusen och
förberett för boulespel.
Lokalförsörjningsförval
tningen har delvis
snyggat till
fastigheterna. En
utmaning ligger i
detaljplanen och
trafikverkets inställning
till vad som får

Tommy
Jingfors

Perio
d2
1/10
2016
/201
7
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bedrivas på platsen.
En bygglovsansökan
kommer att lämnas in
för ett staket som
skiljer järnvägen mot
verksamheten.
Fritids- och
folkhälsonämnden får i
uppdrag att, i
samverkan med
ansvarig nämnd för
äldreomsorg samt med
pensionärsföreningar,
tillföra
Välfärdsbokslutet
indikatorer för äldres
hälsa.

§ 72
2015/KS0497
009 Svar på
motion av AnneMarie Ekström
(FP);
Välfärdsbokslut
– även för äldre!

2016
Genom
fört

Folkhälsoenheten har
tagit fram förslag med
sju indikatorer för att
mäta hälsosamt
åldrande bland äldre i
åldern 65 år och äldre
i Borås. Indikatorerna
är: självskattad fysisk
och psykisk hälsa,
förtida dödsfall,
ekonomi, socialt
deltagande, fallolyckor
och
föreningsengagemang
. Fortsatt samverkan
med Vård- och
äldreförvaltningen och
föreningar för att få
ökad kunskap om
äldres behov och
levnadsförhållanden
kommer att ske.

Susann
e
Carlsso
n

Perio
d2
1/10
2016
/201
7

Ann
Kulland
er,
Linda
Anders
son

Perio
d2
1/10
2016
/201
7

I välfärdsbokslut 2016
som beslutades i
Fritids- och
folkhälsonämnden i
maj 2017 finns ett helt
avsnitt med Äldres
hälsa och uppföljning
av de indikatorer som
lyftes fram enligt ovan.
Arbeta aktivt
med
kompetensförsörjnings
planen för att säkra
rekryterings- och
kompetensutvecklings
behovet på kort och
lång sikt.

§ 148
2016/KS0266
020
Personalekono
misk
redovisning för
2015

2016
Genom
fört

"Fritids- och
folkhälsonämnden har
2017-08-22 antagit en
kompetensförsörjnings
plan (2017/FF0104)
som syftar till att
kartlägga befintlig
kompetens och
planera för framtidens
behov. Detta är
grunden i vårt arbete
med att utveckla,
behålla och attrahera
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personal.
Förvaltningen
fortsätter arbeta med
att aktivt behålla och
utveckla medarbetare
genom
kompetensutvecklings
planer som görs i
samband med årliga
medarbetarsamtal. De
yrken där vi har
särskilda behov är
simhallspersonal, där
pågår det ett särskilt
utvecklingsarbete
kopplat till utbildning,
karriarsvägar och
yrkesutveckling
tillsamans med flera
andra kommuner."

Fritids- och folkhälsonämnden föreslås godkänna redovisningen av uppdrag som ej
ingår i budget och översända skrivelsen till Kommunstyrelsen för kännedom.

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande
Ida Legnemark

Förvaltningschef
Tommy Jingfors

1 (4)

Datum

Diarienummer

2017-09-08

2017/FF0152 808

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66

Kraftsamling Sjöbo - ett socialt investeringsprojekt
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritid- och folkhälsonämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om att få använda
kvarvarande 3,0 mnkr som återstår av de sociala investeringsmedlen för att genomföra
Kraftsamling för en hållbar stadsdel – Sjöbo.
Fritids- och folkhälsonämndens övervägande
Fritids- och folkhälsonämnden följer varje år hur folkhälsan utvecklas inom staden.
Detta har gjorts under hela 2000-talet genom ett välfärdsbokslut. Den långa
tidsperioden visar hur de olika stadsdelarna långsiktigt utvecklas inom
folkhälsområdet. I många delar är det en positiv läsning, likt landet i övrigt så lever allt
fler allt längre och mår dessutom bättre. Samtidigt visar vårt välfärdsbokslut att
skillnaderna i hälsan ökar. Kopplingen hälsa, ekonomi och utbildning är slående. I de
områden där medelinkomsten är högst lever också människor längst och motsatsen
fattigdom leder till för tidig död.
Årets välfärdsbokslut visar på de lokala förutsättningarna utifrån de elva nationella
folkhälsomålen samt ytterligare ett område som handlar om äldres hälsa. Sammantaget
ger dessa fakta en bild av Sjöbo som bör uppmärksammas. Dessutom har
professionen, det vill säga personal inom socialtjänst, polis och på fritid, berättat om
en ogynnsam utveckling. Samtidigt är kanske Sjöbo den stadsdel med den största
potentialen att utvecklas till en attraktiv och unik stadsdel. De boende har via
medborgardialoger och enkäter uttryckt en stor optimism om Sjöbo, miljön och
närheten till friluftsliv och till centrum, boende- och fritidsmiljöer som kan utvecklas,
ett civilsamhälle som kan göra mera, innebär att stadsdelen har resurser att utvecklas.
Goda idéer som hittills har framkommit är att utveckla verksamheten på och runt
torget. Den tomma biografsalongen kan få nytt liv genom ett intresserat civilsamhälle,
torgets utformning och skötsel kan göras mer attraktivt och liknas med ett vardagsrum
fullt av initiativ och aktiviteter - tomma lokaler kan få ett meningsfullt utnyttjande biblioteket, fritidsgården, biografen och mötesplatsen kan ses som en helhet och
erbjuda ett större utbud av aktiviteter och nätverksbyggande. Civilsamhällets ökade
engagemang kan innebära fler initiativ på stadsdelen. Nya bostäder kan utvecklas när
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trafiken är omdirigerad. Allt detta och mycket mer ska ske på initiativ av de boende
och verksamma på Sjöbo.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Borås beslöt i september 2013 att införa sociala investeringar
och avsätta 20 miljoner kronor i syfte att moteverka långsiktiga ekonomiska och
mänskligt negativa händelseförlopp. Den primära målgruppen har varit barn och unga.
Projekten syftar till att hitta nya arbetssätt - metoder och modeller som hjälper till att
beskriva komplexa händelsekedjor som staden kan förhålla sig till utifrån social,
ekologisk och ekonomisk dimension för att långsiktigt nå hållbarhet.
Sociala investeringar kan beskrivas som ett ekonomiskt angreppsätt för att bryta
strukturella normer som exempelvis ungdomsarbetslöshet och därmed bryta negativa
livsmönster och negativa spiraler som medför mänskligt lidande och stora
samhällskostnader. Flera kommuner, utöver Borås, avsätter så kallade "fondmedel"
utanför ordinarie budget i syfte att bryta negativa mönster, minska risker och arbeta
förebyggande.
Borås har organiserat sociala investeringar på så sätt att det finns en politisk
Beredningsgrupp och en tjänstemannadriven Samordningsgrupp (leds av
kommunchef). Beslut om vilka projekt som ska få medel tas av Kommunstyrelsen.
Hittills har fem sociala investeringsprojekt beviljats medel ur den Sociala
investeringsfonden, 17 av 20 miljoner är förbrukade. Fem projekt har beviljats cirka
15,5 miljoner kronor.
 Modersmålsstöd SFI. De har beviljats 1,3 miljoner. Projektet pågick 2104-2016.
 Hela Väster – för minskat normbrytande beteende i skolan åk F-6. De har beviljats 3, 7
miljoner. Projektet pågår 2015-2017.
 Produktionsskolan - Arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och
metodutveckling i arbetet med unga vuxna långt från arbetsmarknaden. De har
beviljats 4,1 miljoner. Projektet pågår 2015-2017.
 Schysst kompis! De har beviljats 275 000. Projektet pågår 2015-2017.
 En kommun fri från våld - De har beviljats 5,7 miljoner. Projektet pågår 2015-2019.
Sjöboprojektet
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Kommunchefen har under våren samlat personer som ingår i Samordningsgruppen
plus ytterligare förvaltningschefer för att fortsätta föra en dialog i frågan. Under
dialogen har framkommit att ett sätt att ta ansvar för ett så kallat socialt
investeringstänk är att ta sig an ett helt område, en hel stadsdel, där alla som redan är
involverade - och där nytillkomna aktörer får en tydligare roll och ett tydligare ansvar.
Här ska invånarna vara medverkande och medstyrande - och efter en projektid på minst
tre år ska satsningarna vara så väl förankrade i stadsdelen att de lever vidare utan en
projektorganisation.
Efter vårens möten enades gruppen om en stadsdelsövergripande satsning, där
stadsdel Sjöbo föreslogs bli först ut. Arbetet (metoder och modeller) som görs på
Sjöbo ska sedan kunna appliceras på andra stadsdelar. Kommunchef och handläggare
har sedan haft möten med Beredningsgruppen angående Sjöboprojektet.
Beredningsgruppen beslutade att bjuda in åtta berörda nämnder för att informera om
satsningen. Den 29 augusti hölls ett större möte med representanter från åtta nämnder.
Mötet visade på en stor enighet och en politisk vilja att påbörja en gemensam satsning
på en hel stadsdel – Sjöbo (se bilaga).
Satsningen pågår från oktober 2017 till och med december 2020. Sedan bör man under
två år arbeta för att ”backa ut”. Ett förslag är att man via sociala investeringsmedel
anställer en processledare som inleder hösten 2017 med att kartlägga aktörer och
samtliga insatser från alla förvaltningar, bolag och andra myndigheter som redan utförs
idag. De bilder som då framträder med fakta och statistik blir projektets karta som
man sedan kan följa under tre år. Under senare delen av hösten kan processledaren
anställa en projektgrupp som består av förslagvis 5-8 Sjöboinvånare.
En styrgrupp kommer att tas fram i samverkan med invånarna på Sjöbo och de
medverkande aktörerna. Politisk ansvarsnämnd är Fritid- och folkhälsonämnden i nära
samarbete med Arbetslivsnämnden. En viktig del i sammansättningen av styrgruppen är en
jämn fördelning av kvinnor och män samt unga och gamla. I samverkan med andra
nämnder och förvaltningar utformas mål utifrån varje nämnds ansvarsområden. En
politisk referensgrupp bildas av de nämndpresidier som är mest aktiva i området.
Organisationen kan formas under det första halvåret.
Mål sätts för tre år – och sedan görs nya mål för ytterligare två år där staden backar ur
som projektledande och låter sjöboborna tillsammans med verksamma aktörer på
Sjöbo driva stadsdelen vidare mot en hållbar stadsdel.
En ansökan görs till Vinnova tillsammans med Innovationsplattform Borås och
Högskolans Science Park. I ansökan ingår bland annat att etablera ett innovationslabb
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– en innovationsmiljö. Innovationslabbet ska bland annat drivas utifrån ett
genusperspektiv och ett normkritiskt perspektiv. Dessutom ska Högskolan Borås
genomföra en implementeringsstudie; det vill säga samla in kunskap och resultat för
uppskalning, så att staden from 2021 kan implementera arbetsmetoder och resultat till
andra stadsdelar.
Bilagor
Kraftsamling för en hållbar stadsdel – Sjöbo

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande
Ida Legnemark
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

Kraftsamling för en hållbar
stadsdel - Sjöbo
En social investering
2017-09-05
Borås Stad
Carola Samuelsson
Tommy Jingfors
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Kraftsamling för en hållbar stadsdel - Sjöbo
Inledning
Man kan i backspegeln se att man egentligen kunnat förutse olika händelser, förlopp och olika
scenarier. Och det är så vi lär – genom erfarenheter. Kanske är alla miljonprogrammen sådana
backspegelhändelser. I Borås görs flera olika insatser i stadsdelar som exempelvis Hässleholmen,
Hulta och Norrby.
Nu kommer ett flertal signaler gällande stadsdel Sjöbo. Med den erfarenhet och kunskap vi har
förvärvat i liknande sammanhang är det nu dags att agera. Vi ser nu en möjlighet att göra en
stadsgemensam insats på Sjöbo.
Vi kan i både förebyggande syfte och i ett direkt agerande syfte - skapa en miljö och ett innehåll
för Sjöbos invånare som ger ett mervärde. För att kunna göra ett sådant avstamp och skapa en
hållbar stadsdel är det naturligtvis Sjöbos invånare som ska vara medskapare i satsningen då arbetet
rör deras vardag - deras boende och fritid.
Det finns flera olika fokusområden, till exempel struktur på byggnation, affärsliv, Sjöbotorget,
serviceinrättningar, kultur- och föreningsliv, och det allra viktigaste är att ta fram tydliga och inspirerande mål att samlas kring.
Tillsammans, Sjöbos invånare – de kommunala förvaltningarna och nämnderna – civilsamhället –
näringslivet – regionen och polis, kan vi kraftsamla för att utveckla Sjöbo till en attraktiv och välmående stadsdel som sjuder av positiva initiativ och med ett rikt kultur- och fritidsutbud. Tillvägagångsättet är unikt, inte i någon annan satsning har så många nämnder och förvaltningar slutit
upp för att gemensamt arbeta tillsammans. Utifrån var och ens ansvarsområde ska vi tillsammans
med de boende och verksamma på Sjöbo och civilsamhället skapa de bästa förutsättningarna för
ett framgångsrikt Sjöbo.
En viktig aktivitet/del är att etablera ett så kallat innovationslabb - en innovationsmiljö – en fysisk innovativ mötesplats där invånare kan mötas tillsammans med tjänstemän, företagare och
forskare. Där ska möten och samtal ske, där ska idéer lyftas och prövas. Där ska den lokala projektgruppen kunna fatta beslut om att fördela medel till innovationsdrivna invånarstyrda satsningar.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Borås beslöt i september 2013 att införa sociala investeringar och avsätta
20 miljoner kronor i syfte att moteverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp. Den primära målgruppen har varit barn och unga. Projekten syftar till att hitta nya arbetssätt - metoder och modeller som hjälper till att beskriva komplexa händelsekedjor som staden
kan förhålla sig till utifrån social, ekologisk och ekonomisk dimension för att långsiktigt nå hållbarhet. För att lyckas med sociala inversteringar krävs att projekten medverkar på utvärderingsverkstad (Högskolan Borås), följeforskning och utvärdering (KS skrivelse Dnr/KS0239).
Målet med sociala investeringar i Borås är att:
”Motverka långsiktiga ekonomiska negativa händelseförlopp genom att tidigt identifiera riskgrupper och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i god tid.”
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Sociala investeringar kan beskrivas som ett ekonomiskt angreppsätt för att bryta strukturella normer
som exempelvis ungdomsarbetslöshet och därmed bryta negativa livsmönster och negativa spiraler som medför mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Flera kommuner, utöver Borås,
avsätter så kallade "fondmedel" utanför ordinarie budget i syfte att bryta negativa mönster,
minska risker och arbeta förebyggande.
Det ekonomiska angrepssättet vilar på ett "humanistiskt investeringstänk", som innebär att ta sig
an en större komplexitet med nya horisontella arbetssätt över både förvaltnings- och myndighetsgränser. Det innebär också att man arbetar innovativt och långsiktigt. Många kommuner har startat arbetet med sociala investeringar. Få har ”lyckats”. Det kanske ännu är tidigt att säga att de
”inte lyckats”, men få kommuner har hittat ”rätt”.
Borås har organiserat sociala investeringar på så sätt att det finns en politisk Beredningsgrupp
(sex politiker, varav två kommunalråd) och en tjänstemannadriven Samordningsgrupp (leds av
kommunchef). Beslut om vilka projekt som ska få medel tas av Kommunstyrelsen och återrapporteringen sker till styrelsen. Det finns en handläggare som leder samordningsarbetet och är länken mellan alla grupperingar som nämnts. Handläggare träffar projekten både enskilt och tillsammans med de upphandlade konsulterna.
Det finns fem sociala investeringsprojekt:
 Modersmålsstöd SFI. De har beviljats 1,3 miljoner. Projektet pågick 2104-2016. Projektet är
implementerat.
 Hela Väster – för minskat normbrytande beteende i skolan åk F-6. De har beviljats 3, 7 miljoner.
Projektet pågår 2015-2017.
 Produktionsskolan - Arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och metodutveckling i arbetet med unga vuxna långt från arbetsmarknaden. De har beviljats 4,1 miljoner. Projektet pågår 2015-2017.
 Schysst kompis! De har beviljats 275 000. Projektet pågår 2015-2017.
 En kommun fri från våld - De har beviljats 5,7 miljoner. Projektet pågår 2015-2019.
Företaget Payoff lär alla projekt socioekonomiska beräkningar, Payoff kommer att redovisa en
socioberäkning på varje avslutat projekt. Företaget Sweco utvärderade det första projektet (Modersmålsstöd - SFI) som nu är implementerat. Swecos slutrapport är diarieförd. Företaget VOK i
Västsverige AB fick i juni 2016 i uppdrag att följa de övriga fyra projekten samt göra en samlad
utvärdering av samtliga fem projekten efter projektens avslut.
En metodbok håller på att skrivas av Högskolan Borås. Både Payoff och handläggare skriver
varsitt avsnitt i boken. Den ska visa hur ett socialt investeringsarbete kan drivas, med både fördelar och nackdelar och dess komplexitet.
17 av 20 miljoner är förbrukade. Fem projekt har beviljats cirka 15,5 miljoner kronor. Konsulter,
upphandlingskostnader, utvärderingsverkstad på högskolan och metodboken har tillsammans
kostat cirka 1,5 miljon. Ett projekt är implementerat, två projekt avslutas i december 2017, ett avslutas i december 2018 och det sista projektet håller på till december 2019.
Projekten har varit lyckosamma på många vis, men det har också varit både stora och små utmaningar och hinder. Vad kan vi lära av dessa projekt och vilka organisatoriska lärdomar kan vi ta
med utifrån dessa år? Utan att ha resultat från slututvärderingen - så verkar det som om projekten
haft framgångar med avsedda målgrupper (till exempel elever) men mött svårigheter och hinder
organisatoriskt.
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Organisatoriskt ansvar
Kommunchefen har samlat de personer som ingår i Samordningsgruppen plus ytterligare förvaltningschefer, samt budgetchef och ekonomichef för att fortsätta föra en dialog i frågan. Fyra möten har hållits under våren 2017. Under dialogen har framkommit att ett sätt att ta ansvar för ett
så kallat socialt investeringstänk är att ta sig an ett helt område, en hel stadsdel, där alla redan är
involverade och där nytillkomna aktörer får en tydligare roll och ett tydligare ansvar. Här ska invånarna vara medverkande och medstyrande - och efter en projektid på minst tre år ska satsningarna
vara så väl förankrade i stadsdelen att de lever vidare utan en projektorganisation.
Efter fyra möten enades gruppen om en stadsdelsövergripande satsning, där stadsdel Sjöbo föreslogs bli först ut. Arbetet (metoder och modeller) som görs på Sjöbo ska sedan kunna appliceras
på andra stadsdelar.
Kommunchef och handläggare har sedan haft möten med Beredningsgruppen angående Sjöboprojektet. Beredningsgruppen beslutade att bjuda in åtta berörda nämnder för att informera om
satsningen. Den 29 augusti hölls ett större möte med representanter från åtta nämnder. Mötet visade på en stor enighet och en politisk vilja att påbörja en gemensam satsning på en hel stadsdel Sjöbo.

