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Budget 2017:2 Fritids- och folkhälsonämnden
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna det reviderade förslaget till driftsoch investeringsbudget för Fritids- och folkhälsonämnden 2017 och översända denna
till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
En ny organisation med ansvar för nya verksamheter, nya utmanande uppdrag och en
mängd andra ambitionshöjande insatser sätter igång under 2017, vilket vittnar om ett
händelserikt år.
Klustersamverkan med Kulturförvaltningen, renovering av Stadsparksbadet, SMveckan, Överenskommelsen, nytt avtal om folkhälsoinsatser, jämställt föreningsliv,
utvecklingsarbete på våra fritidsgårdar och Mötesplatser är bara några saker.
Fritids- och folkhälsonämndens totala kommunbidrag för 2017 uppgår, efter
revidering, till 236 400 tkr, fördelat på fritidsramen 196 200 tkr och bidragsramen
40 200 tkr.
Därtill kommer en beviljad investeringsbudget på 37 260 tkr inkluderat eventuella
kvarstående medel från tidigare år.
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Bakgrund
Fritids- och folkhälsonämndens totala kommunbidrag för 2017 uppgår, efter
revidering, till 236 400 tkr, fördelat på fritidsramen 196 200 tkr och bidragsramen
40 200 tkr.
2017 kommer till stor del att präglas av Borås Stads nya organisation. Fritids- och
folkhälsonämnden får ansvar för bland annat all fritidsgårdsverksamhet, de olika
mötesplatserna inklusive Träffpunkt Simonsland, badresor till Sjömarken,
barnkoloniverksamhet samt samarbetsansvaret för lokal utveckling och
demokratifrågor. Nuvarande tillstånds- och tillsynsansvar för serveringstillstånd och
hantering av tobaksvaror överförs till Miljö- och konsumentnämnden.
Som en del i Borås Stads nya organisation kommer Kulturförvaltningen och Fritidsoch folkhälsoförvaltningen under 2017, som ett ”prövoår”, samverka kring
administrativa uppgifter (klustra). Utgångspunkten är att skapa de bästa
förutsättningarna för att uppnå den politiska målbilden inom de förvaltningar som har
beröringspunkter inom sina verksamhetsområden. Förhoppningen är att gemensamma
resurser ska användas effektivt och att sårbarheten ska minska. Ansvaret för de
administrativa uppgifterna kommer att delas in i två block. Ett ”HR-block” med
ledning utifrån Kulturförvaltningen samt ett ”Ekonomi-block” med ledning utifrån
Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Under 2016 planerades en renovering av Stadsparksbadet. Av olika anledningar har
projektet fördröjts vilket innebär att byggstarten kan tidigast bli till sommaren 2017.
De budgetmässiga konsekvenserna av detta får beaktas när beslut fattats om
renoveringsstart.
Det socialt riktade föreningsstödet kommer att fortsätta under 2017. Stödet möjliggör
utökade insatser där det som bäst behövs.
Uppdraget med ett "jämställt föreningsliv" fortsätter, vilket innebär en satsning på
kvinnliga ledare och funktionärer samt en satsning på flickor och kvinnor som är inom
elitidrotten i sina respektive idrotter.
Under de senaste åren har Borås klarat av att arrangera stora prestigefyllda
idrottsevenemang. Under 2017 återkommer SM-veckan till Borås. Många städer och
kommuner konkurrerar om att få arrangera stora idrottsevenemang. Att Borås kan
vara med och konkurrera, ytterligare en gång, vittnar om ett välvilligt och
professionellt föreningsliv och ett väl utvecklat samarbete med Borås Stads berörda
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förvaltningar och bolag. Samtidigt ställer detta krav på anpassade och moderna arenor
och en organisation i staden som kan lösa de krav som arrangemanget medför.
Uppdraget om en ny evenemangsarena fortskrider, då både Borås Basket och IF
Elfsborg har presenterat idéer på hur en framtida Arena kan se ut och placeras.
Arbetet kommer att beredas under 2017 inför ett slutligt besked i
Kommunfullmäktige.
Ett nytt avtal om folkhälsoinsatser tecknas mellan Borås Stad och Södra Hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) för perioden 2017-2020. Avtalet bygger på
att parterna avsätter 14 kronor per år och invånare för lokalt befolkningsinriktat
folkhälsoarbete. Samtidigt tecknas ett avtal om tjänster, där HSN delfinansierar tre
tjänster med 1 080 tkr.
Under 2017 kommer arbetet med Överenskommelsen att intensifieras. 2016 har varit
ett förberedande år med en gedigen process mellan Borås Stad och de idéburna
organisationerna. Överenskommelsen syftar till att ta vara på alla goda krafter som
finns inom de idéburna organisationerna för att utveckla den gemensamma välfärden i
kommunen.
Konsekvenser
Enligt beslut i Fullmäktige blir Fritids- och folkhälsonämndens reviderade
kommunbidrag för 2017, 223 100 tkr för fritidsramen och 40 200 tkr för
bidragsramen.
Från och med 2017 har Borås Stad ny metod för beräkning av kapitalkostnader. Detta
påverkar Fritids- och folkhälsonämndens kommunbidrag genom minskade
kapitalkostnader för egna investeringar samt minskade internhyror. Ekonomistyrning
har i en preliminär beräkning uppskattat denna minskning till 26 900 tkr. Med hänsyn
till detta landar fritidsramens reviderade kommunbidrag för 2017 på 196 200 tkr.
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Det tilldelade kommunbidraget för fritidsramen innefattar;
•
•
•
•
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5 000 tkr - som en tillfällig höjning för att genomföra SM-veckan
1 500 tkr - för att utveckla verksamheten på Träffpunkt Simonsland genom
utökade lokalytor
2 300 tkr - överflytt av verksamhetsbidraget till föreningen Tåget från
Kulturnämnden till Fritids- och folkhälsonämnden
173 tkr - överflytt av verksamheten BRASS (brukare och assistenter i
samverkan) från sociala omsorgsnämnden till Fritids- och folkhälsonämnden

Den tilldelade budgetramen innefattar också en sänkning av kommunbidraget som en
konsekvens av att funktionen äldreombud flyttas till kommunstyrelsen. Minskningen
är 600 tkr.
I budget 2017:1 äskade nämnden 600 tkr till en verksamhetsutvecklare med inriktning
mot kvalitet. Då nämnden inte tilldelades dessa medel har en omfördelning av interna
resurser gjorts och utökningen har därför hanterats inom den ordinarie budgetramen.
Kommunfullmäktige har gett Fritids- och folkhälsonämnden ansvaret för att samordna
arbetet med överenskommelsen. Det finns en stor förväntan från civilsamhället att
Borås Stad möter upp det engagemang som finns med att skapa "en väg in" för
civilsamhället. Under 2017 har nämnden inte tilldelats några extra medel för detta
arbete. Kostnaderna för detta kommunövergripande uppdrag kommer att följas upp
under året.
I budget 2017-1 äskades investeringsanslag för totalt 29 010 tkr. Fullmäktige fattade
beslut att tilldela Fritids- och folkhälsonämnden följande investeringsmedel under
2017;
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Utveckling av spår och leder – 4 000 tkr
Utveckling av badplatser (utebad) – 500 tkr
Utveckling av evenemangstaden Borås (inklusive SM-veckan) – 2 000 tkr
Utveckling av konstgräsplaner – 4 000 tkr
Utveckling av näridrottsplatser (aktivitetsplatser) – 1 000 tkr
Utveckling av idrottsanläggningar inne och ute (diverse inventarier) – 1 500 tkr
Ny fullstor konstfrusen isbana – 15 000 tkr
Utveckling av Lundby Park – 500 tkr

Totalt; 28 500 tkr
Därutöver har kvarstående medel från 2016 flyttats till 2017. Denna summa är
totalt 4 260 tkr och avser;
•
•
•
•
•
•

Utveckling av spår och leder – 1 951 tkr
Utveckling av badplatser (utebad) – 213 tkr
Utveckling av evenemangstaden Borås – 558 tkr
Utveckling av Lundby Park – 449 tkr
Inventarier Träffpunkt Simonsland – 600 tkr
Utveckling av Borås Ridhus – 489 tkr

Se vidare bifogad rapport.

Bilagor
Budget 2017-2 Fritids- och folkhälsonämnden

5 (5)

Budget 2017:2
Fritids- och folkhälsonämnden

Innehållsförteckning
1 Inledning ....................................................................................................3
2 Omvärldsanalys ........................................................................................4
3 Indikatorer och uppdrag ...........................................................................6
3.1 Människor möts i Borås .......................................................................................... 6
3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga........................................................... 7
3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt .................................................................... 8
3.4 Ekonomi och egen organisation ............................................................................. 8

4 Nämndens verksamhet ...........................................................................11
4.1 Fritidsramen ......................................................................................................... 11
4.2 Ekonomiskt sammandrag ..................................................................................... 11
4.3 Nämndens uppgift ................................................................................................ 11
4.4 Ekonomiska förutsättningar .................................................................................. 12
4.5 Verksamhet 2017 ................................................................................................. 13
4.6 Bidragsramen ....................................................................................................... 35
4.7 Ekonomiskt sammandrag ..................................................................................... 35
4.8 Nämndens uppgift ................................................................................................ 35
4.9 Ekonomiska förutsättningar .................................................................................. 36
4.10 Verksamhet 2017 ................................................................................................. 36

5 Verksamhetsmått ....................................................................................37
5.1 Fritidsgårdsverksamhet ........................................................................................ 37
5.2 Badenheten .......................................................................................................... 37
5.3 Föreningsenheten ................................................................................................ 37
5.4 Anläggningsenheten ............................................................................................. 39
5.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete ...................................................................... 39

6 Investeringar ...........................................................................................41

Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2017:2

2(42)

1 Inledning
2017 kommer till stor del att präglas av Borås Stads nya organisation. Fritids- och folkhälsonämnden får
ansvar för bland annat all fritidsgårdsverksamhet, de olika mötesplatserna inklusive Träffpunkt
Simonsland, badresor till Sjömarken, barnkoloniverksamhet samt samarbetsansvaret för lokal
utveckling och demokratifrågor. En stor del av det förebyggande folkhälsoarbetet bland barn och unga
samt trygghets- och brottsförebyggande arbete har sin utgångspunkt från förvaltningen, då resurserna
från de nuvarande stadsdelarna tillförs nämnden. Nuvarande tillstånds- och tillsynsansvar för
serveringstillstånd och hantering av tobaksvaror överförs till Miljö- och konsumentnämnden. Under
hösten 2016 startade en hel del förberedelsearbete för att övergången ska bli så smidig som möjlig inför
det nya året.
Den tilldelade ramen för 2017 är 263 300 tkr. En reglering på 26 900 tkr har gjorts från Fritidsramen
som en konsekvens av ny metod för beräkning av kapitalkostnader i Borås Stad. Med hänsyn till detta
blir den totala budgetramen 236 400 tkr, Fritidsramen 196 200 tkr och Bidragsramen 40 200 tkr.
Personalmässigt fördubblas förvaltningen till att omfatta 165 årsarbetare.
Sommaren 2017 är Borås Stad värd för ytterligare en SM-vecka och ett ekonomiskt tillskott har
beviljats av Kommunfullmäktige för att klara uppdraget.
Under 2017 kommer arbetet med Överenskommelsen att intensifieras. 2016 har varit ett förberedande
år med en gedigen process mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna. Överenskommelsen
syftar till att ta vara på alla goda krafter som finns inom de idéburna organisationerna för att utveckla
den gemensamma välfärden i kommunen.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar vidare med de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige
och nämnden delar ut samt färdigställer de uppdrag som ännu inte är redovisade. Fokus i drifts- och
investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess former och på ett målmedvetet

jämställdhetsarbete.
Under 2016 planerade vi att renovera Stadsparksbadet. Av olika anledningar har projektet fördröjts
vilket innebär att byggstarten kan tidigast bli till sommaren 2017. Arbetet med att utveckla idrotten för
människor med funktionsvariationer fortsätter. Arvsfonden har beviljat stöd i tre år (2015-2017). Det
socialt riktade föreningsstödet kommer att fortsätta under 2017, så att föreningar kan göra utökade
insatser där det som bäst behövs. Uppdraget med ett "jämställt föreningsliv", vilket innebär en satsning
på kvinnliga ledare och funktionärer samt en satsning på flickor och kvinnor som är inom elitidrotten i
sina respektive idrotter, planeras under 2016 och kommer att intensifieras under 2017. I Knalleland och
runt Borås Arenaområdet pågår det i praktiken ett utvecklingsarbete på samtliga arenor för att stärka
förutsättningarna för idrott. Isyta är en bristvara i Borås och nämnden kommer att prioritera en
satsning på en konstfrusen yta.
Uppdraget om en ny evenemangsarena fortskrider. Arbetet kommer att beredas under 2017 inför ett
slutligt besked i Kommunfullmäktige.
Konstgräsutbyggnaden föreslås i praktiken avslutas med en plan vid Ryda sportfält, därefter sker ett
successivt utbyte av de befintliga planerna i en ordning som bygger på nyttjandegraden. Under våren
2016 fattade nämnden beslut om en långsiktig plan kring utvecklingen av spår och leder i kommunen. I
investeringsbudgeten för 2017 får planen stora avtryck.
Ett nytt avtal om folkhälsoinsatser tecknas mellan Borås Stad och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
(HSN) för perioden 2017-2020. Avtalet bygger på att parterna avsätter 14 kronor per år och invånare
för lokalt befolkningsinriktat folkhälsoarbete. Samtidigt tecknas ett avtal om tjänster, där HSN
delfinansierar tre tjänster med 1 080 tkr. Från 2017 kommer tjänsterna att överföras från stadsdelarna
till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Arbetet mot geografiskt prioriterade områden kommer att
fortsättas.

Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2017:2

3(42)

2 Omvärldsanalys
Kommunfullmäktige har för sin del beslutat om att teckna en Överenskommelse med de idéburna
organisationerna (civilsamhället) i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden har hittills haft ett
samordningsansvar för processen fram till dess att en överenskommelse tecknas. Arbetet med
Överenskommelsen kommer att beröra hela Borås Stads organisation och inte "bara" Fritids- och
folkhälsonämnden. För att möta upp de förväntningar som finns från civilsamhället krävs ett gediget
engagemang från samtliga facknämnder. I samband med Kommunfullmäktiges beslut i december så
fick Fritids- och folkhälsonämnden ansvaret för att samordna kommunens arbete med
Överenskommelsen.
Under senhösten 2016 startade en process för samtliga fritidsgårdar, som bygger på att skapa en
gemensam plattform/synsätt utifrån ett folkhälso- och jämställdhetsperspektiv. Samtidigt kan och ska
fritidsgårdar ha olika profiler och innehåll för att kunna vara så attraktiv för så stora delar av
målgruppen som möjligt. Detsamma gäller för Mötesplatserna. Här behöver vi tydliggöra och definiera
vad en Mötesplats har för uppdrag och vad som ska känneteckna en Mötesplats. Det finns redan idag
många klubbhus som fungerar som mötesplatser för föreningens medlemmar, samtidigt skulle de
kunna öppnas upp på andra tider och för andra grupper om vi kan skapa en gemensam tanke och om
intresse finns från berörda föreningar.
Att bryta isoleringen för utsatta grupper och att arbeta vidare med ett målmedvetet jämställdhets- och
tillgänglighetsarbete är fortsatt en prioriterad uppgift för nämnden och förvaltningen. En fortsatt
kompetensutveckling kommer att ske för vår personal och våra samarbetspartners.
Arbetsmiljön för vår personal i simhallarna bör ses över i grunden. Tillsammans med tre andra städer
(Malmö, Umeå och Uppsala) har Borås Stad tagit initiativ till ett gemensamt arbete för att kvalitetshöja
arbetsmiljön och göra arbetet än mer attraktivt. Att arbeta i simhall är ett tufft arbete, hög luftfuktighet,
hög bullernivå och på oregelbundna tider ger sammantaget olika besvär. På de senaste 30 åren har
endast två personer klarat att fullfölja sin anställning till pensionsavgång. Alla andra har slutat tidigare
av olika skäl. Vi vill också medvetet arbeta för att vara en än mer attraktiv arbetsgivare så att vi kan
erbjuda en möjlig karriärutveckling och inte vara ett genomgångsarbete med hög personalomsättning.
Borås - Eventstaden som klarar av stora arrangemang. Att Borås kan vara med och arrangera så stora
tävlingar vi gjort under de tre senaste åren vittnar om en oerhörd kraft i det ideella föreningslivet och
en bra support från stadens förvaltningar och bolag samt näringsliv. De turistekonomiska effekterna är
betydande för staden. Att arrangera stora tävlingar har blivit något av hårdvaluta bland Sveriges större
städer och kommuner. Det är många städer som konkurrerar om de stora arrangemang som finns.
Bevekelsegrunden är, förutom de ekonomiska pluseffekterna ett arrangemang ger, de mjuka värdena.
Här handlar det oftast om att profilera staden, skapa stolthet, leverera ett värdskap, öka besöksnäringen
och vara en attraktiv boendeort. Allt detta har Borås visat att staden står för.
Samtidigt ställer detta krav på anpassade och moderna arenor och en organisation i staden som kan lösa
de krav som arrangemanget medför. Genom ett väl utvecklat samarbete mellan berörda föreningar,
Borås TME och Fritids- och folkhälsoförvaltningen skapas ett flexibelt och dynamiskt nätverk som
klarar uppdragen.
Riksdagens övergripande mål för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen oberoende av bland annat ålder och kön. Detta omsätts genom, bland annat,
välfärdsbokslutet - där framkommer att hälsan i Borås ser olika ut beroende på var du bor, vilken
utbildningsnivå du har samt om du är pojke eller flicka. Att skapa samhälleliga förutsättningar handlar
bland annat om att man i den långsiktiga samhällsplaneringen, oavsett om det gäller utveckling av
arenor, bad- och simhallar, spår och leder, gång- och cykelleder eller aktivitetsplatser, möjliggör för alla
befolkningsgrupper att kunna använda dem.
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I det nya avtalet, från 2017, med Hälso- och sjukvårdsnämnden kan vi målmedvetet arbeta vidare med
de förebyggande insatserna inom folkhälsoområdet.
Borås Stads ansvar är att se till att tillgången till attraktiva grönområden är fortsatt god, vilket särskilt
gynnar grupperna barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, personer med utländsk
bakgrund och socioekonomiskt svaga grupper. Forskning visar att vistelse i naturen har positiv
betydelse för såväl den fysiska som psykiska hälsan. Under 2016 har nämnden fattat beslut om en
långsiktig utveckling av våra spår och leder. I samband med den långsiktiga utvecklingsplanen har
Fritids- och folkhälsonämnden fått i uppdrag att ta fram en friluftsplan för staden, som kommer att ske
i nära samråd med bland andra Tekniska nämnden.
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3 Indikatorer och uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Antal genomförda
medborgardialoger.

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T2
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

3

4

3

3

3

3

Antal genomförda medborgardialoger.

Så når nämnden målet för indikatorn
Presidiet alternativt nämnden kommer att bjuda in till dialogmöte. Dialogerna kommer att behandla
aktuella frågor inom nämndens ansvarsområde.

3.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

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

Fritids- och förvaltningen ska i samråd med
ungdomar i området samverka till en bra lösning.

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

utredning pågår och ska redovisas för nämnden
våren 2017

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

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer
tillsammans med andra berörda förvaltningar att ta
fram ett förslag till friluftsplan som kommer att
presenteras för nämnden och vidare till
Kommunstyrelsen för fastställande.

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

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att utse
tre kontaktpersoner, en för vartdera ortsråd
(Attraktiva Toarp, Framtid Fristad samt
Sandared/Viskafors), som kommer att ha ett
speciellt ansvar för respektive ortsråd. Syftet är att
ortsråden ska kunna vända sig till en och samma
person för de specifika frågor som rör det ortsrådet.
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3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
Utfall
2015

Målvärde
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

85,6%

90%

90%

90%

92%

Utveckling av idrottsskolan

24%

30%

35%

40%

60%

Minska användandet av
Cannabis inom målgruppen
unga vuxna kvinnor

15%

12%

17%

15%

15%

0%

Minska användandet av
Cannabis inom målgruppen
unga vuxna män

19%

18%

24%

22%

19%

0%

Verksamhetens indikatorer
Simkunnighet

Utfall T2
2016

Simkunnighet

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

Utveckling av idrottsskolan

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

Minska användandet av Cannabis inom målgruppen unga vuxna kvinnor

Så når nämnden målet för indikatorn
Fritids- och folkhälsonämnden har på egen hand begränsade möjligheter att nå målet. Ur ett
förebyggande perspektiv har dock förvaltningen ett ansvar för att mobilisera i frågan, men för att nå
måluppfyllelse krävs ett nära samarbete med olika förvaltningar och organisationer.
Förvaltningen avser därför att prioritera:
-att implementera det drogpolitiska programmet med tillhörande handlingsplan
-utbildning och information till professionella som arbetar med och möter unga
-information till föräldrar.
-synliggöra och redovisa fakta och statistik.
-stödja förvaltningar och andra i det drogförebyggande arbetet
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Minska användandet av Cannabis inom målgruppen unga vuxna män

Så når nämnden målet för indikatorn
Fritids- och folkhälsonämnden har på egen hand begränsade möjligheter att nå målet. Ur ett
förebyggande perspektiv har dock förvaltningen ett ansvar för att mobilisera i frågan, men för att nå
måluppfyllelse krävs ett nära samarbete med olika förvaltningar och organisationer.
Förvaltningen avser därför att prioritera:
-att implementera det drogpolitiska programmet med tillhörande handlingsplan
-utbildning och information till professionella som arbetar med och möter unga
-information till föräldrar.
-synliggöra och redovisa fakta och statistik.
-stödja förvaltningar och andra i det drogförebyggande arbetet.

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

3.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

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

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att
utreda frågan och samtidigt följa utvecklingen i
övriga Sverige, då frågeställningen är gemensam
och intressant för samtliga kommuner som har
konstgräsplaner. Utredningen kommer också att
belysa de miljörapporter som finns tillgängliga inom
området.

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

Vi kommer att förankra och informera alla som är
berörda av de nya riktlinjerna.

3.4 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall
2015

Målvärde
2016

Utfall T2
2016

Målvärde
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.

6,9

5

5,8

6,5

6

6

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

5,3

3

5,1

6

5

4

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

38,8

50

41,1

50

55

65
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så når nämnden målet för indikatorn
För att minska vår sjukfrånvaro har vi startat ett långsiktigt och målmedvetet hälsoarbete tillsammans
med Previa. I satsningen ingår också att arbeta med tidiga och riktade insatser för att så långt det är
möjligt förebygga framtida sjukskrivningar för vår personal.
Vi är den första förvaltningen inom Borås Stad som gör den här hälsosatsningen för hela
personalgruppen. Arbetet inleddes med en utbildning för chefer i februari 2015, där vi diskuterade allt
från förhållningssätt och hälsofrämjande ledarskap till hälsoekonomi, synsätt och strategier. Arbetet
fortsatte med en redovisning av våra styrande dokument, mål och visioner, för att avslutas med en
djupanalys av hur vårt hälso- och arbetsmiljöarbete fungerar på förvaltningen. All personal har fyllt i en
enkät inom hälsoområdet och har sedan erbjudits hälsocoaching av hälsocoacher från Previa.
Efter att ha samlat alla parametrar och utvärderat allt materiel, bestämde vi oss för tre fokusområden
som vi ska arbeta vidare med;
1. Hur ser vårt uppdrag ut? målsättningen med arbetet? hur kan vi arbeta enhets- och
förvaltningsövergripande?
2. En förvaltning som ligger i framkant, att vara nyfikna och utvecklingsinriktade, vad ställer det för
krav på oss?
3. Fokusera på friskfaktorer och, om möjligt, minska riskfaktorer inom välbefinnande (sömn, ork och
relationskonflikter).
Vi startade våra riktade insatser under hösten 2015 och har fortsatt målmedvetet under 2016 och
arbetet kommer att utvecklas och pågå under kommande år.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så når nämnden målet för indikatorn
Vi arbetar målmedvetet för att sänka den höga siffran av andel timavlönad personal. Timavlönad
personal finns företrädesvis inom Badenheten och Brygghusenheten samt inom
fritidsgårdsverksamheten som tillförs nämnden 2017.
Till sommaren 2017 stänger troligtvis Stadsparksbadet för en omfattande renovering. Med tanke på att
Stadsparksbadet utgör drygt hälften av våra anställda inom badenheten, så har vi stora förhoppningar
om att andelen timavlönad personal kommer att minska under renoveringsperioden. En del av
extrapersonalen måste finnas inom badenheten för att vi ska kunna bedriva en säker och effektiv
verksamhet, men vårt arbete pågår ständigt med att hitta mer långsiktigta lösningar.
Brygghuset har blivit en fullt ut etablerad verksamhet och till skillnad från tidigare år så behövs personal
som kan hoppa in med kort varsel, dock i mindre omfattning än på våra bad.
Under 2017 tillförs nya verksamheter till Fritids- och folkhälsonämnden. Bland annat kommer all
fritidsgårdsverksamhet att tillhöra nämnden. Här kommer det också behövas timanställd personal som
arbetar extra på kvällar, helger och vid lovverksamhet. Det högre måttet beror på den nya
verksamheten som tillförs.
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Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Så når nämnden målet för indikatorn
Den första delen av vår hälsosatsning är avslutad. Vi har utvärderat vår verksamhet och kommer att
arbeta vidare med de tre fokusområden som vi ska prioritera ur ett hälsoperspektiv. Nu återstår ett
gediget arbete med att implementera arbetet i våra enheter och fokusera på friskfaktorer och andra
hälsofrämjande insatser för vår personal under kommande år.

Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2017:2

10(42)

4 Nämndens verksamhet
4.1 Fritidsramen
4.2 Ekonomiskt sammandrag
Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017:1

Budget
2017:2

Förändring

44 890

46 833

49 135

49 955

820

-197 602

-203 367

-263 889

-246 155

17 734

-958

-958

0

0

0

Nettokostnader

-153 670

-157 492

-214 754

-196 200

18 554

Kommunbidrag

153 670

153 670

214 754

196 200

-18 554

0

-3 822

0

0

0

2 342

2 342

2 342

2 342

0

-15 517

-12 351

-29 010

-32 760

-3 750

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

4.3 Nämndens uppgift
Till Fritids- och folkhälsonämndens huvuduppgifter hör att tillgodose såväl allmänhetens som
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation, upplevelser och tävlingsverksamhet samt
att främja fritidsverksamheten i kommunen. Som ett led i detta uppdrag ansvarar nämnden för drift av
stadens bad-, idrotts- och friluftsanläggningar.
Fritids- och folkhälsonämnden stödjer aktivt etablerande av större idrottsevenemang till staden och
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har idag ett väl utvecklat samarbete med Borås TME i ansökningar
för nya stora tävlingar och evenemang till staden. Tillsammans med intresserade föreningar finns idag
ett väl utvecklat och fungerande värdskap för evenemangen.
Fritids- och folkhälsonnämnden har också huvudansvar för det övergripande folkhälsoarbetet i
kommunen och, att utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå
åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa. Till detta hör både riktade och generella
insatser för att förbättra hälsan hos stadens medborgare. Exempel på detta är arbetet med en säker och
trygg kommun, föräldrastöd, välfärdsbokslut och det brotts- och drogförebyggande arbetet.
Under Fritids- och folkhälsonämndens ansvar finns Brygghusenheten, bestående av Brygghuset och
Lundby Park - de självklara mötesplatserna där ungas drömmar och idéer kan förverkligas. Här drivs
frågor om ungas framtid när det gäller fritid, kultur, hälsa och arbetsliv. Brygghusenheten ska vara en
angelägenhet för hela Borås Stad.
Nämnden har också ett ansvar att fördela ett ekonomsikt stöd till de ca 250 bidragsberättigade
föreningarna som finns inom kommunen. Fördelningen bygger på regler som är antagna av
Kommunfullmäktige och benäms Föreningsbidrag. Nämnden föreslår i stort sett varje år revideringar
och anpassningar av regelverket för att föreningsbidragen ska vara så relevanta och anpassade till de
villkor och förändringar som sker inom föreningslivet och i samhället.
Fritids- och folkhälsonämnden kommer att få ett större ansvarsområde 2017, beroende på den
omorganisation staden beslutat om. Antalet anställda fördubblas till ca 165 årsarbetare. Nämnden får
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ansvar för bland annat all fritidsgårdsverksamhet, de olika mötesplatserna inklusive Träffpunkt
Simonsland, badresor till Sjömarken, barnkoloniverksamhet samt samarbetsansvaret för lokal
utveckling och demokratifrågor. En stor del av det förebyggande folkhälsoarbetet bland barn och unga
samt trygghets- och brottsförebyggande arbete har sin utgångspunkt från förvaltningen, då resurserna
från de nuvarande stadsdelarna tillförs nämnden. Nuvarande tillstånds- och tillsynsansvar för
severingstillstånd och hantering av tobaksvaror överförs till Miljö- och konsumentnämnden.