Varför börjar vi med Stadsdel Sjöbo?
Fritids- och folkhälsonämnden följer varje år hur folkhälsan utvecklas inom staden. Detta har
gjorts under hela 2000-talet genom ett välfärdsbokslut. Den långa tidsperioden visar hur de olika
stadsdelarna långsiktigt utvecklas inom folkhälsområdet. I många delar är det en positiv läsning,
likt landet i övrigt så lever allt fler allt längre och mår dessutom bättre. Samtidigt visar vårt välfärdsbokslut att skillnaderna i hälsan ökar. Kopplingen hälsa, ekonomi och utbildning är slående.
I de områden där medelinkomsten är högst lever också människor längst och motsatsen fattigdom leder till för tidig död.
Årets välfärdsbokslut visar på de lokala förutsättningarna utifrån de elva nationella folkhälsomålen samt ytterligare ett område som handlar om äldres hälsa. Sammantaget ger dessa fakta en bild
av Sjöbo som bör uppmärksammas. Dessutom har professionen, det vill säga personal inom socialtjänst, polis och på fritid, berättat om en ogynnsam utveckling. Samtidigt är kanske Sjöbo den
stadsdel med den största potentialen att utvecklas till en attraktiv och unik stadsdel. De boende
har via medborgardialoger och enkäter uttryckt en stor optimism om Sjöbo, miljön och närheten
till friluftsliv och till centrum, boende- och fritidsmiljöer som kan utvecklas, ett civilsamhälle som
kan göra mera, innebär att stadsdelen har resurser att utvecklas.
Goda idéer som hittills har framkommit är att utveckla verksamheten på och runt torget. Den
tomma biografsalongen kan få nytt liv genom ett intresserat civilsamhälle, torgets utformning och
skötsel kan göras mer attraktivt och liknas med ett vardagsrum fullt av initiativ och aktiviteter tomma lokaler kan få ett meningsfullt utnyttjande - biblioteket, fritidsgården, biografen och mötesplatsen kan ses som en helhet och erbjuda ett större utbud av aktiviteter och nätverksbyggande. Civilsamhällets ökade engagemang kan innebära fler initiativ på stadsdelen. Nya bostäder
kan utvecklas när trafiken är omdirigerad. Allt detta och mycket mer ska ske på initiativ av de boende och verksamma på Sjöbo.
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Hur kan man ta sig an denna satsning?
Satsningen bör pågå från oktober 2017 till och med december 2020. Sedan bör man under två år
arbeta för att ”backa ut”. Ett förslag är att man via sociala investeringsmedel anställer en processledare som inleder hösten 2017 med att kartlägga aktörer och samtliga insatser från alla förvaltningar, bolag och andra myndigheter som redan utförs idag. De bilder som då framträder med
fakta och statistik blir projektets karta som man sedan kan följa under tre år. Under senare delen
av hösten kan processledaren anställa en projektgrupp som består av förslagvis 5-8 sjöboinvånare.
Hur ska projektorganisation se ut? Styrgrupp kommer att tas fram i samverkan med invånarna på
Sjöbo och de medverkande aktörerna. Politisk ansvarsnämnd är Fritid- och folkhälsonämnden i
nära samarbete med Arbetslivsnämnden. En viktig del i sammansättningen av styrgruppen är en
jämn fördelning av kvinnor och män samt unga och gamla. I samverkan med andra nämnder och
förvaltningar utformas mål utifrån varje nämnds ansvarsområden. En politisk referensgrupp bildas av de nämndpresidier som är mest aktiva i området. Organisationen kan formas under det
första halvåret.
Mål sätts för tre år – och sedan görs nya mål för ytterligare två år där staden backar ur som projektledande och låter sjöboborna tillsammans med verksamma aktörer på Sjöbo driva stadsdelen
vidare mot en hållbar stadsdel.
En ansökan görs till Vinnova tillsammans med Högskolans Science Park. I ansökan ingår bland
annat att etablera ett innovationslabb – en innovationsmiljö. Dessutom vill vi att Högkolan Borås
blir ansvariga för att samla in kunskap och resultat, så att vi kan implementera arbetsmetoderna
till andra stadsdelar i framtiden.

Vad kan Innovationsplattform Borås ha för roll?
Innovationsplattform Borås (IPB) är en Vinnovasatsning 2016-2018 med målet att arbeta med
hållbar stadsutveckling. Vinnova är en innovationsmyndighet som delar ut mellan 3 - 4 miljarder
till olika projekt varje år. Vinnova har ett regeringsuppdrag att främja processer som bidrar till innovationskraft i offentlig verksamhet. Ett antal insatser genomförs inom området, bland annat
kring innovationsupphandling och testbäddar (till exempel labb).
Det finns sex plattformar i Sverige: Malmö, Lund, Göteborg, Stockholm, Kiruna och Borås. Det
finns en nationell plattform som samordnar plattformarna och som för samtal med myndigheter
och departement. IPB är en fortsättning på Innovationsplattform Norrby. IPB är ett samverkansprojekt mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Borås Högskola och RISE (före detta SP).
I en kraftsamling som denna är Sjöbos behov, invånarna och alla involverades idéer de viktigaste
byggstenarna. Att våga inse behoven och att våga pröva. Plattformens uppdrag är bland annat att
få staden att arbeta tvärdisciplinellt och medverka till att få civilsamhället, brukare och invånare
delaktiga. Också att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik. Ett annat viktigt uppdrag är
att se på hinder till varför hållbar stadsutveckling inte kommer framåt. Forskning finns. Kunskap
och vetskap finns, men få städer kommer framåt i hållbar stadsutveckling.
Det är av största vikt att Sjöboprojektet drivs innovationsbaserat. Att det finns frihet att testa och
pröva och utvärdera, om och om igen. En viktig del blir att invånarna får tillgång till innovationsmedel, minst en miljon föreslås under de två första åren. Mycket har gjorts i tidigare nationella
satsningar – staden måste våga vara både radikal och prövande. Det finns mängder av lokala idéer
som kan bidra till ett lyckat projekt.
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IPBs roll är att tillsammans med Science Park ge Sjöboprojektet hög innovationshöjd. Att ha
fortlöpande kontakt med högskolans forskare. IPB bör ingå i någon form av styrgrupp eller referensgrupp. IPB medverkar i/som stöd till innovationslabbet. IPB stöttar/coachar processledaren
i ett innovativt ledarskap.

Ansökan om medel
Borås Stad planerar, tillsammans med Högskolans Science Park Borås, att söka medel från Vinnova för att delfinansiera Sjöboprojektet. Utlysningen benämns Social innovation mot segregation, och
har deadline redan 27 september.
Vinnova kan finansiera de delar i projektet som handlar om att etablera en innovationsmiljö (innovationslabb) på Sjöbo dit berörda aktörer från kommun, akademi, civilsamhälle och företag
bjuds in för att testa nya idéer för hur Sjöbo kan utvecklas hållbart.
Borås Stad kommer att ha en projekttid på tre år. Vinnovas finansierar enligt ansökan, ett projektarbete under två år. Det är viktigt att lägga en budget utifrån de förutsättningarna.
Om Fritids- och folkhälsonämnden får tillgång till kvarvarande 3 miljoner från sociala investeringar, har vi en utgångsbudget på 3 miljoner. Arbetslivsförvaltningen bidrar med 1,75 miljoner
kronor till arbetsmarknadsåtgärder inom befintlig budget. Det innebär att staden i nuläget har en
budget på 4,75 miljoner. Staden kommer att ansöka om 4 miljoner kronor från Vinnova, då de
har en finansieringsgrad på 50 %. Det skulle betyda att projektet har en budget på 8,75 miljoner
att fördela på två respektive tre år.
Innovationslabbet sker i samverkan med Högskolans Science Park1 (Borås Living Lab), samt Innovation Square (morgondagens läromiljöer)2, Konfektionsfabrik 4.03 och Tjafs4.
Innovationslabbet skulle kunna innehålla tre delar. Det kan förändras på vägen när invånarna sagt
sitt, men en tanke kan vara:
 Maker space, i två delar i uppstartsläget. Exempelvis elektroniskt/tekniskt och sömnad.
 Cirkulär ekonomi – inköp för utlåning av verktyg, maskiner, cyklar med mera. Denna del
skulle vidare kunna skapa fler kreativa idéer kring reparationer och utlåning. Här finns
flertal öppningar för både socialt företagande och företagande.
 Medborgardialog – samtal och förverkligande av idéer. Att få invånarna att engagera sig är
nyckeln i detta projekt. Det blir ”indrivarnas” uppdrag, att få invånarna att komma till
Mötesplatsen och till Innovationslabbet och att stötta invånare att förverkliga sina idéer.
1

Science Park Borås, en del av Högskolan i Borås, är en innovativ mötesplats mellan forskare, företag och samhällets aktörer. Uppdraget är att
skapa förutsättningar för företags- och verksamhetsutveckling, för utveckling och etablering av nya företag och för uppkomsten av nya affärsmöjligheter.
2 Innovation Square ska initiera och driva ett antal innovationsprojekt inom det rumsliga som fungerar som internationella exem pel på
”good practice” för hållbar innovation i rummet. Det innefattar innovationer, produktutveckling och affärsmodeller för en cirkulär
ekonomi inom inredningsvärdekedjan. I detta kan ingå att bidra till att stärka kunskapen och utveckla rutiner inom offentlig sektor för
att göra mer medvetna val vid upphandling och inredning av offentliga miljöer .
3 Den nya textila anläggningen ska erbjuda en arbetsplats för 100 konfektionsarbetare. Här ska nya affärsmodeller med fokus på cirkulär ekonomi
och flexibilitet prövas kopplat till hållbar utveckling och "design för re:design" samtidigt som maskinparken kan användas för validering av kompetenser inom sömnad.
4 Bakgrunden till projektet TJAFS är att avfallssystemet i Sverige är uppbyggt efter normen att äga en bil. Du behöver ofta en bil för att göra dig
av med skrymmande och farligt avfall, och föra bort det till en återvinningscentral, vilket innebär att det blir nedskräpat i större utsträckning i
områden där invånarna saknar tillgång till bil. Detta diskriminerar bland annat äldre och människor med funktionsvariationer, men det har även
visat sig att systemet bidrar till främlingsfientlighet. I vissa områden skylls nedskräpning, som är en konsekvens av systemets brister, på människors etniska bakgrund. I projektet ska en ny tjänst för ett biloberoende inkluderande avfallssystem utvecklas. Projektet drivs av aktörer från kommun, näringsliv och forskning med involvering av invånare. Resultatet kan innefatta en ny IT-tjänst/app, någon form av återbruk samt socialt och
lokalt företagande.
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Förslag på budget
Från Sociala investeringsfonden
Processledare under tre år – 650 000 x 3 år.
Omkostnader för projektledaren (lokaler, data, telefon mm)
Omkostnader för möten, workshops, utbildningar, nätverksbyggande
Summa;
Övriga budgeterade medel inom staden
Arbetsmarknadsrelaterade insatser från Arbetslivsnämnden
Summa;
Totalt Borås Stad;
Ansökan till Vinnova
Innovationsmedel till invånarna under tre år
Event och andra initiativ från civilsamhället
”Innovationslabb” under två år
Personalkostnader
Hyra lokaler
Verktyg, maskiner – cirkulär ekonomi
Högskolan Borås – ”appliceringsarbete” pris:
Summa;
Totalt Vinnova;
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1 950 000
150 000
900 000
3 000 000
1 750 000
1 750 000
3 750 000 kr
1 500 000
500 000
1 000 000
250 000
500 000
250 000
4 000 000
4 000 000 kr

1 (2)

Datum

Diarienummer

2017-08-31

2016/FF0190 ???

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66

Avtal med IK Ymer om arrangörskap avseende
European Athletics U20 Championships 2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner det upprättade avtalet med IK Ymer om
arrangörskap avseende European Athletics U20 Championships 2019.
Fritids- och folkhälsonämndens sammanfattning
Idrottsklubben Ymer och Borås Stad, genom Fritids- och folkhälsonämnden, har
träffat ett avtal om genomförande av rubricerat arrangemang.
Bakgrund
Europeiska Friidrottsförbundet (EAA) är huvudman för European Athletics U20
Championships 18-21 juli 2019 i Borås. Föreningen och Staden står som operativ
genomförare för arrangemanget tillsammans med Svenska Friidrottsförbundet (SFIF).
I samband med ansökan om mästerskapen har Staden och Föreningen godkänt tre
dokument som ligger till grund för arrangemanget;
1) Organiser Agreement, avtalet mellan EAA, SFIF och Staden om arrangemanget.
2) Bidding Application Form, en beskrivning av Stadens och föreningens åtagande
inklusive budget.
3) Organising Manual, en manual för evenemanget framtaget av EAA som beskriver
hur och vad vi ska göra.
Föreliggande avtal reglerar ansvarsförhållandena mellan Staden och Föreningen och är
ämnat att förtydliga de åtagande som åvilar endera parten.
Organisation
Staden, Föreningen och SFIF utser en lokal organisationskommitté (LOC) som arbetar
strategiskt med evenemanget. I LOC finns representanter från Staden, Föreningen och
SFIF. Ordförande och vice ordförande utses av SFIF, projektledare och högst ansvarig
tjänsteman utses av Staden och Föreningen tillsammans. Övriga deltagare i LOC
kommer från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås TME samt Föreningen, eller
av organisationen utsedd person. I det bifogade avtalet finns beskrivet vad LOC
ansvarar för.

2 (2)

Datum

Diarienummer

2017-08-31

2016/FF0190 ???

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66

Ekonomi/budget
Staden står för kostnader för LOC:s möten. Parterna står själva för rese- och
logikostnader som uppkommer genom deltagandet i LOC.
Samtliga övriga kostnader, personal, aktiviteter i centrum med mera för evenemanget,
som enligt avtalet åvilar LOC, ska täckas av den budget som LOC fastställer för och
som Staden har anvisat för arrangemanget.
Staden avsätter erforderliga medel för arrangemanget och har ansvar för den tilldelade
budgetramen. Projektledaren anställs av IK Ymer under perioden 1 september 2017 –
30 september 2019. Anställningen är deltid fram till 1 maj 2018 då Projektledaren
arbetar heltid till den 30 september 2019. IK Ymer får ett projektledarstöd under
motsvarande tid på 1 100 000 kr inklusive sociala avgifter. Övriga administrativa
kostnader för evenemanget ska inrymmas i den anvisade budgeten.
Anläggningarna Ryavallen, Ryahallen och Borås Arena med logevåning upplåts
hyresfritt till LOC under arrangemanget. Eventuella övriga tjänster, som normalt inte
ingår vid hyresupplåtelse, som Staden tillhandahåller, ska budgeteras och bekostas av
LOC.
Samverkan
Samverkan har skett mellan Svenska Friidrottsförbundet och IK Ymer.
Bilagor
Avtalet med IK Ymer

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande
Ida Legnemark
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

Idrottsklubben Ymer (nedan Föreningen) org nr 864500-3024 och Borås Stad, genom Fritidsoch folkhälsonämnden (nedan Staden) org nr 212000-1561 har träffat följande

Avtal om arrangörskap avseende European
Athletics U20 Championships 18-21 juli 2019.

Bakgrund
Europeiska Friidrottsförbundet (EAA) är huvudman för European Athletics U20
Championships 18-21 juli 2019 i Borås. Föreningen och Staden står som operativ
genomförare för arrangemanget tillsammans med Svenska Friidrottsförbundet (SFIF).
I samband med ansökan om mästerskapen har Staden och Föreningen godkänt tre dokument
som ligger till grund för arrangemanget;
1) Organiser Agreement, avtalet mellan EAA, SFIF och Staden om arrangemanget.
2) Bidding Application Form, en beskrivning av Stadens och föreningens åtagande inkl
budget.
3) Organising Manual, en manual för evenemanget framteget av EAA som beskriver hur och
vad vi ska göra.
Föreliggande avtal reglerar ansvarsförhållandena mellan Staden och Föreningen och är ämnat
att förtydliga de åtagande som åvilar endera parten.

Organisation
Staden, Föreningen och SFIF utser en lokal organisationskommitté (LOC) som arbetar
strategiskt med evenemanget. I LOC finns representanter från Staden, Föreningen och SFIF.
Ordförande och vice ordförande utses av SFIF, projektledare och högst ansvarig tjänsteman
utses av Staden och Föreningen tillsammans. Övriga deltagare i LOC kommer från Fritidsoch folkhälsoförvaltningen, Borås TME samt Föreningen.
LOC ansvarar för;
• upprättande av mål
• fastställande av budget
• fastställande av biljettpriser
• fastställande av marknads- och marknadsföringsplan
• regelbunden budgetuppföljning
• att ansvarig tjänsteman regelbundet informerar om den operativa
organisationens arbete
• att aktivt arbeta för ett ökat intresse för friidrott och European Athletics U20
Championships, både före och under evenemanget
• planering, genomförande och uppföljning av evenemanget.

Föreningen är sammankallande i LOC och Staden har sekreterarskapet. Kommunen justerar
alltid protokollet.