4.3.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser
Fritids- och folkhälsonämnden får ett särskilt ansvar för ett samarbetsuppdrag avseende lokalt
inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. Presidiet kommer att bjuda in övriga presidier till en
dialog och workshop om uppdragets målsättning och syfte samt upprätta någon form av handlings- och
tidsplan för uppdraget. Under hösten 2016 startade ett arbete med att kvalitetssäkra de insatser som
görs inom det förebyggande barn- och ungdomsarbetet i olika nätverksgrupper (10-13 år) samt inom de
olika områdesnätverken i kommunen. Detta arbete har nu omsätts i ett större arbete som har rubriken
"Säker och Trygg kommun".

4.4 Ekonomiska förutsättningar
Förutsättningar i budget 2017:1;
Inom nämndens ansvarsområde finns under 2017 många ambitionshöjande åtgärder men också
organisatoriska förändringar som medför ökade kostnader. Under 2017 kommer SM-veckan arrangeras
i Borås Stad. Evenemanget bidrar till ett stort marknadsföringsvärde för Staden. Många
kostnadsökningar klarar vi inom befintlig budgetram genom diverse kostnadseffektiviseringar och
mindre intäktsökningar andra behöver vi en utökad budgetram för att klara av.
•

En ramförändring föreslås mellan Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden, då
verksamhetsstödet för föreningen Tåget föreslås överföras från Kulturnämnden till Fritids- och
folkhälsonämnden - 2 300 tkr.

•

Klustersamverkan fullt ut - Verksamhetsutvecklare med ansvar för kvalitetsfrågor - 600 tkr. (läs
vidare rubrik 4.5.2). I samband med den nya organisationen kommer Fritids- och
folkhälsonämnden och Kulturnämnden att samverka (klustra) kring administrativa uppgifter.

•

Under 2017 kommer Borås Stad och dess Fritids- och folkhälsonämnd i samverkan med Borås
TME att ansvara för SM-veckan. Ett avtal är upprättat mellan Borås Stad och
Riksidrottsförbundet när Borås Stad tilldelades arrangemanget. En ramförstärkning på 5 000 tkr
i driftbudgeten och 1 000 tkr i investeringsbudgeten, av engångskaraktär, är nödvändig för att
fullfölja uppdraget.

•

Träffpunkt Simonsland - Nuvarande ansvariga har upprättat en verksamhetsplan fram till 2020.
I planen beskrivs behovet av ökande öppettider, utökade lokalytor, nya samverkansformer samt
inrättande av en frivilligverksamhet. Behovet av tillkommande medel uppgår till 2 500 tkr för
att uppnå målsättningen med verksamheten.

•

Överenskommelsen - Fritids- och folkhälsonämnden har hittills haft ansvaret för processen
kring Överenskommelsen. När Kommunfullmäktige, senare i höst, tecknar en gemensam
Överenskommelse med civilsamhället i Borås, kommer det konkreta arbetet att starta upp. Det
finns en stor förväntan från civilsamhället att Borås Stad möter upp det engagemang som finns
med att skapa "en väg in" för civilsamhället. För Fritids- och folkhälsonämnden är det mest
naturliga att arbetet med Överenskommelsen styrs till förvaltningens föreningsenhet med ett
utökat uppdrag.
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Totalt; 8 100 tkr och då avses SM-veckan, Träffpunkt Simonsland samt 1,0 personalförstärkning för
klustersamverkan.
Förändringar i budget 2017:2 i jämfört med budget 2017:1 kan läsas under rubrik 4.5.1.

4.5 Verksamhet 2017
Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017:1

Budget
2017:2

Förändring

0

0

0

0

0

Kostnad

-690

-717

-704

-1 039

-335

Nettokostnad

-690

-717

-704

-1 039

-335

0

216

0

0

0

Kostnad

-9 336

-9 745

-10 820

-9 917

903

Nettokostnad

-9 336

-9 529

-10 820

-9 917

903

0

96

0

0

0

Kostnad

-1 298

-1 497

-1 515

-6 137

-4 622

Nettokostnad

-1 298

-1 401

-1 515

-6 137

-4 622

3 344

3 344

2 919

-425

Kostnad

-19 466

-19 907

-20 506

-599

Nettokostnad

-16 122

-16 563

-17 587

-1 024

3 892

3 892

5 310

1 418

Kostnad

-39 388

-39 503

-39 156

347

Nettokostnad

-35 496

-35 611

-33 846

1 765

Tkr
Fritids- och
folkhälsonämnden
Intäkt

Gemensam
fritidsadministration
Intäkt

Evenemang
Intäkt

Mötesplatser/förebyggande
arbete
Intäkt

Fritidsgårdsverksamhet
Intäkt

Badresor/barnkoloni
Intäkt

176

189

176

176

0

Kostnad

-3 361

-3 344

-3 425

-2 879

546

Nettokostnad

-3 185

-3 155

-3 249

-2 703

546

1 614

1 788

3 229

3 222

-7

Kostnad

-4 887

-6 641

-7 125

-6 842

283

Nettokostnad

-3 273

-4 853

-3 896

-3 620

276

Folkhälsa
Intäkt
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Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017:1

Budget
2017:2

Förändring

1 776

1 429

1 776

1 776

0

Kostnad

-13 034

-12 741

-13 279

-13 576

-297

Nettokostnad

-11 258

-11 312

-11 503

-11 800

-297

16 591

20 572

16 295

16 610

315

-116 569

-119 623

-116 529

-102 566

13 963

-99 978

-99 051

-100 234

-85 956

14 278

12 893

19 716

20 423

19 943

-480

Kostnad

-42 003

-53 302

-51 082

-43 538

7 544

Nettokostnad

-29 110

-33 586

-30 659

-23 595

7 064

0

0

0

0

0

Kostnad

-958

0

0

0

0

Nettokostnad

-958

0

0

0

0

40 286

44 006

49 135

49 956

821

Kostnad

-250 990

-207 610

-263 889

-246 156

17 733

Nettokostnad

-210 704

-163 604

-214 754

-196 200

18 554

Tkr
Träffpunkt Simonsland
Intäkt

Anläggningsenheten
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Badenheten
Intäkt

Buffert
Intäkt

Totalt
Intäkt

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
En prognos för fritidsgårdsverksamheten och mötesplatser/förebyggande arbete kan inte lämnas då
nämnden som övertagande nämnd i dagsläget inte har kännedom detta.
Förändringarna i ramarna avser framförallt förändringar i kommunbidraget efter beslut i Fullmäktige,
november 2016 och effekter av ny kapitalkostnadsberäkning.
Förändringarna kan också till viss del bero på interna justeringar efter det att budget 2017:1 lämnats in.
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4.5.1 Förändring i budget 2017:2 jämfört med budget 2017:1
Inom nämndens ansvarsområde finns under 2017 många ambitionshöjande åtgärder men också
organisatoriska förändringar som medför ökade kostnader. Flera av dem har prioriterats inom befintlig
budgetram andra har nämnden efter beslut i Fullmäktige, november 2016, fått kompensation för.
I budget 2017:1 äskade nämnden 600 tkr till en verksamhetsutvecklare med inriktning mot kvalitet (läs
vidare rubrik 4.5.2). Utökningen är en förutsättning för att klustersamverkan med Kulturförvaltningen
ska fungera som planerat. Då nämnden inte tilldelades dessa medel har en omfördelning av interna
resurser gjorts och utökningen har därför hanterats inom den ordinarie budgetramen.
Fritids- och folkhälsonämnden har under 2016 haft ansvaret för processerna kring Överenskommelsen.
Kommunfullmäktige har godkänt Överenskommelsen och gett Fritids- och folkhälsonämnden ansvaret
för att samordna arbetet framöver. Det finns en stor förväntan från civilsamhället att Borås Stad möter
upp det engagemang som finns med att skapa "en väg in" för civilsamhället. Under 2017 har nämnden
inte tilldelats några extra medel för detta arbete. Kostnaderna för detta kommunövergripande uppdrag
kommer att följas upp under året.
Under 2017 kommer SM-veckan arrangeras i Borås Stad. Evenemanget bidrar till ett stort
marknadsföringsvärde för Staden. För detta evenemang har nämnden blivit beviljad en ramförstärkning
i driftsbudgeten med 5 000 tkr.
Från och med 2017 kommer verksamhetsstödet som avser föreningen Tåget hanteras av Fritids- och
folkhälsonämnden. I den reviderade budgeten har en överflytt av verksamhetsstödet om 2 300 tkr
gjorts från Kulturnämnden till Fritids- och folkhälsonämnden.
På Träffpunkt Simonsland har det upprättats en verksamhetsplan fram till 2020. I planen beskrivs
behovet av ökande öppettider, utökade lokalytor, nya samverkansformer samt inrättande av en
frivilligverksamhet. Behovet av tillkommande medel uppgår till 2 500 tkr för att uppnå målsättningen
med verksamheten, vilket äskades i budget 2017:1. Kommunbidraget höjdes till viss del efter beslut i
Fullmäktige. Under 2017 har det höjts med 1 500 tkr för att kunna ta i anspråk utökade lokalytor och
173 tkr för överflytt av verksamheten BRASS (brukare och assistenter i samverkan) från Sociala
omsorgsnämnden. Samtidigt har kommunbidraget sänkts med 600 tkr då funktionen äldreombud
flyttats till Kommunstyrelsen. Ett kvarstående investeringsanslag motsvarande 600 tkr har enligt
överenskommelse flyttats till 2017 för att kunna utrusta utökade lokalytor med inventarier i form av
möbler och teknisk utrustning. Se vidare investeringsbudgeten rubrik 6.
Fritidsramens tilldelade budgetram i version 2017:1 var 214 754 tkr. Utifrån ovanstående
förutsättningar landade denna istället på 223 100 tkr.
Från och med 2017 har Borås Stad ny metod för beräkning av kapitalkostnader. Detta påverkar Fritidsoch folkhälsonämndens kommunbidrag genom minskade kapitalkostnader för egna investeringar samt
minskade internhyror. Ekonomistyrning har i en preliminär beräkning uppskattat denna minskning till
26 900 tkr. Med hänsyn till detta landar fritidsramens kommunbidrag för 2017 på 196 200 tkr.
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4.5.2 Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden består av nio ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Presidiet
utgörs av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande samt förvaltningschefen. Nämnden
har nio inplanerade sammanträden under året.

4.5.3 Gemensam fritidsadministration
Analys av verksamheten 2017
Stabsfunktionerna, bestående av ekonomi-, personal-, IT-, nämndadministrativ- och kommunikativ
support, stödjer och servar utifrån en helhetssyn den operativa verksamheten och bidrar därigenom till
att uppnå förvaltningens mål och uppdrag. Administrationen servar politiker, chefer och medarbetare
med uppgifter så som:
•
•
•
•
•

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

Under 2017 kommer Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen, så långt det är
möjligt, samverka kring samtliga administrativa uppgifter (klustra). Utgångspunkten är att skapa de
bästa förutsättningarna för att uppnå den politiska målbilden inom de förvaltningar som har
beröringspunkter inom sina verksamhetsområden. Förhoppningen är att gemensamma resurser ska
användas effektivt och att sårbarheten ska minska. Ansvaret för de administrativa uppgifterna kommer
att delas in i två block. Ett ”HR-block” med ledning utifrån Kulturförvaltningen samt ett ”Ekonomiblock” med ledning utifrån Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
I ”HR-blocket” ingår ansvaret för;
•
•
•

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

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

Ekonomi (budgetering, bokslut, uppföljning, fakturahantering och övriga bokhållarfrågor etc.)
IT och telefoni (digital utveckling, arbetsplatstjänster, telefonifrågor etc.)
Kvalitetsfrågor (systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete, riskanalys och internkontroll
etc.)
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4.5.4 Evenemang
Analys av verksamheten 2017
Borås - Eventstaden som klarar av stora arrangemang. Under de fyra senaste åren har Borås klarat av
att arrangera stora prestigfyllda idrottsevenemang. 2013 var det stora individuella Friidrotts-SM, 2014
var det en succéartad SM-vecka, 2015 världens största orienteringstävling, O-ringen, som fick ett
ovanligt högt betyg av nöjda tävlande, besökare och förbund. Att målmedvetet söka och arrangera stora
tävlingar och idrottsevenemang har visat sig vara en lyckad satsning. Att Borås kan vara med och
konkurrera om så stora arrangemang vittnar om ett välvilligt och professionellt föreningsliv, ett väl
utvecklat samarbete med Borås Stads berörda förvaltningar och bolag. Att ha bra relationer och ge en
god service till de ideella föreningarna och organisationerna, är prioriterat i Fritids- och
folkhälsonämnden och en förutsättning för att lyckas med arrangemangen. Utvärderingen av de
turistekonomiska effekterna visar att det är en lönsam affär att arrangera stora tävlingar. Förutom den
mediala uppmärksamheten och stoltheten för de arrangerande föreningarna, så handlar det om att
mycket pengar spenderas i staden. För varje satsad krona så har vi målsättningen att arrangemanget ska
ge tio kr tillbaka i omsättning till staden. Pengarna läggs oftast i hotellnätter, restaurangbesök, handel
samt till entréavgifter till olika begivenheter. Hittills så har Friidrotts-SM och SM-veckan nått målet och
för O-ringen slogs alla rekord med en turistekonomisk omsättning på 110 miljoner kr. De mjuka
värdena är inte att förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna känner i regel en stolthet
över att få positiv uppmärksamhet.
Förutom de ovanstående exemplen stödjer staden de återkommande stora arrangemangen, som till
exempel, Gina Tricot Grand Prix, Linnemarschen, Kretsloppet, Mariedal Cup, Hundutställningen på
Ryda, Gymnastik-, dans- och cheerleadingtävlingar samt O-ringen Event och många fler arrangemang.
I oktober 2016 kommer Borås Stad att arrangera "Champions Cup Damer och Herrar i Innebandy",
det är en motsvarande tävling som Champions Leauge i fotboll. Champions cup är en mästarturnering
med 6 lag i varje turnering. Det är mästarna från Europacupen för klubblag som möts. Ca 400 deltagare
kommer till Borås under perioden 30 september - 2 oktober. Den turistekonomiska effekten beräknas
till ca 4 miljoner SEK. Arrangemanget kommer att få internationell uppmärksamhet.
Under 2017 återkommer SM-veckan till Borås. Planeringen och förberedelserna har startat, bland annat
kommer vi att besöka Norrköping i sommar för att se och lyssna till hur de arbetar med SM-veckan.
Ambitionshöjande åtgärder 2017
SM-veckan 2017 återkommer till Borås. Fritids- och folkhälsonämnden har tilldelats 5 000 tkr i ökade
driftkostnader för arrangemanget. Till detta så har nämnden 1 000 tkr i investeringsbudget för att satsa
på utveckling av arenor.
Många städer och kommuner är med och konkurrerar om att få arrangera stora idrottsevenemang. Det
ger uppmärksamhet och spinoff effekter för hotell, restauranger och handel. Samtidigt ställer detta krav
på anpassade och moderna arenor och en organisation i staden som kan lösa de krav som
arrangemanget medför. Genom ett väl utvecklat samarbete mellan berörda föreningar, Borås TME och
Fritids- och folkhälsoförvaltningen skapas ett flexibelt och dynamiskt nätverk som klarar uppdragen.
Sedan ett år tillbaka arbetar Borås TME och Fritids- och folkhälsoförvaltningen med att ta fram ett
dokument, "Eventstrategi", som kan fungera som ett hjälpmedel i samband med de större
arrangemangen. Dokumentet ska ha en mer övergripande karaktär och ha fokus på de turistekonomiska
effekterna. Vi ska vara överens om hur arenor och det offentliga rummet ska användas, vilka
ekonomiska förutsättningar som gäller, hur samverkan ser ut och så vidare. Eventstrategin ska beslutas i
styrelse och nämnd och godkännas av Kommunstyrelsen.
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4.5.5 Mötesplatser/förebyggande arbete
Analys av verksamheten 2017
Idag finns det fyra "organiserade" mötesplatser i kommunal regi;
Framtid Sjöbo
Det övergripande målet med Framtid Sjöbo är att utveckla verksamhetsöverskridande samverkan
genom att verksamheten baseras på ett "underifrånperspektiv" och utgår från de behov som finns i
närområdet. Mötesplatsen vill förstärka de sociala nätverken och underlätta engagemang som syftar till
att öka invånarnas delaktighet i sitt boende och i närmiljöns utformning.
I Framtid Sjöbolokalen anordnas en mängd aktiviteter som fyller en viktig funktion för många
Sjöbobor. Ett av målen är att föreningar och organisationer ska engagera sig i verksamheten. Under
2016 utökades personalen från 1,6 årsarbetare till 2,0 årsarbetare. Detta har inneburit en möjlighet att
ytterligare öka verksamhetens kvalitet och att bredda målgruppen.
Vi Hässleholmen och Mötesplats Hulta
På mötesplatserna sker en mängd olika aktiviteter, såsom bokcafé, språkcaféer, läxhjälp och olika
arrangemang i samband med Hälsovecka och Mångfaldsvecka. Många aktiviteter arrangeras utifrån att
personalen måste vara lyhörda för medborgarnas önskemål och behov. På det viset blir mötesplatserna
en riktig och viktig samlingsplats i områdena.
Mötesplatserna Vi Hässleholmen och Mötesplats Hulta har i uppgift att vägleda och stötta medborgare
i deras kontakter med kommunen och andra myndigheter samt skapa gemenskap och samverka med
olika aktörer. Genom områdesnätverken har invånarna möjlighet att få lokalt inflytande och vara
delaktiga i sitt närområde.
Under hösten 2016 startade arbetet med att skapa ett projektkontor på Mötesplats Hulta. Arbetet sker i
samverkan med Jobb Borås och Arbetsförmedlingen. Syftet är att stötta och stödja boenden på Hulta
och Hässleholmen med att kunna få ett arbete eller påbörja studier. Under hösten 2016 startade också
ett uppsökande arbete i områdena Hässlehomen och Hulta för att sprida informationen om våra
mötesplatser.
Norrbyhuset
Norrbyhuset erbjuder lättillgänglig samhällsservice med bibliotek, café och fritidsverksamhet för vuxna.
Syftet är att öka förutsättningarna för människor att på olika sätt påverka sina egna liv. Verksamheten
drivs i nära samarbete med bland annat AB Bostäder och delar av civilsamhället.
På Norrbyhuset planeras verksamheten så att önskemål och synpunkter från besökarna får genomslag i
praktiken. Utifrån stadsdelens lokala BRÅ skall varje år en handlingsplan upprättas där "lokalt
inflytande" ingår som en del. Exempel på aktiviteter som innefattas i detta är trygghetsvandringar,
medborgarmöten och grannsamverkan.
Lokalt inflytande
I samtliga stadsdelar finns mer eller mindre organiserade ortsråd/byalag som arbetar för att stärka den
lokala identiteten och utveckla lokalsamhället. Det finns många engagerade nätverksgrupper som vill ha
en kontakt och samverkan med kommunen.
Områdesnätverken har en viktig roll, där möts alla lokala aktörer i ett område och tillsammans kan de
utveckla sitt område och skapa aktiviteter samt bidra till ett trygghetsskapande klimat.
Utifrån stadsdelarnas lokala BRÅ upprättas handlingsplaner där "lokalt inflytande" ingår. Med
utgångspunkt från handlingsplanen och Borås Stads mål kring brukardialog har varje verksamhet som
uppdrag att inom sina ramar driva processer i dialog med invånarna.
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Under 2017 fortgår arbetet med En kommun fri från våld. För att öka måluppfyllelsen skall verksamheten
exempelvis arbeta med medborgar- och brukardialoger, trygghetsvandringar, COPE-föräldrakurser,
mentorsverksamhet, ungdomsråd och volontärsverksamhet.
Förebyggande och främjande arbete
Att bedriva ett sektorsöverskridande samordnat främjande/förebyggande arbete ses av allt fler
kommuner som framgångsrikt. Samordningen och den förbyggande ansatsen syftar till en ökad
effektivitet vilket på sikt är gynnsamt för såväl ekonomi som för en socialt hållbar samhällsutveckling.
Utifrån de tendenser som kan utläsas i vårt närsamhälle med en ökad oro i våra bostadsområden,
ungdomar som inte har sysselsättning med utanförskap som följd behövs en ökad samverkan mellan
förvaltningar men även med andra myndigheter.
Nämndens nya uppgift är att samordna de tre stadsdelarnas tidigare arbete med trygghetsfrågor och
förebyggande arbete inom hela stadens geografiska område.
I alla tre stadsdelarna har man byggt upp ett förebyggande och främjande arbete genom samverkan med
olika aktörer; andra förvaltningar, AB Bostäder, polisen och civilsamhället. I olika nätverk pågår det
många främjande aktiviteter som alla har till syfte att få ett säkert och tryggt samhälle. Samtidigt skapar
aktiviteterna en ökad delaktighet, bryta isolering och skapa ett gränsöverskridande värde. På vissa håll
har man fördjupat arbetet med att kartlägga nuvarande läge och utifrån det ta gemensamma beslut över
verksamhets- och myndighetsgränser.
Resurser
Genom att samla verksamhetsutvecklare, folkhälsosamordnare och ungdomssamordnare från de olika
stadsdelarna kan det förebyggande och främjande arbetet stärkas utifrån ett erfarenhets- och
kunskapsutbyte. Personalen har bland annat till uppgift att samordna ungdomsinflytandet, det vill säga
det lokala ungdomsrådet, samordna de nätverksgrupper som finns och vara deras kontaktperson
gentemot de lokala brottsförebyggande råden, analysera ungdomssituationen och vid behov komma
med förslag till åtgärder samt arbeta vidare med volontärsverksamhet. Vidare arbetar vi med att utifrån
bland annat välfärdsbokslutet analysera och föreslå åtgärder som stärker folkhälsan. Ett annat
prioriterat arbete är att samordna arbetet med föräldrastöd.
Genom verksamhetsutvecklare, samordnartjänster och folkhälsosamordnare skall Fritids- och
folkhälsoförvaltningen arbeta med ett förebyggande och främjande arbete över verksamhetsgränserna.
Målet är att genom olika trygghetsbefrämjande aktiviteter stimulera människor till engagemang och
delaktighet i sin närmiljö, men också specifikt att stärka ungdomar. Exempel på detta är
trygghetsvandringar, medborgarmöten, grannsamverkan, föräldrastöd, folkhälsoaktiviteter,
ungdomsråd, volontärverksamhet, Mentor Sverige och EKFFV (En kommun fri från våld).
Verksamhetens fokusområden i Vision 2025 är "Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga" samt
"Människor möts i Borås".
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4.5.6 Fritidsgårdsverksamhet
Analys av verksamheten 2017
Fritidsgårdsverksamhet/Öppen ungdomsverksamhet
Från årsskiftet 2017 finns inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen enheten för Mötesplatser och
Öppen ungdomsverksamhet. Enheten hanterar bland annat de mötesplatser och de fritidsgårdar som
tidigare legat under stadsdelarnas ansvar. Under begreppet den Öppna ungdomsverksamheten finns
Brygghuset, Lundby Park, fjorton kommunalt drivna fritidsgårdar samt 3 fritidsgårdar som erhåller
kommunalt bidrag. Badresor, dagkolonin i Sjömarken, Borås Stads barnkoloni i Espevik samt övrig
kommunal frivillig sommarverksamhet finns också under enhetens ansvar. Så också processer i form av
olika utvecklingsarbeten, internationella utbyten och trygghetsskapande arbete.
Den öppna ungdomsverksamhetens utveckling både lokalt och nationellt går allt mer mot att betona
ungdomars delaktighet i såväl genomförande som planering av den verksamhet som skapas. Den
viktigaste strategiska frågan för den öppna ungdomsverksamheten är fortsatt utveckling av
verksamheten i syfte att främja ungdomars personliga och sociala utveckling. Fokus för arbetet ska vara
att skapa platser tillgängliga för alla. Med Folkhälsa som grund ska verksamheten genomsyras av
hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Ökad samverkan med andra externa aktörer vars syfte
är att stötta barns och ungas utveckling är en viktig strategisk inriktning för ökad måluppfyllelse.
Tillsammans med Kulturnämnden och dess förvaltning är vi överens om att medelstilldelningen till
föreningen Tåget åter ska komma från Fritids- och folkhälsonämnden. I samband med den nya
organisationsförändringen 2017, där Fritids- och folkhälsonämnden får ansvaret för bland annat alla
fritidsgårdar, så passar föreningen Tåget bättre in i Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde.
Den föreslagna förändringen har samverkats mellan de båda presidierna och med föreningen. Det stöd
och bidrag Kulturnämnden ger till föreningen överförs till Fritids- och folkhälsonämnden från och med
2017.
Borås Stad ingår sedan flera år i ett nationellt nätverk för öppen ungdomsverksamhet, KEKS (Kvalitet
och kompetens i samverkan), där verksamheten betecknas utifrån kriterierna: Frivillig, Öppen,
Processtyrd och Trygg. Utifrån begreppen kvalitet och kompetens bistår nätverket med
uppföljningsverktyg, brukarundersökningar och fortbildning. Medlemskapet fungerar som ett stöd i
utvecklingsarbetet för verksamheten
Fritidsgårdsverksamhet/öppen ungdomsverksamhet har i Borås Stad som syfte att erbjuda aktiviteter
och lokaler för invånarna inom sitt boendeområde. Verksamheterna på gårdarna bedrivs i enlighet med
de måldokument som Kommunfullmäktige i Borås antagit, där uppdraget har en särskild inriktning mot
såväl 10-13 åringar som mot tonårsgruppen. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och
normkritiskt förhållningssätt som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser.
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4.5.7 Badresor/barnkoloni
Analys av verksamheten 2017
Från den 1 januari 2017 kommer Fritids- och folkhälsonämnden att ta över ansvaret för verksamheten
med Badresor och med Barnkolonin.
Badresor
Badresor till Sjömarken äger rum under hela sommarlovet och vänder sig till barn i åldern 7-13 år.
Bussar hämtar vid hållplatser runt om i staden.
Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdarna i Borås Stad. Verksamhetens inriktning
bygger på deltagarnas inflytande och en god värdegrund. Antalet besökare under sommaren 2016 ligger
till grund för hur mycket personalresurser som kommer att behövas 2017.
Barnkolonin
Verksamheten vid Borås Stads koloni i Espevik vänder sig till barn 8-12 år och pågår under tre 3veckorsperioder på sommarlovet. Det finns möjlighet för totalt 108 barn att delta.
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4.5.8 Folkhälsa
Analys av verksamheten 2017
En god hälsa är en mänsklig rättighet och grundläggs genom en trygg uppväxt. Genom att tidigt skapa
förutsättningar för barns fysiska, psykiska och sociala hälsa, påverkas befolkningens hälsa i positiv
riktning på lång sikt.
Målet med folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen i Borås. Prioriterade grupper är barn, unga och äldre. Förvaltningens uppgift är att stödja
och möjliggöra för andra förvaltningar och organisationer att utveckla arbetsformer, för att verka mot
uppsatta mål. Stora delar av stadens folkhälsoarbete formas utifrån den nationella folkhälsopolitiken,
Västra Götalandsregionens vision och Borås Stads vision och andra styrdokument.
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet, men skillnaderna inom
befolkningen är stora och en del grupper, som de med låg utbildning, har en sämre utveckling. I Borås
finns det skillnader mellan olika geografiska områden och det ligger en utmaning i att stärka stadens
förutsättningar att skapa mer jämlika och jämställda livsvillkor.
Sedan 1998 är Borås Stad certifierad av WHO som ”En Säker och Trygg kommun”, vilket stärker
stadens identitet. I en Säker och Trygg kommun arbetar man med säkerhet och trygghet i ett vidare
perspektiv, än det som är lagstadgat. Det innebär att staden arbetar strategiskt och långsiktigt med
skadeförebyggande, trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Under 2017 kommer arbetet
att påbörjas för att Borås Stad ska bli återcertifierade som en Säker och Trygg kommun 2018.
Borås Stad fördjupar sitt engagemang i nationella Healthy Cities-nätverket, där man arbetar systematiskt
för att förbättra befolkningens hälsa och välmående. Det sker genom att man sätter livsvillkor och
jämlikhet i centrum för fysisk och social planering.
Genom deltagande i det europeiska nätverket ECAD är Borås Stad mot legalisering av droger och för
en restriktiv narkotikapolitik. Det finns en strömning mot legalisering på många håll i världen.
Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att utbilda personal och informera föräldrar Syftet är att minska
missbruket av droger t ex cannabis.
Folkhälsoenheten fortsätter att arbeta utifrån strategiska dokument, samtidigt som förvaltningens nya
uppdrag om lokalt inflytande och mötesplatser, ger ökade möjligheter att verka lokalt. Till
folkhälsoenheten knyts de tre lokala folkhälsosamordnarna liksom verksamheterna Träffpunkt
Simonsland och Jämlik hälsa. Då skapas möjligheter att i samverkan skapa hälsofrämjande arenor som
stärker invånarnas möjligheter till en god hälsa på lika villkor. Det lokala folkhälsoarbetet kommer att
bedrivas med utgångspunkt i förvaltningens påbörjade utvecklingsarbete med lokala nätverk för barn
och unga samt i områdesnätverken.
Barnsäkerhet
Inom området Säker och Trygg kommun är ett av kraven att man ska arbeta skadeförebyggande bland
båda könen, alla åldrar, miljöer och situationer. När det gäller barnsäkerhet planeras det under 2017
fortsättning av olika utbildningsinsatser inom området. Samarbetet med NTF beträffande
cykelutbildning i år 6 fortsätter. Förvaltningen samverkar också med Sim- och livräddningssällskapet
och erbjuder HLR-utbildningar för elever i år 5. Förhoppningen är att denna samverkan kommer att
fortsätta under 2017. Arbetet med återcertifieringar av förskolor fortsätter i samma utsträckning som
tidigare.
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Brottsförebyggande arbete
Brottsförebyggande rådet i Borås (BråB) arbetar enligt samverkansöverenskommelsen med
lokalpolisområde Borås. Nuvarande samverkansöverenskommelse undertecknades i december 2015.
Följande samverkansområden är prioriterade:
- det brottsförebyggande arbetets struktur
- en trygg stad för alla
- arbete mot alkohol, narkotika, tobak och dopning
- motverka organiserad brottslighet
Den nuvarande brottsförebyggande organisationen kommer förändras under 2017. Lokalt arbete som
tidigare avgränsats geografisk kommer numera bedrivas inom olika områden, t ex barn och unga,
trygghet i bostadsområden m fl. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ett fortsatt ansvar för det
övergripande och samordnande arbetet. I samband med den nya brottsförebyggande organisationen tar
form kommer extra satsningar göras för att strukturera arbetet, hitta samverkansformer och bilda
nätverk.
Arbetet inom nätverket för brottsofferstödjande verksamheter och Borås gym i samverkan mot
dopning fortsätter.
Drogförebyggande arbete
Det drogpolitiska programmet anger mål och inriktning för det drogförebyggande arbetet i Borås.
Programmet revideras under 2016 och kommer i ny form, och efter beslut i kommunfullmäktige, att
gälla 2017 och några år framåt.
En ny ANTD-strategi från regeringen som kom 2016 kommer att påverka programmet i viss
omfattning. En ny tobakslag som förmodligen kommer 2018 kommer att påverka det
drogförebyggande arbetet än mer. ANTD-strategin har numera målet att förhindra att ungdomar börjar
röka, vilket kommer att ges särskilt fokus. Alkoholkonsumtion bland gymnasieelever är ett annat
område som behöver ytterligare insatser.
Under 2017 planeras kompetenshöjande insatser inom drogområdet för olika personalgrupper i
kommunen.
Fritids- och folkhälsonämnden har ansvar att, utifrån handlingsplanen, följa upp nämndernas arbete.
Dessutom har förvaltningen ett uppdrag att stimulera kunskaps- och metodutveckling samt
tillhandahålla utbildningar såsom MI (motiverande samtal) till personal, allt i syfte att öka kunskapen
och minska droganvändandet hos unga.
Tillståndsenheten har en central roll när det gäller tillgänglighetsfrågorna, genom den tillsyn man
bedriver samt genom att man håller utbildningar i alkohollagen. Syftet är att minska den offentliga
alkoholkonsumtionen.
Borås Stad fortsätter även sitt engagemang i det nationella och internationella ECAD-nätverket.
Föräldraskapsstöd
Enligt Program för föräldraskapsstöd ska föräldrar med barn i ålder 0-17 erbjudas ett generellt och
sammanhållet föräldrastöd. Föräldraskapsstödet skall stärka föräldrars förmåga att utveckla goda
relationer med sina barn. Programmet för föräldraskapsstöd reviderades under 2016 och nytillkomna
prioriterade områden är att erbjuda stöd i parrelationen och att erbjuda stöd oavsett familjetyp.
Folkhälsoenhetens del är att stimulera arbetet och stödja kommungemensamma satsningar för att
föräldrar och vårdnadshavare skall ha tillgång till ett varierat stöd i form av bland annat mötesplatser,
kurser, föreläsningar och individuell rådgivning. På portalen boras.se/foralder har det samlats stöd och
aktiviteter för föräldrar och andra vuxna.
Borås Stad är med i ett nätverk tillsammans med kommunerna och Sjuhärad och mödra- och
barnhälsovården.
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Välfärdsbokslutets åtgärdsplan pekade ut några angelägna utvecklingsområden, bland annat
psykosomatisk ohälsa. För att tidigt skapa medvetenhet hos föräldrar om betydelsen av goda vanor
skapades SAMS (Sömn, Aktivitet, Mat och Struktur)för föräldrar till för- och lågstadiebarn.
Materialet skulle användas av skolsköterskor. En uppföljning av hur materialet använts våren 2016 visar
att det använts bara i liten utsträckning. Tillsammans med elevhälsan tar vi nya tag för att öka
användningen av materialet, så att fler föräldrar nås.
”Dags att prata oss samman”, föräldraskapsstöd för tonårsföräldrar fortsätter att lanseras på fler
högstadieskolor under 2017.
Hälsoveckan
I samverkan med Borås Stads förvaltningar och frivilligorganisationerna anordnas årligen Hälsoveckan.
Under veckan uppmärksammas hälsans beståndsdelar såsom goda levnadsvanor samt sociala och
kulturella aktiviteter. Det handlar om att lyfta fram det som görs varje dag året runt, men det är också
ett tillfälle att arrangera särskilda aktiviteter. Ambitionen är att kunna erbjuda invånarna i Borås en
händelserik vecka med hälsan i fokus.
Välfärdsbokslut
I välfärdsbokslutet samlas folkhälsodata som låter oss jämföra såväl geografiskt och socioekonomiskt
som ur ett ålders- och genusperspektiv. Det ger staden basmaterial för att kunna följa folkhälsan i
befolkningen över tid. Folkhälsodata samlas in årligen. Rapporten Välfärdsbokslut görs däremot
vartannat år.
Under 2016 har förvaltningen arbetat vidare med åtgärdsplanen och de prioriterade områdena. Man
behöver en kraftsamling för att resultaten på sikt ska kunna förbättras. Åtgärdsplanen kommer att
revideras under året och det arbetet kommer att fortsätta även under 2017, då också nästa
Välfärdsbokslut tas fram.
Äldres hälsa
Personer över 65 år har generellt en mycket god hälsa och medellivslängden ökar fortfarande i den
svenska befolkningen. En mycket stor andel av de äldre har inga insatser från kommunen utan klarar
sig själva.
Föreningsliv och kulturaktiviteter har stor betydelse för äldres hälsa och välfärd och en mycket stor
andel deltar i det rika utbud som finns i Borås. För dem som haft ett lågt socialt deltagande i arbetsför
ålder och för dem med funktionshinder av olika slag innebär åldrandet dock ännu sämre möjligheter till
social stimulans, vilket i sin tur kan leda till ohälsa av olika slag.
Under 2017 kommer förvaltningen därför att arbeta för att förbättra situationen för dem som av olika
skäl inte nås av det utbud som nu finns, med utgångspunkt från förslagen i det vård- och
omsorgsprojekt som avslutades 2015:
•
•
•
•
•

Kartlägga befintliga samt ta fram förslag till nya inbjudande och hälsofrämjande utemiljöer med
stimulerande aktivitetsplatser.
Förmedla/informera om tips på aktiviteter som inte är så kostsamma.
Utveckla stöd till den enskilda i att våga delta i ideella föreningars aktiviteter.
Samverka med föreningar och frivilligorganisationer
Minska fallskador

Träffpunkt Simonsland som blir en del av förvaltningen 2017, blir ett nav för detta arbete. Som ett
exempel kan nämnas att två anställda gått en utbildning i metoden MHFA (Mental Health First Aid),
vilket är en erkänd metod i första hjälpen i syfte att förebygga suicid. Verktyget kommer att provas på
Träffpunkt Simonsland under 2017.
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Budget
Ett nytt avtal om folkhälsoinsatser tecknas mellan Borås Stad och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
för perioden 2017-2020. I avtalet har parterna kommit överens om att vardera avsätta 14 kronor per år
och invånare för lokalt befolkningsinriktat folkhälsoarbete. Totalt blir det 1 518,8 tkr för 2017, vilket
motfinansieras av tjänster placerade på Folkhälsoenheten. Medlen fördelas över de
verksamhetsområden som beskrivits ovan.
Samtidigt tecknas ett avtal om tjänster, där Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden delfinansierar tre
tjänster med 1 080 tkr. Från 2017 kommer tjänsterna att överföras från stadsdelarna till Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och de fortsätter att arbeta mot geografiskt prioriterade områden.
Ambitionshöjande åtgärder 2017
Det pågår ett arbete för att på ett djupare plan förstå de bakomliggande faktorerna till psykisk ohälsa
hos unga. Under 2017 planerar vi att i mindre skala prova kommunala insatser med syfte att främja den
psykiska hälsan hos unga. En del av folkhälsomedlen kommer att användas till satsningar inom
området. Samtidigt följer vi noga utvecklingen när det gäller metoder för att motverka suicid i den
gruppen.

4.5.9 Träffpunkt Simonsland
Analys av verksamheten 2017
Visionen för Träffpunkt Simonsland är att erbjuda en kreativ och utvecklande Träffpunkt för Borås
Stads invånare som främjar samverkan, gemenskap och bryter ensamheten. 17 april 2015 invigdes
Träffpunkt Simonsland och har nu varit igång under drygt 1,5 år. Bakgrunden till Träffpunkten går
tillbaka i tiden till 1996, då en önskan om ett gemensamt föreningshus för pensionärsorganisationer och
funktionshindersföreningar, som skulle drivas tillsammans med kommunen framkom. På Sparrehus
hade ett flertal pensionärsorgansationer sina kontor och på Spinnaren fanns kontor för
funktionshindersföreningarna. Båda husen var trångbodda och skulle behövas göra mer tillgängliga.
Träffpunkt Simonsland ersätter således Sparrehus och Spinnaren.
Borås Kommun fick stimulansmedel från regeringen och en projektledare tillsattes för att utreda
önskemålet om det gemensamma föreningshuset. En arbetsgrupp startades upp med representanter
från pensionärsföreningarna, funktionshindersföreningarna och från kommunen. Arbetsgruppen
träffades regelbundet och tillsammans tittade man på olika förslag på lämpliga lokaler runt om i Borås
Stad samt gjorde ett förslag på innehåll i huset. 4 mars 2013 togs beslutet i Kommunstyrelsen om att en
kommungemensam träffpunkt – föreningshus - anhörigcentral skulle grundas.
Syftet med Kommungemensam Träffpunkt är enligt beslut i Kommunfullmäktige, är att skapa en
attraktiv mötesplats som gynnar samverkan på många plan gällande verksamhet och lokaler samt bryta
isoleringen och främja gemenskap.
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Målet med Träffpunkt Simonsland är därför att skapa närhet och ett gott samarbete med föreningar,
organisationer, tjänstemän och invånare i Borås Stad. Följande delmål är därför formulerade:
1. Skapa en mötesplats mellan invånarna och Borås Stad där invånaren är medskapande och får ett
reellt inflytande på stadens utveckling (Vision 2025)
2. Skapa en attraktiv, öppen och lättillgänglig mötesplats
3. Verka för att byta isolering och ensamhet
4. Bibehålla och utveckla sociala kontakter
5. Bidra till mellanmänskliga interaktioner och relationer
6. Bidra till gemenskap med andra och möjligheten att delta i gemensamma aktiviteter
7. Bidra till att öka trivseln och livskvaliteten för den enskilde
8. Bidra till ett utökat lättillgängligt kulturutbud
9. Bidra till ett hälsosamt åldrande och därigenom förlänga kvarboende i ordinärt boende.
Året som gått har tjänstemännen inom ramen för sitt uppdrag förlagt tid på att initiera och bygga upp
träffpunkten, som bestod av en tom lokal, och vars såväl program som lokalmässiga innehåll skulle
byggas upp från grunden. Ett hus som skulle vara levande och som skulle fyllas med aktiviteter. På
Träffpunkt Simonsland skall människor oavsett ålder, religion, kön, etnicitet, med eller utan
funktionsnedsättning känna sig välkomna och kunna ta del av information, gemenskap och aktiviteter.
Personalgruppen har fokuserat sitt arbete efter syfte, mål och vision för att få en framgångsrik
träffpunkt för alla människor. Många gemensamma aktiviteter har hittills bedrivits på Träffpunkten, så
som; Nationella Tillgänglighetskonferensen, Anhörigdagen, Hälsoveckan, Internationella
funktionshindersdagen, 80 års-dagarna, Psykiatrins Dag samt Demensdagen.
Under året har Träffpunkten dessutom anordnat musikunderhållning, samhällsinformation och
föreläsningar med olika inriktningar. Detta har gjort att medborgarna har fått ett rikare kulturutbud,
gemenskap och glädje. Under året har vi haft upp emot 50 aktiviteter för medborgarna i Borås Stad.
Musikunderhållningen anordnas var 14:e dag och är mycket uppskattad. Under vissa
musikunderhållningar har besökare till Träffpunkten varit tvungna att sitta i det allmänna utrymmet
utanför caféet och lyssna. Tidigare hade Sparrehus musikunderhållning 16 gånger/år med ca 100
personer som kom och lyssnade. Träffpunkten har ökat denna aktivitet med hela 60 %.
På träffpunkten har anordnats samhällsinformation en dag/månad under året. Här har till exempel
polismyndighet, apotek, bankjurist, begravningsbyrå och brandmyndighet informerat. Ett 40- tal
medborgare har varit på informationen och har uttryckt en trygghet att vi tjänstemän har lyssnat på
samma information.
I övrigt anordnas även speciella riktade tillställningar i ett försök att fler människor skall kunna bryta sin
isolering och få umgås med andra människor i sociala sammanhang. Exempel på detta är en
”Nobelmiddag”, två Julluncher, tre Midsommarluncher, en Sommarfest. Dessa tillställningar anordnas
till ett självkostnadspris för den enskilde, eftersom alla människor inte har samma ekonomiska
förutsättningar och skall kunna delta i träffpunktens aktiviteter.
Tre populära bussresor har anordants till Ullared under året, där alla har varit välkomna att åka med.
För den idrottsintresserade har under året Träffpunkten visat två Elfsborgsmatcher via storbildstv, där
också en enklare förtäring har serverats. Här har alla grupper deltagit, såsom människor från
funktionshindersföreningar och pensionärsorganisationer. Ålderspridningen har varit stor, allt från unga
människor från 16 år och uppåt i åldern. I sommar kommer EM och OS sändas via storbildstv.
Vidare finns en förslagslåda i entrén, där alla kan lämna förslag på aktiviteter man önskar. Träffpunkt
Simonslands husråd beaktar och försöker tillmötesgå de förslag som kommer fram.
Helger och ”röda” dagar betyder ledighet och samvaro med släkt och vänner för många människor. För
andra betyder dessa dagar ensamhet och enbart en lång ledighet. För att alla människor ska få en social
samvaro med andra, har träffpunkten även haft öppet ”röda” dagar – på Annandagen var det ”öppet
café” ett par timmar och på Midsommarafton kommer det vara öppet för en lättare midsommarlunch.
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Träffpunkt Simonsland kommer att ha öppet hela sommaren vardagar 09.00-15.00. Under denna tid
kommer café Simon vara öppet för servering och aktiviteter kommer att anordnas alla dagar, där alla är
välkomna att delta.
Utöver stöd till föreningarnas egna aktiviteter har Borås Stad genom Träffpunkt Simonsland även drivit
egna aktiviteter. Dessa aktiviteter är primärt till för de människor som inte har ekonomisk möjlighet att
delta i föreningslivet eller för dem som inte av olika skäl vill engagera sig i föreningslivet. Många
deltagare i dessa aktiviteter har uttryckt en trygghet att delta i kommunens aktiviteter eftersom det
upplevs som ett alltför stort steg att ta till att engagera sig i föreningslivet, om man inte tidigare varit
engagerad där eller inte har deltagit under en tid. Komunens ambition och mål är att slussa vidare
deltagarna till att deltaga/driva egna cirklar eller gå vidare till föreningarnas aktiviteter.
Anhöriga som har förlorat sina närstående eller anhöriga som är i det vårdande stadiet, behöver inte
sällan egentid för att orka med vardagen. På Träffpunkten har ett flertal hittat ett andningshål ett par
timmar i veckan. Andra grupper som funnit sin samlingsplats på träffpunkten möts dagligen i café
Simon. Här umgås man en stund, fikar och talas vid.
Föreningarna på Träffpunkt Simonsland driver många aktiviteter, som administreras och genomförs
på Träffpunkten. En effekt som vi redan sett, och en fördel av att föreningarna har sina aktiviteter i
samma hus, är att man mer börjar samverka med varandra. Förslag från en pensionärsorganisation har
lagts om att alla föreningar på träffpunkten tillsammans skall bilda en resegrupp och arrangera resor
tillsammans, oberoende förenings/organisationstillhörighet. Med detta kommer vi arbeta med under
2017.
Det är en stor fördel i att engagera sig i Husrådet om man är en förening som har sina aktiviteter på
Träffpunkt Simonsland. Här har man en chans att påverka – stor som liten förening har samma röst i
Husrådet.
Samverkan är ett nyckelord för alla i huset. Träffpunkten har varit ett av utlämningsställena som
lämnat ut broddar till Borås Stads invånare över 65 år. Många har på detta vis upptäckt Träffpunkt
Simonsland vid de tillfällen då de hämtat sina broddar. De har samtidigt haft möjligheten att få insyn
och blivit inspirerade av aktivitetsutbudet.
En av fördelarna med att tjänstemännen sitter tillsammans på Träffpunkt Simonsland är, att man lättare
kan vidarebefordra kontakten man får med medborgarna. Nya möten och kontakter sker dagligen med
invånarna i Borås Stad på träffpunkten eller via vidarebefordrad information från kollegor.
Husrådet träffas var tredje vecka. Detta är en gemensam plattform för de föreningar, organsationer
och Borås Stads representanter där gemensamma samverkansfrågor diskuterats. Här har varje förening i
huset rätt att ha en representant med på mötet. Borås Stad har också en representant med i rådet. I
denna plattform lyfts frågor som rör samverkan och gemensamma ytor på Träffpunkt Simonland.
Träffpunkt Simonsland samverkar även med andra aktörer. Genom Arbetslivsförvaltningen och
Arbetsförmedlingen möjliggör träffpunkten arbetstillfällen, som gör att människor får en chans att
komma ut i arbetslivet igen.
Bokning av lokaler. Idag finns 9 bokningsbara konferensrum/möteslokaler som kan bokas efter
stängning. Lokaler för bridge, anhörigcentral, kök, rörelselokal, vävsal samt keramikrum är populära
möteslokaler.
Det är stor konkurrens på de befintliga lokalerna. Efterfrågan överstiger idag lokaltillgången. Grupper
sitter idag i allmänna utrymmen för att kunna hålla sina kurser. I nuläget nekas inte sällan grupper som
15-25 personer, för de utrymmena för denna storlek på grupp finns inte att tillgå idag. Även grupper
över 150 personer kan inte ha sina aktiviteter/möten idag på grund av lokalbrist. Ett flertal aktiviteter
krockar också på grund av att det finns för få lokaler och därmed kan inte föreningarna ha alla sina
möten när de så önskar. Dessutom förläggs ett flertal månads- och årsmöten till andra lokaler runt om i
staden för att Träffpunkten endast har en stor lokal på 150 personer.
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De kommungemensamma tjänsterna består av Anhörigkonsulenter, där anhörigstödet är till för
de personer som ger stöd eller vårdar en närstående som har missbruk, långvarig sjukdom, psykisk
ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. Anhörigkonsulenterna samordnar och organiserar
anhörigstödet i Borås Stad och är de tjänstemän i Borås Stad som har aktuell kunskap om anhörigstöd
och som anhöriga/personal kan vända sig till för att få råd och stöd. Ett viktigt arbete är att identifiera
anhöriga och erbjuda stöd i ett tidigt skede.
Vidare finns ett Demensteam, med basstation på Träffpunkten. Målet är att möjliggöra kvarboende i
ordinärt boende genom stöd och information till den enskilde och hennes/hans anhöriga samt att
utgöra en lättillgänglig stödfunktion inom demensområdet för medborgaren och verksamheterna i
Borås Stad. Demensteamet har med flytten till Träffpunkten avsevärt fått en ökad spridning av
verksamheten vilket lett till en glädjande ökning när det gäller hembesök och rekrytering till
anhörigcirklar. Demensteamet har under perioden handlagt 306 helt nya ärenden samt 223 från
föregående år som är återkommande. Ärendena är jämnt fördelade över de tre stadsdelarna i Borås.
Café Simon togs över av Träffpunkten 1 januari 2016. Det finns en caféansvarig kommunalanställd
tjänsteman, som tillsammans med fyra anställda från Arbetslivsförvaltningen, driver caféet. Café Simon
serverar hembakt fika till ett självkostnadspris.
Det finns en IKT-samordnare, IKT är en förkortning för Informations- och KommunikationsTeknik.
Det finns ett stort behov av att utbilda och informera målgrupperna kring bland annat IT- och
datalösningar som finns i vardagen. Samordnaren ansvarar för kurser, utbildningar, visningar med mera.
På Träffpukten finns också en Syninstruktör. Syninstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för
personer med synnedsättning eller blinda, för att i så stor utsträckning som möjligt klara av vardagen
och kunna leva ett självständigt liv som möjligt. Exempelvis kan detta innebära att ge tips och råd för
en fungerande vardag. Tränar på att hitta i hemmet och närmiljön. ADL träning i hemmet. Genom att
tjänsten blev placerad på Träffpunkt Simonsland, har den också blivit mer känd för medborgarna.
Detta har lett till att SRF och dess medlemmar, samt kollegor på Träffpunkt Simonsland har blivit mer
medvetna om vad en syninstruktör gör och det har genererat i fler uppdrag.
Tjänsten som Äldreinformatör blir äldreombud och flyttas till Stadskansliet och tjänsten som
Funktionshinderkonsulent flyttar till Sociala Omsorgsförvaltningen.
Ambitionshöjande åtgärder 2017
Träffpunkten har utökat öppettiderna. Planen är att även ha öppet en dag på helgen i samverkan med
föreningarna, för att ensamheten och isoleringen inte skall kännas så lång under helgerna.
Verksamheten kommer att utvecklas under 2017 genom ett beslut i Kommunfullmäktige att avsätta
1 500 tkr till en utvidgning av lokalerna.
En Frivilligcentral kommer att startas upp och byggas vidare på under året.
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4.5.10 Anläggningsenheten
Analys av verksamhet 2017
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhandahåller anläggningar för idrotts-, motions-, utebad- och
friluftsverksamhet. Anläggningarna ska också kunna tjäna som arrangemangs- och
evenemangsanläggningar där så är möjligt. Uppgiften är att med bra service tillhandahålla god miljö i
funktionella anläggningar till skolidrott, föreningar och allmänheten. Vår bokningscentral svarar för
uthyrning av idrottsanläggningar i stadens samtliga delar. Målet är att driva anläggningarna så att de
upplevs som attraktiva med hög standard och servicenivå. I målet ingår att åstadkomma ett optimalt
öppethållande och högsta möjliga nyttjande. Föreningar och privatpersoner skall genom
bokningscentralen på ett enkelt sätt kunna boka lokaler och anläggningar.
Föreningsdrift alternativ driftform
Fritids- och folkhälsonämndens intentioner är att låta föreningar och/eller byalag sköta driften av
anläggningar så långt det är möjligt. I de samtal som förs mellan förvaltningens personal och berörda
föreningar diskuteras alltid dessa frågor. Idag finns ett 25-tal föreningsavtal.
Idrotts-/fritidsanläggningar
I Knalleland och runt Borås Arenaområdet pågår det många olika aktiviteter för att förstärka arenorna
och skapa ännu bättre förutsättningar för idrott. I praktiken pågår det utvecklingsarbete inom samtliga
arenor. Borås Arena AB planerar för en permanent hall över en ny konstgräsplan vid Ryda Sportfält. På
huvudarenan (Borås Arena 1) planeras en uppgradering av hela anläggningen för att möta framtidens
krav på en modern och anpassad arena för toppfotboll på nationell och internationell nivå. I Tennisoch boulehallen pågår en förstudie för att utveckla hallen till ett Racketcenter, med plats för bland
annat badminton. Nya utebanor för tennis och padel kommer att anläggas på gruspanen vid
Ålgårdsplanen. I Ryahallen har nya löparbanor anlagts under 2016. Vid Alidebergsbadet finns planer på
en tältöverbyggnad av utebadet för att förlänga säsongen och nyttja anläggningen under en längre tid av
året. Vid Skatehallen planeras en utbyggnad för att bereda fler idrotter plats, bland annat klättrarna.
Isyta är en bristvara i Borås och nämnden har fått investeringsmedel till en satsning på en ny
konstfrusen yta.
Borås Arena är fortfarande en av Sveriges bästa fotbollsarenor, trots att några nya tillkommer varje år.
Sedan invigningen har Borås Arena ständigt förbättrats och anpassats till gällande arenakrav och regler.
Målsättningen är att anläggningen hela tiden ska ligga i framkant och kunna användas till olika typer av
arrangemang. Borås Arena har vid ett flertal tillfällen fått pris för bästa konstgräs och bästa arena av
Svenska Fotbollsförbundet. Ambitionen är att Borås Arena under 2017 kommer behålla sin höga
standard för att bland annat möta Svenska Fotbollsförbundets och UEFA´s krav på bevakning,
sittplatser, service åt media samt anpassning för personer med funktionshinder. Ett WiFi-nät
installerades under 2016 och arbetet fortsätter under 2017. Borås Arena är en av de första
anläggningarna med WiFi-nät och tillsammans med appar från Svensk Elitfotboll kommer det att lyfta
fotbollsupplevelsen till en högre nivå. Miljön mot Skaraborgsvägen har förändrats under 2016 med ett
mer välkomnande utseende. Här tas ett helhetsgrepp kring stängsel, häck, grindar och biljettkurer. Inne
på Borås Arena har gräset ersatts med ett konstgräs med granulat i naturkork, vilket ska utvärderas
under hösten 2016. Senare kommer även ett datoriserat styrsystem för planvärmen att installeras för att
optimera energiförbrukningen.
Konstgrässtrategi. Konstgräsutbyggnaden föreslås i praktiken avslutas med en plan vid Ryda sportfält,
därefter sker ett succesivt utbyte av de befintliga planerna i en ordning som bygger på nyttjandegraden.
Under 2012 presenterades en konstgräsutredning där behoven av investeringar och reinvesteringar för
åren 2013- 2020 redovisades. En ny utredning med en utbytesplan kommer att redovisas under första
kvartalet 2017. Där kommer även redovisas skicket hos tillhörande omklädningsrum, förråd och
liknande samt behovet av nybyggnation för att få väl fungerande fotbollsanläggningar. Under 2016
färdigställdes dessutom en konstgräsplan i anslutning till Mariedals klubbstuga vid Kransmossen som
kompensation för en naturgräsplan. Konstgräset på Brämhults IP har bytts ut och det gamla gräset har
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delats upp i mindre bitar och lagts på mindre skolplaner likt tidigare år.
Sjuhäradshallen har under 2016 blivit en fullt fungerande Idrottshall, med utrustning och inventarier för
en i det närmaste komplett anläggning. Gymnastikalliansen har fått en flygande start med sin
verksamhet. I hallen finns också en idrottsprofil på nationell gymnasienivå på dagtid. I den andra hallen,
kallad Parasport, finns möjligheter för föreningar att bedriva idrott för människor med
funktionsnedsättning. Arvsfonden har gillat verksamheten och stödjer ett projekt kallat "Jämlik Hälsa",
med prioritet på målgruppen.
Boråshallen har genom åren använts flitigt och trycket är fortsatt stort. En förstudie har gjorts för att
utröna renoverings- och utbyggnadsbehovet. I ett gemensamt förslag med
Lokalförsörjningsförvaltningen presenteras en successiv renovering och ombyggnad av Boråshallen
under de kommande åren. En del åtgärder har skett, men renovering och anpassning av
omklädningsrummen samt tillgänglighetsanpassning kvarstår.
Sundholmens kurs- och konferensgård ägs av Borås Stad och drivs av förvaltningen. Anläggningen har under
de senaste åren genomgått en varsam renovering och upprustning. I kursgården finns det plats för 50
matgäster och i annexet finns det 7 rum, där vardera rum har 1 - 6 sängplatser. På anläggningen finns
också en badanläggning med bastu och vedeldad badtunna samt med dusch och toalett. Anläggningen
marknadsförs i första hand internt inom kommunens förvaltningar och bolag.
Lokaluthyrning. Borås Stad ingår som en av 155 kommuner i Sverige som har gått samman i en
gemensam upphandling kring ett boknings- och föreningsbidragssystem. Behovet är stort och
förväntningarna höga på att hitta ett modernt och anpassat system som underlättar lokalbokningar för
såväl allmänheten, föreningar och vår egen personal.
Isyta i Borås Stad. Behovet av mer isyta är stort i kommunen. Med våra två konstfrusna isbanor ligger vi
på en inte alltför smickrande 10-i bott lista bland Sveriges 290 kommuner. Vi har stora problem med att
lösa de behov som våra tre växande föreningar i Ishallen har, de båda två konståkningsföreningarna
samt Borås hockeyklubb växer i antalet medlemmar och aktiviteter. Under 2017 har nämnden beviljats
medel till en ny konstfrusen yta i Borås.
Spår och leder samt badplatser.
Under våren 2016 har nämnden fattat beslut om en långsiktig plan kring utvecklingen av spår och leder
i kommunen. Planen beskriver ett behov av underhåll och investeringar samt förslag på nya spår/leder.
Utredningen och planen lägger stor tyngd på att förvaltningens mål ska vara att underlätta för
allmänheten att besöka och aktivera sig i sina nära grönområden och skogar och på så sätt också verka
för en bättre hälsa bland befolkningen. Faktorer som har särskild betydelse för ett bra friluftsliv är
närhet, tillgänglighet och information.
Utredningen täcker hela kommunen och visar tydligt vilka områden som bör utvecklas inom de
närmsta åren. Prioriteringen av dessa områden har skett delvis utifrån befolkningssiffror och delvis
utifrån Borås Stads välfärdsbokslut.
Under de kommande 5 åren kommer investeringar att prioriteras inom detta område.
Stadsnära uppmärkta leder och elljusspår saknas helt på södra sidan av staden. År 2017 kommer
förvaltningen därför att göra en stor satsning på elljusspår och vandringsled i området mellan
Kristineberg och Gässlösa.
En stor satsning planeras också på Kransmossen där ett tillgänglighetsanpassat promenadstråk (i form
av en bred träspång) uppförs utmed Kransån. Promenadstråket kompletteras med
tillgänglighetsanpassade rastplatser och fiskeplattformar. Ytterligare satsningar under året är belysning
mellan Kypegården och Sjöbo och en promenadslinga i Svaneholm.
Utredningen föreslår också att staden skall arbeta mer med så kallade ”aktivitetsleder”. Under år 2017
föreslås att förvaltningen tillsammans med Tekniska förvaltningen och Miljöförvaltningen utreder
lämpligt område för samt uppför en eller flera ridleder.
De kommunala badplatserna har utvecklats mer och mer till att bli mötesplatser och aktivitetsplatser
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som används under betydligt längre del av året av just bara under badsäsongen. Badplatserna är
dessutom extra viktiga för de många barn som inte är en del av föreningslivet och för de som inte har
möjlighet till något annat sommarlovsäventyr än just det som kan ske på hemmaplan.
Under första kvartalet 2017 kommer en badplatsutredning att färdigställas som mer tydligt visar vad
som bör utvecklas på de olika badplatserna.
Något som dock redan står klart är att flera av bryggorna på badplatserna har många år på nacken och
bör bytas ut relativt snart.
Under de sista åren har naturen tärt ordentligt på flera badplatser och eroderat bort både
strandområden och promenadmöjligheter. Mest utsatta är Asklanda och Sjömarkens badplatser och på
båda ställena krävs både återskapande av vissa sträckor, samt åtgärder för att förhindra framtida
erodering. Båda områdena är välbesökta promenadområden.
Förvaltningen önskar förbättra kontrollen av tillsynen av livräddningsutrustningen vid badplatserna
genom inköp av en app som kan användas av våra olika utförare för inrapportering avseende tillsynen
av livbojar, hakar, livbåtar med mera.
Ambitionshöjande åtgärder 2017
Prioriteringen för 2017 ligger på framför allt tre områden. Vi vill förstärka och förbättra våra spår och
leder samt utebadplatser och vi vill underlätta och skapa förutsättningar för människor med
funktionsnedsättning att ta del av det breda fritidsutbudet som Borås har. Vi är övertygade om att
kunskapen om människor med funktionsnedsättning måste öka, speciellt för de som behöver extra
kognitivt stöd. Dels så behöver kunskapen öka inom vår egen organisation men också inom
föreningslivet. Här måste riktade insatser skapas för att uppnå ett jämlikt fritidsutbud på lika villkor.
Som tredje prioriterade uppgiften är att skapa mer isyta i kommunen, för att tillgodose föreningar och
allmänhetens behov av isyta.
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4.5.11 Badenheten
Analys av verksamheten 2017
Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet i och vid vatten till bad,
träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning.
Asklandabadet är anpassat och hyrs främst ut till personer med olika funktionsnedsättningar.
Mål som vi på badenheten arbetar efter enligt Vision 2025 är att skapa mötesplatser och att ta ansvar
för barn och unga. Dessa mål arbetar vi kontinuerligt med både genom att erbjuda vattenträning i
grupp, babysim, simlekis, simundervisning för både barn och vuxna, crawl kurser för 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.
När det gäller skolornas simskoleverksamhet så är målet för eleverna i år 3 att de ska kunna klara av att
hoppa eller dyka i på djupt vatten och därefter simma 25 m. För de elever som inte har klarat målet har
vi under 2016 startat ännu fler uppsamlingsheat så att alla elever i åk 6 skall ges möjlighet att träna för
att klara de nationella målen som är att simma 200 m varav 50 m ryggsim.
Borås stads friskvårdssatsning behåller sin popularitet där alla anställda av Borås Stad erbjuds fria bad
på våra publika anläggningar. Vi har även ett friskvårdsavtal för alla anställda inom Västra
Götalandsregionen och flera företag i och runt Borås.
Sedan 2013 bedriver vi ett unikt samverkansprojekt ”Sommardoppet" med simklubbarna SK70 och SK
Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Tillsammans erbjuder vi alla 5-åringar i
Borås Stad gratis kurser i vattenvana.
Stadsparksbadet är det största badet med flest besökare, ca 260 000 besök, och är ett äventyrs- och
motionsbad mitt i centrala Borås. Anläggningen kan erbjuda alla typer av undervisning i vatten,
motionssim och vattengymnastik. Barnkalas och annan uthyrning är vanligt på Stadsparksbadet.
Simundervisning är en prioriterad verksamhet, där samtliga skolor erbjuds undervisning av badenhetens
egen personal. På badet finns privata aktörer som driver café- och restaurang samt gymverksamhet. Ett
antal föreningar bedriver olika typer av verksamhet i badet. Anläggningen är öppen ca 347 dagar per år.
Stadsparksbadet är drygt 30 år gammalt och är i stort behov av en upprustning och utveckling.
Kommunstyrelsen har i beslut godkänt att en projekteringsframställan görs där man planerar för en
renovering och utbyggnad av Stadsparksbadet i två etapper. Renoveringen beräknades pågå mellan april
2016 till februari 2017. Då denna renovering inte startade som planerat hoppas vi nu på att
renoveringen kommer till stånd under 2017.
Borås Simarena invigdes 2010 och är en mycket populär motions-, tränings- och tävlingsanläggning.
Anläggningen är öppen ca 360 dagar per år och tar emot ca 170 000 besökare. Simundervisning är en
prioriterad verksamhet, där skolor i närheten erbjuds undervisning av badenhetens egen personal.
Föreningslivet har fått förutsättningar att växa i antalet grupper och aktiviteter. Anläggningen är också
populär som träningsanläggning för simföreningar runt om i landet samt Norge och Danmark.
Borås Simarena fortsätter att utvecklas med ökat deltagande i vattenträning, rehabträning och en
samverkan med Previa har startat. Borås Simarena samverkar med föreningslivet och skapar
förutsättningar för simundervisning för ensamkommande barn/ungdomar. I samverkan med Svenska
Livräddningssällskapet (SLS) arrangeras även Simlärarutbildningar.
Alidebergsbadet är ett populärt utomhusbad och utflyktsmål under sommarmånaderna. Anläggningen
är föreningsdriven och har ca 20 000 besökare. Dessutom lämpar sig anläggningen bra för tränings- och
tävlingsverksamhet. 2017 kommer återigen Alidebergsbadet att vara värd för SM i simning under SMveckan som är förlagd i Borås. En ambition inför framtiden är att det byggs ett tält över
utomhusbassängen så att det går att bedriva verksamhet där under året runt.
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Under året kommer man att iordningställa för fler träningsformer på området. Löpning och utegym
ökar attraktionen för Alidebergsbadet som friskvårdsanläggning.
Sandaredsbadets profil är ett bad "med omtanke om hela familjen". Badet vänder sig inte enbart till
vår egen kommun. Vi har ett stort upptagningsområde från de mindre grannkommunerna. Simskolor,
vattenlek, aquapass, föreningsverksamhet, motionssim och ett mindre café är aktiviteter som erbjuds på
badet. Badanläggningen är öppen 10 månader på året och har stängt för allmänheten under sommaren.
Under dessa två månader bedrivs sommarsimskolor, sommardoppet och viss lägerverksamhet. Under
denna tid görs även storstädning och underhållsrenovering.
Under 2017 ska vi jobba med att få igång verksamheter, som vi hade innan renoveringen, och som vi
ännu inte har lyckats starta igång. Vi får en större roll i projektet som utbildar Borås Stads anställda i
HLR och DHLR. Tyvärr återstår en del arbete som måste färdigställas efter renoveringen. Åtgärder
som inte togs med i det stora projektet men som måste lösas för att vi ska få en friktionsfri verksamhet
och nöjda föreningar och gäster..
Dalsjöbadet/Dalsjöhallen är en anläggning som innehåller sim- och idrottshall, café, lokal för
bordtennis/gruppträning/kampsport, skolgymnastik, lokaler för brottning och skytte, diverse
föreningsutrymmen samt två förskoleavdelningar. I direkt anslutning till anläggningen ligger en
gräsplan, en konstgräsplan ett utegym samt motionsspår i varierande längder. Till hösten 2016 kommer
även en utebastu med tillhörande trädäck att stå färdig. Dagtid används anläggningen främst för
skolornas sim- och idrottsundervisning samt på kvällar och helger av allmänhet samt av föreningar.
Gymverksamheten i badet drivs av en privat entreprenör. Badanläggningen är normalt öppen ca 10
mån på året och har stängt för allmänheten under sommaren. Under dessa två månader bedrivs
sommarsimskolor. Då görs även storstädning och underhållsrenovering.
Dalsjöbadet profilerar sig som ett lugnare alternativ, med huvudinriktning på vuxna samt barn upp till
12 år. Med den nya bastun hoppas vi även kunna attrahera grupper och företag på ett annat sätt än
tidigare. Speciella motionssimkvällar med lugn och mysig miljö, bastuverksamhet, simskolor för både
barn och vuxna, lek och plask, minisim, barnkalas samt olika former av vattenträning i egen regi är
några av de verksamheter som erbjuds. Målet är att få så många som möjligt att komma till
anläggningen och att den ska kunna erbjuda motionsformer för flera smaker.
Prioriteringen i Dalsjöhallen, nu när utebastun snart är färdig, är att jobba för att utveckla
barnverksamheten. I dagsläget kan vi inte höja värmen endast i lilla bassängen och kan då heller inte
bedriva verksamhet för de allra yngsta. Även miljön runt bassängerna i allmänhet och den lilla i
synnerhet är i behov av upprustning, dels med tanke på säkerheten och dels med tanke på utseende- &
attraktionskraft
Viskaforsbadet består av en liten bassäng med omklädningsrum, dusch och bastu. Badet är obemannat
och ligger i anslutning till Viskaforsskolan och används i undervisningen samt hyrs ut till olika
föreningar och fritidsgårdar.
Asklandabadet är ett unikt funktionshinderanpassat bad med bassäng och bastu som ligger bredvid
Hedagårdens dagliga verksamhet och Asklandaskolan i Fristad. Badet har funnits sedan början på 1970talet och hyrs idag för närvarande främst ut till daglig verksamhets olika arbetsplatser samt olika
boenden och skolor, dock inte till enskilda privatpersoner.
Vi står förhoppningsvis inför stora förändringar i vår organisation under 2017. Den planerade
renoveringen av Stadsparksbadet, som skulle ske under stora delar av 2016 och våren 2017, sköts upp.
Vi håller ännu en gång på att planerar inför att stänga Stadsparksbadet för renovering och att flytta all
personal och verksamheter till övriga anläggningar. Detta kommer att påverka alla våra verksamheter
som vi bedriver på alla våra bad. Vi har en stor utmaning framför oss att organisera så att alla
skolsimskolor som bedrivs på Stadsparksbadet ska få plats på någon av våra andra anläggningar. De
övriga verksamheterna som finns på Stadsparksbadet kan vara svårt att få rum på någon annan
anläggning. Vi känner i detta läge att vi måste prioritera skolornas simskolor.
Prioriteringen på simskolorna gör vi för att vi ska klara av en av våra indikatorer som är att vi ska nå
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90 % simkunnighet bland eleverna i årskurs tre.
Vi bedriver även enklare café på tre av våra anläggningar. Vi strävar efter att ha ett så ekologiskt och så
stort fairtrade märkt sortiment som möjligt.
På grund av Stadsparksbadets stängning beräknas lägre besökssiffror under 2017 än tidigare år. Dessa
kan ses närmare i rubrik 6.1.
Ambitionshöjande åtgärder 2017
När Stadsparksbadet stänger ser vi en möjlighet att kunna sätta en arbetsgrupp på att jobba ännu mer
med tillgänglighet för våra funktionsnedsatta som vill besöka våra badanläggningar. Vi har fram till idag
varit ganska inriktade på fysiska handikapp. Vårt mål är att bli bättre på att möta gruppen människor
som har en kognitiv nedsättning.
Vårt mål är även att jobba fram ännu bättre krishanteringsplaner. Detta för att personal ska känna sig
trygga vid oförutsedda händelser.
Vi har under 2016 blivit mer involverade i att organisera och genomföra utbildningar för Borås Stad i
barn- och vuxen HLR samt hjärtstartare. Detta i ett projekt som Borås Stad gör tillsammans med
Utbildnings- och utvärderingsprojektet HLR och Hjärtstartare, Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Vi
har sett att behovet är stort och hoppas därför kunna jobba mer med detta under 2017.
Vi har tagit ett initiativ och kallat samman olika aktörer som jobbar med badutveckling och utbildning
av badhuspersonal runt om i Sverige. Vi är oroade över att utbildningar för denna yrkeskategori läggs
ner undan för undan och att det inte finns många skolor kvar längre. Vi har många badhus i Borås och
har svårt att rekrytera utbildad personal.
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4.6 Bidragsramen
4.7 Ekonomiskt sammandrag
Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017:1