Ekonomi/budget
Staden står för kostnader för LOC:s möten. Parterna står själva för rese- och logikostnader
som uppkommer genom deltagandet i LOC.
Samtliga övriga kostnader, personal, aktiviteter på stan med mera för evenemanget, som
enligt avtalet åvilar LOC, ska täckas av den budget som LOC fastställer för och som Staden
har anvisat för arrangemanget.
Staden avsätter erforderliga medel för arrangemanget och har ansvar för den tilldelade
budgetramen. Projektledaren anställs av IK Ymer under perioden 1 september 2017 – 30
september 2019. Anställningen är deltid fram till 1 maj 2018 då Projektledaren arbetar heltid
till den 30 september 2019. IK Ymer får ett projektledarstöd under motsvarande tid på
1 100 000 kr inkl sociala avgifter.
Anläggningarna Ryavallen, Ryahallen och Borås Arena med logevåning upplåtes hyresfritt till
LOC under arrangemanget. Eventuella övriga tjänster, som normalt inte ingår vid
hyresupplåtelse, som Staden tillhandahåller, ska budgeteras och bekostas av LOC.

Kringaktiviteter
Staden står som värd för en bankett med representanter från EAA, SFIF samt övriga inbjudna
gäster. Kostnaden för banketten söks i särskild ordning genom Representationskommittén.
Staden kommer i övrigt att medverka till att European Athletics U20 Championships 18-21
juli 2019 på alla sätt blir en upplevelse att minnas för såväl tävlande och funktionärer som
åskådare och boråsare i allmänhet.

Borås 2017-09-

Borås 2017-09-

Ida Legnemark
Ordf Fritids- och folkhälsonämnden
Borås Stad

Kjell Persson
Ordf IK Ymer
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Ansökan från Sandareds TK om att arrangera Borås
Challenger 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås besluta att stödja Sandareds TK i
arrangemanget med 100 000 kr vardera för dam- resp. herrklassen i Borås Challenger
2018.
Fritids- och folkhälsonämndens sammanfattning
Sandareds TK ansöker om stöd för att arrangera Borås Challenger i tennis på de nya
utebanorna i Sandared sommaren 2018. Arrangemanget är proffstennis på högsta
nivån och ingår i ATP Challenger Tour, där det finns ca 130 tävlingar varje år i hela
världen. Vid varje tävling finns prispengar i storleksordningen 43 000 – 127 000 Euro
beroende på vilken nivå tävlingen har. I Sverige finns sedan tidigare en motsvarande
tävling i Båstad – Båstad Challenger.
Den höga klassen på tävlingen ställer stora krav på organisationen. ATP tillsätter
Supervisor och fyra huvuddomare, Svenska tennisförbundet tillsätter två huvuddomare
och är behjälplig med kompetens och erfarenhet samt i förekommande fall med
rekrytering av linjedomare och övrig personal med specialistkompetens. Sandareds TK
ansvarar för övrig personal och genomförande enligt det regelverk ATP har satt upp.
Kostnadsmassan för arrangemanget ligger på ca 1,2 – 1,6 miljoner kronor. Sandareds
TK har obegränsade möjligheter att söka egna sponsorer för arrangemanget.
Fritids- och folkhälsonämndens övervägande
Att Sandareds TK kan vara med och arrangera stora internationella tävlingar är
meriterande och bra för Borås som idrotts- och arrangörsstad. Det finns få
motsvarande tävlingar i Sverige idag, vilket innebär att uppmärksamheten blir desto
större. Vi har tidigare, tillsammans med våra tennisföreningar i Borås, och i samverkan
med Svenska Tennisförbundet arrangerat Davis Cup (herrlandlaget) och Fed Cup
(damlandslaget) i Boråshallen. Två arrangemang som var välbesökta och kritikerrosade.
Stödet från Fritids- och folkhälsonämnden är ett arrangörsstöd som kan täcka
omkostnader i form av exempelvis läktare, logi och tranporter. Dock ej prispengar. Att
arrangera både dam- och herrtävling är en förutsättning för arrangörsstödet.
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FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande
Ida Legnemark

Förvaltningschef
Tommy Jingfors

båstad
challenger

TORSDAG 7 JULI
Matches start at 11.00
COURT 2
Albert Montanes (ESP) [6]
vs
Carlos Berlocq (ARG) [3]
Followed by
Carl Söderlund (SWE) [WC]
vs
Daniel Gimeno-Traver (ESP)

Sensationen
Söderlund
Han spelar sitt livs första huvudtävling
på ATP Challenger Tour. Nu är Carl
Söderlund, 19 år gammal, ensam
svensk klar för kvartsfinal i Båstad.
Den 611-rankade svensken fick ett
wildcard till Båstad Challenger och tog
vara på chansen på bästa sätt. I går
skrällde han två gånger om i turneringen. Först mot Sverigetvåan Christian
Lindell och timmarna senare mot Elias
Ymers överman Thomas Fabbiano,
rankad 113 i världen och seedad fyra.
Båda matcherna vanns i raka set.
– Jag har aldrig varit så glad, sa
svensken efteråt.
Nu laddar ”Calle” om för nästa
uppgift. I dag ställs han mot spanjoren
Daniel Gimeno-Traver, tidigare topp
50-rankad och nu 159:a i världen.
Mer svenskt: två svenskpar har
chansen när kvartsfinalerna i dubbel-

turneringen ska spelas. Isak Arvidsson
och Fred Simonsson, titelvinnare
i challengern i Jönköping i mars i år,
har chans att nå ännu en semifinal. Då
måste hemmahoppen slå Andre Ghem
och Albert Montanes. Andraseedade
favoriterna Johan Brunström och
Andreas Siljeström fick en bra start på
turneringen i går och möter Dubarenco/
Dustov.
Missa inte! Räkna med grustennis
i världsklass på bana 2 när Albert
Montanes (sex ATP-titlar på grus) och
Carlos Berlocq (två) inleder dagens
spel klockan 11.00.
Titelfavoriten Horacio Zeballos
har imponerat i Båstad och möter nu
Marko Tepavac. Henri Laaksonen,
som i går slog ut toppseedade Evgeny
Donskoy, spelar kvartsfinal mot
Roberto Carballes Baena.

Not before 14.00
Maxim Dubarenco (BLR)/Farrukh Dustov (UZB)
vs
Johan Brunström/Andreas Siljeström (SWE) [2]
COURT 3
Henri Laaksonen (SUI)
vs
Roberto Carballes Baena (ESP) [5]
Followed by
Marko Tepavac (SRB)
vs
Horacio Zeballos (ARG) [2]
Not before 14.00
Isak Arvidsson (SWE)/Fred Simonsson (SWE)
vs
Andre Ghem (BRA)/Albert Montanes (ESP)

LIVE!
Kan du inte se alla matcher
i Båstad Challenger på plats?
Ingen fara. Följ spelet via
livestream och livescore
på www.Tennis.se

1

WC
WC

RUS

SILVA, Frederico Ferreira

DONSKOY, Evgeny

ARVIDSSON, Isak

ERIKSSON, Markus

LAAKSONEN, Henri

POR
SUI

SWE

JANKOVIC, Miki

SWE

SRB

ESP

3

BRA

SRB

SRB

BLR

ARG

ARG

ESP

IND

RUS

SLO

KARATSEV, Aslan

GHEM, Andre

TEPAVAC, Marko

DJERE, Laslo

DUBARENCO, Maxim

KICKER, Nicolas

BERLOCQ, Carlos

RIBA, Pere

GUNNESWARAN, Prajnesh

RUBLEV, Andrey

ZEMLJA, Grega

DONSKOY [1]
64 63
LAAKSONEN
63 26 63
ARVIDSSON
62 76(7)

ZEBALLOS [2]
64 62

KARATSEV
64 64

TEPAVAC
63 60

KICKER [8]
75 62

BERLOCQ [3]
62 63

RUBLEV
67(3) 75 76(3)

ZEMLJA
75 16 76(2)

MONTANES [6]
62 75

DUSTOV
46 62 62

GIMENO-TRAVER
67(5) 64 61

SÖDERLUND
75 62

FABBIANO [4]
36 64 62

CARBALLES
Q NED GRIEKSPOOR, Scott
BAENA [5]
CARBALLES BAENA, Roberto 62 64
5

FABBIANO, Thomas
YMER, Elias

ITA
SWE

SODERLUND, Carl

4

SWE

GIMENO-TRAVER, Daniel

WC

ESP

ZOPP, Jurgen

LINDELL, Christian

EST

DUSTOV, Farrukh

SWE

UZB

MONTANES, Albert

MUNOZ DE LA NAVA, Daniel

ESP

VELOTTI, Agustin

ESP

WC

7
6
ARG

8

RUS

ZHANG, Ze

VIOLA, Matteo

Q

CHN

ZEBALLOS, Horacio

ITA

Q

ARG

Q

2

LAAKSONEN
62 64

CARBALLES
BAENA [5]
64 64

SÖDERLUND
64 76(4)

GIMENOTRAVER
62 62

MONTANES [6]
62 63

BERLOCQ [3]
63 67(5) 62

TEPAVAC
62 76(2)

ZEBALLOS [2]
62 61

[1] PERALTA
ZEBALLOS
61 63

[4] FABBIANO
ZOPP
63 63

[1] PERALTA
ZEBALLOS
62 64

PERALTA, Julio CHI
ZEBALLOS, Horacio ARG

1

3

BERGEVI, Filip SWE
SÖDERLUND, Carl SWE WC

ERIKSSON, Markus SWE
SEKULIC, Milos SWE

DE WAARD, Steven AUS
LINDELL, Christian SWE

FABBIANO, Thomas ITA
ZOPP, Jurgen EST

DUBARENCO, Maxim BLR
DUSTOV, Farrukh UZB

KICKER, Nicolas ARG
VELOTTI, Agustin ARG

BRUNSTRÖM, Johan SWE
SILJESTRÖM, Andreas SWE

2

HURKACZ, Hubert POL
ROSENHOLM, Patrik SWE WC

4

APPELGREN, Daniel SWE
MRIDHA, Jonathan SWE WC

DJERE, Laslo SEB
JANKOVIC, Miki SRB

GHEM, Andre BRA
MONTANES, Albert ESP

ARVIDSSON, Isak SWE
SIMONSSON, Fred SWE

GONG, Mao-Xin CHN
ZHANG, Ze CHN

KARATSEV, Aslan RUS
TEPAVAC, Marko SRB
KARATSEV
TEPAVAC
WO CARBALLES BAENA, Roberto ESP
RIBA, Pere ESP

ARVIDSSON
SIMONSSON
63 64

GHEM
MONTANES
63 63

ERIKSSON
SEKULIC
63 64

[4] FABBIANO
ZOPP
WO

DUBARENCO
DUSTOV
36 63 10-7

[2] BRUNSTRÖM
SILJESTRÖM
62 61
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www.atpworldtour.com/en/atp-challenger-tour

Vad är det?
•
•
•
•
•
•
•

Proffstennis på näst högsta nivån för herrar.
Goverment body = ATP
Ca 130 tävlingar världen över årligen
Prispengar mellan €43000+H och €127000
Hög spelarnivå (Topp runt 100 i världen)
Ägare – ”lokal organisation eller aktör”
Båstad Challenger 8-15 juli

Organisation
• ATP tillsätter Supervisor + 4 huvuddomare
• SvTF tillsätter 2 huvuddomare
• SvTF bidrar med kompetens och erfarenhet
samt i förekommande fall med rekrytering av
linjedomare och övrig personal med
specialistkompetens.
• Lokala organisationen ansvarar för övrig
personal och genomförande enligt ATPs
regelverk.

Anläggning och service
•
•
•
•
•
•
•
•

Minst 3 matchbanor
Träningsbanor
Omklädningsrum och Fysiorum
Utrymme för supervisor, domare etc
Servering
Publikkapacitet
Transportservice
Hotell

Ekonomi - Sponsorer
• Kostnadsmassa 1,2 miljoner SEK
• Egna ”obegränsat” antal sponsorer

Borås Challenger 2018
Intäkter
Biljetter
Sponsorer

Övriga intäkter
Totalt intäkter

ATP live streaming, Live score refund

0
0
100000
100000

förutsatt att ATP väljer att sända

Kostnader (brutto inkl moms)
Spelare
Prispengar + skatt
Skatt
Hotell
ATP
sanktionsavgfit
Huvuddomare designated(4 st)
Mat, resor (4 domare + supervis.)

Anläggning
Anläggningskostnader
Lokala klubbar
Säkerhet
Spelunderlag
Byggnationer
Reklam banor
Teknik
Service

€ 64000 x 9,50 kr

15% av €64000
€4000 x 9.50
hotell, resor, mat (5 pers)

bygg, tält etc
arrangörsbidrag, garanti
ordningsvakter
Sponsorer etc
skyltar x 1600 kr + lite pynt
resultattavlor, PA.anläggning,
Vatten, handdukar etc

Biljettförsäljning
Omkostnader
Funktionärskostnader och mat
Nyckelfunktionärer
Egna huvuddomare
Linjedomare
Omkostnader mat och resor
Hotell
Övriga funktionärer
Utrustning
Inköp service
Marknadsföring
Lay-out kostnader
Trycksaker
Annonsering

600000
600000
0
0
175000
85000
40000
50000

140000
20000
0
0
0
0
60000
40000
20000

0

speaker,fysio, läkare, domarchef mfl
2 st x 10000 kr
20 inhyrda x 800 kr x 7 dgr (resterande inhouse)
mat, resor, bollkallar, etc.
linjedomare, tillresande funkt
ersättningar punktinsatser
linjedomare, bollkallar, funktionärströjor etc
TV-torn, tält. Kylar

logotyper, lay-out arbete
affisch, flygblad, program, klubbutskick, biljetter

310000
40000
20000
110000
50000
50000
0
20000
20000
20000
0
0
0

Media
Presscenter
TV/media

utrustning, mat, fika

0
0
0

Sponsorer och VIP

Hospitality, gäster

0

Ceremonier

Priser,etc

10000

Transporter
Officiella bilar
materialtransporter

bilar, bensin, släp

30000
0
0

Övrigt

oförutsett

50000

Totalt kostnader

1385000

Total kostnad

1285000

motsvarar €43000+H
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Ansökan om anläggningslån till Dalsjöfors Scoutkår
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Dalsjöfors Scoutkårs ansökan om ett
anläggningslån för inköp av Scoutstugan (Tummarp 1:116) och föreslår
Kommunstyrelsen att bevilja 380 000 kr i anläggningslån.
Fritids- och folkhälsonämndens sammanfattning
Dalsjöfors Scoutkår söker ett anläggningslån för inköpet och underhållet av
fastigheten. Summan uppgår till 950 000 kr. Föreningen tar själva ansvar för 570 000
kr och söker för de återstående 380 000 kr.
Bakgrund
Dalsjöfors Scoutkår hyr fastigheten idag av Borås Stad. Lokalförsörjningsnämnden har
för avsikt att sälja fastigheten och har värderat den till 800 000 kr. Det finns ett
uppskattat underhållsbehov på 150 000 kr. Scoutföreningen har fått ett erbjudande att
köpa fastigheten för den värderade summan.
Dalsjöfors Scoutkår har bedrivit verksamhet i lokalen sedan 1976. Föreningen har 174
medlemmar och varje vecka samlas ca 100 barn och ungdomar i åldern 8-18 år för att
bedriva verksamhet. Verksamheten är öppen och tillgänglig för alla och föreningen
bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete. Scoutkåren spelar en viktig roll för barn och
ungdomar i och omkring Dalsjöfors.
Scoutrörelsen i Sverige växer och har gjort det under de tre senaste åren. Med drygt
68 000 medlemmar är de en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer.
Mest ökar åldergruppen 15-17 år, vilket är ovanligt sett ur ett bredare
föreningsperspektiv. Just i den åldersgruppen lämnar många andra ungdomar sin
förening.
Bilagor
Dalsjöfors Scoutkårs ansökan
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FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande
Ida Legnemark

Förvaltningschef
Tommy Jingfors

Hej,

Dalsjöfors 2017-03-14

Detta brev skrivs till Er i Fritid och Folkhälsonämnden med anledning av
Lokalförsörjningsförvaltningens beslut att sälja fastigheten Tummarp 1:116,
Dalsjöfors. (Scoutstugan). Denna fastighet hyr vi i dagsläget förmånligt av Borås
Stad, ett samarbete som vi ser mycket positivt på och som verkligen gynnar vår
verksamhet.
Här följer en sammanfattning av verksamheten som bedrivits i lokalen sedan 1976
Dalsjöfors Scoutkår är en av de största kårerna i distriktet Västgöta Södra
Scoutdistrikt och varje vecka hålls möten för närmare 100 barn och ungdomar
mellan åtta och 18 år, där de genom olika teman och uppgifter får lära sig att
samarbeta, ta ansvar och vara schyssta kompisar. Men framför allt har vi väldigt
roligt. Totalt har kåren 174 medlemmar och utöver de vanliga veckomötena
arrangerar vi bland annat höstmarknad, ljuspromenad och flertalet tipspromenader.
Detta är något som tack vare scoutstugans centrala läge gör aktiviteterna
tillgängliga för många Dalsjöforsare - scouter eller ej.
Scoutkåren spelar, precis som alla andra föreningar i samhället, en stor roll för barn
och ungdomars fritid. I scouterna har vi ingen avbytarbänk, alla är välkomna.
Viktigt för oss är att ha en låg ekonomisk tröskel till verksamheten så att ingen blir
lämnad utanför. Idag kostar det 251 kr/år att vara medlem i kåren, 206 kr skickas till
riksorganisationen/distriktet och 45 kr går till kåren. Vi har en budgeterad
omsättning på 140 000 kr, där 11 000 kr i dagsläget används till hyran.
Resten använder vi till att på bästa sätt förbereda unga för livet.
Kåren åker årligen på läger, nationellt eller internationellt och scouter uppmuntras till
att själva ta initiativ till att åka på andra arrangemang som organiseras av förbundet.
Självklart får varje deltagare betala för att åka med men kåren stöttar de
medlemmar som inte har de ekonomiska resurser som krävs.
Det finns som sagt ingen avbytarbänk.
För att återgå till fastigheten som, enligt Lokalförsörjningsförvaltningens uppgifter i
dagsläget går back med ca 50 000/år, vill vi poängtera att det är ett ansvarsfullt
beslut av Lokalförsörjningsförvaltningen att sälja den, eftersom de inte kan stötta
föreningsverksamhet.
Därför skulle vi vilja få tillfälle att hitta en lösning tillsammans med Fritid och
Folkhälsa, hur vi skall kunna köpa fastigheten. En försäljning löser ett underskott
hos Lokalförsörjningsförvaltningen, men hur dyr blir försäljningen för kommunen
som helhet om luften går ur de ideella krafterna i kåren alternativt, om vi inte hittar
en ändamålsenlig lokal och måste lägga ned verksamheten? Utbudet på orten är
begränsat och kan inte erbjuda en anpassad lokal. Huset är väl anpassat till vår
verksamhet och förgyller samhällsbilden, med anor från 1850 och är det en av de
äldsta bevarade skolbyggnaderna i Borås.