Budget
2017:2

Förändring

45

45

50

50

0

-39 595

-39 595

-40 267

-40 250

17

0

0

0

0

0

Nettokostnader

-39 550

-39 550

-40 217

-40 200

17

Kommunbidrag

39 550

39 550

40 217

40 200

-17

Resultat

0

0

0

0

0

Ackumulerat resultat

0

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

4.8 Nämndens uppgift
Analys av verksamhet 2017
Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela föreningsbidrag till
barn/ungdoms- samt invandrarverksamhet. Dessutom ge stöd till pensionärsföreningar,
funktionshinderföreningar och sociala föreningar. Utdelning av sociala samfonder hanteras från och
med 2016 av Arbetslivsförvaltningen.
Förutom bidragsgivning till föreningslivet så utför föreningsenheten ett stort antal aktiviteter och
processer tillsammans med det lokala föreningslivet och ofta i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.
Bland annat så är avdelningen med och samordnar Föreningsveckan, Idrottsskolan, arbetet med Säker
och trygg förening samt kontinuerliga träffar med föreningsanställda. Föreningsenheten spelar en stor
roll i de många olika arrangemangen och tävlingarna som avgörs i Borås.
Arbetet med säker och trygg förening är fortfarande prioriterat. Föreningar med egna lokaler ska nu
vara certifierade för att kunna få lokalbidrag. Vi kommer även fortsättningsvis att jobba för att
föreningslivet i Borås ska certifiera sig.
Idrottsskolans arbete i socialt utsatta områden har gett resultat. Vi finns nu representerade i samtliga av
Välfärdsbokslutets definierade områden som socialt utsatta. Idrottsskolan kan ha en avgörande roll i
fostrandet till en aktiv fritid, och att finnas och verka i dessa områden ger förhoppningsvis resultat på
sikt.
Den digitala närvarorapporteringen har ökat markant under 2016. Efter några försiktiga år kommer vi
nu att lägga ytterligare kraft vid att få fler föreningar att inse nyttan av att närvarorapportera digitalt.
Föreningsenheten träffar föreningar kontinuerligt. Träffarna har tre viktiga syften, enheten får en bättre
vetskap om vilka aktiviteter som genomförs, enheten kan informera föreningarna om vilka möjligheter
förvaltningen kan erbjuda och avslutningsvis att skapa bra och tillitsfulla relationer.
Tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen pågår ett samarbete kring de sociala föreningarna. En
ökad kunskap och en bättre kontakt med dessa föreningar gör att verksamheten utvecklas positivt.
Föreningarna kan också hitta nya samverkansformer med andra föreningar som man inte gjort tidigare.
2016 gjorde Föreningsenheten en satsning på föreningsverksamhet i socialt utsatta områden.
Tillsammans med andra aktörer (SISU, Arbetslivsförvaltningen) har verksamhet startats i våra socialt
Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2017:2

35(42)

utsatta områden för att föreningarna ska kunna nå fler samt ha möjlighet att starta nya verksamheter. Vi
kommer att fortsätta stödja dessa verksamheter och försöka hitta nya samverkansparter för att öka
utbudet och locka fler till föreningslivet i Borås. Sports for you är ett bra exempel på ett lyckat
samarbete.

4.9 Ekonomiska förutsättningar
4.10 Verksamhet 2017
Tkr

Bokslut 2015

Budget 2016

Prognos 2016

Budget 2017

-2 665

-2 518

-2 042

-2 770

-29 873

-30 142

-30 816

-30 520

Bidrag till invandrarföreningar

-1 689

-1 610

-1 706

-1 650

Bidrag till sociala föreningar

-2 644

-2 900

-2 766

-2 800

Bidrag till funktionshindrade

-1 632

-1 630

-1 523

-1 740

-628

-750

-706

-720

-39 131

-39 550

-39 559

-40 200

Administration
föreningsenhet
Föreningsbidrag

Bidrag till
pensionärsföreningar
Summa

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Under 2017 sätts fokus på att fortsätta stödja föreningar i socialt utsatta områden. 2016 började vi att
samverka med flera parter för att kunna få ut "mer för varje krona". Satsningen syftar till att nå fler att
bli föreningsaktiva, men också att ge föreningarna förutsättningar att starta fler verksamheter som i sin
tur kan locka fler intresserade.
Bidragsbestämmelserna uppdateras efterhand för att passa in i ett föränderligt samhälle och för att ge
föreningarna bästa möjliga stöd. Bland annat föreningar med funktionsvariationer kan få ett mer
anpassat verksamhetsbidrag. Vi har också sett över driftbidragen till föreningarna och justerat inom
några områden för ökade kostnader.
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5 Verksamhetsmått
5.1 Fritidsgårdsverksamhet
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

17

17

17

166

164

164

6

6

6

Årsutfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

Antal besökare Stadsparksbadet

271 462

50 000

260 000

Antal besökare Borås Simarena

165 068

180 000

150 000

Antal besökare Sandaredsbadet

19 912

85 000

65 000

Antal besökare Dalsjöbadet

40 067

47 000

35 000

Antal besökare Alidebergsbadet

42 289

30 000

45 000

Årsutfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

151

250

170

Årsutfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

20 096

20 500

20 000

160

165

165

63 203

68 000

65 000

Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka,
fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

5.2 Badenheten
5.2.1 Besökare
Verksamhetsmått

5.2.2 Gruppaktiviteter
Verksamhetsmått
Antal tillfällen med gruppaktiviteter på
badenhetens anläggningar

5.3 Föreningsenheten
5.3.1 Ungdomsföreningar
Verksamhetsmått
Bidragsberättigade medlemmar, 6-20
år, antal medlemskap
Bidragsberättigade föreningar
Antalet aktiviteter
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5.3.2 Invandrarföreningar
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

Bidragsberättigade medlemmar

4 550

3 800

4 200

Antalet aktiviteter

2 478

2 500

2 500

5.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av
funktionsnedsättning
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

Antal medlemskap

4 200

4 200

4 200

Antal aktiviteter

2 500

5.3.4 Pensionärsföreningar
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

10 472

10 800

10 500

Årsutfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

10

10

9

4 149 000

4 163 500

4 450 000

Budget 2016

Budget 2017

25

28

Antalet medlemskap

5.3.5 Särskilt riktade bidrag
Verksamhetsmått
Antal föreningar
Bidrag till aktuella föreningar

5.3.6 Övergripande Föreningsenheten
Verksamhetsmått
Andel säker och tryggcertifierade
föreningar, %.

Årsutfall 2015

Antal föreningar som
närvarorapporterar digitalt

150
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5.4 Anläggningsenheten
5.4.1 Borås Arena
Verksamhetsmått
Antalet utnyttjade timmar på
konstgräset
Antalet andra arrangemang som ej är
fotboll
Antal bokningar på Borås Arena
konferens

Årsutfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

1 536

1 500

1 500

3

5

4

50

60

50

Total energianvändning för
uppvärmning (MWh)

285

Total energianvändning för
uppvärmning av konstgräsplan (MWh)

900

5.4.2 Borås Arena 2
Verksamhetsmått
Antalet utnyttjade timmar på
konstgräset

Årsutfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

1 101

1 500

1 300

Total energianvändning för
uppvärmning (MWh)

0

5.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete
5.5.1 Brygghuset
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

Antal bokningar på Brygghuset som
avser externa möten

400

250

Antal bokningar på Brygghuset som
avser externa utbildningsdagar

150

100

Antal arrangemang på Brygghuset.

125

100

Antalet deltagare i produktionsskolan

5

Antal arrangemang på Brygghuset av
eller för unga

50
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5.5.2 Skatehallen
Verksamhetsmått
Antal köpta årskort på Skatehallen

Årsutfall 2015

Budget 2016

Budget 2017

130

65

Antal aktiva tjejer i verksamheten

25

Antal föreningsaktiviteter

50
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6 Investeringar
Total
utgift

Utgift
tom 2016

Budget
2017

Plan 2018

Plan 2019

12 851

1 048

5 951

3 450

3 450

2. Utveckling av badplatser (utebad)

1 713

770

713

500

500

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

4 558

1 097

2 558

1 000

1 000

4. Utveckling av konstgräsplaner

8 000

4 427

4 000

2 000

2 000

5. Utveckling av näridrottsplatser
(aktivitetsplatser)

3 000

2 880

1 000

1 000

1 000

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

4 500

1 565

1 500

1 500

1 500

35 000

0

15 000

20 000

0

1 489

11

989

500

0

9. Inventarier Träffpunkt Simonsland

600

0

600

0

0

10. Utveckling av Borås Ridhus

449

551

449

0

0

72 160

12 349

32 760

29 950

9 450

Projekt
1. Utveckling av spår och leder

7. Ny fullstor konstfrusen isbana
8. Utveckling av Lundby Park

Summa

"Kolumnen som avser "Total utgift" = Summan av utgiften 2017-2019.
Budget 2017 = beviljad utgift 2017 + eventuella kvarstående medel från 2016."
1. Investeringsbudgeten för spår och leder 2017-2019 följer den plan som nämnden beslutat om. För
2017 prioriteras bland annat tillgängligheten till grönområden. År 2017 föreslås att förvaltningen
tillsammans med Tekniska förvaltningen och Miljöförvaltningen utreder lämpligt område för samt
uppför en eller flera ridleder. Exempel på insatser under 2017;
•
•
•
•
•
•

Belysning Kype – Sjöbo
Tillgänglighetsanpassad promenadslinga utmed Kransån
Ny vandringsled Gässlösa (finns med i grönområdesplanen)
Nytt elljusspår Gässlösa
Promenadslinga Svaneholm
Ridled

Beviljade medel 2017 är 4 000 tkr. Kvarstående medel från 2016 är 1 951 tkr.
2. Investeringsbudget badplatser 2017-2019. De kommunala badplatserna har utvecklats mer och mer
till att bli mötesplatser och aktivitetsplatser som används under betydligt längre del av året av just bara
under badsäsongen. Badplatserna är dessutom extra viktiga för de många barn som inte är en del av
föreningslivet och för de som inte har möjlighet till något annat sommarlovsäventyr än just det som kan
ske på hemmaplan. Förvaltningen önskar förbättra kontrollen av tillsynen av livräddningsutrustningen
vid badplatserna genom inköp av en app som kan användas av våra olika utförare för inrapportering
avseende tillsynen av livbojar, hakar, livbåtar med mera. Exempel på åtgärder under 2017;
•
•
•
•

Åtgärder för att förhindra erodering vid Asklanda badplats
Utbyte brygga (6 bryggdelar) + hopp-plattform Rammsjön, Dannike
Utbyte brygga (4 bryggdelar), Tolken, Äspered
App för egenkontroll av tillsyn livräddningsutrustning
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Beviljade medel för 2017 är 500 tkr. Kvarstående medel från 2016 är 213 tkr.
3. Evenemangsstaden Borås. Under 2017 återkommer SM-veckan till Borås och vi begär 1 000 tkr extra
i vår investeringsbudget för att förstärka och förbättra befintliga arenor samt investerar i mobila läktare
och mobila golv.
Beviljade medel för 2017 är 2 000 tkr. Kvarstående medel som flyttas från 2016 är 558 tkr.
4. Konstgräsutveckling. Under 2017 kommer vi att byta befintligt konstgräs och pad på Ramnavallen
samt på SE-vallen. De överblivna planerna återanvänds på aktivitetsplatser och/eller på skolgårdar.
Beviljade medel för 2017 är 4 000 tkr.
5. Utveckling av aktivitetsplatser. Enligt Fritids- och folkhälsonämndens långsiktiga plan för
aktivitetsplatser så kommer vi de närmaste åren att ta upp 1 500 tkr i den årliga investeringsbudgeten.
Behoven är många och välfärdsbokslutet ligger bland annat till grund för prioriteringen av vilka
områden som ska ha förtur. 1 000 tkr är för nya platser och 500 tkr avser att bekosta omläggningen av
de gamla konstgräsplanerna som återanvänds på skolgårdar eller på andra platser inom kommunen.
Beviljade medel för 2017 är 1 000 tkr.
6. En årligen återkommande post som består i bland annat gräsklippare, bevattningståg, nya fotbollsmål
och lagledarbås. Investeringar i inomhusanläggningarna består i bland annat byte av idrottsutrustning
som förvaltningen ansvarar för. I samband med en ökad föreningsdrift på idrottsanläggningar köps
mindre maskinutrustning in till den förening som har ansvar för driften. I summan finns också beaktat
insatser för att öka tillgängligheten i våra anläggningar.
Beviljade medel för 2017 är 1 500 tkr.
7. En ny fullstor isbana alternativt i storlek som en ishockeyrink, behöver anläggas i Borås Stad.
Behovet av isyta är enormt och de två ishallar vi har i Borås räcker inte på långa vägar att tillgodose de
behov våra föreningar och allmänheten har. När vi gör en jämförande studie på istillgången i Sverige så
ligger tyvärr Borås bland de 10 sämsta kommunerna i Sverige på isyta i förhållande till folkmängd. En
ny isyta kan kompletteras med ett vindskydd/tak år 2 för att göra ytan mer besöksvänlig och
energieffektiv.
Beviljade medel för 2017 är 15 000 tkr.
8. Utveckling av Lundby Park. Vi vill skapa framtidens mötesplats för actionsporter vid Lundby Park.
Det ska vara den mest jämställda och trygga actionparken med den högsta tillgängligheten av alla
actionparker i Sverige. Vi söker kontinuerligt ekonomiskt stöd från externa samverkansparter för att
lyckas med målsättningen. Vid varje tillfälle krävs dock en 50%-ig medfinansiering från Borås Stad. I
vår treåriga investeringsplan avsätter Borås Stad 500 tkr varje år för ändamålet. Fokus 2017 är att bygga
ut Skatehallen för att erbjuda mer plats för klätterföreningen och de övriga föreningarna.
Beviljade medel för 2017 är 500 tkr. Kvarstående medel från 2016 är 489 tkr.
9. Inventarier Träffpunkt Simonsland. Träffpunkt Simonsland har fått en utökad driftsbudget på
1 500 tkr för att kunna utveckla sin verksamhet genom större lokalytor. För att kunna fylla dessa nya
ytor med innehåll behövs investeringar i form av bland annat möbler och teknisk utrustning. Från ett
tidigare beviljat investeringslag i stadsdel Öster år 2015 ( 3 300 tkr) flyttas enligt överenskommelse
kvarstående medel om 600 tkr till Fritids- och folkhälsonämnden 2017.
10. Utveckling av Borås Ridhus. På Borås Ridhus har arbetet startat med att göra om den stora
paddocken. Föreningen har ambitioner med att ta till sig tävlingar både inom- och utomhus.
Kvarstående medel från 2016 är 449 tkr.
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Besluts och behörighetsattestanter 2017 Fritids- och folkhälsonämnden
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna besluts- och
behörighetsattestanter för 2017, med giltighet från 2017-01-01, enligt bilagd lista.
Sammanfattning
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje
nämnd utse attestanter.
I bilagd lista framgår Fritids- och folkhälsonämndens besluts- och
behörighetsattestanter för 2017, med giltighet från 2017-01-01.
Bilagor
Besluts- och behörighetsattestanter 2017