Om kåren skulle lägga ned skulle närmare 100 barn och ungdomar skulle få en
mindre värdefull fritid och samhället förlora en stark ideell kraft. Vi vill vara tydliga
med att säga att en försäljning nödvändigtvis inte behöver betyda att kåren
försvinner, men att fokus då definitivt kommer behöva flyttas från barnen och
ungdomarnas verksamhet till att finansiera lokalbehovet. Enligt Mäklarhusets
värdering är fastigheten dessutom i behov av renovering, exempelvis takbyte, men
även förbättringar av WC och kök. Medlemsavgiften kommer att behöva höjas, krav
på försäljning av diverse saker införas och plötsligt kan vi inte vara så inkluderande
som vi önskar.
Representanter från kåren önskar med anledning av detta att tillsammans med FoF
sitta ned och finna kreativa och långsiktiga finansieringslösningar.
Scouter möter svårigheter med gott humör och är alltid redo. Är ni?
Vi ser fram emot ett möte inom kort.

Hälsningar,
Pia Kruusval / Ordförande, Bengt Nordh / Kassör, Tove Ekelund /Webbadministratör,
Johan Benett / Styrelseledamot, Peter Ekelund / Stuggruppen.

Kontakt: Peter Ekelund 070-774 55 66, peter@xmoms.com
Bengt Nordh 070-356 16 72, bengt@nordh.se

Hej!
I mars skickade vi en skrivelse till er om att LFF skulle sälja vårt scouthus, Tummarp 1:116. (Vi
bifogar denna skrivelse.)
LFF har nu beslutat att föreslå kommunstyrelsen att sälja fastigheten till oss för marknadspris
800.000:-. (En kopia på beslutet bifogas) Vi väntar nu på kommunstyrelsns beslut.
LFF har ju ingen möjlighet att subventionera detta köp eftersom de inte har till uppgift att ekonomiskt stötta föreningsverksamhet.
I april diskuterade vi med Tommy Jingfors om möjligheten för er att stötta Dalsjöfors scoutkår i
detta köp. Det som framkom då var att vi troligtvis skulle kunna få ett anläggningslån för köpet
och dess kostnader samt renoveringsbehoven.
Det framkom också att kommunen skulle kunna gå in med borgen för vårt banklån.
Vi vill utifrån detta resonemang ansöka om ett anläggningslån för följande kostnader:

Fastighetsköp

800.000:-

Lagfart och pantbrev

50.000:-

Uppskattat underhållsbehov

151.000:-

(Se bilagan ” Uppskattat underhållsbehov”)

TOTALT:

1.001.000:-

Vi vill också ansöka om att Borås stad att gå i borgen för banklånet.

Dalsjöfors scoutkår
Pia Kruusval Bengt Nordh
ordförande

Johan Benett
kassör

Peter Ekelund
styrelseledamot
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Överenskommelse med Hestra IF avseende hittaut
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner det upprättade avtalet mellan Hestra IF och
Fritids- och folkhälsonämnden.
Sammanfattning
Utvecklingen av hittaut, syftar till att alla grupper i Borås ska få tillgång till att delta i
friskvårdande aktiviteter utifrån var och ens villkor. Hittaut ska också vara känd som
företeelse bland kommuninvånarna i Borås. Hestra samordnar och utvecklar det
arbetet.
Hestra är en ideell förening utan vinstintresse och som har följande vision; levande,
öppen och attraktiv förening året om. Föreningen har 862 medlemmar (2016). Orientering,
skidor och Linnémarschen dominerar verksamheten. Verksamheten som bedrivs inom
ramen för hittaut, är inte på något sätt att betrakta som konkurrensutsatt.
Överenskommelsen bygger på Hestra IF:s initiativ och vårt tidigare samarbete inom
olika friskvårdande områden. Överenskommelsen är framtagen i samverkan mellan
parterna och reglerar åtaganden, organisation samt de ekonomiska förutsättningarna
för verksamheten som är knuten till överenskommelsen. Se bilaga.
Värdegrund för partnerskapet
Partnerskapet ska bygga på den plattform som är antagen och undertecknad av båda
parter, kallad Överenskommelsen. Där regleras stadens åtagande respektive
civilsamhällets åtagande samt de gemensamma åtaganden som parterna har kommit
överens om. Överenskommelsen bifogas.
Bakgrund
Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata
de ideella krafter som finns i Borås, som ett komplement till Borås stads egna
verksamheter. Genom avtalet stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den
idéburna sektorn.
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Ett IOP ska aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en del av kommunen,
utan skall vara fri och oberoende – men med en tydlig insyn från det offentliga.
Beskrivning av verksamheten
Det övergripande syftet med hittaut är att få ut Borås Stads invånare och turister i
naturen och upptäcka den storslagna natur som finns i vår närhet. Med en heltäckande
karta i handen ska deltagarna känna större trygghet att utforska nya platser men även
hitta nya platser i de mer välbesökta områdena. Genom att dela ut en karta (ca 12 000)
gratis på ett flertal platser i Borås och ha olika svårighetsgrad på checkpointen minskar
vi tröskeln för deltagande. Samtidigt vill Hestra påvisa att flertalet av checkpointen är
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Hittaut är ett friskvårdsprojekt, där deltagarna kostnadsfritt får en karta över Borås
Stad med närliggande friluftsområden. På denna karta finns 50 checkpoints markerade
och i naturen sitter en stolpe vid varje plats som bekräftar att deltagaren har kommit
rätt. Under året sker flera så kallade extrasläpp, så totalt under året kommer det att
finnas 130 checkpoints för deltagarna att besöka. Efter att deltagarna har besökt en
checkpoint har de möjlighet att registrera denna bokstav på hemsidan hittaut.nu och
deltar därmed i utlottningar av priser, där varje registrerad checkpoint motsvarar en
lott.
Hestra ska samordna arbetet och se till att samtliga kontroller finns tillgängliga för alla.
Hittaut har till syfte att locka allmänheten till olika former av fysisk aktivitet i ett socialt
sammanhang. Det ska vara roligt och påfrestande utifrån individens egen kapacitet.
Hestra har ett ansvar att utveckla hittaut, till en motionsaktivitet som hela tiden lockar
nya deltagare och ser till att arrangemanget utvecklas för såväl deltagarna som för
Hestra.
Hestra samverkar också med FUB Borås, Jämlik Hälsa/Parasport samt med SISU
Idrottsutvecklarna.
Hestra planerar och genomför också friluftsdagar för särskolorna inom orientering,
skidor med tillhörande aktiviteter vid Hestrastugan. En säkerställd kvalitet och
utveckling av delmomenten Klassikerskidan och Linnémarschen inom ramen för
Boråsklassikern Special för personer med funktionsnedsättning ingår också.
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Samverkan och uppföljning
En styrgrupp, sammansatt av representanter från Hestra och FOF, träffas två gånger
per år för avstämning och reflektion. Hestra är initiativtagare och sammankallande till
mötena. Styrgruppens möten ska dokumenteras, genom Hestras försorg, och skrivas
under av samtliga närvarande i styrgruppen.

Ekonomiska och ideella insatser
Hestra har en 50% projektledare anställd för ändamålet. I arbetet ingår planering,
kartframställning, utsättning av checkpoints, kundtjänst och marknadsföring. I övrigt
deltar Hestras ideella ledare i alla sammanhang för att aktiviteten hela tiden ska vara
uppdaterad. Hestra fakturerar FOF 125 000 kr två gånger per år, vår och höst.
Ersättningen ökar med 2% för varje nytt kalenderår.
Marknadsföring
Hestra har ett ansvar att aktivt marknadsföra aktiviteten i de situationer som är
lämpliga, genom att beskriva verksamheten och de insatser som utförs, samt vad ett
idéburet offentligt partnerskap parterna emellan ger för fördelar.
Period för partnerskapet
2017-10-01 – 2020-09-30. Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna
tidsperiod är slut.
Bilagor
Förslag till avtal

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande
Ida Legnemark

Förvaltningschef
Tommy Jingfors

Överenskommelse om
Ideburet offentligt partnerskap (IOP)

Utveckling av hittaut Borås

Grundläggande förutsättningar för avtalet
I Borås finns sedan 2016/2017 en Överenskommelse om samverkan mellan Borås Stad och
civilsamhället. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart Borås genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Målet är att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsområdet. Ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
ger möjlighet för båda parter att uppfylla syfte och mål.

Parter
Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden
Organisationsnummer; 212000-1561
(nedan kallat FOF)
Hestra IF Borås
Organisationsnummer; 864500-2851
(nedan kallat Hestra)

Syftet med Partnerskapet och verksamheten
Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata de ideella
krafter som finns i Borås, som ett komplement till Borås stads egna verksamheter. Genom avtalet
stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn.
Ett IOP ska aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en del av kommunen, utan skall
vara fri och oberoende – men med en tydlig insyn från det offentliga.
Utvecklingen av hittaut, syftar till att alla grupper i Borås ska få tillgång till att delta i friskvårdande aktiviteter utifrån var och ens villkor. Hittaut ska också vara känd som företeelse bland
kommuninvånarna i Borås. Hestra samordnar och utvecklar det arbetet.
Hestra är en ideell förening som har följande vision; levande, öppen och attraktiv förening året om. Föreningen har 862 medlemmar (2016). Orientering, skidor och Linnémarschen dominerar verksamheten.

Avtalad Överenskommelse
Överenskommelsen bygger på Hestra IF:s initiativ och vårt tidigare samarbete inom olika friskvårdande områden. Överenskommelsen är framtagen i samverkan mellan parterna och reglerar
åtaganden, organisation samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten som är knuten
till överenskommelsen.

Grundförutsättningar för överenskommelsen
Hestra är en ideell förening utan vinstintresse. Verksamheten som bedrivs inom ramen för hittaut, är inte på något sätt att betrakta som konkurrensutsatt.

Värdegrund för partnerskapet
Partnerskapet ska bygga på den plattform som är antagen och undertecknad av båda parter, kallad Överenskommelsen. Där regleras stadens åtagande respektive civilsamhällets åtagande samt
de gemensamma åtaganden som parterna har kommit överens om. Överenskommelsen bifogas.

Samverkan och uppföljning
En styrgrupp, sammansatt av representanter från Hestra och FOF, träffas två gånger per år för
avstämning och reflektion. Hestra är initiativtagare och sammankallande till mötena. Styrgruppens möten ska dokumenteras, genom Hestras försorg, och skrivas under av samtliga närvarande
i styrgruppen.

Beskrivning av verksamheten
Det övergripande syftet med hittaut är att få ut Borås Stads invånare och turister i naturen och
upptäcka den storslagna natur som finns i vår närhet. Med en heltäckande karta i handen ska deltagarna känna större trygghet att utforska nya platser men även hitta nya platser i de mer välbesökta områdena. Genom att dela ut en karta (ca 12 000) gratis på ett flertal platser i Borås och ha
olika svårighetsgrad på checkpointen minskar vi tröskeln för deltagande. Samtidigt vill Hestra
påvisa att flertalet av checkpointen är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Hittaut är ett friskvårdsprojekt, där deltagarna kostnadsfritt får en karta över Borås Stad med
närliggande friluftsområden. På denna karta finns 50 checkpoints markerade och i naturen sitter
en stolpe vid varje plats som bekräftar att deltagaren har kommit rätt. Under året sker flera så
kallade extrasläpp, så totalt under året kommer det att finnas 130 checkpoints för deltagarna att
besöka. Efter att deltagarna har besökt en checkpoint har de möjlighet att registrera denna bokstav på hemsidan hittaut.nu och deltar därmed i utlottningar av priser, där varje registrerad
checkpoint motsvarar en lott.
Hestra ska samordna arbetet och se till att samtliga kontroller finns tillgängliga för alla. Hittaut
har till syfte att locka allmänheten till olika former av fysisk aktivitet i ett socialt sammanhang.
Det ska vara roligt och påfrestande utifrån individens egen kapacitet. Hestra har ett ansvar att
utveckla hittaut, till en motionsaktivitet som hela tiden lockar nya deltagare och ser till att arrangemanget utvecklas för såväl deltagarna som för Hestra.
Hestra samverkar också med FUB Borås, Jämlik Hälsa/Parasport samt med SISU Idrottsutvecklarna.
Hestra planerar och genomför också friluftsdagar för särskolorna inom orientering, skidor med
tillhörande aktiviteter vid Hestrastugan. En säkerställd kvalitet och utveckling av delmomenten
Klassikerskidan och Linnémarschen inom ramen för Boråsklassikern Special för personer med
funktionsnedsättning ingår också.

Ekonomiska och ideella insatser
Hestra har en 50% projektledare anställd för ändamålet. I arbetet ingår planering, kartframställning, utsättning av checkpoints, kundtjänst och marknadsföring. I övrigt deltar Hestras ideella
ledare i alla sammanhang för att aktiviteten hela tiden ska vara uppdaterad. Hestra fakturerar
FOF 125 000 kr två gånger per år, vår och höst. Ersättningen ökar med 2% för varje nytt kalenderår.
Marknadsföring
Hestra har ett ansvar att aktivt marknadsföra aktiviteten i de situationer som är lämpliga, genom
att beskriva verksamheten och de insatser som utförs, samt vad ett idéburet offentligt partnerskap
parterna emellan ger för fördelar.
Period för partnerskapet
2017-10-01 – 2020-09-30. Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är
slut.
Förlängning
Överenskommelsen kan förlängas med två år i taget. Ställningstagande till förlängning skall tas
nio månader innan överenskommelsen upphör.

Omförhandling – förlängning, hävningsrätt samt tvist
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras, ska parterna innan förändringar genomförs, föra en dialog. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen
eller brister i sina åtaganden, eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan Hestra alternativt FOF, när som helst under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana fall gäller nio månaders uppsägning.
Underskrifter
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar, där parterna har tagit sitt original.
Borås, 2017-

_______________________________________________________
Hestra IF ordförande

Fritids- och folkhälsonämndens ordförande

Tommy Jingfors
Borås Stad, Fritid- och Folkhälsoförvaltningen

hittaut Borås 2017
Projektansökan
Inledning
Hestra IF ansöker om bidrag till en projektledartjänst för projektet hittaut och för att
skapa större tillgänglighet till idrotterna orientering och längdskidåkning i Borås under
2017.
Hittaut är ett friskvårdsprojekt där deltagarna kostnadsfritt får en karta över Borås
Stad med närliggande friluftsområden. På denna huvudkarta finns 50 checkpoints
markerade och i naturen sitter en stolpe vid varje plats som bekräftar att deltagaren
har kommit rätt. Under året sker flera s.k. extrasläpp, så totalt kommer det under året
att finnas 130 checkpoints för deltagarna att besöka.
2017 års projekt är planerat att pågå med start 22 april (i samband med
Linnémarschen) och med avslutning den 11 november (i samband med O-EVENT på
Borås Arena).
Se bilaga med sammanfattning av 2016 års hittaut där det bland annat framkommer
att varje registrerad hittaut-deltagare i genomsnitt lägger 30 friskvårdstimmar på
hittaut.

Hestra IF – Framtidens förening
Hestra IF befinner sig i en stor förändrings- och utvecklingsprocess. Medlemsantalet
har nästan ökat med 100% de senast fem åren och omsättningen har också ökat.
Under året har en ny vision satts:
Hestra IF – En levande, öppen och attraktiv förening året om!
Värdegrunden och verksamhetsidén har setts över och förändrats. Vi har gjort en
omvärldsanalys för att se vad vi behöver förändra och var vi har chans att utvecklas.
I arbetet ingår framöver att sätta tydliga övergripande mål för föreningen och att
arbeta efter strategier som vi ska bära med oss i arbetet. Dessa strategier är bl a
jämställdhet, tillgänglighet och bemötande och tillstånd. Vi som förening vill ta vårt
ansvar för att se till att alla har och får samma rättigheter till idrottslivet och i vårt fall
orientering och längdskidåkning. Detta gäller både i vårt inre arbete i föreningen men
också det ansikte vi vill ha utåt. Vi arbetar med utveckling av vår styrelse och våra
ledare. Denna satsning på hittaut och personer med funktionsnedsättning och
tillgänglighet ligger helt rätt i tiden. I och med denna satsning vill vi också utöka våra
tjänster med att även gälla längdskidåkning.
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Övergripande syfte
Det övergripande syftet med hittaut är att få ut Borås invånare och turister i naturen
och upptäcka den storslagna natur som många gånger finns precis inpå knuten. Med
en heltäckande karta i hand skall deltagarna känna större trygghet att utforska nya
platser men även hitta nya platser i de mer välbesökta områdena.
Genom att dela ut en karta gratis på ett flertal platser i Borås och ha olika
svårighetsgrad på våra checkpoints minskar vi tröskeln kraftigt för detta.
Vi vill fortsatt påvisa för personer med funktionsnedsättning att flertalet checkpoints
är tillgängliga med rullstol, permobil och rullator.