1 (1)

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN
Besluts- och behörighetsattestanter med beloppsgränser
Agresso
användare

Beloppsgräns
i tkr

Ansvarsområde

Befattning

Namn

Fritids- och folkhälsonämnden

Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande

Ida Legnemark
Cecilia Andersson
Christer Lundberg

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Förvaltningschef

Tommy Jingfors

21FI

Obegränsat

Kluster Stab - Ekonomi och HR
Ekonomi - förvaltningsövergripande
IT och telefoni
Personalfrågor
Marknadsföring och kommunikation
Ekonomi - övergripande, bokföring, reversering, e-handel

Ekonom
IT- ansvarig
Personalsekreterare
Kommunikatör
Ekonomiadm/Bokhållare

Cecilia Strömberg
Rune Hagen
Ann Kullander
Annika Baagöe-Larsen
Eva Lindqvist

21EK
21EH
21ED
21TC
21EF

500 tkr
50 tkr
50 tkr
50 tkr
0,001 tkr

Folkhälsa/Träffpunkt Simonsland/Jämlik hälsa
Folkhälsoenheten
Projekt - Jämlik Hälsa
Träffpunkt Simonsland
Träffpunkt Simonsland

Verksamhetschef
Projektledare
Enhetschef
Anhörigkonsulent

Susanne Carlsson
Ulrika Lindstedt
Sofie Nelsén
Anna Rångemyr

21HB
21KC
21AA
21AD

300 tkr
50 tkr
150 tkr
0,001 tkr

Föreningsverksamhet- föreningsstöd/
Föreningsenheten

Verksamhetschef

Hans Andersson

21BB

300 tkr

Mötesplatser/förebyggande arbete/
fritidsgårdar/badresor-barnkoloni
Framtid Sjöbo, Mötesplats Hulta, VI Hässleholmen, Badresor/Barnkoloni
VI Hässleholmen
Brygghuset
Lundby Park
Förebyggande arbete, Badresor/Barnkoloni
Förebyggande arbete
Mungågårdens-, Alidebergs- och Sjöbo Fritidsgård
Mötesplats Norrby/Norrby Fritidsgård
Hestra Midgårds-, Sandareds- och Viskafors Fritidsgård
Hestra Midgårds-, Sandareds- och Viskafors Fritidsgård
Mötesplats Kristineberg/ Göta- och Kristinebergs Fritidsgård
Göta - och Kristinebergs Fritidsgård
Dalsjöfors Fritidsgård
Dalsjöfors Fritidsgård
Hässlehus Fritidsgård
Hässlehus Fritidsgård
Brämhults Fritidsgård
Brämhults Fritidsgård
Hulta Fritidsgård
Hulta Fritidsgård

Verksamhetschef
Utredningsledare
Samordnare
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Planeringsledare
Enhetschef 1
Enhetschef 2
Enhetschef 3
Fritidsledare
Enhetschef 4
Fritidsledare, kordinator
Enhetschef 5
Fritidsledare
Enhetschef 6
Fritidsledare
Enhetschef 7
Fritidsledare
Enhetschef 8
Fritidsledare

Marie-Lousie Bengtsson
Lars Larsson
Helena Engström
Åsa Broms
Ricard Sunding
Tina Brodin
Edina Begovic
Håkan Lodin
Emma Ragnarsson
Aneth-Marie Tolfsson
Henrik Czolowski
Helena Louga Lindberg
Jonas Erdogan
Ann Milbredt
Fredrik Linderholm
Åsa Gunnesson Bergstrand
Johan Nyqvist
Jan Rosenberg
Daniel Ekberg
Tony Kampf
Sarhad Hamesor

21CA
21CB
21CD
21HK
21HQ
21CF
21CG
21LA
21CH
21LD
21LF
21CJ
21LH
21LI
21LJ
21LK
21LL
21LM
21LM
21LO
21LP

300 tkr
150 tkr
0,001 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
0,001 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr

Badverksamhet - bad- och simanläggningar
inkl. teknisk drift
Badenheten
Stadsparksbadet
Sandaredsbadet
Dalsjöbadet
Borås Simarena/Alidebergsbadet
Teknisk driftsenhet

Verksamhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

Mona Carlbom
Stefan Frisk
Anna Paulsson
Mattias Karlsson
Hans Johansson
Adrian Säverot

21SF
21SG
21SS
21SD
21SO
21SB

300 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr

Tommy Jingfors

21FI

Obegränsat

Idrottsplatser och idrottshallar
Idrottsplatser och idrottshallar
Badplatser, spår och leder
Sundholmen
Sundholmen (fakturor och attestgrupp e-handel)
Sundholmen ( attestgrupp e-handel)

Förvaltningschef/
tf. verksamhetschef
Verksamhetssamordnare 1
Verksamhetssamordnare 2
Fritidsutvecklare
Föreståndare
Samordnare
Samordnare

Hans Frisk
Erik Hang
Anna Karlsson
Anna-Karin Lindberg
Yvonne Bylin
Helena Ahlstedt

21FH
21FG
21FJ
21FK
21FL
21DH

Behörighetsattest/utanordning
* Innebär kontroll av att behöriga personer har
beslutsattesterat samt, då utbetalning ska ske, att beloppet
beordras för utbetalning till angiven betalningsmottagare via
avräkningskontot.

Förvaltningschef
Ekonom
Bokhållare
Verksamhetschef /
Tillförodnad förvaltningschef

Tommy Jingfors
Cecilia Strömberg
Eva Lindqvist
Susanne Carlsson

21FI
21EK
21EF
21HB

Anläggningsverksamhet - Drift och skötsel av samtliga
idrotts- och rekreationsanläggningar
Anläggningsenheten

Övrigt
Tillförordnad förvaltningschef -

Övertar behörigheter som motsvarar förvaltningschef enligt ovan
Tillfälliga ersättare -

Övertar behörighet likt den person/funktion som den ersätter.
Ersättningsperiod är som längst 2 månader.

Obegränsat
Obegränsat
Obegränsat

150 tkr
150 tkr
150 tkr
50 tkr
0,001 tkr -50 tkr
50 tkr
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Utvärdering av uppdrag strategi för näridrottsplatser
inklusive badplatser
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna utvärderingen av uppdraget
Strategi för näridrottsplatser inklusive badplatser.
Sammanfattning
Under 2016 har Fritids- och folkhälsonämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram
en ny strategi för Aktivitetsplatser. Detta är utvärderingen av den strategi som togs
fram för Näridrottsplatser inklusive badplatser 2012 och kan och har verkat som ett
underlag i arbetet med att ta fram den nya strategin.
Som underlag för strategin gjordes en inventering av platser för spontan aktivitet i de
centrala delarna av Borås stad samt samhällena Fristad, Dalsjöfors, Sandared, Sandhult
samt Viskafors. Uppdragsgruppen inventerade även befintliga badplatser. Med
bakgrund av inventeringarna och Borås Stads välfärdsbokslut togs en
nulägesbeskrivning fram där behov och utvecklingsområden identifierades.
Fyra utvecklingsområden identifierades i strategin:
- Namnet näridrottsplatser ville vi ändra till Aktivitetsplatser.
- En samverkan mellan förvaltningar som bygger platserna saknades.
- Behov av en total inventering.
- Badplatser saknas i flera områden i Borås.
De fyra utvecklingsområdena som identifierades blev en del av strategin och arbetet
med dessa har fallit väl ut. Aktivitetsplatser är numera det begrepp som används, vare
sig det gäller informationsmaterial, hemsidor eller i texter till budget och svar på
remisser.
En arbetsgruppgrupp med representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och
Tekniska förvaltningen träffas regelbundet. Även före detta Stadsdelsförvaltningarna
har ingått i arbetet och träffat den ansvariga gruppen från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen regelbundet. Samarbetet med andra förvaltningar såsom
Tekniska förvaltningen och Stadskansliet samt samarbetet med Bostadsbolag skulle
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kunna förbättras och fördjupas ytterligare. Bland annat behövs någon form av
styrgrupp utöver den arbetsgrupp som hittills funnits.
En mer omfattande inventering är gjord och presenteras i den nya strategin för
aktivitetsplatser som beslutas om i Fritids- och folkhälsonämnden i början på 2017.
Badplatserna har sedan 2012 lyfts ur aktivitetsplatsprojektet och har nu en egen
budget. En framtidsplan för dessa görs våren 2017.
Det som prioriterades i strategin inför budgeten 2012-2013 har genomförts med
undantag av några få saker. Bland annat har skyltningen till våra badplatser inte kunnat
genomföras då vi fått avslag från båda Tekniska förvaltningen och Trafikverket.
Förutom de prioriterade åtgärderna i strategin har Fritids- och folkhälsoförvaltningen
kunnat genomföra fler saker, men då har utgångspunkten hela tiden varit strategin och
underlaget vi arbetat fram där.
Att tänka på i det fortsatta arbetet med aktivitetsplatser är att gå på djupet med hur väl
platserna används och av vilka? Upplevelsen är att de flesta platser huvudsakligen
används av pojkar/män och att tjejerna/kvinnorna inte har gynnats i samma
utsträckning. Vad skulle få tjejer/kvinnor att använda dessa platser?
Vi behöver också tänka på att arbeta mer med att få med boende och närliggande
verksamheter när vi planerar för en aktivitetsplats. Detta för att få deras syn på vad
platsen ska innehålla och hur den ska utformas. Till sist behövs en satsning på
information och en kommunikationsplan för hur man kan sprida vilka platser som
finns och vad man kan göra där. Exempelvis behövs information på lättläst svenska,
andra språk och i form av kartor och bilder.

Bakgrund
Inför budget 2012 och 2013 gav Fritids- och folkhälsonämnden förvaltningen i
uppdrag att ta fram en strategi för näridrottsplatser inklusive utebad, där vi redovisade,
motiverade och prioriterade en plan för framtida investeringar samt en strategi för
framtida drift och reinvestering av befintliga näridrottsplatser och utebad. Strategin
var klar och togs i nämnden den 28 maj 2012.
Under 2016 har Fritids- och folkhälsonämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram
en ny strategi. Detta är utvärderingen av strategin 2012 och kan och har verkat som ett
underlag i arbetet med att ta fram den nya strategin.
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Förvaltningens övervägande
I arbetet med att ta fram strategin gjordes en inventering av platser för spontan
aktivitet i de centrala delarna av Borås stad samt samhällena Fristad, Dalsjöfors,
Sandared, Sandhult samt Viskafors. Uppdragsgruppen inventerade även befintliga
badplatser. Med bakgrund av inventeringarna och Borås Stads välfärdsbokslut togs en
nulägesbeskrivning fram där behov och utvecklingsområden identifierades.
När det gäller de utvecklingsområden som identifierades så handlade det första om hur
man benämnde platserna. Under tiden för utredningen kallades platserna för
Näridrottsplatser, vilket gruppen föreslog skulle ändras till Aktivitetsplatser.
Anledningen till det var att Aktivitetsplatser är en mer korrekt beskrivning av platserna
och också tar bort fokus på idrott. Aktivitet och rörelse är inte nödvändigtvis
detsamma som idrott och man behöver inte vara med i en förening eller boka tid för
att få använda platserna.
Ett annat utvecklingsområde var att dessa platser byggdes av flera olika förvaltningar
och att kommunikationen mellan dessa saknades. Förslaget var att skapa en styrgrupp
eller liknande för att skapa en gemensam syn på platserna och för att kunna samverka
kring äskanden, drift och skötsel.
Det tredje utvecklingsområdet var att det behövdes en mer omfattande inventering,
där hela Borås täcks in inklusive de platser som uppförts av andra än kommunen.
Detta för att få en helhetsbild som kan ligga till grund för prioriteringar. Badplatserna
var det fjärde utvecklingsområdet, där det i flera områden saknas badplatser och att
flera av de befintliga saknade skyltning och var nedgångna.
En prioriteringslista togs fram utifrån inventeringen av de behov som framkom.
Resultat
När det gäller namnet Aktivitetsplatser är detta numera det begrepp som används, vare
sig det gäller informationsmaterial, hemsidor eller i texter till budget och svar på
remisser. En arbetsgrupp med representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen
och Tekniska förvaltningen träffas regelbundet för att stämma av och uppdatera
varandra med kommande byggnationer. Vi har också börjat samarbeta med äskanden
till budget och vi har en dialog kring skötsel och drift av platserna. Även före detta
Stadsdelsförvaltningarna har ingått i arbetet och träffat den ansvariga gruppen från
Fritids- och folkhälsoförvaltningen regelbundet.
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En mer omfattande inventering är gjord och presenteras i den nya strategin för
aktivitetsplatser som beslutas om i Fritids- och folkhälsonämnden i början på 2017.
Badplatserna har sedan 2012 lyfts ur aktivitetsplatsprojektet och har nu en egen
budget. En framtidsplan för dessa görs våren 2017.
Av de prioriteringar som togs fram i planen har följande genomförts 2012-2016:
2012
• Uppdelning av Borås Arenas konstgräs som placerades på följande platser:
o Sjöboskolan
o Engelbrektskolan
o Daltorpskolan
o Sandaredskolan
o Byttorpskolan
o Trandaredskolan
o Svedjeskolan
• Ny skyltning Kypegården.
• Motorikbana Trollgårdens förskola, Sjöbo.
• Aktivitetsplats Sandhult.
• Pingisbord Stora Torget.
2013
• Hundrastplats Kransmossen.
• Aktivitetsplatser vid följande badplatser:
o Sjömarken
o Sandared
o Dalsjön
o Storsjön
o Asklanda
o Skalle
o Kolbränningen
• Inte-nudda-marken platser Kransmossen och Kypegården.
• Ny skyltning Kransmossen.
• Kransmossens kulturled.
• Utegym Kolbränningen.
• Hinderbana Kransmossen.
• Upprustning Badplatser.
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• Spontanfotboll Götavallen.
• Senioraktivitetsplats (utegym) Dalhem, Dalsjöfors.
• Hemsidan skapades.
2014
• Utegym Dalsjöfors.
• Träramper badplatser (Sjömarken, Sandared, Dalsjön, Almenäs och Asklanda).
• Teknik- och balansbana för cykel och rullstol Kransmossen.
2015
• Aktivitetsplats Sjöbotorg.
• Skyltar till Hinderbanan och teknikbanan på Kransmossen.
• Tillgänglighetsanpassad lekplats Kristinebergsskolan.
• Boulebana och grillplats Kristineberg.
• Tillgänglighetsanpassat Utegym Kypegården.
• Uppdelning av Sjuhäradshallens konstgräs, som placerades på följande platser:
o Kronängsparken
o Sjömarkenskolan
o Bredaredskolan
o Gånghesterskolan
o Målsrydskolan
o Aplaredskolan
2016
• Hinderbana och dirtbana Dannike.
• Hinderbana och utegym Äspered.
• Uppdelning av Dalsjöfors IP:s konstgräs som placerades på följande platser:
o Kinnarummaskolan
o Borgstenaskolan
o Kil- och Slättängsskolorna
o Svensgärde
o Övre Brämhult
• Aktivitetsplats Kronängsparken.
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Slutsats
De fyra utvecklingsområdena som identifierades blev en del av strategin och arbetet
med dessa har fallit väl ut. Samarbetet med andra förvaltningar såsom Tekniska
förvaltningen och Stadskansliet samt samarbetet med Bostadsbolag skulle kunna
förbättras och fördjupas ytterligare. Bland annat behövs någon form av styrgrupp
utöver den arbetsgrupp som hittills funnits.
Det som prioriterades i strategin inför budgeten 2012-2013 har genomförts med
undantag av några få saker. Bland annat har skyltningen till våra badplatser inte kunnat
genomföras då vi fått avslag från båda Tekniska förvaltningen och Trafikverket.
Förutom de prioriterade åtgärderna i strategin har Fritids- och folkhälsoförvaltningen
kunnat genomföra fler saker, men då har utgångspunkten hela tiden varit strategin och
underlaget vi arbetat fram där.
Att tänka på i det fortsatta arbetet med aktivitetsplatser är att gå på djupet med hur väl
platserna används och av vilka? Upplevelsen är att de flesta platser huvudsakligen
används av pojkar/män och att tjejerna/kvinnorna inte har gynnats i samma
utsträckning. Vad skulle få tjejer/kvinnor att använda dessa platser?
Vi behöver också tänka på att arbeta mer med att få med boende och närliggande
verksamheter när vi planerar för en aktivitetsplats. Detta för att få deras syn på vad
platsen ska innehålla och hur den ska utformas. Till sist behövs en satsning på
information och en kommunikationsplan för hur man kan sprida vilka platser som
finns och vad man kan göra där. Exempelvis behövs information på lättläst svenska,
andra språk och i form av kartor och bilder.
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Aktivitetsplatser i Borås Stad 2017-2021 utvecklingsområden och prioriteringar
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner planen för aktivitetsplatser i Borås Stad
2017-2021.
Sammanfattning
Förvaltningen har på uppdrag av nämnden tagit fram en plan för aktivitetsplatser
under perioden 2017-2021.
Utredningen innefattar utvecklingsområden kring befintliga aktivitetsplatser, principer
för prioriteringar vid nybyggnationer samt identifiering av ”vita områden” där det
saknas aktivitetsplatser/ytor i staden idag.
Dokumentet översänds också för kännedom till Samhällsplaneringsavdelningen på
Stadsledningskontoret, Tekniska förvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen, då
samtliga har olika uppdrag med inriktning på aktivitetsytor och det behövs ett utökat
samarbete kring frågorna mellan förvaltningarna.
Bakgrund
Under våren 2016 fick förvaltningen uppdraget att ta fram en ny plan för
aktivitetsplatser som var anpassade till förvaltningens kommande uppdrag, i och med
omorganisationen, kring mötesplatser och lokalt inflytande.
Parallellt har förvaltningen haft uppdrag att följa upp den tidigare strategin som togs
fram kring näridrottsplatser.

Förvaltningens övervägande
För att ge underlag till uppdraget har arbetsgruppen valt att belysa forskning inom
området och resultat från lokala undersökningar i kommunen samt gjort en
inventering av befintliga platser och statistik kopplat till dessa områden.
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Forskningen visar sammanfattningsvis att den fysiska aktiviteteten bland befolkningen
är ojämlik. Skillnader finns bland annat mellan kön, olika åldrar, bakgrund, personer
med funktionsnedsättning, utbildningsnivå och socioekonomisk status.
Från lokala undersökningar kan vi utläsa konkreta och praktiska önskemål och
parametrar som får betydelse för hur vi redovisar planen. Som exempel kan vi nämna
att avstånd till aktivitetsplatsen spelar stor roll, belysning på platsen är viktig samt att
platsen är attraktiv över generationer.
Mot bakgrund av forskning, lokala studier och erfarenheter i arbetsgruppen samt
förvaltningens nya uppdrag kring mötesplatser, delaktighet och inflytande har följande
utvecklingsområden av befintliga aktivitetplatser identifierats:
• Delaktighet från befolkningen
• Utnyttjandegrad av befintliga platser
• Målgruppsanpassning
• Marknadsföring
• Trygghet
• Samverkan
Det har också gjorts en inventering av befintliga aktivitetsplatser, aktivitetsytor och
större lekplatser i kommunen som har kopplats ihop med befintlig statistik, så att det
finns ett underlag för att kunna göra goda prioriteringar på sikt. Mot bakgrund av
inventeringen har gruppen också identifierat 4 områden som ”vita områden” där det
saknas aktivitetsplatser/ytor.
Slutligen innefattar utredningen principer för prioriteringar vid nybyggnation, då det
vid övervägande om placering av aktivitetsplatser är viktigt att fundera över vilka
kvaliteter man vill få ut. Exempelvis hur många bor i området, hur ser området ut idag,
vilka verksamheter och samarbetsparter finns? Framförallt är det också viktigt att
fundera över vilka vi vill nå med aktivitetsplatsen, exempelvis flickor, pojkar, personer
med funktionsnedsättningar.
Konsekvenser
Utredningen har haft uppdraget att titta på aktivitetsplatsarbetet utifrån ett
jämlikhetsperspektiv. Efter att inventeringen har färdigställts är det tydligt att fokus
framöver behöver vara att anpassa befintliga aktivitetsplatser och nya aktivitetsplatser
till en bredare målgrupp. Det behöver finnas aktivitetsplatser i olika utformning och i
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olika svårighetsgrad. Vid prioriteringar är också ett socioekonomiskt perspektiv viktigt
utifrån att den fysiska aktiviteten och hälsan är ojämlik i staden.
Samverkan
Arbetsgruppens har bestått av representanter från de tre stadsdelarna.
Samhällsplaneringsavdelningen på Stadsdelskontoret och Tekniska förvaltningen har
delgetts information om utredningen och Tekniska förvaltningen har också varit med
på något arbetsmöte.
Bilagor
Aktivitetsplatser i Borås Stad 2017-2021 - utvecklingsområden och prioriteringar samt
bilaga till denna.

Förslag 2017-01-12

Aktivitetsplatser i Borås Stad 2017-2021
- utvecklingsområden och prioriteringar
1. Uppdrag
Fritids- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny plan för
aktivitetsplatser som ska anpassas till Fritids- och folkhälsoförvaltningens nya uppdrag kring mötesplatser och lokalt inflytande. Projektgruppen har bestått av representanter från
anläggnings-, förenings-, bad- och stabsenhet på Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt
representanter från stadsdelsförvaltningarna.

2. Bakgrund
För att ge underlag till uppdraget har vi valt att belysa forskning inom området och resultat från
lokala undersökningar i kommunen.
Forskningen visar sammanfattningsvis att den fysiska aktiviteten bland befolkningen är ojämlik.
Skillnader finns bland annat mellan kön, olika åldrar, bakgrund, personer med funktionsnedsättning, utbildningsnivå och socioekonomisk status.
Från lokala undersökningar kan vi utläsa konkreta och praktiska önskemål och parametrar som
får betydelse för hur vi redovisar planen. Som exempel kan vi nämna att avstånd till aktivitetsplatsen spelar stor roll, belysning på platsen är viktig samt att platsen är attraktiv över
generationer. Läs mer om aktuell forskning och resultat från lokala undersökningar i bilaga 1.
Forskning, parametrar från lokala undersökningar och erfarenheter i arbetsgruppen har, dels legat
till grund för förslag kring utveckling av befintliga platser och dels nybyggnation av aktivitetsplatser.
Vi har också gjort en inventering av befintliga aktivitetsplatser, aktivitetsytor och större lekplatser
i kommunen och kopplat befintlig statistik till dessa områden för att kunna göra goda prioriteringar på sikt. Med bakgrund av inventeringen har gruppen identifierat 4 områden som ”vita
områden” där det helt saknas aktivitetsplatser/ytor.

3. Syfte och definition av aktivitetsplats
I linje med Borås Stads vision 2025 ska Aktivitetsplatser stimulera och locka till rörelse samt vara
en plats för människor att mötas på. Den ska också vara en plats som är öppen för alla, där
människor kan aktivera sig utan krav på föreningsmedlemskap eller avgifter.
Aktivitetsplatsen ska tillfredsställa många olika människors behov. Utöver möjligheten att röra på
sig kan platserna även främja social kontakt, spänning, avspänning, naturupplevelse och glädje.
Vår definition av en aktivitetsplats är en plats där man kan göra minst två olika aktiviteter i anslutning till varandra för olika målgrupper. Till exempel en hinderbana och en fotbollsplan eller
ett utegym och ett motionsspår.
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4. Befintliga aktivitetsplatser
4.1 Detta har hänt sedan föregående utredning

2016 fick förvaltningen i uppdrag att följa upp den tidigare strategi som togs fram kring näridrottsplatser inklusive utebad, där man redovisade, motiverade och prioriterade en plan för framtida investeringar samt en strategi för framtida drift och reinvestering av befintliga
näridrottsplatser och utebad.
Arbetet kring näridrottsplatserna 2012-2016 har fokuserat på de fyra utvecklingsområdena som
identifierades i utredningen. Hur man benämner platserna, behovet av en mer omfattande inventering, behov av bättre kommunikation och samverkan med andra förvaltningar samt vita områden vad gäller badplatser och också avsaknad av skyltning till befintliga badplatser. Den föregående utredningen innefattade också prioriteringar kring uppdelning av konstgräs, nybyggnationer,
upprustningar och förbättringar av aktivitetsplatser under åren 2012-2016.
Läs mer om resultatet av arbetet under 2013-2016 i utvärderingen av strategin för näridrottsplatser i Borås som presenterades i januari 2017.
4.2 Inventering av befintliga aktivitetsplatser

För att kunna göra prioriteringar och åtgärder framöver vad gäller aktivitetsplatser har vi gjort en
inventering av vilka aktivitetsplatser som finns idag och vem som ansvarar för skötseln.
Med utgångspunkt från vad forskningen visar har vi också valt att koppla befintlig statistik till
inventeringen. Statistiken är hämtad från nationella databaser och Borås Stads välfärdsbokslut.
Det som presenteras är demografi, upplåtelseform, personer med utländsk bakgrund, föreningsmedlemskap, fysisk aktivitet och övervikt.
För att skapa oss en uppfattning om vilka eventuella framtida samarbetsparters som kan finnas
inom olika områden har vi också identifierat kommunala verksamheter och aktiva föreningar som
finns inom respektive område.
I ett första steg har arbetsgruppen identifierat fyra områden som ”vita områden”, områden där
det inte finns så många aktivitetsmöjligheter jämfört med andra delar i staden. I dessa områden
skulle det bli aktuellt med nyproduktion. De ”vita områden” som identifierats är:
Lundaskog/Hestra – Det byggs många nya bostäder i Lundaskog och det planeras också för
nya bostäder på Hestra. Det finns idag inga naturliga samlingsplatser i dessa områden. Det finns
inte heller någon större friluftsanläggning västerut likt Kransmossen i öster och Kypegården i
norr. Dock pågår just nu anläggandet av en vandringsled omkring Kolbränningen och Hestra
Parkstad. Detta område vore en lämplig plats även för en aktivitetsplats.
Hedvigsborg och Dammsvedjan – Två centrala orter där det bor många människor som saknar aktivitetsmöjligheter i närområdet.
Rydboholm – En mindre ort utan skola/skolgård och i övrigt få aktivitetsytor.
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UTVECKLINGSOMRÅDEN OCH FRAMTIDA PRIORITERINGAR

5. Utvecklingsområden
Mot bakgrund av prioriterade grupper och resultaten från rapporter och studier samt förvaltningens nya uppdrag kring mötesplatser, delaktighet och inflytande har följande utvecklingsområden
av befintliga aktivitetsplatser identifierats:
-

Delaktighet från befolkningen
Användning av befintliga platser
Målgruppsanpassning
Marknadsföring
Trygghet
Samverkan

5.1 Delaktighet från befolkningen

Anpassning av befintliga och utformning av eventuellt nya aktivitetsplatser behöver spegla behovet hos befolkningen i närområdet. I samband med den nya organisationen och förvaltningens
nya uppdrag kring mötesplatser, fritidsgårdar, delaktighet och inflytande kommer det finnas fler
ingångar till dialog med medborgarna, vilket arbetet med aktivitetsplatser bör kopplas till. Att
använda sig av lokala utvecklingsgrupper såsom exempelvis ”Områdesnätverk”, ”Ortsråd” och
intresseföreningar är några exempel.
Förslag på åtgärder
- En dialog med befolkningen i närområdet ska föras vid större förändringar av aktivitetsplatser och när nya aktivitetsplatser ska upprättas.
- Behovet kring aktivitetsplatser kan identifieras genom att förvaltningen finns med i lokala
”Områdesnätverk”, ”Ortsråd” samt vid trygghetsvandringar.
5.2 Utnyttjandegrad av befintliga platser

Under flera år har vi skapat nya aktivitetsplatser. Vi behöver nu stanna upp och reflektera hur
befintliga platser används och fungerar. Detta kan göras genom dialog/intervjuer med lokala aktörer, såsom fritidsgårdar, kommunala mötesplatser, bostadsbolag, föreningar och boenden i närområdena. Det vi hittills vet är att aktivitetsplatser som är uppförda vid eller i anslutning till skolor, såsom exempelvis konstgräsytor och aktivitetsplatser som är ”multifunktionella” och anpassade för flera åldersgrupper och årstider har hög utnyttjandegrad.
Förslag på åtgärder
- Intervjuer med aktörer och befolkning i närområdet.
- Använda sig av de lokala nätverken och ortsråden för att undersöka användningen av befintliga ytor.
5.3 Målgruppsanpassning

Då forskningen visar att användningen av aktivitetsplatser är ojämlik behöver det fortsatta arbetet
med utveckling av aktivitetsplatser också fokusera på att skapa förutsättningar för att fler ska
kunna utnyttja platserna.
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För att jämna ut skillnaderna ska utveckling av aktivitetsplatser fokusera på personer med funktionsnedsättning, flickor och kvinnor samt grupper med låg socioekonomisk status. Att
fokusera på dessa grupper förbättrar sannolikt möjligheterna för att även andra grupper kan använda platserna.
Ledarledda aktiviteter
Då flickor i större utsträckning verkar föredra ledarledda aktiviteter och pojkar många gånger har
en förmåga att ”ta över” öppna ytor för spontanidrott, behöver verksamheten på aktivitetsplatser
kunna styras upp delar av tiden. Ledarledda aktiviteter skulle troligen möjliggöra att även fler personer skulle kunna använda platserna. Exempel på sådana aktiviteter är instruktörer på plats,
gympapass på aktivitetsplatsen och guidade rundturer. Det är viktigt att aktiviteterna är gratis för
att så många som möjligt ska kunna delta.
Ett samarbete med civilsamhället inom ramen för ”Överenskommelsen” skulle kunna göra det
möjligt för föreningar att hålla i aktiviteter. I samband med omorganisationen tillkommer också
flera mötesplatser till förvaltningen, som skulle kunna vara en resurs i detta arbete.
Förslag på åtgärder
- Undersöka möjligheten att föreningar och förvaltningens verksamheter kan hålla i
ledarledda aktiviteter på aktivitetsplatserna.
- Skapa ”pilotverksamhet” kring några aktivitetsplatser för att se om konceptet ska spridas
brett.
Fysisk anpassning av platser
För att fler ska kunna använda aktivitetsplatserna behöver platserna vara fysiskt anpassade för
olika åldrar och för personer med funktionsnedsättningar. Osäkerhet kring hur man använder
träningsredskap på vissa aktivitetsplatser kan vara en orsak till att alla inte vill prova. Enkel skyltning med bilder kring hur träningsredskap kan användas medför att fler personer utan förkunskap kan använda aktivitetsplatserna.
Sittplatser och eventuellt tak i anslutning till befintliga aktivitetsplatser främjar möten människor
emellan. Åtgärder som också gör platsen mer attraktiv och möjlig att använda för både äldre,
flickor och barnfamiljer. Det är dock viktigt att tänka på placering av dessa sittgrupper så personer som tränar på aktivitetsplatsen inte upplever sig uttittade, men ändå kan uppleva en trygghet
av att de finns i området.
Förslag på åtgärder (kortsiktigt)
- Översyn och anpassning av den fysiska tillgängligheten på förvaltningens aktivitetsplatser.
- Översyn och utveckling av skyltning och belysning på förvaltningens befintliga aktivitetsplatser.
- Koppla de aktivitetsplatser som är anpassade till tillgänglighetsdatabasen för personer
med funktionsnedsättning.
- Översyn av sittmöjligheter på förvaltningens egna aktivitetsplatser.
- Översyn av sophantering.
5.4 Marknadsföring

Aktivitetsplatserna behöver marknadsföras mer för att nå en bredare målgrupp. Ett samlat underlag för aktivitetsplatser likt friluftsguiden hade ökat befolkningens möjligheter att hitta det
som intresserar dem och som finns i närområdet. Marknadsföringen behöver också anpassas för
att nå ut med information till fler målgrupper. Befintliga lokala forum för delaktighet i befolk4

ningen, samt mötesplatser och fritidsgårdar är verksamheter inom förvaltningen från och med
2017 som kan användas för spridning av information. Aktiviteter som nämns ovan kopplat till
aktivitetsplatserna är också ett sätt att marknadsföra dem.
Förslag på åtgärder
- Ta fram en digital aktivitetsguide liknande friluftsguiden med alla aktivitetsplatser på ett
ställe. Kan göras i samverkan med Tekniska förvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen som har ansvar för lekplatser och andra grönytor.
- Film och skriftliga instruktioner för aktivitetsplatserna på webben (eventuellt koppla ihop
med den digitala friluftsguiden).
- Ta fram en marknadsföringsplan med hänsyn till olika åldersgrupper och språk och möjligheter till att sprida information inom den egna kommunala verksamheten.
- Starta marknadsföringen med en kampanj.