Bakgrund
hittaut.nu genomfördes första gången i Jönköping och Huskvarna 2008. Det är i
första hand ett friskvårdsprojekt som kommunens befolkning och turister kostnadsfritt
kan använda när de vill.
På kartan är det markerat var i staden och de omgivande skogsområdena det sitter
checkpoints, en metallstolpe med ett nummer och en bokstav. Efter att deltagarna
har besökt en checkpoint har dom möjlighet att registrera denna bokstav på
hemsidan hittaut.nu och deltar därmed i utlottningar av priser där varje registrerad
checkpoint motsvarar en lott. Flera gånger under perioden placeras nya checkpoints
ut.
Projektet bekostas genom bidrag från kommun/region samt genom sponsorpaket till
företag, som får annonser på kartan samt möjlighet att använda projektet som
friskvård för sina anställda.
hittaut.nu drivs fr.o.m. 2017 av Svenska Orienteringsförbundet. Huvudkansliet för
hittaut.nu stöttar de lokala arrangörerna som ökar för varje år och 2017 medverkar ca
25 orter. Lokala orienteringsklubbar producerar och delar ut kartorna i sina respektive
städer.

Ändamål
Att skapa Borås mest detaljerade karta.
Att trycka 12 000 kartor att dela ut till Boråsare och turister.
Att dela ut kartan gratis på 10-15 platser i Borås samt vid arrangemang i staden.
Att skapa en möjlighet för folk att lättare upptäcka närområdet och naturen med hjälp
av kartan.
Att skapa en ny och lättillgänglig friskvårdsmöjlighet för invånarna, att med hjälp av
kartan utmana sig själva och sina nära.
Att sätta Borås på kartan som en stad som innehar hittaut.nu och därmed skapa en
attraktivare stad för invånarna och turister.
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Projektägare
Hestra IF i samarbete med hittaut.nu

Tidsplan 2017
Projektstart 22 april, Borås Arena.
I samband med Linnémarschen.
Huvudkarta släpps med 50 checkpoints.
Område: Borås C & Borås V/NV (Hestra, Ekås & Rya Åsar).
Ca 1500 startande på äventyrsvandringen Adventure Walk inkluderas i projektet
genom att en del av vandringens uppdrag utgörs av att hitta de checkpointstolpar
som placerats utmed banan. På detta sätt når vi många barnfamiljer.
På huvudkartan finns 90 st checkpoints, 40 av dessa aktiverats enligt nedan.

Extrasläpp 1 den 20 maj
40 checkpoints
Dessa checkpoints finns på huvudkartans baksida men sätts ut och aktiveras denna
dag.
Område: Borås C & Borås Ö/SÖ (Älmås och Kransmossen, söder om RV 40).
Extrasläpp 2 den 30 juni.
10 st tillgänglighetsanpassade checkpoints
Detta görs i samband med SM-veckan.
Område: Borås City.
Extrasläpp 3 den 26 augusti.
20 st checkpoints MTB-anpassade.
I samband med Borås Night Trail vid Kypegården.
Område: Kype- och Ymerskogarna.
Ev. kan ytterligare ett extrasläpp under hösten tillkomma.

Arbetsinsatser och projektledning
Arbetsinsatsen för projektledare utgör 50% av heltids sysselsättningsgrad.
I arbetet ingår planering, kartframställning, utsättning av checkpoints, kundtjänst via
mail och telefon, fysisk kontroll på plats av deltagares anmälan av saknade stolpar
och felaktigheter samt komplettering av försvunna stolpar, utdelning av kartor,
marknadsföring, skötsel av hemsida m.m.
NYHET 2017: I detta arbete ingår en förlängning av projektet Orientering för alla med
riktad marknadsföring av hittaut till personer med funktionsnedsättning i samarbete
med Jämlik Hälsa, Idrott för alla, FUB Borås m fl.
3

Här ingår även att fortsätta planera och genomföra friluftsdagar för särskolorna inom
orientering, skidor och tillkommande friskvårdsaktiviteter vid Hestrastugan. En
säkerställd kvalitet och utveckling av delmomenten Klassikerskidan och
Linnémarschen i Boråsklassikern Special för personer med funktionsnedsättning
ingår.
Så även en fortsatt tillsyn och utveckling av Borås Stads Flex-O-områden.

Framtiden och betydelsen i ett samhällsperspektiv
Registrerade deltagare genomförde tillsammans 22 000 friskvårdstimmar under 2016
års hittaut-projekt i Borås. Icke registrerade deltagare tillkommer med ett stort
mörkertal. Att trygga skötsel och utveckling av hittaut under 2017 ligger i linje med en
fortsatt satsning hos Borås Stad som idrottskommun.
Att Borås Stads invånare kan ge sig ut till fots eller med cykel och kostnadsfritt
upptäcka Borås Stads omgivningar, närhelst det passar var och en, utgör en
enastående grund för fortsatt motion i vardagen.
Vi vill påtala vikten av allas rätt till utövande av idrott och att i största möjliga mån ta
del av befintlig verksamhet.

Kontaktuppgifter
Jan Hilding, projektledare hittaut, Hestra IF
Tel. 076-824 3357
På uppdrag av Huvudstyrelsen i Hestra IF
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Svar på anslagsframställan för ombyggnad av
Daltorpskolan g:a gymnastiksal, stora Tvärgränd 1,
Kv Vallmon, 504 33 Borås
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på anslagsframställan under förutsättning
att kompensation kan ske för den utökade hyreskostnaden ombyggnaden innebär.
Fritids- och folkhälsonämndens sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och
återkomma med en långsiktig utvecklingsplan för fritidsgårdarna som nämnden har
ansvar för. Planen ska dels innehålla förslag till en långsiktig lösning av
kombinationstjänster tillsammans med skolan och andra verksamheter, och dels med
tankar på en ökad samverkan i Överenskommelsens anda. Innan utredningen är klar
kan inte nämnden binda upp sig för några nya utökade hyreskostnader.
Fritids- och folkhälsonämndens övervägande
Förvaltningens uppfattning är att det framtagna förslaget avseende
cafeteria ”upphållsrumsverksamhet” tillgodoser de behov som finns om det blir
aktuellt att bedriva fritidsgårdsverksamhet i lokalerna under kvällstid.
Förvaltningen ser positivt på de samverkansmöjligheter en flytt av nuvarande
fritidsgårdsverksamhet på Varbergsvägen 38 till Daltorpskolan kan innebära, men
menar att frågor om samverkan avseende personal under skoltid- fritid, praktiska
rutiner för samnyttjande och den procentuella fördelning av hyreskostnaderna är
frågor som måste klargöras innan en flytt kan bli möjlig.
För att se hur öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamheten ska se ut
framöver pågår det också en intern översyn inom förvaltningen gällande bemanning
och öppettider på stadens enheter. En viktig del av översynen berör också nivåer och
samverkansformerna mellan grundskoleförvaltningen och Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.
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Grundskolenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Lokalförsörjningsnämnden

Anslagsframställan för ombyggnad av Daltorpskolan g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd
1, Kv Vallmon, 504 33 Borås.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 13 juni 2017 att Kommunstyrelsen beslutar,
under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna anslagsframställan avseende ombyggnad av Daltorpskolans g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, kv Vallmon, 504 33 Borås.
I anslagsframställan är projektet beräknat till 13 400 000 kr vilket överensstämmer
med det belopp om är avsatt i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017.
Ombyggnaden utförs för att kunna gå ur en hyrd fastighet samt att få en högre nyttjandegrad på befintlig skola.
Kommunstyrelsen har den 4 september beslutat, under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, godkänna anslagsframställan avseende ombyggnad av Daltorpskolan g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd
1, Kv Vallmon, 504 33 Borås.
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Datum

Diarienummer

2017-09-01

2017/FF0160 106

Johanna Jönsson, 033 – 35 73 28

Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och
folkhälsonämnden, januari - juni 2017
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås godkänna redovisningen av inkomna
synpunkter för januari – juni 2017 och översända den till Kommunstyrelsen.
Fritids- och folkhälsonämndens sammanfattning
Under det första halvåret 2017 har det inkommit 24st synpunkter. Likt tidigare år är
det anläggningsenheten som fått flest synpunkter, främst om de kommunala
badplatserna och kommunens spår och leder.
På enheten för mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet har man sammanlagt fått
in 6st synpunkter. Hälften av synpunkterna som inkommit är beröm för personalen
och hjälpen med läxläsning på Norrbyhuset.
Badenheten har fått 4st synpunkter och de handlar främst om frågor eller förslag om
öppettiderna på våra badhus.
Bilagor
Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden, januari – juni
2017
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1 Inledning
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
I denna årliga redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter,
samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.
Antalet inkomna synpunkter har ökat jämfört med samma period förra året. Förklaringen är bland
annat att förvaltningen blivit nästintill dubbelt så stor med nya verksamheter så som öppen
ungdomsverksamhet och mötesplatser.

2 Antal inkomna synpunkter Januari – Juni
2017
Verksamhetsområde

Antal

Anläggningsenheten

13

Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten
Badplatser

Mötesplatser och fritidsgårdar

6

Beröm Norrbyhuset

Badenheten

4

Öppettider

Föreningsenheten

1

Totalt för förvaltningen

24

3 Fördelning kommungemensamma kriterier
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier
Beröm H1
2017

Fråga H1
2017

Förslag H1
2017

Klagomål
H1 2017

Utfall H1
2017

Bemötande

3

0

0

1

4

Fysisk miljö

0

1

7

9

17

Information

0

1

1

1

3

Tjänster

0

0

0

0

0

Totalt

3

2

8

11

24

Verksamhetsmått
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4 Ständiga förbättringar
5 Avslutade synpunktsärenden
Totalt antal avslutade ärenden

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari –
juni 2017

23

1

24

6 Synpunktsrutinen
Förvaltningen har under året
följt synpunktsrutinen

Status

Kommentar

Till större delen

Förvaltningen har till större delen följt
synpunktsrutinen. Då det nya synpunktssystemet
Infracontrol infördes valde förvaltningen skapa egna
lathundar för att underlätta arbetet för handläggarna.

7 Vidarebefordrade ärenden
Antal vidarebefodrade synpunkter till externa organisationer, föreningar
eller bolag.

0
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Lina Mattson, 033 – 35 74 26
Johanna Jönsson, 033 – 35 73 28

Miljörapport tertial 2 2017 för Fritids- och
folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås godkänna Miljörapport tertial 2 2017 och
översänder denna till Miljö- och konsumentnämnden.
Sammanfattning
Miljöarbete fortlöper och efter Borås Stads omorganisation har förvaltningen nu valt
att tillsätta en miljökoordinatorstjänst på 20 %. Arbetet med att nå etappmålet att alla
anställda ska genomgå miljöutbildning fortsätter. Miljöutbildningen har prioriterats
olika inom kommunen, men målet är att alla ska få gå på uppsamlingsutbildningar
under hösten 2017 samt vår 2018.
Bakgrund
I december 2012 antog Kommunfullmäktige Miljömål för Borås Stad 2013-2016.
Miljömålen visar kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretiserar
miljöpolicyn.
Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen verksamhet i en
miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att i samarbete med näringsliv,
invånare, organisationer och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart Borås.
Miljömålen bygger på fyra prioriterade målområden, hållbara perspektiv, hållbar
samhällsplanering, fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt hållbar natur.
För varje målområde finns etappmål som definierar steg på vägen samt åtgärder som
krävs för att nå målet. Etappmålen skall följas upp av ansvariga nämnder.
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Ordförande
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Förvaltningschef
Tommy Jingfors
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Inledning
I denna Miljörapport redovisas Fritids- och folkhälsonämndens åtgärdsarbete med Borås Stads
miljömål 2013-2016 som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige.
Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i 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. Målen
anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska
uppnås under tiden 2013 – 2016. För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har
huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete, som Miljö- och
konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns inte med som mål och
etappmål.
För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är
det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och
aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för
målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget
kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar
för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i
budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och
konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur arbetet med miljömålen
fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå
miljömålen för allmänheten.

Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål.

Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet
Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem
(1a)
Indikatorer

Utfall 2014

Utfall 2016

Utfall T2 2017

Nej

Ja

Ja

Certifierat miljöledningssystem, antal

Kommentar Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ett certifierat miljöledningssystem enligt Svensk
Miljöbas. Den 21 september har förvaltningen årets revision av miljöledningssystemet.
Efter omorganisationen har förvaltningens miljöarbete ändrat struktur något. Vi har nu en
miljökoordinatortjänst på 20%.
Miljöledningssystem som inte är
certifierat, antal
Fritids- och folkhälsonämnden, Miljörapport Tertial 2 2017
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Indikatorer

Utfall 2014

Utfall 2016

Utfall T2 2017

Kommentar Fritids- och folkhälsoförvaltningens miljöledningssystem är certifierat enligt Svensk Miljöbas
standard.

Sta
tus

Åtgärder
Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem

Status
Pågående

Miljöutbildning för alla anställda (1b)
Indikatorer

Utfall 2014

Utfall 2016

Utfall T2 2017

94%

88%

59%

Andel anställda som genomgått
miljöutbildning som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete

Kommentar Arbetet med att nå etappmålet att alla anställda ska genomgå miljöutbildning fortsätter.
Miljöutbildningen har prioriterats olika inom kommunen, men målet är att alla ska få gå på
uppsamlingsutbildningar under hösten 2017 samt vår 2018. Efter omorganisationen har fokus varit att
identifiera vilka som gått utbildningen eller inte sedan tidigare. Detta arbete fortsätter under hösten 2017.
Som det ser ut nu baserat på tillgänglig information och data så kommer andelen anställda som gått
miljöutbildning vara lägre än föregående år. Detta på grund utav att siffrorna inte stämmer till fullo då all
information om anställda har gått utbildning eller inte, inte har inkommit. Enligt siffror har det bekräftats att
117 av de totalt 198 anställda gått miljöutbildning. Av de 81 som saknas är 8 tjänstlediga eller
långtidssjukskrivna. Resterande 73 är fortfarande oklara och skulle det visa sig att de inte har gått
miljöutbildningen så kommer de att erbjudas detta under hösten 2017 samt vår 2018.

Åtgärder
Åtgärder etappmål 1b) Miljöutbildning för alla anställda

Sta
tus

Status
Pågående

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Beskrivning
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, personoch gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.
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Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri
organisation
Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria
eller sker med miljöfordon (7a)
Åtgärder
Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon

Sta
tus

Status
Pågående

Kommentar Under 2017 har förvaltningen fortsatt att tillämpa Borås Stads "Riktlinjer för resor".
Förvaltningen försöker i alla led att ha ett miljötänk och så även när det gäller tjänsteresor. Tåg och
kollektivtrafik nyttjas i de fall det är möjligt framför ex. flygresor.
Det finns busskort till utlåning för att främja detta.
Förvaltningens elcykel nyttjas relativt frekvent för kortare resor inom staden.
Enligt statistiken för resor med bil och flyg minskas förvaltningens koldioxidutsläpp för varje år.
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Anna Karlsson, 0768 – 88 56 59
Kommunstyrelsen

Yttrande över Revidering av Grönområdesplan
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0512

Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås tillstyrka revidering av Grönområdesplanen
samt skickar yttrandet till Kommunstyrelsen.

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i sammanfattning
Grönområdesplanen är ett mycket viktigt underlag, bland annat vid olika planarbeten i
kommunen. Åtgärder i planen som syftar till en bättre tillgänglighet till nära friluftsliv
och naturbesök kan på sikt också innebära förbättringar för folkhälsan i Borås.
Då Borås är en växande stad bör även inventeringen som tillhör grönområdesplanen
uppdateras, och både inventering och plan bör också utökas med serviceorterna samt
eventuellt ytterligare några större samhällen runt om Borås. Även de icke
kommunägda natur- och grönområden som har stora besöksvärden bör finnas med i
inventeringen.
Möjligheten till markförvärv för rekreation och friluftsliv som nämns i de uppdaterade
riktlinjerna för markförvärv, bör nämnas även i grönområdesplanen.

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts möjlighet att yttra sig över den föreslagna
revideringen av grönområdesplanen, samt dessutom uppge framtida åtgärdsförslag.
Då Borås är en växande stad bör även inventeringen som tillhör grönområdesplanen
uppdateras, och både inventering och plan bör också utökas med serviceorterna samt
eventuellt ytterligare några större samhällen runt om Borås.
Sett till möjligheten att fler natur- och skogsbesök i tillgängliga friluftsområden kan
kopplas till ökade folkhälsovärden bör inventeringen också innehålla de icke kommunägda natur- och grönområden som har stora besöksvärden för allmänheten.

501 80 Borås

Sturegatan 38
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De uppdaterade riktlinjerna för markförvärv, som bland annat nämner möjligheten av
markförvärv för rekreation och friluftsliv, bör nämnas i grönområdesplanen som en
möjlighet att skapa bra möjligheter till ett nära friluftsliv för de bostadsområden som
idag saknar detta.
Grönområdessnurrans text och även beskrivningstexten för vad en ”Träffpunkt” är
bör ses över. Forskning visar att platser för bollspel till allt för hög procent enbart
utnyttjas av pojkar/män. Beskrivningen bör antingen vara mer övergripande,
alternativt att fler varianter av aktiviteter listas som önskvärda på platsen.
Kvarstående åtgärder i grönområdesplanen:
• Utveckla delar av Gässlösa, Osdal och Bråt som frilufts- och rekreationsområden
(tillsammans med Tekniska nämnden). Arbetet pågår under år 2017 med att
uppföra både elljusspår och vandringsled som kommer att utgå från Gässlösa
idrottsplats.
Under år 2016 färdigställdes utredningen ”Spår och Leder” tillsammans med
tillhörande plan. Utredningen gavs som undertitel rubriken ”Hur underlättar vi för
människor i Borås Stad att besöka och aktivera sig i våra nära grönområden och
skogar?” Utredningen och planen täcker hela kommunen.
Utredningen togs i både Fritids- och folkhälsonämnden samt Tekniska nämnden.
Förslagen till nya åtgärder för de närmsta tre åren hämtas från denna plan. Flera av
åtgärderna planeras och utförs tillsammans med Tekniska förvaltningen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

501 80 Borås

Utför en naturvärdesinventering över Ymerterrängen (2017)
Anlägga en kortare promenadslinga utmed Viskan i Svaneholm (2017)
Elbelys gångvägen mellan Sjöbo och Kypegården (2017/2018)
Utföra en ridleds- samt ridverksamhetsutredning tillsammans med flera andra
förvaltningar (2017/2018)
Skapa en kort barnvandringsled ”Trollstigen” som binder samman Sjöbo med
Viskan (2017/2018)
Skapa en långled om ca 2 mil som förbinder Kransmossen med Hedvigsborg,
Transås badplats, Älmås naturreservat och Gånghester (2018)
Skapa ett kort motionsspår invid skolan och idrottshallen i Viskafors (2018)
Elbelys stigen mellan Sjöboparken och Viskan (2018)
Skapa bättre parkeringsmöjligheter utmed Banvallen (2018)
Skapa en kortare uppmärkt led som binder samman Ekarängen med
Hultabergsskogen (2019)
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• Återskapa några av de motionsspår, vandringsleder och cykelleder som tidigare
utgick från I15 och bland annat passerade Pickesjön och Bosnäs. (2019)
• Uppföra en tillgänglighetsanpassad led i någon av serviceorterna utanför staden.
Under hösten 2017 kommer nämnden också att anta en utredning med tillhörande
plan för förvaltningens badplatser med tillhörande mindre fritidsområden. Ur denna
plan kan ytterligare några punkter hämtas, dock ej tidssatta:
• Tillgänglighetsanpassa bron ut till Almenäs udde
• ”Eroderingshämmande” åtgärder vid Frufällans, Sjömarken samt Asklanda
badplatser.
• Utreda möjligheten att utöka Dalsjöfors badplats- och fritidsområde
• Utreda möjligheten att flytta Äspereds badplats i Tolken till Sundholmen

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Att tillgängliggöra fler frilufts- och naturområden i närheten av där människor bor gör
att fler människor vågar sig ut i naturen. Dessa får förhoppningsvis en större förståelse
för vår natur, miljö och i förlängningen vårt samhälles fortlevnad.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Det finns klara positiva folkhälsoeffekter och ekonomiska vinster av att fler människor
vill och vågar besöka våra frilufts- och naturområden i form av både stimulans,
återhämtning och rekreation.
Ur ett ekonomiskt perspektiv kan tillgängliga frilufts- och naturområden också göra
bostäder och bostadsområden mer attraktiva.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Friluftsliv och rekreation är en betydelsefull fritidssysselsättning för många barn och
vuxna i Borås. Det är dessutom en fritidssysselsättning som är gratis och som alla kan
delta i. Tillgängliga och väl uppmärkta frilufts- och naturområden lockar ut ännu fler.
Områdena ger också möjlighet för människor att mötas på lika villkor, vilket skapar
förutsättningar för ökad integration och social sammanhållning.
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Stadsparken. Foto
StenAnders Jöne

Sammanfattning
Förtätning av stadens bebyggelse är viktig ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv,
med bl.a. ökat kvarboende, minskade transporter och bibehållen kommersiell service.
Grönområdesplanen ska vägleda så att förtätning av bebyggelsen och de gröna värdena kan
samverka i stadens fortsatta utveckling.
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. Grönområdesplanen ska ligga till grund för Borås Stads översiktsplan.
Grönområdesplanen omfattar Borås centrala delar, de större tätorterna samt orterna Ekås
och Viared.
Grönområden har stor betydelse för såväl människor som djur. Vistelse i grönområden
har bl.a. positiv inverkan på människors såväl fysiska som psykiska hälsa. I planen
beskrivs grönområdens olika värden. Borås Stads grönområden delas in olika kategorier:
strövområden, stadsdelsparker, närparker, träffpunkter, gröna stråk för djur- och växtliv
samt stråk för människan. I planen ingår en lista med uppdrag som respektive nämnd ska
genomföra för att utveckla och värna stadens gröna miljöer.
De värdefulla grönområdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala. Klass
ningen anger grönområdets betydelse och värden för staden.
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Behov och syfte
Andelen grönområden minskar i städer och tätorter, samtidigt som vi vet att vistelse i
grönområden har stor betydelse för såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Grön
områdena är bl.a. en plats för återhämtning och för social interaktion.
Det finns idag en trend i Sverige att förtäta städerna för att skapa en hållbar utveckling.
Ambitionen att förtäta finns även i Borås Stad, vars befolkning och bebyggelse växer. Det
innebär att förtätning måste hanteras så att de gröna värdena kan samverka och utvecklas
tillsammans med exploateringen, och att denna inte ska innebära en konflikt mot stadens
grönområden. Det är därför viktigt att dra upp riktlinjer för hur förtätningen bör ske.
Grönområdesplanen ska användas i ärenden om markanvändning samt vid utveckling av
våra grönområden.
BEHOV

• Definiera och avgränsa vad som anses vara ett grönområde.
• Göra en ny grönområdesplan utifrån dagens förutsättningar.
• Värdera grönområden i kommunen, t.ex. i olika klasser, för att ha som underlag
vid planering och byggande.
• Studera om det finns behov av kompensationsåtgärder.
• Göra en förteckning av åtgärder.
• Ta fram kartor för att redovisa grönområdenas användning, förutsättningar
och värden.
SYFTE

• Utvärdera hur den tidigare grönområdesplanen följts.
• Trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla natur- och
rekreationsområden, samtidigt som staden växer.
• Skapa mål för utvecklingen av grönområden i kommunen.
• Ta fram en plan som ska utgöra underlag vid planering och byggande.
• Värdera olika grönområden utifrån skilda aspekter.
• Föreslå åtgärder för en bättre grönstruktur.
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Transås. Foto Dag Ekelund

Förutsättningar
Definition av grönområde
Grönområde är ett begrepp för alla typer av mark i bebyggelse som inte täcks av byggnader
eller hård beläggning. Till grönområden räknas allt från skogsområden till underhållna
parker, planteringar och klippta gräsmattor. Grönområden som tätortsnära natur eller stråk
lämpar sig för rekreation i form av fysisk aktivitet och vila.
BORÅS STADS DEFINITION AV GRÖNOMRÅDEN

Borås Stad anser att ovanstående definitioner behöver förtydligas. Borås Stad inkluderar
såväl mänskliga värden som värden för djur- och växtlivet. Kommunen äger inte all mark
i de stora grönområdena. Borås Stad anser dock att det är viktigt att värna även dessa
områden och har därför tagit med dem.
Huvudsakligen ingår inte grönområden belägna enbart på kvartersmark i planen. Inte
heller ingår grönområden på skolgårdar och odlingslotter. Anledningen till att dessa
områden inte ingår är att skolgårdarna ses som del av skolverksamheten.
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Sjöar och vattendrag ingår inte heller i grönområdesplanen, utan beskrivs i kommunens
vattenresursprogram.
Borås Stad har gjort följande indelning av grönområden:
•
•
•
•
•
•

Strövområden
Stadsdelsparker
Närparker
Träffpunkter
Gröna stråk för djur- och växtliv
Stråk för människan

STRÖVOMRÅDE

STADSDELSPARK

naturupplevelse
längre promenader motionsrunda
omväxlande terräng och biotoper
trivsam, omväxlande miljö
stigar
naturstudier förskola/skola
STRÖVOMRÅDE
friluftsliv och motion
odlingslotter
utflyktsmål med
kulturhistoria, djur
STRÅK FÖR
STADSDELSPARK
MÄNNISKAN

GRÖNA STRÅK

växt- och djurlivets
spridningskorridorer
och passager

människans tillgång till naturen

NÄRPARK
TRÄFFPUNKT
BO- 1-2
STAD

5 10

30 minuters
gångväg

NÄRPARK

lummig vegetation
årstidsvariation
vindskyddade sittplatser
lek och spel
parti med naturmark
stillsamma promenader

TRÄFFPUNKT

lekutrustning
större gräsyta för bollspel
sittplatser

Beskrivning av olika grönområden
För att tydliggöra de olika grönområdena har en grönområdessnurra tagits fram. Den
skapar en riktlinje för maxavstånd för olika värden. Grönområdena ska vara en tillgång för
alla och finnas inom räckhåll.
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Strövområden

Strövområden består av stora sammanhängande områden. De är viktiga friluftslivsområden
där det går att göra utflykter, motionera, plocka bär, ta promenader m.m. I dessa områden
går det att känna avskildhet. I Borås finns många närliggande strövområden.
STORLEK

• Minst 150 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• Ca 2,5 km, en halvtimmes promenad eller en kvarts cykeltur.
TILLGÄNGLIGHET

• Nås via gång- och cykelvägar.
• Bra förbindelse med kollektiva transportmedel.
KVALITET OCH FUNKTION

• Fritt från större vägar och bebyggelse.
• Möjlighet till naturupplevelser i omväxlande terräng med skog och ängar, helst också
vattenkontakt.
• Möjlighet för friluftsliv och motion. Stigar för promenader, löpning och skidåkning
fungerar för skolornas och förskolornas friluftsdagar.
• Gärna ha utflyktsmål: olika kulturhistoriska miljöer, gård med djur etc.
Exempel på strövområden är Flymader, Kransmossen och Rya åsar.
Stadsdelsparker

Parkerna har ett värde på lokal nivå och bör ligga nära bostäder. De skiljer sig åt i sin
utformning. De bör ha en viss storlek för att inrymma olika naturtyper och biotoper. De
större finparkerna har betydelse för hela kommunen. De innehåller museer, konst, caféer
m.m. och är ofta historiskt intressanta.
STORLEK

• Ca 3-10 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• 500-800 meter, ca 10 minuters promenad.
TILLGÄNGLIGHET

• Trafiksäkerhet, gärna genom trafikreglerade korsningar.
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KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•
•

Ska fungera för längre promenader och motionsrunda i trivsam och omväxlande miljö.
Stimulerande lekmiljö.
Miljöer lämpliga för naturstudier (förskolor och skolor).
Gärna planteringar.
Sittplatser.

Exempel på stadsdelsparker är Annelundsparken, Ollonstupet och Almenäs

Närparker

Närparker har stor betydelse för närmiljön. De kan ha ytor för idrott och ofta finns
promenadstigar. De kan innehålla ängar eller dammar. De bör ligga högst 300 meter från
bostaden och ha ett utbud som stimulerar alla åldersgrupper.
STORLEK

• Stor nog för kort promenad, minst ca 2 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• 150-300 meter, 5 minuters promenad.
TILLGÄNGLIGHET

• Trafiksäkerhet, gärna genom trafikreglerade korsningar.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•
•
•
•

Lummig och omväxlande vegetation som ger årstidsvariation.
Sittplatser.
Stimulerande lekmiljö.
Utrymme för bollspel.
Gärna något parti med naturmark.
Stillsamma promenader.
Gärna planteringar.

Exempel på närparker är Linnéparken, Nanoparken och Östergårdsplan.
Träffpunkter

Träffpunkter innehåller vanligtvis lekplatser. Det ska helst finnas kompletterande aktiviteter
för andra åldrar och målgrupper också. Platsen bör innehålla sittplatser. Den ska vara
trafiksäker och tillgänglighetsanpassning bör eftersträvas.
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STORLEK

• Ca 1 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• Högst 100-150 meter.
TILLGÄNGLIGHET

• Trafiksäkerhet, gärna genom trafikreglerade korsningar.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•
•
•

Gungor
Klätterställning med rutschbana.
Sandlåda.
Gärna en större gräsyta för boll, spel och lek.
Sittplatser.
Gärna planteringar.

Exempel på träffpunkter är: lekplatser, Anna Lindhs park och Tomteparken.
Gröna stråk för djur- och växtliv

Stråk som är viktiga för djur- och växtlivet är inritade som gröna pilar på kartorna i
inventeringsdelen. De sammanbinder grönområden i tätorter med omgivande naturmark
och fungerar som viktiga spridningskorridorer.
STORLEK

• Minst 20 m breda, gärna större.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•

Sammanhängande vegetation.
Kontinuitet.
Spridningsvägar.
Ekodukter rekommenderas.

Exempel på gröna stråk för djur- och växtliv är området vid Lillån, område vid Munkån
och område vid Viskan.
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Stråk för människan

Stråk som är viktiga för människan är inritade som röda pilar på kartorna i inventeringen.
Stråken visar människans tillgång till och anslutningspunkter till naturen.
STORLEK

• Minst 20 m breda, gärna större.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• Så nära som möjligt.
• Förbindelsenät mellan områden.
TILLGÄNGLIGHET

• Lätt att ta sig fram.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•

Trygghet och säkerhet.
Lätt att hitta.
Vackert.
Trivsamma passager.

Exempel på stråk för människan är grönområde vid verksamhetsområde på Sjöbo
och stråk vid Öresjö.

Avgränsning
Grönområdesplanen omfattar Borås centrala delar: centrum, Brämhult, Göta, Norrby,
Sjöbo och Trandared. Grönområdesplanen omfattar även de större tätorterna i kommunen,
enligt SCB:s definition: Dalsjöfors, Fristad (inklusive Sparsör), Gånghester, Sandared,
Sjömarken och Viskafors (inklusive Svaneholm). Därutöver ingår Ekås och Viared.
Anledningen är att de ingår i Gröna ringen, som grönområdesplanen ersätter.
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Älmås. Foto Dag Ekelund

Klassning av grönområden
Grönområdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala. Klassning har skett
för de områden som bedömts som värdefulla inom kommunen. Vid klassningen har
områdenas värden för besök, friluftsliv, rekreation, stadsbild och lokal utveckling samt
naturvärden varit avgörande. De olika aspekterna har bedömts, värderats och vägts mot
varandra för en helhetssyn vid klassningen.
Klassningen ska användas som ett underlag vid planering. Klassningen är också ett verktyg
för att värdera Borås Stads grönområden. I förlängningen tillämpas också skydd i detaljplan
med hjälp av planbestämmelser.
Utöver klassningen finns det även andra lagar, regler och skydd som ska följas vid
planering (riksintresse, naturreservat, strandskydd m.m). och andra ställningstaganden
ur planeringssynpunkt som behöver göras. Avgränsningarna av dessa redovisas inte i
grönområdesplanen.
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I inventeringen av grönområden i Borås (separat dokument) finns en kortare text till varje
område om vilka värden som är viktiga. Ytterligare fakta och kompetens på respektive
ansvarig förvaltning kan behövas för att göra bedömningar.
Klass I		
		
Klass II
Klass III
Klass IV

Borås Stads mest värdefulla grönområden. Dessa områden är oersättliga
och har mycket stort värde för hela kommunen.
Mycket viktiga grönområden som är oersättliga på lokal nivå.
Områden som är viktiga för grönstrukturen.			
Områden med visst naturvärde.

Klass I
Dessa områden är de mest värdefulla grönområdena i kommunen. Dessa grönområden är
oersättliga för hela kommunen och de har många olika värden. De kan vara naturreservat
av riksintresse eller en lokal för skyddsvärda djur- och växtarter. Grönområden med klass I
utgörs ofta av gröna stråk, stadsdelsparker eller strövområden.
Exempel på grönområden med klass I är Almenäs, Rya åsar och Stadsparken.
Klass II
Dessa grönområden är mycket värdefulla och oersättliga främst på lokal nivå. De uppfyller
oftast många olika värden. De nyttjas och bedöms värdefulla framförallt på stadsdelsnivå.
Grönområden med klass II utgörs ofta av närparker, stadsdelsparker eller strövområden.
Exempel på grönområden med klass II är Flymader, Sinnenas park och Tokarpsberg.
Klass III
Klass III omfattar grönområden med höga värden. Funktionen av dessa grönområden
är viktig för området, men skulle i vissa fall kunna ersättas på annan plats i närområdet.
Grönområden med klass III är ofta träffpunkter, närparker eller stadsdelsparker.
Majoriteten av de bedömda grönområdena har klass III. Lekplatser har genomgående klass
III.
Exempel på grönområden med klass III är Hässleholmsparken, Hästhovsparken och
Kronängsparken.
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Klass IV
Klass IV omfattar grönområden med vissa värden. Områdena har vanligtvis ett fåtal
värden. De är ofta träffpunkter, närparker eller stadsdelsparker.
Fotbollsplaner har genomgående klass IV. Anledningen är att dessa går att ersätta i
närområdet eller i stadsdelen. Fotbollsplaner ligger ofta nära brukarna.
Exempel på grönområden med klass IV är Drakskeppsparken, Götavallen och Stenparken.
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Åtgärdslista
Ansvariga förvaltningar förväntas att genomföra ett antal projekt för att värna och
framförallt utveckla stadens gröna ytor under den närmaste fyraårsperioden.