5.5 Trygghet

Att man känner sig trygg på aktivitetsplatsen och på vägen till och från platsen är viktigt för att
fler ska använda dem. Framförallt uttrycker flickor och personer med funktionsnedsättning att
det är viktigt att de känner sig trygga om de ska använda aktivitetsplatserna. Att det finns fler
personer på eller i anslutning till aktivitetsplatsen är av betydelse för tryggheten. Personers attityder, belysning och hur rent och snyggt det är på aktivitetsplatsen påverkar också upplevelsen av
tryggheten. Multifunktionella platser anpassade för många målgrupper ökar antalet som besöker
platserna, vilket främjar tryggheten.
Förslag på åtgärder
- När trygghetsvandring görs på ett område, kan aktivitetsplatser ingå i vandringen.
- Översyn och eventuell förbättring av befintlig belysning på aktivitetsplatser.
5.6 Samverkan mellan förvaltningar och andra aktörer

Idag är ansvaret för aktivitetsplatser och lekplatser fördelat mellan flera förvaltningar. För att
utvecklingen av aktivitetsytor skall bli rättvis, kvalitativ och ekonomiskt hållbar framöver behöver
det finnas en god kommunikation och samverkan mellan framförallt Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen och Stadskansliet.
Regelbunden dialog med berörda bostadsbolag och samverkan kring landsbygdsutvecklingen med
berörd tjänsteman är också viktig.
Avstämningar med Samhällsbyggnadsförvaltningen kan också behövas för att arbetet med aktivitetsplatser ska bli långsiktigt. Inte minst då staden avser att bygga 15 000 bostäder fram till år
2035.
Det behövs en fortsatt dialog och samverkan kring skötsel av aktivitetsplatserna med bland annat
Tekniska förvaltningen. Det är även positivt när kommunen kan samverka med föreningar och
andra aktörer kring skötsel. Möjligen kan ”Överenskommelsen” bli ett verktyg i det arbetet.

Förslag på åtgärd
- Gemensam arbetsgrupp kring utveckling av aktivitetsytor mellan Fritids- och
5

folkhälsoförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Vid
aktuella behov bör även de kommunala bostadsbolagen involveras i arbetet.
Förslagsvis kopplas arbetet till organisationen för ”Säker och trygg kommun” under
”Trygga Miljöer”. Sammankallande för det övergripande arbetet blir då Tekniska förvaltningen. Fritids- och folkhälsoförvaltningen skulle sedan kunna hålla i den praktiska arbetsgruppen där de tre förvaltningarna samverkar.
Förslag på åtgärder
- Gemensam plan kring utbyggnad och byggnation av aktivitetsplatser, lekplatser och spår
och leder.
- Skriftliga kontrakt ska fortsatt skrivas med utförare av skötsel/drift av aktivitetsplatser.
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6. Prioriteringar vid nybyggnationer
Vid övervägande om placering av aktivitetsplatser är det viktigt att noga fundera över vilka
kvaliteter man vill få ut. Exempelvis hur många bor i området, hur ser området ut idag, vilka
verksamheter och samarbetsparter finns? Framförallt är det viktigt att fundera över vilka vi vill nå
med aktivitetsplatsen, exempelvis flickor, pojkar och personer med funktionsnedsättningar.
Nedan följer fem principer för prioriteringar:
Befolkningsmängd
I Borås centrala delar bodde, 2015-12-31, drygt 70 000 (enligt tätortsdefinitionen från 2010). I
Borås fem stora tätorter/serviceorter bor det sammanlagt ca 15 000-16 000 invånare. Befolkningsmängden kommer att öka över tid i serviceorterna och de är knutpunkter för och ska kunna
ge service till landsbygden omkring.
Socioekonomiskt utsatta områden
I Borås Stad finns områden med lägre socioekonomisk nivå där ohälsan är större, exempelvis
sämre levnadsvanor, lägre möjlighet till inflytande, upplevd ensamhet och utanförskap.
Många har begränsade möjligheter att förflytta sig utanför sitt närområde och många bor också
trångt, vilket ökar behovet av aktivitetsplatser nära och som är lätta att ta sig till.
Aktivitetsplatsens lokalisering och kartläggning av närområdet
Vid anläggning eller förändring av en aktivitetsplats bör en kartläggning göras för området.
-

Hur ser demografin ut i området?
Hur ser befintliga lek- och aktivitetsytor ut i området? till vilken ålder riktar de sig?
Finns det befintliga eller planerade urbana stråk, spår, leder, badplatser, parker och grönområden?
Hur långt har befolkningen till närmsta aktivitetsyta och finns det barriärer, exempelvis
stora vägar som försvårar?
Upplevs placeringen som trygg?

Samverkan med föreningar och önskemål från befolkning
Det lokala engagemanget ska uppmuntras och tas tillvara. Önskemål från befolkningen och möjlighet till samverkan med föreningar i området är viktigt.
Idag finns ”lokala utvecklingsmedel” för föreningar att söka och förvaltningen kan hjälpa till att
sprida denna möjlighet till föreningar och genom ”Områdesnätverk” och ”Ortsråd”.
Multifunktionella aktivitetsplatser
Vi bör sträva efter att det finns en bra spridning av några multifunktionella aktivitetsplatser i
kommunen. En multifunktionell aktivitetsplats är byggd i olika svårighetsgrad för att attrahera
fler åldersgrupper, kön och personer med funktionsnedsättningar att använda. Exempel på multifunktionella aktivitetsplatser är: lekplats, grillplats med sittmöjligheter och tak, eller ”inte nuddamarken-bana”, utegym och hinderbana. Vi bör också sträva efter att aktivitetsplatsen går att använda året runt.
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Bilagor

Bilaga 1

Kunskapssammanställning – Det säger forskningen om aktivitetsplatser och ojämlik hälsa.
Kunskapssammanställning kring aktivitetsplatser från lokala undersökningar i Borås
Stad.
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Bilaga 1

Kunskapssammanställning – Det säger forskningen om aktivitetsplatser och ojämlik hälsa
Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Fysisk
aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott och
trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i vardagslivet i form av till
exempel promenader och cykling.
En stillasittande livsstil är nu utbredd i befolkningen med negativa effekter för hälsa och välbefinnande samtidigt som det medför stora samhällskostnader i form av sjukdomar och produktionsbortfall och det är numera väletablerat att regelbunden fysisk aktivitet främjar både fysisk
och psykisk hälsa.
För att motverka en stillasittande livsstil kan samhället skapa attraktiva och stödjande miljöer för
rörelse och möten som kan konkurrera med allt större utbud av passiviserande underhållning.
Utveckling av aktivitetsplatser är en sådan åtgärd.
Om man använder den internationella och svenska rekommendationen om minst 30 minuters
daglig fysisk aktivitet på måttlig nivå, är ungefär sju av tio yngre vuxna och sex av tio vuxna över
30 år tillräckligt fysiskt aktiva i Sverige.
Befolkningens rörelse är ojämlik.
• Lågutbildade och grupper med låg socioekonomisk status rör sig mindre än högutbildade
och grupper med hög socioekonomisk status.
• Barn och ungdomar är mer fysiskt aktiva än vuxna, men både många barn och vuxna
skulle behöva bli mer aktiva.
• En något större andel män än kvinnor är tillräckligt fysiskt aktiva. Andelen kvinnor med
huvudsakligen stillasittande fritid ökar med åldern, men för männen är åldersskillnaderna
små.
• En lägre andel personer med funktionsnedsättning är fysiskt aktiva jämfört med den övriga befolkningen (Funktionsnedsättning, fysisk aktivitet och byggd miljö, Statens folkhälsoinstitut).
Kön och aktivitetsplatser

Fördelningen av föreningsaktiva flickor och pojkar är 40% flickor och 60% pojkar. Fördelningen
mellan flickor och pojkars användande av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret är mer ojämn. Studien ”Spontanidrott för vilka?”, gjord av Stockholms stad och
Stockholms universitet, är en studie av kön och användandet av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret och visar följande resultat:
• I Stockholm totalt är könsfördelningen av nyttjande av planlagda utomhusytor för spontanidrott 74% pojkar och 26 % flickor.
• Könsfördelningen sett på alla åldersgrupper är som störst vid spontanaktiviteter som fotboll. Fördelningen är då 81% pojkar och 19% flickor. Vad gäller skateboard är fördelningen 87% pojkar och 13% flickor.
• Fördelningen är något bättre för löpning/joggning, där fördelningen är 60% pojkar och
40 % flickor samt styrketräning vid utegym där fördelningen är 66% pojkar och 34%
flickor.
9

•
•
•

Den mest ojämna fördelning mellan könen och aktiviteterna ovan är i åldersgruppen 7-19
år.
Studien visar på att det finns en jämn fördelning av pojkar och flickor på ytor avsedda till
lek.
I studien konstateras att löpningen/joggningen är den spontanaktivitet som de flesta över
20 år sysslat med och vid sidan av fotbollen är det den aktivitet som redan i tonåren har
en ganska jämn könsfördelning. Då löpning/joggning vid sidan av användandet av utegym blir en allt mer dominerande sysselsättning för de över 20 år blir skillnaderna mellan
könen mindre.

Personer med funktionsnedsättning, miljö och fysisk aktivitet

Det finns mycket lite forskning kring kopplingen mellan den byggda miljön, fysisk aktivitet och
personer med funktionsnedsättning. Delvis för att personer med funktionsnedsättning inte är
någon homogen grupp och behoven av stöd bland personer med funktionsnedsättning varierar
väldigt. 29% bland personer med funktionsnedsättning anser sig behöva stöd för att öka sin fysiska aktivitet jämfört med 11 % i övriga befolkningen.
Folkhälsomyndighetens (före detta folkhälsoinstitutets) rapport pekar ut några faktorer som kan
öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar,
• Anpassningar av den fysiska miljön såsom anläggningarnas utformning, tillgång till hjälpmedel och god skyltning.
• Möjligheter att ta sig till anläggningen på ett smidigt sätt.
• Omgivningens attityder är också betydelsefulla. Särskilt gäller det attityder hos personal
på motions- och fritidsanläggningar, men även hos allmänheten. En stödjande attityd kan
överbrygga fysiska hinder och tvärt om.
Lågt socialt deltagande och trångboddhet

Med utgångspunkt från att aktivitetsplatserna också ska kunna fungera som mötesplatser, som är
öppna för alla och som kräver små materiella resurser för att utnyttjas, är det intressant att titta på
hur socialt deltagande i mer resurskrävande aktiviteter är fördelat i landet.
Lågt socialt deltagande definieras här som att delta i högst en av ett antal fördefinierade aktiviteter
senaste 12 månaderna, t.ex. studiecirkel, föreningsmöten, teater, bio, offentlig tillställning, religiös
sammankomst, privat fest.
Formerna för socialt och kulturellt deltagande varierar mellan åldersgrupper, utbildningsnivåer
och mellan socioekonomiska grupper.
•

Individer med hög social status tenderar till exempel att delta i aktiviteter och sammanhang som kräver mer materiella resurser och de har också större tillgång till och möjligheter att delta i olika aktiviteter.

•

Män i arbetaryrken och män med endast grundskoleutbildning har lågt socialt och kulturellt deltagande i jämförelse med kvinnor, tjänstemän och personer med gymnasium eller
eftergymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Personer som är arbetslösa eller
har sjuk- eller aktivitetsersättning uppger i högre utsträckning än befolkningen i övrigt att
de har ett lågt socialt och kulturellt deltagande.

•

Men även arbetslösa eller sjukskrivna personer har lägre delaktighet än de som har jobb.

•

Utrikesfödda har lägre deltagande än personer födda i Sverige.
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•

Det är även betydligt vanligare att personer med funktionsnedsättningar har ett lågt socialt och kulturellt deltagande jämfört med personer utan funktionsnedsättningar. Störst är
andelen bland äldre personer med funktionsnedsättning.

Kunskapssammanställning kring aktivitetsplatser från lokala
undersökningar i Borås Stad
Resultat Tjejers fritidsaktiviteter från ”Unga kommunutvecklare 2016”

Tjejers fritidsaktiviteter var ett undersökningsområde för Unga kommunutvecklare 2016.
Uppdragsgivare var Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Frågor ställdes då till flickor, 12-25 år,
med fokus på ungdomar.
Sammanfattning av resultat kopplat till aktivitetsområden:
-

På frågan om vad man saknar i Borås kommer oftast hinderbana upp.

-

Majoriteten av tjejer som går på högstadiet ville ha aktivitetsplatser i närheten av sitt bostadsområde. Flickorna på gymnasiet vill ha förbättringar och uppfräschningar av utegym
och motionsspår.

-

Distans, tid och otrygghet är några anledningar till att man har svårt att utnyttja de aktivitetsplatser som finns. Större anläggningar såsom exempelvis Kransmossen ligger avlägset
och otillgängligt. Kollektivtrafiken upplevs tämligen dålig samt att det är tidskrävande att
åka kollektivt.

-

Brist på information om vad som finns kom också upp i undersökningen. Barn och unga
informeras gärna genom skolan. Man föreslår också mer annonsering på offentliga platser
samt att det ska finnas en karta med olika aktiviteter. Information till föräldrar till unga
tjejer har stor påverkansmöjlighet och de kan uppmuntra sina barn.

-

God belysning och många människor på platsen är viktigt för att tjejer ska känna sig
trygga. Tjejer känner sig oftast tryggare i sitt bostadsområde.

-

Aktiviteter bara för tjejer.

-

En orsak till att tjejer inte väljer att gå till spontanidrottsplatser är att de upplever att
killarna ”tar över” på platserna.

Resultat kring enkätundersökningen - Ungas fritid i stadsdel Öster

Under maj 2016 genomfördes en enkät i stadsdel Öster kring fritidsutbudet för unga i Hulta,
Hässleholmen, Trandared och Brämhult med omnejd. Enkäten genomfördes individuellt under
skoltid i årskurs 4-9. Enstaka svar kom också in från åldersgruppen från gymnasiet. Totalt sva-

rade 495 unga varav 239 killar och 256 tjejer. Svarsfrekvens var 44%.

Enkätundersökningen genomfördes som en del av det pågående och långsiktiga arbetet i stadsdelsförvaltning Öster, kopplat till Brottsförebyggande rådet (Brå) Öster, Nätverksgrupp barn och
unga (skolor, fritidsgårdar, IFO, Polisen), prioriterat utvecklingsarbete ”Fokus 10-13” och
aktuella mål inom verksamheten fritid. Enkäten var sedan ett underlag för Unga kommun11

utvecklare, inom uppdraget ”Fritid för alla 2.0”. Svaren har under hösten 2016 presenterats och
analyserats av Områdesledning Fritid i stadsdelsförvaltningen Öster. Resultat och analys (urval)
som är aktuellt för utredningen kring aktivitetsplatser presenteras nedan;
-

Generellt framkom att det finns stor andel föreningsaktiva, främst inom idrott. Andelen
tjejer som är föreningsaktiva inom idrott är något lägre i alla områdena, men den är störst
på Hulta och Hässleholmen.

-

Fler och större lekplatser, hinderbanor, klättring och utegym, trygghet i området och mer
belysning är sådant som ungdomarna uppger att ”de saknar i närområdena”.

Unga kommunutvecklare - Fritidsaktiviteter i stadsdel Öster

Utöver enkätundersökningen på stadsdel Öster, genomförde ”Unga kommunutvecklare” en kartläggning om ungas fritidsaktiviteter under sommaren 2016, vilket bland annat innebar fördjupade
intervjuer med ungdomar från Brämhult, Hulta och Hässleholmen om deras behov av fritidsaktiviteter. Nedan följer de önskemål och tankar som kan kopplas till just Bodavallen och-/eller aktivitetsplatser på berörda områden;
-

Planer/områden för flera olika idrotter, till exempel basket och utegym.
Andra former av material för konstgräs (mindre gummi).
Belysning (bättre än den som finns idag).
Miljön runtomkring: skapa en ”grönare miljö” med fler träd och buskar samt bra sittplatser.
Fler planer med naturgräs.
Aktivt område där det erbjuds blandade aktiviteter för olika åldrar (både spontana och ledarledda).
Aktivitetsplats för alla: en väl fungerande ”mötesplats” för alla generationer.

Källor

Funktionsnedsättning, fysisk aktivitet och byggd miljö – Den bebyggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet för personer med vissa former av funktionsnedsättning, Statens
Folkhälsoinstitut, 2011.
Spontanidrott för vilka? En studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor för
spontanidrott under sommarhalvåret, Stockholms Stad och Stockholms universitet, 2012.
Rapport från 28 unga kommunutvecklare- Tjejer fritidsaktiviteter och Fritidsaktiviteter i
Stadsdel Öster, Unga kommunutvecklare Borås Stad, 2016
Enkätundersökning - Ungas fritid i stadsdel Öster, Borås Stad 2016
Främja goda levnadsvanor genom åtgärder i livsmiljön - Planera och följ upp fysisk aktivitet, Statens folkhälsoinstitut, 2013
Fysisk aktivitet, Folkhälsomyndighetens webbplats: 2017
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Datum

Erik Hang, 033 – 35 74 35

2017-01-17

Diarienummer

1 (2)

2016/FF0217 826

Utbytesplan avseende konstgräs
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Utbytesplanen 2017-2024
avseende konstgräs.
Sammanfattning
Utbytesplanen avseende konstgräs är en naturlig fortsättning på den tidigare
konstgräsutredning från 2012, vilken i sin tur har lett till att Borås Stad idag har ett
stort antal fullstora konstgräsplaner.
Utbytesplanen redovisar ett successivt utbyte av konstgräsplaner för att vi ska kunna
kvalitetssäkra verksamheten och ta tillvara på den investering som tidigare gjordes.
Dessutom behövs åtgärder för att hålla kvar granulatet på fotbollsplanen vid till
exempel snösmältning.
I planen finns förslag på åtgärder under 2018 som innebär miljö- och arenaanpassade
förbättringar.
Bakgrund
Vår tidigare konstgräsutredning, med upprättad tidsplan, är genomförd och nu går vi
in i en ny fas med behov av utbyte av de äldsta konstgräsen. Samtidigt finns det behov
av att uppdatera fotbollsplanerna med utrustning och åtgärder för bättre miljö och
funktion.
Förvaltningens övervägande
Utbytesplanen bygger på en generell livslängd på 8 år för konstgräset. Utöver det har
antalet använda timmar samt skicket på konstgräset vägts in.
Vid utbytet av konstgräset ses underliggande grusbeläggning och dränering över samt
eventuell pad (sviktande underlag under konstgräset) bytes ut.
Dessutom kompletteras fotbollsplanen med utrustning som till exempel resultattavla,
mål, staket med mera. Runt konstgräset förbättras möjligheterna att ta tillvara
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Erik Hang, 033 – 35 74 35

2017-01-17
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2016/FF0217 826

granulatet vid plogning och snösmältning genom bland annat skapande av asfaltsytor
och brunnar med silar.
Varje år bör utbytesplanen revideras utifrån förändringar i användningsområde och
antalet använda timmar.
Utbytesplanen skapar dessutom mer möjligheter att förse fler skolgårdar och
grusplaner med konstgräs genom att dela upp konstgräset i mindre bitar.

Samverkan
Samverkan kommer att ske med resp. förening i god tid före utbytet, för att hitta
lämplig tidpunkt samt behov av utrustning och förbättring m.m.
Bilagor
1. Utbytesplan ang. konstgräs 2017-2024

2 (2)

UTBYTESPLAN KONSTGRÄS 2017 - 2024
Anläggning

Senast

Antal h 2015

2017

2018

2017-01-09

2019

2020

2021

2022

Borås Arena

2016

Borås Arena 2

2012

Hall med konstgräs, Ryda?

2017

Dalsjöfors

2015

Kronängsparken Norrby

2014

Brämhult

2016

Ramnavallen

2011

2 200

Åtgärd

SE-vallen

2011

1 500

Åtgärd

Kronäng Gässlösa A

2012

Kronäng Gässlösa B

2012

Fristad

2012

Kransmossen 1

2013

Kransmossen 2

2016

Bergdalen Björkängsvallen

2013

Åtgärd

Sjöbovallen

2013

Åtgärd

Bodavallen

2014

Åtgärd

2 100

Byttorp

2014

Åtgärd

2 000

2023

Utbyte

2024

Anm.

Utbyte

Ägs av Borås Arena AB

Utbyte

Ägs av Borås Arena AB

Ny

Utbyte

Ägs av Borås Arena AB

2 000

1 200

Åtgärd

1 700

2 000

2 000

2 200

Åtgärd

2 000

1 700

2 000

2 000

Sandared

Totalt:
Åtgärder beräknat:
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Ansökan om utökad borgen för fotbollshall vid Ryda
sportfält
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ett ökat
borgensåtagande till Borås Arena AB på 30 miljoner kronor för uppförande av en ny
permanent inomhushall vid Ryda sportfält. Beslutet förutsätter erforderliga
myndighetsbeslut.
Sammanfattning
Sedan tidigare har Fritids- och folkhälsonämnden sagt ja till ett utökat
borgensåtagande, 2016-05-16 § 58, på 25 milj kronor för ändamålet men då var
placeringen vid Borås Arena 2. Placeringen av fotbollshallen vid Ryda sportfält innebär
troligtvis högre kostnader för markberedningen jämfört med att hallen skulle placeras
över Borås Arena 2. Av den anledningen söker nu Borås Arena AB ytterligare 5 milj kr
i ett utökat borgensåtagande.
Att placera hallen vid Borås Arena 2 har mottagits med stor tvekan av ett flertal
förvaltningar och av den anledningen kom Ryda sportfält upp som ett bättre alternativ.
IF Elfsborg och Borås Arena AB har processat förändringen inom föreningen och ser
fördelar med att hallen placeras på Ryda.
Bakgrund
I samband med att Sjuhäradshallen konverterades till Gymnastikens Hus och en
Idrottshall för människor med funktionsnedsättning så beslutade Kommunfullmäktige,
2014-01-27 dnr 2013/KS0638, om ett borgensåtagande på 22 milj kr, som dels skulle
täcka ombyggnaden av Sjuhäradshallen och dels investeringen av ett nytt tält över
Borås Arena 2. Tältet på Borås Arena 2 skulle fungera som ett alternativ för
vinterträning inomhus i gamla Sjuhäradshallen. Av de 22 milj kr så återstår 10 milj kr
som en outnyttjad borgen för hall över Borås Arena 2. De övriga 12 milj kr har
bekostat ombyggnaden av Sjuhäradshallen.
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Den ursprungliga tanken var en Air Dome (upp- och nedmonterbart tält) över ytan.
Borås Arena AB och IF Elfsborg har reviderat sina planer på en tältbyggnad och vill
istället bygga en permanent inomhushall till en kostnad av 35 milj kr. Driftkostnaden
för den permanenta hallen skiljer sig inte markant från driftkostnaden för en tälthall.
Anledningen är en längre avskrivningstid på en permanent hall och att drifts- och
uppvärmningskostnaderna bedöms som likvärdiga.
Principen för driften av Borås Arena 2 är densamma som för huvudarenan.
I förslaget till ny hall finns också en läktare med en publikkapacitet på ca 1 200 pers.
Förvaltningens övervägande
Tillskottet av en fullstor inomhushall ger Borås fotbollsföreningar stora möjligheter att
bedriva en ändamålsenlig och meningsfull träning året om. Hallen kommer att få en
hög nyttjandegrad under perioden september – april. I hallen finns också möjlighet till
andra aktiviteter än fotboll.
Placeringen vid Ryda har flera fördelar, området kan ”leva upp” under hela året,
jämfört med 4-5 månader idag. Hallen kan komma att komplettera andra aktiviteter
som sker på platsen.
Samverkan
Samverkan om placeringen av en hall vid Ryda kommer att ske med alla de föreningar
som finns i området idag.
Bilagor
1) IF Elfsborg och Borås Arenas skrivelse.
2) Fritids- och folkhälsonämndens protokoll 2016-05-16 § 58
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-05-16

§ 58
2016/FF0062 821
Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall över Borås Arena 2
Borås Arena AB vill fullfölja planerna på en övertäckning över Borås Arena 2. Kostnaden är
beräknad till 35 milj kr.
I samband med att Sjuhäradshallen konverterades till Gymnastikens Hus och en Idrottshall för
människor med funktionsnedsättning så beslutade Kommunfullmäktige, 2014-02-20 § 23, om ett
borgensåtagande på 22 milj kr, som dels skulle täcka ombyggnaden av Sjuhäradshallen och dels
investeringen av ett nytt tält över Borås Arena 2. Tältet på Borås Arena 2 skulle fungera som ett
alternativ för vinterträning inomhus i gamla Sjuhäradshallen. Av de 22 milj kr så återstår 10 milj kr
som en outnyttjad borgen för hall över Borås Arena 2. De övriga 12 milj kr har bekostat
ombyggnaden av Sjuhäradshallen.
Den ursprungliga tanken var en Air Dome (upp- och nedmonterbart tält) över ytan. Borås Arena
AB och IF Elfsborg har reviderat sina planer på en tältbyggnad och vill istället bygga en
permanent inomhushall till en kostnad av 35 milj kr. Driftkostnaden för den permanenta hallen
skiljer sig inte markant från driftkostnaden för en tälthall. Anledningen är en längre
avskrivningstid på en permanent hall och att drifts- och uppvärmningskostnaderna bedöms som
likvärdiga.
Principen för driften av Borås Arena 2 är densamma som för huvudarenan. I förslaget till ny hall
finns också en läktare med en publikkapacitet på ca 1 200 pers.
Tillskottet av en fullstor inomhushall ger Borås fotbollsföreningar stora möjligheter att bedriva en
ändamålsenlig och meningsfull träning året om. Hallen kommer att få en hög nyttjandegrad under
perioden september – april. I hallen finns också möjlighet till andra aktiviteter än fotboll.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ett ökat borgensåtagande
till Borås Arena AB på 25 milj kr för uppförande av en ny permanent inomhushall över Borås
Arena 2. Beslutet förutsätter erforderliga myndighetsbeslut.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2016-05-23
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Ulla-Britt Möller (S)
Forts.
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Sammanträdesdatum
2016-05-16