KOMMUNSTYRELSEN
Metod och uppföljning av åtgärder i grönområdesplanen				

1 gång per år

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Utveckla och marknadsföra Kransmossens friluftsområdes motionsspår och
vandringsleder 									klart 2014
Tillgänglighetsanpassa promenadslinga runt Kypesjön				

klart 2014

Tillgänglighetsanpassa badplats Kypesjön					klart 2014
Utveckla badplatserna Sjömarkenbadet, Skalle och Transås			
Öka säkerheten vid Dalsjöns badplats samt Frufällans badplats		

klart 2014

klart 2014

Tillgänglighetsanpassa en kortare promenadslinga vid Kransmossen		

klart 2014

Tillgänglighetsanpassa en grillplats vid Kransmossens friluftsområde
och en vid Kypegårdens friluftsområde						

klart 2014

Tillgänglighetsanpassa elljusspåret runt sjön Kolbränningen			

klart 2014

Öka rekreationsmöjligheterna runt Hestraområdet med en vandringsled från
Kolbränningens elljusspår (tillsammans med Tekniska nämnden)			

klart 2014

Anlägga och drifta spontanidrottsplatser för alla åldrar vid populära park- och
grönområden (tillsammans med Tekniska nämnden)				

klart 2016

Kvalitetshöja kommunens spontanidrottsplatser					klart 2016
Utveckla delar av Gässlösa, Osdal och Bråt som frilufts- och rekreationsområden
(tillsammans med Tekniska nämnden)						klart 2016
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MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN
Utreda den biologiska infrastrukturen inom och mellan grönområdena i Borås

klart 2016

Utreda intressekonflikter och föreslå avgränsningar för grönstråk med högsta
naturvärde: Örestrand, Viskan genom Borås, Lillån, Kvarnbäcken,
passagen mellan Rv40 och östra delen av Viaredssjön				

klart 2016

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Lägga in klassningen enligt grönområdesplanen i IntraMap			

klart 2014

Ta fram ett arbetssätt för kompensationsåtgärderna (t.ex. checklista)		

klart 2014

Testa olika sorters kompensationsåtgärder och utvärdera dessa före nästa
revidering av grönområdesplanen						klart 2016

TEKNISKA NÄMNDEN
Utveckla och marknadsföra Knalleleden och Sjuhäradsleden			

klart 2014

Bestämma ansvarsfördelning mellan avdelningarna för park, skog och mark

klart 2014

Utreda resursbehov för att genomföra intentionerna i grönområdesplanen

klart 2014

Utveckla digital parkguide över de största parkerna i Borås Stad			

klart 2014

Upprätta skötselplan för de tre största parkerna					

klart 2014

Kvalitetshöja naturområdet vid Sagavallen					

klart 2014

Utveckla området kring Transåssjön som rekreationsområde			

klart 2015

Utveckla området utmed Viskan i Borås så att det blir mer tillgängligt för
allmänheten									klart 2016
Upprätta en skötselplan med skötselåtgärder för samtliga områden
i grönområdesplanen								klart 2016
Anlägga och drifta spontanidrottsplatser för alla åldrar vid populära park- och
grönområden (tillsammans med Fritid- och folkhälsnämnden)			

klart 2016
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Skapa natur- och rekreationsleder, ”stadsdelsleder”, genom att utnyttja delsträckor i
Linnémarschens långa sträckning						klart 2016
Utveckla delar av Gässlösa, Osdal och Bråt som frilufts- och rekreationsområden
(tillsammans med Fritid- och folkhälsonämnden)					
klart 2016
Utreda tillgängligheten och behov av gång- och cykelvägar till strövområden

klart 2016

Se över kommunägda grönytor i alla mindre tätorter och planera för skötsel efter
klassning									klart 2016
Inventera de gröna platser i Borås mest centrala delar som upplevs otrygga.
Bestämma minsta skötselnivå för de gröna platser som upplevs otrygga.		
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klart 2016

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder i grönområden används allt oftare i Sverige, både på statlig och
kommunal nivå. Det finns två lagar som berör de kompensationsåtgärder som avses, planoch bygglagen och miljöbalken.
Enligt plan- och bygglagen kan kommunen hävda att planläggning av ett område är lämplig
endast om den kompenseras. Om grönområdenas värden försvinner kan exploateringen
bedömas som olämplig. Med kompensationsåtgärden kan den accepteras. Det saknas
dock möjlighet att med stöd av plan- och bygglagen införa planbestämmelser i detaljplan
kopplade till avtal för att säkra kompensationsåtgärder.
Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska den som bedriver verksamhet iaktta:
• Bevisbörderegeln: Det är den som gör något som ska visa att reglerna följs.
• Kunskapskravet: Det är den som gör något som ska ha tillräcklig kunskap om hur
miljön och människors hälsa påverkas och skyddas.
• Försiktighetsprincipen: Redan risken för skador och olägenheter medför en skyldighet
att vidta åtgärder.
• Förorenaren betalar-principen: Det är den som riskerar att skada som betalar för att
undvika skadan.
• Bästa möjliga teknik-principen: För yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik
användas för att förebygga skador och olägenheter.
• Lokaliseringsprincipen: Man ska välja en sådan plats att ändamålet kan uppnås med
minsta intrång och olägenhet.
• Hushållningsprincipen: Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt.
• Kretsloppsprincipen: Återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering.
• Produktvalsprincipen: Kan man ersätta en kemisk produkt eller en bioteknisk organism med en mindre farlig så ska man göra det.
• Skälighetsprincipen: Kraven på hänsyn ska vara miljömässigt motiverade utan att vara
orimliga att uppfylla.
• Skadeansvaret: Det är den som har orsakat skada på miljön som ansvarar för att
skadan blir avhjälpt.
• Stoppregeln: En verksamhet som kan medföra betydande skada eller olägenhet trots
att hänsynsreglerna tillämpas ska stoppas.
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I miljöbalken finns kompensationsåtgärder för skyddade områden: naturreservat,
kulturreservat och Natura 2000-områden. Miljöbalken klargör också att tillstånd, god
kännande och dispenser får förenas med en skyldighet till kompensationsåtgärder. Det
gäller t.ex. markavvattning, tillstånd till vattenverksamhet, strandskyddsdispenser och
vattenskyddsåtgärder. Exploatering i dessa områden är dock ovanlig och kräver dispens,
men exploateringsavtal kan användas om det behövs. Annars saknas lagstiftning som
reglerar kompensationsåtgärder vid exploateringar i områden utan skydd enligt miljöbalken.

Kompensationsåtgärder i Borås Stad
Tanken är att den som exploaterar så att ett grönområde skadas eller försvinner ska
bekosta en kompensationsåtgärd. Grönområdets funktion och värde ska kunna utjämnas
(återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås. Det sker genom en överenskommelse
mellan kommunen och exploatören.
Kompensationsåtgärderna i Borås gäller alla grönområden
med klass I-IV. Åtgärderna ska kompensera för en försvunnen
funktion eller värde, då det enda alternativet är exploatering.
Kompensationsåtgärder ska inte vara ett sätt att rättfärdiga
en olämplig exploatering. Tanken med kompensation är att
det ska gagna medborgarna som får tillbaka förlorade värden,
och exploatören som kan vara med och utveckla den hållbara
staden.

Skyddsåtgärder
Skyddsåtgärder är
sådant som exploatören alltid ska vidta
för att förhindra eller
minimera skadan på
ett värde i enlighet med
miljöbalkens allmänna
hänsynsregler. Värdet
ska finnas kvar på den
ursprungliga platsen.

1. Undvika negativ påverkan
Skyddsåtgärder
2. Minimera negativ påverkan

3. Utjämna negativ påverkan
Kompensationsåtgärder
4. Ersätta negativ påverkan

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder
innebär att funktioner
och värden som går
förlorade vid en exploatering återskapas eller
ersätts. Det ska i första
hand ske i det närliggande området, men
kan även ske på annan
plats.

Undvika negativ påverkan

I första hand ska man alltid försöka undvika negativ påverkan på värdefulla grönområden.
Det innebär att undvika ingrepp i området så att grönområdets funktion och värde finns
kvar på platsen.
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Minimera negativ påverkan

I andra hand ska den negativa påverkan på grönområdet minimeras genom skyddsåtgärder.
Det innebär att utforma exploateringen så att den negativa påverkan blir minimal. Även i
detta fall finns grönområdets värde och funktion kvar på platsen.
Exempel på skyddsåtgärder som kan minimera negativ påverkan är
• Anpassad utformning i en känslig miljö.
• Faunapassager.
• Lokalt omhändertagande av dagvatten.
• Anpassad utformning i kulturhistoriska miljöer.
Utjämna negativ påverkan

I tredje hand ska den negativa påverkan på grönområdet utjämnas. Det innebär att
återskapa grönområdets förlorade funktion och värde inom området eller i närområdet.
Om en del av funktionen eller värdet finns kvar kan det höjas. Ett ianspråktagande
utjämnas endast om grönområdets funktion och värde kan återställas.
Exempel på kompensationsåtgärder som kan utjämna negativ påverkan är
• Nyplantering av träd som ersättning för träd som tas bort.
• Anläggande av gång- och cykelväg.
• Skapande av grönstråk.
• Sedumtak på byggnader.
Ersätta negativ påverkan

I fjärde hand ska den negativa påverkan på grönområdet ersättas. Det innebär att skapa en
ny funktion eller värde på samma eller på en annan plats. Om flera funktioner eller värden
försvinner kan de ersättas på olika platser.
Exempel på kompensationsåtgärder som kan ersätta negativ påverkan är
• En försvunnen grönyta ersätts med utveckling av en grönyta med annan funktion.
• Utveckling av rekreationsmiljö i närheten av området.
• Skapa en allé i närheten för kompensation av allé som tas i anspråk.
• Skapa en ekodukt.
• Skapa en ersättningsbiotop, t.ex. en ny häckningslokal för fåglar.
Bedömning av grönområden

Grönområdena kan ha olika funktioner. De kan vara en viktig livsmiljö för djur- och växtliv
eller en viktig miljö för människan som plats för rekreation m.m. De kan också utgöra t.ex.
tekniska funktioner, där de har betydelse för dagvattenhanteringen, ha en bullerdämpande
effekt eller fungera som luftrenare.
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Grönområdena kan också ha olika värden. Värdet är en subjektiv bedömning och handlar
om hur viktigt grönområdet är för de närboende samt för djur- och växtlivet.
Utifrån dessa funktioner och värden kan behovet av samt formen och platsen för kompen
ationsåtgärden bedömas. Det bör ske genom en inventering och analys. Bedömningen bör
ske i samarbete mellan olika förvaltningar. Att upprätta en arbetsmetod, t.ex. en checklista,
för detta ingår som en åtgärd.
Kompensationsåtgärden ska balanseras så att den blir lika bra eller bättre. Den ska genom
föras enligt en närhetsprincip: så nära i tid, plats och värde som möjligt. Anledningen
är dels att grönområdets funktion och värde ska finnas kvar i området, dels att det blir
svårare att avgöra om kompensationsåtgärden står i rimlig proportion till grönområdet som
försvinner om det drar ut på tiden.

Funktion
Funktionen är en egenskap. Grönområdena
kan t ex ha ekologiska,
sociala, hälsomässiga
eller tekniska funktioner.
Värde

Rya åsar. Foto Dag Ekelund

Värdet är subjektivt.
Grönområdena kan värderas olika t ex beroende på betraktaren.

Planprocessen

Kompensationsåtgärderna ska hanteras som en del i planprocessen. Frågan om kompen
sationsåtgärder ska tas upp så tidigt i planprocessen som möjligt.
Övergripande planering
Behovet av kompensationsåtgärder ska studeras redan i den övergripande planeringen, dvs.
i samband med fördjupade översiktsplaner och planprogram. Då ska behov, konsekvenser
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och lokalisering av kompensationsåtgärderna studeras. Även detaljplanegränser kan
diskuteras i den övergripande planeringen, så att en rimlig kompensation kan göras i
förhållande till exploateringen.
Detaljplaner
Frågan om kompensationsåtgärder ska tas upp redan vid planbesked. Därefter ska det tas
upp vid startmötet av en detaljplan. Frågan ska diskuteras med exploatören i ett så tidigt
skede som möjligt, för att skapa förståelse och nå en enighet om kompensationen.
I detaljplaneskedet ska grönområdets funktion och värde studeras, förslagsvis utifrån
en checklista. Då ska bedömas vilken kompensation som krävs. Grönområdets
värde och funktion samt behovet av kompensation ska tas upp i planbeskrivningen
i detaljplanen. Själva kompensationsåtgärden och dess finansiering ska tas upp i
genomförandebeskrivningen till detaljplanen.
Det saknas möjlighet att reglera kompensationsåtgärden genom en planbestämmelse.
Dock kan en kompensationsåtgärd falla under planbestämmelser som t.ex. allmän plats
grönområde, men regleras då inte som just kompensationsåtgärd.
Utgångspunkten är därför att lösa dessa frågor genom ett exploateringsavtal i de fall
då kommunen inte äger marken. Det gäller både inom och utom detaljplaneområdet.
Exploateringsavtalet bygger på en frivillig överenskommelse mellan Borås Stad och
exploatören.
Bygglov
Om det redan finns en detaljplan för fastigheten styr planen möjligheterna till kompensa
tionsåtgärder. Då bygger kompensationsåtgärden på frivilliga överenskommelser. Om
förutsättningarna i detaljplanen har ändrats kan en planändring vara nödvändig. Det
förutsätter att genomförandetiden har gått ut.
Om detaljplan saknas ska bedömningen av platsen samt dess kvaliteter och värden
motiveras. Bedömningen ska stå med i beslutet. Då kan en uppskattning av de
värden som är aktuella att ta upp med exploatören bedömas. Även i detta fall får
kompensationsåtgärden lösas på frivillig basis.
Kontroll och uppföljning
Exploateringsavtal med exploatör följs upp av ansvarig nämnd. I bygglovskedet är möjlig
heten till uppföljning begränsad, det förutsätter att åtgärderna regleras i planbestämmelser,
är lovpliktiga och ligger inom fastigheten.
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Konsekvenser
Kompensationsåtgärder får ekonomiska följder eftersom de innebär en tillkommande
kostnad för exploatören eller kommunen. Vem som ska bekosta kompensationsåtgärden
beror på vem som äger marken innan detaljplanen antas eller vad som tecknas i avtal.
Kompensationsåtgärden får också juridiska konsekvenser, eftersom det finns begränsningar
på vilka krav som kan ställas på exploatörer i samband med kompensation.
När Borås Stad äger marken bekostar kommunen kompensationsåtgärderna. När marken
ägs av en privat exploatör (enskild fastighetsägare eller ett byggbolag) utför och finansierar
exploatören kompensationen. Åtgärden säkerställs i ett exploateringsavtal, som tecknas
innan detaljplanen antas.
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Kypeterrängen. Foto Dag Ekelund
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Datum

Diarienummer

2017-09-07

2017/FF0158 003

Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66
Kommunstyrelsen

Yttrande över Riktlinjer för uppföljning av
verksamhet som utförs av privata utförare
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0527

Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås tillstyrka remissen med ett förtydligande i
enlighet med nämndens yttrande.

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i helhet
Fritids- och folkhälsonämndens uppfattning är att det är bra med riktlinjer som visar
hur uppföljningen av kommunal verksamhet ska ske. Det ska vara ett naturligt
moment i arbetet med styrning och ledning av kommunal verksamhet. Dock behöver
dokumentet tydliggöras avseende vilka parter som betraktas och inte betraktas som
privata utförare. Fritids- och folkhälsonämnden anser också att villkoren för
Överenskommelsen och IOP (Idéburet offentligt partnerskap) bör beaktas och
omnämnas i riktlinjerna.

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Ordförande
Ida Legnemark

501 80 Borås

Sturegatan 38

Förvaltningschef
Tommy Jingfors

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00

Strategi
Program
Plan
Policy
• Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer

för uppföljning av utförare av
kommunal verksamhet

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

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

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller för Nämnder och bolag som upphandlar privata utförare
Gäller till och med: 2021
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Riktlinjer för uppföljning
av utförare av kommunal
verksamhet
Inledning
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet till
privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana
verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär
att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som
lämnats över.
Kommunfullmäktige ska också för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter
som bedrivs av privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild
firma, idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås
Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett
hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte heller stiftelse, som
kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller förening där kommunen
bestämmer tillsammans med någon annan.
Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts,
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av
en upphandlad entreprenör och i ett valfrihetssystem.
Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena vård
och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur.
Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är sina
egna huvudmän och omfattas därför inte.
I Borås Stad gäller följande riktlinjer för alla de verksamheter där kommunen upphandlar
utförare. Eftersom det avser upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav på
uppföljning och insyn inte kan få genomslag i redan gällande avtal. De krav som ställs
kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal som ligger framåt i tiden. Arbetet
med uppföljning och insyn kommer således att successivt införas efter hand som nya
avtal träffas med privata utförare.
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Nämnders och styrelsers ansvar
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare, såväl kommunala
som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet:
•
•
•

i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter,
så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/
eller för respektive nämnd och styrelse och
så att stadens mål kan uppfyllas.

Uppföljningen av utförd verksamhet kan ha olika utgångspunkter beroende på vad det
är för verksamhet som bedrivs varför uppföljningen behöver anpassas till den specifika
verksamheten. Detta innebär att nämnderna och styrelserna måste ta ställning till vilken/
vilka typer av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning redan i
förfrågningsunderlaget. I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag styr detta
vilka typer av uppföljning som är möjliga att göra.
Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de utförarna kvalitetsmässigt bedrivs
i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga och relevanta. Det ska tydligt
framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister
i verksamheten ska hanteras. Kommunens möjligheter att besluta om sanktioner eller
att häva ett avtal ska regleras i avtalet.
I avtalen ska också ställas krav på att utföraren ska medverka vid uppföljningen, t ex
genom möten, anordnade besök och lämna statistik och verksamhetsmått till nämnden
eller styrelsen eller delta i brukarenkäter. Utföraren ska också åläggas att, i förekommande
fall, lämna nödvändiga statistikuppgifter till nationella register.
Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt.
Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll
för att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete
och möjliggöra allmänhetens insyn.

Allmänhetens rätt till insyn
Varje beställande nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig information som gör
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utförare.
På samma grunder ska även de kommunala bolagen ge allmänheten insyn i verksamhet
som de överlämnar till privata utförare. Syftet är att informationen ska göra det möjligt
för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs.
Utförare ska kunna lämna information när kommunen begär det. Utförarens skyldighet
att lämna uppgift begränsas till vad som är reglerat i avtal eller att som kan lämnas
utan omfattande merarbete i förhållande till att uppnå syftet med rätten till insyn.
Uppgiftsskyldigheten omfattar inte hel ler utlämnande som skulle strida mot lag eller
annan författning. Den information som utföraren lämnar till Borås Stad ska inte anses
utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att på lämpligt sätt informera allmänheten om
rätten till insyn och vilken information allmänheten kan ta del av i förhållande till
nämndens eller styrelsens utförare.