Forts. § 58
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-05-24.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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Indikatorer för äldres hälsa i Välfärdsbokslutet
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta förslaget till indikatorer för hälsosamt
åldrande.
Sammanfattning
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.
Bakgrund
I en motion från Ann-Marie Ekström (L) föreslogs att ett välfärdsbokslut för personer
över 65 år tas fram. Kommunstyrelsen ansåg att något särskilt välfärdsbokslut för
åldersgruppen ej behövdes men däremot att det är viktigt att följa äldres
förutsättningar för att leva ett gott och innehållsrikt liv (2016-02-25). Fritids- och
folkhälsonämnden fick uppdraget att ta fram lämpliga indikatorer.
Indikatorer som väljs för att belysa hälsoförhållanden i befolkningen bör uppfylla de
flesta av dessa kriterier:
• de måste ha hög kvalitet, vara tillförlitliga och mäta det man är ute efter att
beskriva
• de skall vara jämförbara över tid
• de skall vara enkla och billiga att få fram, egna enkäter blir till exempel ofta en
dyrbar väg till ökad kunskap
• de skall vara jämförbara geografiskt och gärna kunna brytas ned på lägre nivå än
kommun,
Många av de indikatorer som vi följer i välfärdsbokslutet gäller vuxna och därmed även
äldre. Data från den risktäckande befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor finns för
åldersgruppen till och med 84 år.
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Förvaltningens övervägande
Ett mål för hälsosamt åldrande som ofta citeras är det från Folkhälsoinstitutet 2007:
”Hälsosamt åldrande är en process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk
hälsa optimeras så att äldre människor kan ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett
självständigt liv med god livskvalitet utan att diskrimineras på grund av ålder”.
Med utgångspunkt från den definitionen har vi som ett första steg valt följande
indikatorer som fångar in några aspekter av hälsosamt åldrande:
Indikator
Självskattad fysisk hälsa
Självskattad psykisk hälsa
Förtida dödsfall <75 år
Ekonomi
Socialt deltagande
Fallolyckor, vårdade 65 år
Föreningsengagemang

2 (3)

Källa och lägsta nivå
Hälsa på lika villkor, södra Älvsborg
-”SCB, kommundel
(söker lämplig källa)
Hälsa på lika villkor, södra Älvsborg
Folkhälsomyndigheten
Föreningsstatistik antal inrapporterade
medlemmar

Nedre åldersgräns för äldre är satt till 65 år. Den övre beroende på statistikkällan.
Enkätdata hämtas från Hälsa på lika villkor som när det gäller åldersgruppen 65-84 år
finns för hälso- och sjukvårdens indelning Södra Älvsborg, som lägst. För att få
djupare kunskap för bara Borås och eventuellt kommundelar i Borås, behöver man
göra större enkätundersökningar. Här kan den nationella folkhälsoenkäten användas,
genom att man beställer ett utökat urval för Borås i vissa åldersgrupper.
Nuvarande urval är litet, men genom att jämföra med resultat för region och riket ges
ändå en rimlig uppskattning. En större urvalsundersökning kan troligen göras för år
2018, då Hälsa på lika villkor genomförs nästa gång. Att göra en egen undersökning
lokalt i Borås bedömer vi som allt för arbetskrävande och dyrbart i förhållande till vad
man kan få ut.
I det vidare arbetet kring äldres hälsa kommer vi att samverka med
äldreomsorgförvaltningen för att genom intervjuer bland äldre och frågor till
föreningslivet få ökad kunskap om äldres behov och levnadsförhållanden.
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Samverkan
Samråd har skett med företrädare för Vård- och äldreförvaltningen och förslaget har
diskuterats på centrala pensionärsrådet (2016-09-13).
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Utbyggnad av Skatehallen
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslår att Lokalförsörjningsnämnden bygger till
Skatehallen med 288 m2 i enlighet med förvaltningens förslag. Finansiering sker inom
Fritids- och folkhälsonämndens investeringsbudget samt med medel från externa
parter. Beslutet delges Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Skatehallen är den bärande delen i området Lundby Park och har ett stort behov av
anpassade lokalytor. De berörda föreningarna i hallen har ansökt och fått beviljat
externa medel för ändamålet, 500 000 kr. Lundby park har i sin egen
investeringsbudget 950 000 kr och övriga medel täcks inom Fritids- och
folkhälsonämndens egen investeringsbudget för idrottsanläggningar. Ytterligare
externa medel kan komma att tillföras projektet och i gengäld minskar den kommunala
insatsen.
Skatehallen kommer också att vara en arena som kommer att ingå i SM-veckans utbud
av tävlingar och pröva-på-aktiviteter.
Utbyggnaden innebär att Klätterföreningen får en plats i hallen, dessutom kan fler
personer beredas plats samtidigt och föreningarna kan växa. Säkerhetsaspekten är en
annan viktig faktor vid utbyggnaden, en större yta per aktiv medlem ger minskade
risker för kollision och dylikt.
Lokalförsörjningsförvaltningen har gjort en förstudie för utbyggnaden och är väl
kända med förslaget.
Vision
Borås Stad vill i samråd med berörda föreningar, skapa framtidens mötesplats i Borås.
Lundby Park ska vara den mest jämställda och trygga actionparken i Sverige med fokus
på tillgänglighet. Detta sker i samarbete mellan fem föreningar som finns i området
samt Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad och studieförbundet SISU.
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Bakgrund
Skatehallen har under flera år funnits i skymundan av övrigt idrottsliv i Borås.
Skatekulturen i Sverige har tidigare inte accepterats som en rumsren idrott inom
Riksidrottsförbundets ”familj”. Verksamheten i allmänhet kopplas ofta ihop med
pojkar och unga män och det är väldigt få flickor och unga kvinnor som deltar i
verksamheten.
Ett hallråd träffas en gång i månaden för att diskutera verksamheten. Där ingår
representanter från skate- parkour-, BMX-, Klätterföreningen och Roller Derby samt
SISU och personal från Brygghusenheten.
En stor ombyggnad av själva hallen har gjorts under 2014. En arbetsgrupp av BMXåkare och skejtare arbetade fram ett gemensamt förslag som tar till vara de olika
sporternas önskemål. Föreningarnas medlemmar utförde renoveringen i samverkan
med personal. Hallen ska vara flexibel och ska lätt kunna "ställas om". Detta innebär
att hinder ska byggas i moduler för att skapa nya åkytor och därmed erbjuda en hall i
förändring.
Hösten 2015 inleddes ett samarbete med Bergslenaskolan. Åtta elever från deras
fastighetsskötarlinje är i området två dagar i veckan. De hjälper till med röjning,
klippning och renhållning av utomhusytor.
Delgivning
Kommunstyrelsen
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Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2017;
Korpen och Odenslunds 4H
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Korpen Borås ett riktat bidrag på
375 000 kr samt Odenslunds 4H-gård ett riktat bidrag på 550 000 kr för 2017.
Sammanfattning
Korpen Borås och Odenslunds 4H-gård ansöker om riktat bidrag på totalt 925 000 kr.
Båda föreningarna har viktiga uppgifter inom respektive område och därför vill vi höja
bidragen inför 2017.
Bakgrund
Riktade bidrag ges till föreningar/organisationer som inte riktigt passar in i våra
bidragsbestämmelser men som bedöms göra ett viktigt arbete nära eller tillsammans
med övrigt föreningsliv. Både Korpen Borås och Odenslunds 4H-gård är sådana
föreningar.
Förvaltningens övervägande
Korpen Borås arrangerar tävling/träning för motionsintresserade inom fotboll,
innebandy, golf, vattengymnastik samt anordnar självförsvarskurser. Korpen Borås
spelar också en huvudroll i arbetet med Kretsloppet i Borås som går av stapeln i
september varje år. Förvaltningen upplever att föreningen på senare år höjt sina
ambitioner i att vara en ledande aktör för motionsidrott i Borås och vill därför höja
bidraget med 25 000 kr inför 2017.
Odenslunds 4H-gård ligger på Hässleholmen. Området är ett av Borås Stads mest
socialt utsatta områden och föreningen behöver därför mer stöd och hjälp än många
andra föreningar. Föreningen har gårdsverksamhet med hästar, grisar, getter och höns.
De bedriver också handikappridning varje vecka. Verksamheten behöver ständig tillsyn
vilket tär på resurserna i föreningen. Det är också svårt att med ideella krafter göra
mindre underhåll och tillsyn för att verksamheten ska vara säker för besökarna.
Odenslunds 4H är ett bra alternativ till de som inte är intresserade av idrott och lockar
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dessutom många tjejer till verksamheten. Fritids- och folkhälsoförvaltningen ger
utöver hyran för anläggningen (447 060 kr) idag ett verksamhetsstöd på 450 000 kr
varje år. Förvaltningen vill höja bidraget med 100 000 kr för att föreningen ska kunna
erbjuda en säker vistelse för besökarna, utöka sin lägerverksamhet på sommaren samt
kunna ta emot det ökade antalet nya svenskar.
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Ansökan om socialt riktat bidrag till
föreningsverksamhet i socialt utsatta områden
2017; Afghanska Kulturföreningen i Borås
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att ge Afghanska Kulturföreningen i Borås
ett socialt riktat bidrag på 50 000 kr. Bidraget utbetalas efter redovisning av kostnader
senast den 15 december 2017.
Bakgrund
Flyktingströmmen under 2016 utgjordes till stora delar av människor från Afghanistan.
Afghanska kulturföreningen i Borås har tagit ett stort ansvar för de som kommit till
Borås.
Förvaltningens övervägande
Afghanska föreningen har utökat både sina öppettider och verksamheter för att kunna
tillgodose det ökade antalet medlemmar som tillkommit på senare tid. De bjuder in
föreläsare, har ”söka jobb-kurser” samt hjälp med läxläsning utöver sina
idrottsaktiviteter i våra hallar. Föreningen tar stort ansvar genom att söka upp
flyktingboenden för att informera som sin verksamhet och bjuda in nya svenskar till
sin lokal. Genom sin verksamhet påskyndas integrationen för alla.

Ansökan till social riktat bidrag!
Afghanska kultur Föreningen i Borås har skapat flera extra tillfällen för olika typ av aktiviteter för de
nyanlända ungdomar från Afghanistan samt ungdomar som bor i dem utsatta område som Norrby,
Hässleholm och Hulta. Aktiviteter som vi har är mycket samhälles information, Kulturella skillnad
mellan Afghanistan och Sverige, den korta vägen till jobb världen och vidare utbildningen här
Sverige.
aktiviteter är flöjande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fotboll: 2 ggr/ vecka
Summan = 4 timmar
Vollyboll: 2 ggr/vecka
Summan = 4 timmar
Svenska: 2 ggr/Vecka
Summan = 4 timmar
Dari: 2 ggr /vecka
Summan = 4 timmar
Matematik: 2 ggr/vecka
Summan = 4 timmar
Samhällskunskap (Sverige): 2 ggr/vecka
summan = 4 timmar
Besök till flyktings anläggningar:
1 engång/månad
Allsvenska matcher (Älvsborg, Norrby)
Studie vägledning: 2ggr/Månad.
Nyårs firande, Jul traditioner i Sverige.
Jobb sökandet under ledighetes perioder.
Dela bäst praktiska erfarenhet 1 gång/månad man bjuder in en föreläsare. D.v.s. de som har
lyckats med båda studier och sport. Bara ungdomar.

Med vänlig hälsning

Ort

Datum

Borås

2016-12-12

Jawed
Qeiam………………………… Khoshal…Dost………………………..
Föreningens Ordförande

Föreningens revisor/kassör
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Ansökan om hyresbidrag till Kamratföreningen I 15s
vänner
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av tidigare beslut, att betala
hyran för föreningens lokal på Kasernvägen 10 våning 4, enligt hyreskontrakt med
Borås Stads Lokalförsörjningsförvaltning.
Nämnden begär även kompensation för den ökade kostnaden av Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 1999 om hyresersättning för att kunna
förvara och förvalta det kulturella minnet av I 15 efter förbandets nedläggning.
Lokalerna ska användas till att förvara, vårda, förevisa samt forska i det material som
Regementet har överlämnat till föreningen i form av Regementsmäss, Museématerial
och arkiv.
Bakgrund
En begäran har inkommit från Älvsborgs Regementes Officerskår angående
Regementsmuseum i Kanslihuset I 15 samt att samtliga politiska partier har motionerat
angående bevarande av inventarier och konstföremål i samband med Älvsborgs
regementes nedläggning.
Kommunstyrelsen skriver i handlingarna till Kommunfullmäktige (den 16 december
1999) att de har beslutat att begära förhandling om att hyra Regementsmässen i
Kanslihuset. De beslutade även att tillsätta en projektgrupp som har till uppgift att
utreda ett regementsmuseum.
Beslutet har av olika anledningar ej genomförts, skriver föreningen. De har nu kommit
in med en skrivelse där de begär hyresbidrag enligt beslutet för 17 år sedan.
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Förvaltningens övervägande
Förvaltningen har av kommunledningen fått i uppdrag att betala ut lokalbidrag efter att
Lokalförsörjningsförvaltningen har hyresförhandlat med fastighetsägaren.
Lokalens storlek är på 324 kvm. Hyreskostnaden för år 1 är 167 665 kr, för år 2 är
hyran 230 165, år 3 och framåt 292 665 kr.
Vi gör även bedömningen att stödet till föreningen bör hanteras av Kulturnämnden
eftersom lokalerna i första hand ska användas som museum.
Bilagor
Kommunfullmäktiges protokoll den 16 december 1999
Hemställan om utbetalning av hyresersättning
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Konzmun/idlmäktiges protokoll den 16 december 1999

A 138

l
I

Fullmäktige beslutar

att

lägga redovisningen till handlingarna.

Fullmäktige noterar att det utöver redovisningen finns två
motioner från Maj Steen inlämnade den 21 oktober 1999.

§ 141
dnr 98/KS0507 872
Svar på motion av Eike Junke, Lars-Gerhard Westberg, Maj-Britt Magnusson, Ellie
Blickfors, Bengt Friden, Björn Wahllöf och
Anita Persson om bevarande av inventarier
och konstföremål i samband med Älvsborgs
regementes nedläggning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 1999, nr 72,
sid B 246)
Eike JUnke, Lars-Gerhard Westberg, Maj-Britt Magnusson,
Ellie Blickfors, Bengt Friden, Björn Wahllöfoch Anita Persson har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni
1998 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att
mässvåningen i kanslihuset med nuvarande inventarier i fonn
av chefsporträtt, kommunionskärl, värjor, adelsvapen, dagbrickor, silverföremål m m, samt I 15 museum bevaras i lämplig lokal, tex i kanslihuset, och görs tillgängliga för allmänheten.
Kommunstyrelsen har beslutat att begära förhandling om att
hyra regementsmässen i kanslihuset. Kommunstyrelsen har
också beslutat att tillsätta en projektgrupp som har till uppgift,
att utreda ett regementsmuseum. Projektgruppen består av
representanter från kommunstyrelsen, försvarsmakten,"
I 15 Vasallen AB, kulturnämnden och lokalförsörjningsnämnden. Ledningsgrupp är kommunalrådsberedningen.

'
Kommunstyrelsen
delar alltså motionärernas uppfattning
att kommunen har ett stort ansvar för att kulturarvet förvaltas och att en viktig del av Borås historia görs tillgänglig för allmänheten.
Kommunstyrelsens beslut 1999-ll-09, § 561

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Sjösten föreslå fullmäktige besluta
att

förklara motionen besvarad.

Korn rn u n full mäktige

Eike JUnke yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ful lmfi~tige bes! utar

att

förklara motionen besvarad.

f

§ 14 2
dnr 99/KS062 I 000
Svar på motion av Lena Skoglw1d och Ulf Olsson
om seminariwn om högerextrema rörelser

t

t

l

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 1999, nr 74,
sid B 250)
Lena Skoglund och Ulf Olsson har vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 19 augusti 1999, inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att arrangera ett seminarium om högerextrema rörelsers utbredning i Sverige och i Borås, till vilket allmänheten inbjuds att delta.
Kommunstyrelsens beslut 1999-11-09, § 554

Utan omröstning beslutar kommunstyrelsen på förslag av
kommunalrådet Björn Wahllöfföreslå fullmäktige besluta
att

bifalla motionen.

Kornm unfullrnäktige

Lena Skoglund och Ulf Sjösten yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar

att

ge kommu11styrelse11 i uppdrag att arrangera ett
seminarium om högerextrema rörelsers utbredning i Sverige och i Borås, till vilket allmänheten
inbjuds att delta.

§ 14 3
clnr 99/KS0607 000
Svar på motion av Lennart Andreasson om
uppsägning av Jönssonligans hyresavtal
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 1999, nr 76,
sid B 251)
Lenna11 Andreasson har vid kommunfullmäktiges sammanträde elen 19 augusti 1999 inlämnat rubricerad motion. I motionen foresläs att Borås kommun snarast möjligt upphäver
Jönssonligans hyreskontrakt, samt att samtliga kommunala
hyreskontrakt kompletteras i enlighet med fullmäktiges bes! ut 1997-02-20.
Motionen har varit remitterad till lokalförsör1ningsnämnden
Kommunstyrelsen anser att festivalen "Holmgang 99" representerar en festival som kommunen tar helt avstancl ifrån
och inte vill bli förknippad med. De rasistiska och nazistiska rörelserna i samhället måste motverkas med all den
kraft som vart demokratiska system erbjuder. En festival

'1t.:'.I
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Kommunfullmäktiges handlingar den 16 december 1999
-----~------

Nr72
Svar på motion av Eike Jtinke, Lars-Gerhard Westberg, Maj-Britt
Magnusson, Ellie Blickfors, Bengt Friden, Bjö1n Wahllöf och Anita
Persson om bevarande av inventarier och konstföre1nål i samband med
Alvsborgs regementes nedläggning
1999-11-09

Borås kommunfullmäktige och deras beredningar

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Utdrag ur protokoll
1998-06-11

Eike Junke, Lars-Gerhard Westberg, Maj-Britt Magnusson,
Ellie Blickfors, Bengt Friden, Björn Wahllöf och Anita Persson har i motion som kom in till kommunen den I 0 juni 1998
föreslagit att kommunstyrelsen far i uppdrag att verka för
att

"1998-06-10
Kommunfullmäktige

Motio_n angående bevarande av inventarier och konstföremål 1 samband med
Älvsborgs regementes nedläggning

mässvåningen i kanslihuset med nuvarande inventarier i fonn av chefsporträtt, kommunionskärl, värjor,
adelsvapen, dagbrickor, silverföremål m m, samt I 15
museum bevaras i lämplig lokal, t ex i kanslihuset,
och görs tillgängliga för allmänheten.

Älvsborgs regemente har varit en del av bygden i en oavbruten följd av år sedan 1623. Alltså nästan exakt lika länge
som Borås varit stad och bygdens huvudort.

Ordföranden i Älvsborgs regementes officerskår och ordföranden i f d Regementsofficerskårens kassor har i skrivelse
av den 7 december 1998 begärt att Borås kommun köper alternativt långtidshyr kanslihuset och bereder nämnda föreningar
möjlighet att hyra tredje våningsplanet- regementsmässen.
Chefen för Älvsborgsgruppen, Erling Edvardsson, har i
skrivelse av den 11 oktober 1999 begärt att en projektgrupp
bildas för att undersöka möjligheterna att i::tablera ett
regementsmuseum i I l 5:s kanslihus. I projektgruppen bör ,
ingå representanter från kommunstyrelsen, Försvarsmakten, I J5 Vasa'llen AB och kulturnämnden.

'

Kommunstyrelsen har beslutat att begära förhandling om att
hyra regementsmässen i kanslihuset. Kommunstyrelsen har
också beslutat att tillsätta en projektgrupp som har till uppgift
att utr~da ett regementsmuseum. Projektgruppen består av
representanter från kommunstyrelsen, Försvarsmakten,
I 15 Vasallen AB, kulturnämnden och lokalförsörjningsnämnden. Ledningsgrupp är kommunal rådsberedningen.
Kommunstyrelsen delar alltså motionärernas uppfattning att
kommunen har ett stort ansvar för att kulturarvet förvaltas
och att ,en viktig del av Borås historia görs tillgänglig för
allmänheten.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

/j/rklara motionen besvarad.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Sjösten
Hans Al.mark

Den första större regementssamlingsplatsen var Timme le
hed, men redan 1770 var Borås garnisionsstad. Regementet hade då sin övningsplats på Kila hed (nuvarande stadsdelen Göta). Efter ett kort mellanspel ( 1784-96) på Örby
hed ktom Älvsborgs regemente att förläggas till Fristad
1797, för att 1914 flytta till sin nuvarande plats.
1

Sammanlagt har regementet varit en del av Sjuhäradsbygden
i 375 år, varav 232 år inom nuvarande Borås kornmuns gränser. Älvsborgs regemente är dessutom det bygderegemente
i Sverige som har funnits längst tid i samma bygd.
Sjuhäradsbygden, och då främst Borås kommun, har naturligtvis ett stort och mycket speciellt ansvar för att detta
kulturarv förvaltas och får sin rättmätiga plats i åskådliggörandet av vår historia.
Undertecknade föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag
att vefka för
- att mässvåningen i kan_slihuset med nuvarande inventarier i
form av chefsporträtt, kommunionskärl, värjor, adelsvapen,
dagbrickor, silverföremål m m, samt I I 5 museum bevaras i
lämplig lokal, tex i kanslihuset och görs tillgängliga för allmänheten.
'! Eike Jlinke (m)

Lars-Gerhard Westberg (fp)
Maj-Britt Magnusson (s) Ellie Blickfors (mp)
Bengt Friden (c)
Björn Wahllöf(väg)
f,;~ f,
Anita Persson (v)"
t:;;:.
~e
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.
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Kommunfullmäktiges handlingar den 16 december 1999
1999-10-11
Från Försvarsmakten, Västkustens Marinkommando och
Västra Götalands försvarsområde
Till Kommunstyrelsen

Angående Regementsmuseum i Kanslihuset, f d I 15
Sedan två år har informella kontakter med kommunstyrelse och dess tjänstemän pågått angående inrättande av
Älvsborgs Regementsmuseum, lokaliserat till Kanslihuset på f d r 15-området.
Vad Försvarsmakten/Älvsborgsgruppen har erfarit är att
alla politiska partier är överens om att bevara det kulturarv som regementet har och kan visa för f d Älvsborgare
och Sjuhäradsbor. Frågan har diskuterats av Borås kommunfullmäktige under I 998 (se bilaga I).
(ienom bevarande av officersmässen och återupprättande
av regementets museum i nya lokaler i kanslihuset så visas en nära 400 års militär närvaro i våra trakter.
Vårt regementsmuseum är fn nedpackat i utrymmen som
disponeras av Försvarsmakten fram till I/I 2000, utrymme
som sedan ska överlämnas till Vasallen AB vid årsskiftet.
Älvsborgsgruppen/MKV anhåller nu om att Borås kommunstyrelse fattar ett formellt principbeslut om museets
lokalisering till Kanslihuset, I I 5 och avdelar nödvändiga
budgetmedel för drift, flyttning och inredning i kommunens budgetför år 2000 samt avtalar med Vasallen AB om
förhyrning av museelokaler i nämnda kanslihus. Vissa

~

f
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medel - 60.000 kr - är deponerade och överlämnade till
Borås kommun av f d Älvsborgs regemente - för projektering mm.
Vi önskar också att en projektgrupp sammansatt av intressenter från kommun, Försvarsmakten, Vasallen AB samt
Borås museer tillsätts snarast. Lämpligt vore också att få
tillgång till en kontaktman från kommunen så projektering, ekonomiska beräkningar samt tidsp~anering snarast
kom111er igång.
Frågan om ett regementsmuseum är ett ömtåligt och brådskande ärende och bör ut traditionsbevarande synpunkt vara
en prioriterad angelägenhet för Borås kommun oc.h Västra Götaland.
Älvsborgsgruppen/MKV
Erling Edvardsson
Chef Älvsborgsgruppen
Kontaktmän ÄlvsborgsBruppen
Erling Edvardsson, MKV/Fo 32, Älvsborgsgruppen, Box
1277, 501 12 Borås, tel 033 475370
Hasse Brockenhuus von Löwenhielm
MKV/Fo 32, Älvsborgsgruppen, Box 1277, 501 12 Borås,
tel 033 475331
Bilagor
1. Kommunfullmäktiges protokoll A l 07
2 .. Huvudförslag och alternativ
Bilagorna finns tillgängliga på kommunledingskansliet rum
1215 i stadshuset.

.'f, - - -

Kommunstyrelsens protokoll den 9november1999

§ 561

8

dnr 98/KS0507 872

Svar på motion av Eike Jiinke, Lars-Gerhard Westberg, Maj-Britt
Magnusson, Ellie Blickfors, ~engi Friden, Björn Wahllöf och
Anita Persson om bevarande av inventarier och konstföremål i
samband med Älvsborgs regementes nedläggning
Eike Jilnke, Lars-Gerhard Westberg, Maj-Britt Magnusson, Ellie Blickfors,
Bengt Friden, Björn Wahllöf och Anita Persson har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 1998 inlämnat rubricerad motion. I motionen
föreslås att mässvåningen i kanslihuset med nuvarande inventarier i form av
chefsporträtt, kommunionskärl, värjor, adelsvapen, dagbrickor, silverföremål m m, samt I 15 museum bevaras i lämplig lokal, t ex i kanslihuset, och
görs tillgängliga för allmänheten.
Kommunstyrelsen har beslutat att begära förhandling om att hyra regementsmässen i kanslihuset. Kommunstyrelsen har också beslutat att tillsätta
en projektgrupp som har till uppgift att utreda ett regementsmuseum. Projektgruppen består av representanter från kommunstyrelsen, Försvarsmakten, I 15 Vasallen AB, kulturnämnden och lokalförsörjningsnämnden. Ledningsgrupp är kommunalrådsberedniIJ.gen.
Kommunstyrelsen delar alltså motionärernas uppfattning att kommunen har
ett stort ansvar för att kulturarvet förvaltas och att en viktig del av Borås
historia görs tillgänglig för allmänheten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Sjösten föreslå
fullmäktige besluta

att

§ 562

förklara motionen besvarad

dnr 98/KS0808 259

. Älvsborgs Regementes Officerskår; framställan avseende kanslihuset på f d Älvsborgs regemente

~

Älvsborgs Regementes Officerskår och f d Regementsofficerskårens kassor
har i skrivelse den 7 december 1998 begärt att kommunen köper alternativt
långtidshyr kanslihuset/Il 5 och bereder föreningarna möjlighet att hyra
tredje våningsplanet dvs Regementsmässen. I samma skrivelse föreslår de
också att ett regementsmuseuim lokaliseras till kanslihuset, men att denna
fråga ska behandlas i samarbete med Älvsborgsgruppen och Västkusten
Marinkommando.

f
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Kommunstyrelsens protokoll den 9november1999
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Chefen för Älvsborgsgruppen, Erling Edvardsson, har i skrivelse den 11
oktober 1999 anhållit om att kommunstyrelsen fattar ett formellt principbeslut om att ett regementsmuseum föreiäggs till kanslihuset, I 15. I skrivelsen
framställs också en begäran om att en projektgrupp tillsätts för att ta fram ett
projekteringsunderlag, utreder' de ekonomiska förutsättningarna och tar fram
en tidplan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Sjösten

att

med kommunalrådsberedningen som ledningsgrupp tillsätta en
projektgrupp med representanter från kommunstyrelsen, Försvarsmakten, I 15 Vasallen AB, kulturnämnden och lokalförsörjningsnämnden för att utreda ett regementsmuseum samt

att

uppdra åt kommunledningskansliet att tillsammans med lokalförsörjningsnämnden ta fram ett förslag till hyresavtal för Regementsmässen.

§ 563

dnr 98/K.80366 016

Ledningsplan och informationsplan för kommunens verksamhet
vid en särskild händelse i kommunen
t
Ett förslag till ny Ledningsplan och informationsplan för kommunens verksamhet vid en särskild händelse såsom ovanlig händelse, större olycka, svår
.påfrestning eller höjd beredskap har utarbetats.
De nya planerna har tagits fram i ett projekt där bl a Borås kommun varit
med för att skapa en lednings- och informationsplan som kan fara en förebild för andra kommuners planer. Grunden för planen har varit att göra en
ledningsanalys. Genom övningar har slutsatser kunnat dras som bl a medfört
att det är viktigt att klart skilja mellan politiska beslut och verkställighetsbeslut. Detta återspeglas i förslaget till organisation. Ett antal rapporter och
mallar skall tas fram för de olika aktiviteter som är aktuella vid de särskilda
händelserna. Ledningsplaneninnehåller också förslag till delegationer. Detta
är något som ofta förbisetts i kommunernas planer.