Uppföljning
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och
insyn har bedrivits och resultaten av dessa.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Sida

1(1)
Datum

2017-06-28
Ewa Luvö, 033-35 30 40
ewa.luvo@boras.se
Iqbal Musaji, 033-35 70 05
Iqbal.musaji@boras.se

Checklista för uppföljning av utförare av kommunal
verksamhet
1. Vad är det som ska följas upp?
2. Varför ska vi följa upp? För att säkerställa levererad/utförd
kvalitet/måluppfyllelse/det vi har efterfrågat plus att uppfyllandet av
ställda krav över avtalstid ( ekonomi/teknisk kapacitet/ betalningar av
skatter och avgifter).
3. Vem ska följa upp? Nämnd/styrelse ansvarar för att förvaltning/bolag
genomför uppföljningen!
4. När ska vi följa upp? Frekvens av uppföljning ställda krav/
återkoppling av dessa till nämnd/styrelse.
5. Hur ska det följas upp? Praktiskt tillvägagångssätt – exempel på detta
kan vara nyckeltal, statistik, oannonserade besök, samtal etc.
6. Var ska uppföljningen ske? T ex på kontoret eller på plats hos
leverantören. (Beroende på punkt 5)

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Borås Stad
501 80 Borås

Stadshuset
Kungsgatan 55

boras.se

stadsledningskansliet@boras.se 033-35 70 00 vx

Telefon

REMISSVAR

1 (3)

Datum

Diarienummer

2017-09-01

2017/FF0139 700

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning;
Ida Legnemark (V)
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0216

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

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i sammanfattning
Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. I den senaste rapporten om folkhälsans
utveckling har man identifierat personer med funktionsnedsättning som en grupp som
särskilt behöver uppmärksammas. Det finns en god grund att arbeta vidare med frågan
i Borås Stad då man nyligen beslutat om ett nytt program för tillgänglighet med en
åtgärdsplan som följs upp av Sociala Omsorgsförvaltningen.
I Botkyrka kommun har man tagit fram en handbok med syftet att anställda och
politiker ska förstå konventionen och på vilket sätt den påverkar vars och ens
arbetsområde.
Sedan dess har Myndigheten för delaktighet har tagit fram foldern Konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i en lättläst version. Den skulle med
fördel kunna användas på flera olika sätt. För att möta motionens intentioner skulle
man i ett första steg kunna använda den nationella foldern och i steg två, om det finns
behov, ta fram en handbok med Botkyrka som förebild.

Bakgrund
Det har kommit en motion där förslaget är att man tar fram en handbok kopplat till
FN´s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för
förtroendevalda och anställda i Borås Stad.

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00
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Datum

Diarienummer

2017-09-01

2017/FF0139 700

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
Kommunstyrelsen

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i helhet
Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. I den senaste rapporten om folkhälsans
utveckling har man identifierat personer med funktionsnedsättning som en grupp som
särskilt behöver uppmärksammas. De har genomgående sämre livsvillkor, sämre
levnadsvanor och sämre hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning.
Borås Stad har nyligen antagit ett reviderat Program för ett tillgängligt samhälle som
gäller till 2020. I stadens program har man ett lyft fram ett antal områden utifrån FN´s
femtio artiklar som prioriterats och konkretiserats i en handlingsplan. Två av de
prioriterade områdena Öka kunskapen om situationen för personer med
funktionsnedsättning (artikel 8) och Öka tillgängligheten (artikel 9), skulle man kunna
tolka in i den här motionen. Sociala omsorgsnämnden har i Borås Stad ett särskilt
samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet och ansvarar även för att årligen följa upp
och revidera handlingsplanen, i samverkan med berörda nämnder/bolag samt
intresseorganisationer.
I Botkyrka kommun har man tagit fram en handbok med syftet att anställda och
politiker ska förstå konventionen och på vilket sätt den påverkar vars och ens
arbetsområde. Den ska även ge förståelse för vilket ansvar och vilka skyldigheter all
offentlig verksamhet har att förverkliga konventionen samt guida till rättighetsartiklar
och ge exempel på vilken betydelse de kan ha för de nyckelområden Botkyrka
kommun arbetar utifrån.
Sedan dess har Myndigheten för delaktighet har tagit fram foldern Konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i en lättläst version. Den skulle med
fördel kunna användas på flera olika sätt. Man kan dela ut den till personer med
funktionsnedsättning, verksamheter som möter personer med funktionsnedsättning
och till politiker. Foldern kan beställas på myndigheten för delaktighet.

Konsekvenser
Det är bra att rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfts. Det finns en
god grund i Borås Stad att arbeta vidare med frågan då man nyligen beslutat om ett
nytt program för tillgänglighet med en åtgärdsplan som följs upp av Sociala
Omsorgsförvaltningen.
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För att möta motionens intentioner skulle man i ett första steg kunna använda den
nationella foldern och i steg två, om det finns behov, ta fram en handbok med
Botkyrka som förebild.

Bilagor
1, Motionen FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
2, Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – lättlast version.
http://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/53c8b616da1b488c81fac660282074
6c/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-lattlast-svenska
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FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Borås Stad har vid flera tillfällen prisats och uppmärksammats för sitt tillgänglighetsarbete.
Även Borås Stads Vision 2025 pekar på vikten av att vår stad ska vara inkluderande. Det finns
alltså en god grund att bygga på, men fortfarande finns det mycket att göra för att främja
jämlika villkor för alla boråsare oavsett funktionalitet.
Den 14 januari 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Sverige. Det innebär ett juridiskt ansvar för offentliga myndigheter, däribland kommuner, att förverkliga konventionens intentioner. Trots att Sverige och Borås har
arbetat en hel del med tillgänglighet så är det ett faktum att personer med funktionsnedsättning har tuffare förutsättningar i skola och på arbetsmarknad, vilket leder till sämre ekonomisk och social status. Ohälsotalen är väsentligt högre i gruppen personer med funktionsnedsättning.
I Botkyrka kommun har en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i kommunen tagits fram. För att
vidareutveckla Borås lyckade arbete med tillgänglighet och för att försäkra sig om att rättigheter för personer med funktionsnedsättning beaktas i samtliga förvaltningar borde en liknande handbok tas fram i vår kommun.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet
•

Att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram

Borås 2017-02-22
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Svar på motion av Ida Legnemark (V); Mänskliga
rättigheter är en kommunala angelägenhet - gör
Borås till MR-stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0427

Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås tillstyrka motionen och ställa sig bakom att
Borås Stad inleder ett arbete utifrån SKL:s plattform för att bli en MR-kommun.

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i sammanfattning
Med utgångspunkt från kommunens uppdrag som samhällsaktör, demokratiaktör,
välfärdsaktör och arbetsgivare har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit
fram en plattform för policy- och verksamhetsutveckling gällande mänskliga rättigheter
på lokal och regional nivå. Plattformen kan ses som ett utvecklingsverktyg och
utgångspunkt för arbetet i syfte att synliggöra vad beslutsfattare på olika nivåer
behöver göra för att stärka sitt systematiska arbete med de mänskliga rättigheter som
är beskrivna i de regionala och internationella konventionerna.
För att bli en MR-kommun krävs ett tydliggörande av de åtagande som regleras i
regeringsformen, diskrimineringslagstiftningen, kommunallagen och
speciallagstiftningen. Hur dessa ska förverkligas måste sedan kommunen besluta
utifrån sina förutsättningar.

Bakgrund
Med utgångspunkt från kommunens uppdrag som samhällsaktör, demokratiaktör,
välfärdsaktör och arbetsgivare har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit
fram en plattform för policy- och verksamhetsutveckling gällande mänskliga rättigheter
på lokal och regional nivå. Plattformen kan ses som ett utvecklingsverktyg och
utgångspunkt för arbetet i syfte att synliggöra vad beslutsfattare på olika nivåer
behöver göra för att stärka sitt systematiska arbete med de mänskliga rättigheter som
är beskrivna i de regionala och internationella konventionerna.
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Plattformen beskriver kommunens uppdragen på följande sätt:
Samhällsaktör
1. Bidrar till att alla offentliga lokaler och allmänna platser görs tillgängliga och
användbara för alla.
2. Bidrar till att alla medborgare känner sig trygga och motverkar alla typer av
diskriminering och hatbrott.
3. Strävar efter att planera, bygga och investera utifrån alla medborgares ekonomiska,
sociala och kulturella situation och med särskild hänsyn till underrepresenterade
grupper.
4. Strävar efter att involvera alla berörda medborgare i planerings-och
utvecklingsprocesser.
5. Tar hänsyn till nuvarande och kommande generationers rätt till en framtid och därför
strävar efter att ta itu med de sociala och miljömässiga faktorer som inkräktar på
åtnjutande av de mänskliga rättigheterna såsom buller, vatten- och luftföroreningar.
6. Bidrar till allas möjlighet att utöva sin religion.
7. Strävar efter en minskad bostadssegregation.
Demokratiaktör
1. Säkerställer den representativa demokratins mekanismer såsom åsiktsfrihet,
förenings- och mötesfrihet, fria, allmänna och hemliga val, rätten till delaktighet.
2. Kommunicerar information så att den är tillgänglig och användbar för alla.
3. Öppet granskar sina beslutsfattare.
4. Involverar medborgare på ett tidigt stadium i utvecklingen av både politikens
innehåll, prioriteringar och beslutsfattande, och säkerställer att underrepresenterade
grupper kan göra sina röster hörda.
5. Ser medborgarnas kunskaper och erfarenheter som en resurs i utvecklingen av
lokalsamhället.
6. Utvecklar och stödjer ett politiskt ledarskap som bidrar till att mänskliga rättigheter
genomsyrar både den lokala och regionala nivåns struktur och kultur.
7. Bidrar till konfliktlösning i svåra och komplexa samhällsfrågor.
8. Skapar en möjlighet för alla medborgare att anmäla om de upplever att de fått sina
rättigheter kränkta.
9. Bidrar till att skapa mötesplatser för människor med olika bakgrund.
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10. Säkerställer att alla förtroendevalda har kunskap om och förståelse för hur de
mänskliga rättigheterna påverkar uppdragen.
Välfärdsaktör
1. Integrerar ett systematiskt arbete för att säkerställa mänskliga rättigheter i sin
verksamhet, vilket inkluderar budget, policy-och styrdokument och att man
systematiskt följer upp, analyserar och rapporterar resultat utifrån ett
rättighetsperspektiv.
2. Utvecklar ett ledarskap och en värdegrund baserat på de mänskliga rättigheterna.
3. Implementerar och följer upp principen om icke-diskriminering i sina tjänster.
4. Säkerställer allas behov av stöd och service med särskild hänsyn till
underrepresenterade grupper och individer i utsatta situationer.
5. Involverar människor i planeringen av, beslutet om och genomförandet av olika
tjänster och ser medborgarnas kunskaper och erfarenheter som en resurs i
utvecklingen av välfärdstjänster.
6. Säkerställer rättssäkra beslut och processer.
7. Skapar tillgängliga och transparenta system så att alla kan följa information som rör
den egna individen.
8. Säkerställer att leverantörer i alla led lever upp till de krav som de mänskliga
rättigheterna sätter.
9. Utvecklar mekanismer för att kunna följa upp och vid behov häva avtal på grund av
att de mänskliga rättigheterna inte efterlevs av leverantören eller dess
underleverantörer.
Arbetsgivare
1. Säkerställer att ingen diskrimineras i samband med anställning, lönesättning,
föräldraledighet eller annan tjänstledighet.
2. Arbetar aktivt mot indirekt- och direkt diskriminering.
3. Säkerställer att alla förtroendevalda och anställda, såväl chefer som medarbetare, har
kunskap och förståelse för hur de mänskliga rättigheterna påverkar uppdragen som
arbetsgivare, ledare, chef och medarbetare.
4. Främjar en organisationskultur som utgår från allas lika värdighet och rättigheter.
5. Tydliggör arbetsgivarens och de anställdas ansvar i förhållande till konventioner och
lagstiftning.
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6. Skapar oberoende strukturer så att anställda kan anmäla om någon fått sina
mänskliga rättigheter kränkta.
7. Värnar de anställdas yttrandefrihet.
För att bli en MR-kommun krävs ett tydliggörande av de åtagande som regleras i
regeringsformen, diskrimineringslagstiftningen, kommunallagen och
speciallagstiftningen. Hur dessa ska förverkligas måste sedan kommunen besluta
utifrån sina förutsättningar. Plattformen pekar på sex särskilt viktiga punkter att
sträva efter.
1. Ett lokalsamhälle där alla tar ett aktivt ansvar för att förverkliga mänskliga rättigheter
och i detta samarbetar med det civila samhället och andra aktörer.
2. Kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheterna hos förtroendevalda,
tjänstepersoner, medborgare och det civila samhället.
3. Ett åtagande att införliva mänskliga rättigheter i formella riktlinjer, rutiner och
aktiviteter för att på så sätt i allt högre grad respektera, skydda och främja de
mänskliga rättigheterna.
4. Att synliggöra de dilemman och eventuella konflikter som uppstår när de olika
rättigheterna ska förverkligas.
5. Att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och främjas vid
tecknandet av kommunala kontrakt och andra rättsliga avtal.
6. Att utveckla lämpliga mekanismer för att regelbundet följa upp och kommunicera
resultat.
Om de mänskliga rättigheterna ska genomsyra en kommuns arbete är det av stor vikt
att människor känner till sina rättigheter och vet hur en gör anspråk på dem. Det
gäller samtliga som bor, arbetar och verkar där. Dessutom bör människor involveras i
de beslut som berör dem, särskilt viktigt är det att säkerställa att underrepresenterade
grupper kommer till tals på lika villkor.
Viktiga principer
Plattformen slår fast att ett rättighetsbaserat arbetssätt ska enligt FN respektera ett
antal genomförandeprinciper. Tre viktiga sådana principer är:
1. Icke-diskriminering/jämlikhet – ingen person får behandlas sämre än någon
annan, eller mötas av regler och kriterier som gör det svårare för en grupp, utan att
dessa krav har relevans för utförandet av en uppgift. Det är också viktigt att komma
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ihåg att olika grupper inte är homogena utan består av individer som skiljer sig åt.
2. Deltagande/inkludering – kartläggningar, analyser, planering, genomförande och
uppföljning måste garantera att samtliga personer/grupper som utgör målgruppen
också inkluderas. Deltagande ger möjlighet för personer och grupper som särskilt
berörs av planering, beslut eller liknande att delta i och påverka arbetet.
3. Transparens/ansvar – för att veta om, och i så fall hur, myndigheter arbetar med
att garantera de mänskliga rättigheterna behöver det finns en genomskinlighet i
beslutsvägar och beslut. Om rättighetsbäraren inte vet vilka beslut som har fattats
och vem eller vilka som är ytterst ansvariga har denna ingen möjlighet att framföra
invändningar till dessa beslutsfattare.

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i helhet
Nämnden är positivt till att Borås Stad med hjälp av SKL:s plattform fortsätter
fördjupa såväl kunskapen om, som systematiken runt mänskliga rättighetsfrågor. Detta
är viktigt när Borås Stad ska fortsätta att hålla sig i framkant gällande folkhälso- och
delaktighetsfrågor. Mänskliga rättighetsfrågor är också väsentliga för en stads
utveckling. Ett övergripande förhållningssätt i staden blir en möjlighet för
förvaltningen att i det egna arbetet stärka förståelsen för medborgarperspektivet. Det
bidrar också till att skapa en tydlighet avseende prioriteringar vid fortbildning och
uppföljning.
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MOTION
Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet
- gör Borås till en MR-stad
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla
människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.
Arbete för mänskliga rättigheter kan konkret handla om att motverka rasism och
diskriminering, om jämställdhetsarbete, barns rättigheter och om nationella minoriteters
rättigheter. Rättighetsperspektivet får inte hamna vid sidan om och ses som något extra, arbetet
för mänskliga rättigheter bör vara en naturlig del i kommunens ordinarie verksamhet.
I Sverige, precis som i andra länder, ligger ansvaret för att respektera, skydda, uppfylla och främja de
mänskliga rättigheterna på flera nivåer. Den nationella nivån är avgörande för att de nationella och
internationella åtaganden som Sverige har gjort gällande mänskliga rättigheter säkerställs. Samtidigt
implementeras dessa åtaganden i hög grad på lokal och regional nivå. Rätten till exempelvis hälsa,
utbildning, delaktighet och inflytande konkretiseras i mötet mellan lokala myndigheter och invånarna.
Kommunerna, regionerna och landstingen spelar därmed en viktig roll för förverkligandet av de
mänskliga rättigheterna.
För att stärka det lokala och regionala MR-arbetet har Sveriges Kommuner och Landsting utvecklat en
plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Ambitionen är att den ska fungera som en
utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna
arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.
Utgångspunkten i plattformen är kommuners, landstings och regioners grundläggande uppdrag som
samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör, arbetsgivare och hur dessa uppdrag kopplas till
säkerställandet av mänskliga rättigheter.
MR-plattformen är utformad med inspiration från de städer som internationellt utropat sig till MRstäder. Vänsterpartiet menar att Borås Stad genom ett systematiskt arbete med Mänskliga rättigheter
baserat på den plattform som SKL tagit fram ytterligare ska utveckla arbetet med mänskliga rättigheter
och med det bli en MR-kommun.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som Sveriges kommuner och landsting antagit
för att bli en MR-kommun
Borås 2017-03-16
Ida Legnemark (V)

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden
2017-09-20
1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-08-17 § 139 avseende Avsägelse
av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (2017/FF0159 102).
2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-08-17 § 149 avseende Program
mot hemlöshet (2017/FF0078 759).
3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-08-17 § 147 avseende
Delårsrapport januari – april 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen
(2017/FF0168 042).
4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-06-19 § 334 samt bilagor avseende
Regler för koncerninköp (2017/FF0163 059).
5. Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2017-09-04 avseende Landskamp på Borås
Arena (2017/FF0148 808).
6. Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2017-08-21 avseende Intern kontrollplan 2017
samt redovisning av intern kontroll 2016 (2017/FF0169 007).
7. Miljöförvaltningen: Anmälan av Kontrollrapport avseende oanmäld inspektion 2017-0906 på Brygghuset gällande efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen (2017/FF0036 460).
8. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-08-22 avseende
Fastigheten, Simonsland 11, Borås Kommun (2017/FF0081 282).
9. AK Lab: Anmälan av Provrapport för strandbadvatten i Öresjö, Almenäsbadplats 201707-11 (2017/FF0149 441).
10. Stadsledningskansliet: Anmälan av Information om Kommunens Kvalitet i Korthet 2017
(2017/FF0154 001).
11. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Explizit AB: Anmälan av Huvudavtal mellan Explizit
Public Service AB och Borås Stad Fritids- och folkhälsoförvaltningen efter uppgradering
av boknings- och bidragssystem (2017/FF0157 050).

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och
folkhälsonämnden 2017-09-20
1. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om startbidrag till Hispanoamericana
förening i Borås (2017/FF0166 805).
2. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag för Änglahoppet 13-15
oktober 2017; Borås Fältrittklubb (2017/FF0144 805).
3. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag till FOK i Borås (ID144).
4. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag till Eritreanska Islamiska
kulturföreningen i Borås (RE075).
5. Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-08-29.