.,

.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

Mona Carlbom, 033 – 35 71 50

2017-01-11

Diarienummer

2016/FF0197 822

Öppettider på Stadsparksbadet, Borås
Simarena/Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och
Sandaredsbadet 2017
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna säsongs- och öppettider 2017 på
Stadsparksbadet, Borås Simarena/Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet.
Bakgrund
Under 2017 blir det inga stora förändringar mot tidigare år. Sandaredsbadet och
Dalsjöbadet kommer att hålla öppet för allmänheten en vecka längre in i juni mot
tidigare. Detta för att skolornas vårtermin är en vecka längre 2017.
Eftersom vi inte vet när renoveringen av Stadsparksbadet kommer att starta så har vi
inte tagit med detta nu.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska göra sitt yttersta för att öka öppethållandet på
de andra baden när renoveringen väl kommer igång.
Stängningen av Stadsparksbadet är planerad till 30 maj 2017.
Bilagor
Säsongs- och öppettider på baden 2017.

1 (1)

Säsongs och öppettider på baden 2017
Stadsparksbadet
Ordinarie öppettider
Måndag – tisdag
Onsdag
Torsdag—fredag
Lördag – söndag

06:30—21:00
06:00—21:00
06:30—21:00
10:00—16:00

Sommartider 26 juni – 13 augusti, vecka 26-32
Måndag – fredag
Lördag
Söndag

10:00—20:00
10:00—16:00
10:00—16:00

Stängt
2017-01-01
2017-04-14
2017-06-12 – 2016-06-25
2017-12-24
2017-12-25

Ändrade öppettider
2017-01-05
2017-01-06
2017-04-16
2017-05-25
2017-06-06
2017-12-26

Nyårsdagen
Långfredagen
Stängt för städning och reparationer
Julafton
Juldagen

06:30 – 18:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00

Trettondagsafton
Trettondagen
Annandag påsk
Kristi Himmelsfärdsdag
Nationaldagen
Annandag jul

Badens säsongs- och öppettider kan ändras för att gagna verksamheten samt att baden tillfälligt
kan stängas vid arrangemangsbokningar.

Borås Simarena
Ordinarie öppettider
Måndag – fredag
Lördag
Söndag

06:30—21:00
08:00—14:00
14:00—20:00

Sommartider 19 juni – 20 augusti, vecka 25-33
Måndag – fredag
Lördag
Söndag

07:00 - 19:00
08:00—14:00
10:00—18:00

Stängt
2017-01-01
2017-04-14
2017-08-14 – 2016-08-16
2017-12-24
2017-12-25

Nyårsdagen
Långfredagen
Underhållsarbete, 3 dagar
Julafton
Juldagen

Ändrade öppettider
2017-01-05
2017-01-06
2017-07-04
2017-05-01
2017-05-25
2017-06-06
2017-06-23
2017-06-24
2017-12-23
2017-12-26
2017-12-31

06:30 – 13:00
14.00–20.00
14:00 – 20:00
06:30 – 13:00
06:00 – 13:00
06:00 – 13:00
07:00 – 13:00
12:00 – 18:00
06:30 – 12:00
14:00 – 20:00
07:00 – 13:30

Trettondagsafton
Trettondagen
Annandag påsk
1: a Maj
Kristi Himmelsfärdsdag
Nationaldagen
Midsommarafton
Midsommardagen
Dagen före julafton
Annandag jul
Nyårsafton

Badens säsongs- och öppettider kan ändras för att gagna verksamheten samt att baden tillfälligt
kan stängas vid arrangemangsbokningar.

Alidebergsbadet
Öppettider 1 juni – 27 augusti, vecka 22-34
Måndag – fredag
Lördag – söndag

07:00—19:00
10:00—18:00

Ändrade öppettider
2017-06-06
2017-06-23
2017-06-24

07:00 – 13:00
07:00 – 13:00
12:00 – 18:00

Nationaldagen
Midsommarafton
Midsommardagen

Badens säsongs- och öppettider kan ändras för att gagna verksamheten samt att baden tillfälligt
kan stängas vid arrangemangsbokningar.

Dalsjöbadet
Ordinarie öppettider
Måndag

Fredag
Lördag

06:15 – 08:15
15:30 – 20:00
15:30 – 20:00
15:30 – 20:00
06:15 – 08:15
15:30 – 20:00
11:00 – 20:00
09:00 – 14:00

Stängt
2017-01-06
2017-04-14
2017-04-15
2017-04-17
2017-05-01
2017-05-25
2017-06-06
2017-06-16 – 2017-08-13
2017-11-04
2017-12-25
2017-12-26

Trettondagen
Långfredagen
Påskafton
Annandag påsk
1: a maj
Kristi himmelsfärds dag
Nationaldagen
Sommarsimskola, städ och renovering
Alla helgons dag
Juldagen
Annandag juldagen

Ändrade öppettider
2017-01-05

11:00 – 18:00

Tisdag
Onsdag
Torsdag

Endast motionssim
Endast motionssim
Endast VG från 18:30.
Endast motionssim
Endast motionssim
Stängt från 6/5 – 13/8

Trettondagsafton

För öppettider under skollov se aktuell information på Dalsjöbadets hemsida.
Badens säsongs- och öppettider kan ändras för att gagna verksamheten samt att baden tillfälligt
kan stängas vid arrangemangsbokningar.

Sandaredsbadet
Ordinarie öppettider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

06:00 – 09:00
17:00 – 20:30
15:30 – 20:30
06:00 – 09:00
15:30 – 20:30
15:30 – 18:00
18:00 – 20:30
06:00 – 09:00
13:30 – 20:30
08:30 – 13:00
14:00 – 18:00
09:00 – 15:30
18:30 – 21:00

Endast motionssim
Föreningsverksamhet
Endast motionssim

Endast motionssim

Stängt från 6/5-13/8
Föreningsverksamhet
Föreningsverksamhet
Föreningsverksamhet

Stängt
2017-01-06
2017-04-14
2017-04-15
2017-04-17
2017-05-01
2017-05-25
2017-06-06
2017-06-16 – 2017-08-13
2017-11-04
2017-12-25
2017-12-26

Trettondagen
Långfredagen
Påskafton
Annandag påsk
1:a maj
Kristihimmelfärds dag
Nationaldagen
Sommarsimskola, städ och renovering,
Alla helgons dag
Juldagen
Annandag jul

Ändrade öppettider
2017-01-06

11:00 – 18:00

Trettondagsafton

För öppettider under skollov se aktuell information på Sandaredsbadets hemsida.
Badens säsongs- och öppettider kan ändras för att gagna verksamheten samt att baden tillfälligt
kan stängas vid arrangemangsbokningar.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

Åsa Skytt, 033 – 35 72 19

2016-12-27

Diarienummer

1 (3)

2016/FF0216 439

Yttrande över remiss - Naturvårdsverkets
redovisning för åtgärder mot minskad nedskräpning
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen Naturvårdsverkets redovisning för
åtgärder för minskad nedskräpning och översänder det till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har tagit del av Naturvårdsverkets redovisning för
åtgärder för minskad nedskräpning i sin helhet, och väljer att kommentera de delar av
förslaget i vilka nämnden är engagerade.
Avseende del 2 i förslaget som rör nedskräpningsboten anser Fritids- och
folkhälsonämnden att brottstypen nedskräpningsförseelse bör innefatta även fimpar
och snus.
Avseende del 3 i förslaget som rör det nationella förebyggande arbetet anser Fritidsoch folkhälsoförvaltningen att det nationella förebyggande arbetet i större utsträckning
behöver kompletteras med lokalt förebyggande arbete.
Avseende del 4 som rör finansieringsformer för marint skräp avstår Fritids- och
folkhälsoförvaltningen att yttra sig.
Avseende del 5 som rör ändring i lagen om gaturenhållning och skyltning hänvisar
Fritids- och folkhälsonämnden till de förvaltningar i kommunen som bär ansvaret.
Bakgrund
Fritids- och folkhälsnämnden har ett samordnande ansvar för Borås rent och snyggt,
där flera av kommunens förvaltningar samt AB Bostäder, Borås Energi och Miljö,
Polisen, Räddningstjänsten, Navet och Borås City ingår. Respektive verksamhet bär
ansvar för sin verksamhet med tillhörande åtaganden, men tillsammans kraftsamlar
Borås rent och snyggt inom området och gör gemensamma aktiviteter för en renare
och tryggare miljö.
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Fritids- och folkhälsonämnden poängterar sambandet mellan en ren miljö och trygg
miljö. Enligt lokala trygghetsundersökningar vet vi att invånare i allmänhet och på de
utsatta områdena i synnerhet upplever att nedskärpning är ett problem. Det är ett
mycket viktigt arbete att öka tryggheten för de som bor och vistas i staden.
Förvaltningens övervägande
Avseende del 2 i förslaget som rör nedskräpningsboten anser Fritids- och
folkhälsonämnden att brottstypen nedskräpningsförseelse bör innefatta även fimpar
och snus. I Borås genomförs sedan 2012 skräpmätning årligen och det skräp som
utgör det största problemet är just fimpar och snus. Medan samtliga andra skräptyper
minskar år för år fortsätter problemet med fimpar och snus att öka. I skräpmätningen
2016 utgjorde fimpar och snus ca 70 procent av den totala nedskräpningen.
Nedskärpningsboten bör användas så konstruktivt som möjligt, vilket innebär att
personen som ertappats med att skräpa ner blir tillsagd och får en möjlighet att handla
rätt innan hen får en bot.
Avseende del 3 i förslaget som rör det nationella förebyggande arbetet anser Fritidsoch folkhälsoförvaltningen att det nationella förebyggande arbetet i större utsträckning
behöver kompletteras med lokalt förebyggande arbete. Det är i människors vardag
som vi kan skapa förändring. Det krävs både förutsättningar att göra rätt för sig, ökad
kunskap och motivation att minska nedskräpningen och bidra till en bättre miljö. Det
innebär att de nationella aktörerna behöver samarbeta med kommuner ännu mer för
att hitta de bästa lösningarna på lokal nivå, till exempel närheten till
återvinningsstationer beroende av de boendes förutsättningar att transportera sig med
bil eller till fots.
Avseende del 4 som rör finansieringsformer för marint skräp avstår Fritids- och
folkhälsoförvaltningen att yttra sig.
Avseende del 5 som rör ändring i lagen om gaturenhållning och skyltning hänvisar
Fritids- och folkhälsonämnden till de förvaltningar i kommunen som bär ansvaret.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Naturvårdsverkets förslag innebär att gaturenhållningen föreslås motverka skada på
växt- och djurliv och naturmiljön i övrigt i skälig utsträckning.
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Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Naturvårdsverkets förslag kan i vissa fall innebära ökade kostnader för kommunen då
det medför en tydligare gränsdragning och att kommunen får utökat ansvar för att
åtgärda nedskräpade ytor på utsedda områden.
Borås 2025 Socialt perspektiv
Då en ren och skräpfri miljö bidrar till en känsla av ökad trygghet så gynnar det alla
men företrädelsevis tjejer, vilka oftare än killar uppger en känsla av upplevd otrygghet.
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Sammanfattning
Det är förbjudet att skräpa ner
I Sverige är all form av nedskräpning förbjuden. Trots det upplever många att nedskräpningen har ökat. Skräpiga miljöer upplevs som otrevliga och otrygga av
många människor och kommuner och statliga myndigheter lägger varje år stora
summor på att städa. Nedskräpning medför skador på växt-och djurliv, både på
land och i vatten, och kan ha negativ påverkan både på människors vistelse i naturen och på turistnäringen. Att nedskräpning har flera och betydande negativa konsekvenser är alltså tydligt. En kvantifiering av dessa negativa konsekvenser och
även av den faktiska nedskräpningens omfattning samt de problem den medför
saknas dock i stor utsträckning.
Naturvårdsverkets uppdrag
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera nedskräpningsbotens styreffekt för att minska nedskräpningen och vid behov lämna förslag på nödvändiga förändringar samt att utreda och föreslå hur det nationella förebyggande
arbetet mot nedskräpning kan säkerställas. I uppdraget ingår också att utreda om
kompletterande finansieringsformer och/eller åtgärder för omhändertagande av
marint skräp på stränder behövs, och i så fall föreslå olika alternativ samt att utreda
och föreslå hur lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning kan ändras så att kommunerna får ansvar för att beakta miljöaspekter
i naturmiljöer och utföra renhållning även inom sådana områden.
Naturvårdsverkets förslag
Extra medel till strandstädning behövs på Bohuskusten
Problemen med marin nedskräpning intar en särställning på Bohuskusten. De
skräpmätningar som gjorts visar att det flyter i land lika mycket skräp på Bohuskustens stränder som på havsstränderna i resten av Sverige varje år. Eftersom kuststräckan är hårt drabbad av ilandflutet skräp, vilket innebär att kommunerna här får
höga kostnader för strandstädning jämfört med andra kommuner bedömer Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att det finns ett behov av extra medel till städning av stränder längs Bohuskusten. I dagsläget bedömer Naturvårdsverket att en statlig finansiering av strandstädning är den mest framkomliga vägen,
eftersom problemet är regionalt och skräpet till övervägande del är ilandflutet.
Däremot ser Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten inte något behov
av nya finansieringsformer för marin nedskräpning utöver befintliga anslag.
Kommunens ansvar enligt gaturenhållningslagen föreslås motverka skada på
växt- och djurliv och naturmiljön i övrigt
Kommunens renhållningsåtgärder utgår idag i huvudsak ifrån att olägenheter för
människors hälsa ska hindras samt att krav som kan ställas i fråga om trevnad,
framkomlighet och trafiksäkerhet ska uppfyllas. Naturvårdsverket föreslår att
kommunens ansvar för renhållning utökas till att även skada på växt- och djurliv
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och naturmiljön i övrigt ska undvikas i skälig utsträckning. Detta kan förväntas
medföra ökade kostnader för renhållning för kommunerna, hur stora är dock inte
utan vidare underlag möjligt att bedöma.
Kommunens ansvar utanför detaljplan föreslås förstärkas och förtydligas
Det finns idag en osäkerhet kring gränsdragning för när kommuner, fastighetsägare
eller andra aktörer är ansvariga för att städa på allmänrättsligt tillgänglig plats utanför detaljplanelagt område. Naturvårdsverkets uppfattning är att kommunens ansvar är mer långtgående än vad de i vissa fall anser sig ha. Vi föreslår att ansvaret
förstärks. Vi föreslår också att man i samband med ändringar av 4 § förtydligar
innebörden av kommunens sekundära ansvar och gränsdragningen för det i en
författningskommentar till 4 §. Ett förstärkt och förtydligat kommunalt ansvar kan
komma att medföra ökade kostnader för renhållning för de kommuner som idag
inte tar sitt ansvar fullt ut.
Hela gaturenhållningslagen bör ses över
Lagen om gaturenhållning och skyltning reglerar frågor av tämligen blandad karaktär – den är ålderdomligt utformad, är delvis svårläst och har otillräcklig reglering
för vissa frågor. Naturvårdsverket anser därför att en total översyn av lagen vore
lämplig.
Naturvårdsverkets överväganden
Naturvårdsverket har även belyst nedskräpningsbotens syfte och användning och
beskrivit nationellt förebyggandearbete. Här förslås inga förändringar.
Nedskräpningsboten
När det gäller nedskräpningsboten konstaterar Naturvårdsverket att det är svårt att
se samband mellan nedskräpningsbot och minskad nedskräpning, detta både på
grund av otillräckligt dataunderlag och på svårigheten att skilja ut just botens effekt
bland andra faktorer. Ordningsboten har sin styrka i signalvärdet, att den förenklar
polisens arbete och avlastar rättssystemet, vilket var syftet med införandet.
Naturvårdsverket anser att det är olämpligt att införa administrativa sanktioner (typ
miljösanktionsavgift) bl.a. då det idag inte finns någon naturlig tillsynsmyndighet.
Det skulle i praktiken förutsätta en ny yrkesgrupp vars arbetsuppgift skulle likna
polismyndighetens.
Att slänga cigarettfimpar är förbjudet, men mycket vanligt förekommande och
påverkar trivseln negativt. Men för att det ska anses vara motiverat och proportionerligt att utöka det straffbara området – det vill säga att bötfälla nedskräpning med
småskräp så som fimpar – behövs enligt Naturvårdsverket ett underlag som tydligare än dagens visar på risken för skada på miljön.
Nationellt förebyggandearbete
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Av de exempel på nationellt förebyggandearbete som berörts i redovisningen så
anser Naturvårdsverket att arbetet i dagsläget är säkerställt i den omfattning som
behövs.
Mot bakgrund av de pågående förhandlingarna i EU om en utökning av producentansvaret ser Naturvårdsverket det som mindre lämpligt att nu föreslå en finansiering av attityd- och beteendefrågor som senare blir svår att ändra på.
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1 Inledning
1.1 Uppdraget
I regleringsbrevet för budgetåret 2016 ges Naturvårdsverket i uppdrag att:
1. utvärdera nedskräpningsbotens styreffekt för att minska nedskräpningen
och vid behov lämna förslag på nödvändiga förändringar,
2. utreda och föreslå hur det nationella förebyggandearbetet mot nedskräpning kan säkerställas,
3. utreda om kompletterande finansieringsformer och/eller åtgärder för omhändertagande av marint skräp på stränder behövs, och i så fall föreslå
olika alternativ, och
4. utreda och föreslå hur lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning kan ändras så att kommunerna får ansvar för
att beakta miljöaspekter i naturmiljöer och utföra renhållning även inom
sådana områden.
Under uppdaget ska Naturvårdsverket föra en dialog med berörda myndigheter och
aktörer, däribland särskilt med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten avseende delen om nedskräpningsboten, respektive med Havs- och vattenmyndigheten
avseende delen om marin nedskräpning. Uppdraget ska redovisas senast den 31
oktober 2016 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

1.2 Genomförande
Uppdraget har genomförts av en projektgrupp på Naturvårdsverket. Gruppen har
bestått av Emma Sjöberg, Linda Hellblom, Maria Ivarsson och Ulrika Hagbarth
projektledare. Avsnittet om nedskräpningsboten har tagits fram tillsammans med
Polis- och Åklagarmyndigheterna samt Brottförebyggandet Rådet (BRÅ). Delen
om marint skräp på stränderna har stämts av med Havs- och vattenmyndigheten.
Flera kontakter har tagits med Håll Sverige Rent och Sveriges kommuner och
landsting (SKL). Andra myndigheter, frivilligorganisationer, kommuner m.fl. aktörer har medverkat i ett möte som Naturvårdsverket arrangerade den 17 juni 2016.
De synpunkter som kom in under och efter mötet har beaktats.

1.3 Andra pågående regeringsuppdrag
På Naturvårdsverket drivs ett aktivt avfallsarbete och myndigheten har även flera
pågående regeringsuppdrag inom området. Angränsande regeringsuppdrag som
följts under arbetet med detta uppdrag är: Information om allemansrätten, Uppdrag
att identifiera och föreslå åtgärder mot utsläpp av mikroplaster i havet från viktiga
källor i Sverige och Reviderad nationell avfallsplan inklusive programmet för förebyggande av avfall.
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1.4 Allmänt om regelverket
I Sverige är all form av nedskräpning förbjuden. Regler om avfall finns i miljöbalken och i ett antal speciallagar. Nedan följer en beskrivning av det allmänna regelverk som i huvudsak har betydelse för nedskräpning. En utförligare beskrivning
finns i kapitel 2.
Förbudet mot nedskräpning
I 15 kap. miljöbalken finns bestämmelser om avfall. Av 15 kap. 26 § miljöbalken
framgår att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde
eller insyn till. Bestämmelsen innebär ett allmänt förbud mot nedskräpning, den
riktar sig till alla och avser såväl gatumark och tomter som naturområden. Medskräp avses både små och stora föremål. Skräp i lagens mening kan alltså utgöras
av såväl bilar och byggavfall, som glas, papper, engångsgrillar eller cigarettfimpar.
Avfallsinnehavarens ansvar
I 15 kap. 11 § miljöbalken regleras stadgas ett ansvar för den som innehar avfall.
Den som innehar avfall är skyldig att se till att avfallet hanteras på ett hälso- och
miljömässigt godtagbart sätt, samt att hantera det i enlighet med avfallshierarkin
enligt 15 kap. 10 § och 2 kap. 5 § miljöbalken.

1.5 Nedskräpning
Enligt Håll Sverige Rents medborgarundersökning 2014–2015 upplever nästan 70
% av de tillfrågade att nedskräpningen i kommunerna har ökat under de senaste
åren. Ungefär lika många tycker att nedskräpning är ett problem i kommunen.1
Nedskräpning medföra många negativa konsekvenser och berör hela hållbarhetsbegreppet eftersom konsekvenserna är både miljömässiga, sociala och ekonomiska.
Nedskräpning medför skador på växt- och djurliv, både på land och i vatten. Samtidigt upplevs nedskräpade miljöer som otrevliga och otrygga av många människor
och studier visar att redan nedskräpade miljöer lockar till ytterligare nedskräpning
eller skadegörelse i form av graffiti eller krossade fönster. Nedskräpningen kan ha
negativ påverkan både på människors vistelse i naturen och på turistnäringen.
Kommuner och statliga myndigheter lägger varje år stora summor på att städa. Det
är tydligt att nedskräpning medför flera och betydande negativa konsekvenser. En
kvantifiering av dessa, den faktiska nedskräpningen och de problem den medför
saknas dock i stort sett.
Varje år genomför Håll Sverige Rent tillsammans med ett antal kommuner skräpmätningar för att mäta skräp i stadsmiljö, detta med hjälp av en metod som tagits
fram av Statistiska Centralbyrån (SCB). Den senaste mätningen visar på ökade
1

Håll Sverige Rent, 2016. Skräprapporten 2016.

8

NATURVÅRDSVERKET

mängder, vilket innebär att en långvarig trend med minskad nedskräpning ser ut att
ha brutits.2 De kommuner som genomför skräpmätningar arbetar ofta aktivt med
nedskräpningsfrågan och kan därmed inte sägas utgöra ett representativt urval. Det
går alltså inte att överföra resultaten av mätningarna till nationell nivå.

2

Håll Sverige Rent, 2016. Skräprapporten 2016.
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2 Nedskräpningsboten
I uppdraget till Naturvårdsverket står det att myndigheten ska utvärdera nedskräpningsbotens styreffekt för att minska nedskräpningen och vid behov lämna förslag
på nödvändiga förändringar.
Vi har i denna del därför i huvudsak diskuterat nedskräpningsboten.

2.1 Nedskräpning – regelverk
2.1.1 Straffbestämmelser
Som nämnts i avsnitt 1.4 är all form av nedskräpning förbjuden. De gärningar man
kan straffas för (det straffbara området) är uppdelade i nedskräpning respektive det
lindrigare brottet nedskräpningsförseelse. I båda fallen inträder straffansvar vid
såväl uppsåt som oaktsamhet. Straffansvaret omfattar inte ringa fall av nedskräpning.
Nedskräpning
Miljöbalkens straffbestämmelser finns i 29 kap. Bestämmelsen om ansvar för nedskräpning finns i 7 §. Av denna framgår att den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till
kan dömas för nedskräpning. Straffet för nedskräpning är böter eller fängelse i
högst ett år. Bestämmelsen tar sikte på fall när någon exempelvis lämnar byggavfall, möbler, uttjänta bilar, eller sopsäckar med avfall på en plats som inte är avsedd
för det.
Nedskräpningsförseelse
Sedan 2011 regleras ansvaret för den mindre allvarliga formen av nedskräpning,
nedskräpningsförseelse, i en särskild bestämmelse, 7a §. Straffet för nedskräpningsförseelse är penningböter och kallas i dagligt tal nedskräpningsbot. Nedskräpningsbot får utfärdas av polis direkt på platsen för förseelsen, detta med stöd av 48
kap. 13 och 14 § rättegångsbalken och Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om
ordningsbot för vissa brott. Exempel på nedskräpningsförseelse är när någon
slänger små mängder skräp så som snabbmatsförpackningar, olika typer av dryckesförpackningar, engångsgrillar och andra engångsartiklar på marken eller platser
som inte är avsedda för avfall.
I 29 kap. 11 § stadgas att för sådan nedskräpningsförseelse som är att anse som
ringa döms inte till ansvar för brott.. Undantaget är avsett att tillämpas vid bagatellartade nedskräpningar där någon slänger t.ex. ett kassakvitto eller en cigarettfimp på marken.
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2.1.2 Skälen till införande av brottstypen nedskräpningsförseelse
Straffbestämmelsen för nedskräpningsförseelse i 29 kap. 7a § miljöbalken trädde i
kraft den 1 juli 2011. Lagändringen innebar ingen utvidgning av det straffbara
området utan endast en särreglering av sådan nedskräpning som skulle anses som
mindre allvarlig. Brottstypen nedskräpningsförseelse skulle således träffa sådana
mindre allvarliga gärningar som tidigare omfattades av brottstypen nedskräpning i
29 kap. 7 § miljöbalken. Undantaget för ringa brott (29 kap. 11 § miljöbalken)
skulle även fortsättningsvis gälla i enlighet med rådande praxis.
Före införandet av den särskilda straffbestämmelsen för nedskräpningsförseelse
omfattades skilda typer av nedskräpning, som i allvarlighetshänseende kunde skilja
sig åt väsentligt, av den gemensamma straffskalan i 29 kap. 7 §, vilken föreskriver
böter eller fängelse i högst ett år. Straffskalan ansågs mindre lämplig för de mindre
allvarliga fallen.3 Det var tidigare inte möjligt att lagföra mindre allvarliga brott
genom ordningsbot eftersom det endast är möjligt när det för förseelsen inte är
föreskrivet strängare straff än penningböter (48 kap. 13 och 14 § rättegångsbalken).
Regeringens tanke med införandet av den särskilda straffbestämmelsen för nedskräpningsförseelse var således i huvudsak att åstadkomma en mer anpassad och
differentierad straffskala, samtidigt som den särskilda straffskalan med penningböter skulle möjliggöra en enklare, mer direkt och därmed effektivare lagföring av de
mindre allvarliga fallen av nedskräpning. Regeringen ansåg också att möjligheten
till en mer direkt och effektivare sanktion skulle utgöra en tydligare markering från
samhällets sida om nedskräpningsförbudets betydelse även i de mindre allvarliga
fallen, som ofta drabbade närmiljön. I propositionen framhålls även att andra åtgärder såsom informationskampanjer och liknande har betydelse för att uppnå den
moralbildande effekten av ett generellt förbud, vilket i slutändan förväntas resultera
i minskad nedskräpning. 4
2.1.3 Ringa nedskräpning är inte straffbart
29 kap. 11 § möjliggör undantag från straffansvar för nedskräpningsförseelse som
är ringa. Undantaget gäller även andra brott mot straffbestämmelserna i 29 kap.
miljöbalken, bland annat brott mot områdesskydd 2 §, för miljöfarlig kemikaliehantering 3 §,h för otillåten avfallstransport 4 § samt nedskräpningsförseelse 7a §.
Undantaget från straffansvar för gärningar som är att betrakta som ringa är alltså
inte unikt för nedskräpning. Lagstiftarens avsikt har under lång tid varit att nedskräpning som framstår som bagatellartad inte ska medföra straffansvar.5 Förseelser som att slänga enstaka småskräp som papperslappar, fimpar eller äppelskrottar
har i linje därmed inte ansetts ha ansågs ett sådant straffvärde som motiverar
3
4
5

Prop. 2010/11:125 om nedskräpning, s. 18
A. a. s. 15
Prop. 1997/98:45 Del 2 MIljöbalk, s. 312
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straffansvar. Utgångspunkten för bedömningen av vad som skall anses utgöra ringa
brott ska vara det intresse som den ifrågavarande bestämmelsen omedelbart avser
att skydda.
I samband med förslag till ändring i naturvårdslagen 1970 underströk Lagrådet att
nedskräpning ofta är ett resultat av ett stort antal gärningar som var för sig är relativt oskyldiga men sammantaget bidrar till en mer omfattande och allvarlig nedskräpning. Lagrådet anförde också att det för att motverka sådan kollektiv nedskräpning skulle krävas att varje enskild gärning är förbjuden och straffbar.6 Vid
införandet av brottstypen nedskräpningsförseelse ansåg regeringen att sådana överväganden från tidigare lagstiftningsärendena alltjämt var relevanta. 7 Samma avgränsning kommer till uttryck i bilaga 3 till Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott: ”att kasta bort en bussbiljett, en cigarettfimp, ett
kolapapper, ett tuggummi eller liknande är normalt att anse som en ringa förseelse
och är inte förenad med straffansvar”. Vid bedömningen av om en gärning är att
betrakta som ringa eller inte finns utrymme att bland övriga omständigheter, att
beakta om den enskilda nedskräpningen utgjort ett led i en kollektiv nedskräpning.8
Detta innebär en möjlighet att beakta allvaret i en kollektiv nedskräpning vid bedömningen av enskilda gärningar men exakt hur och i vilken omfattning har inte
prövats i praxis.
Den svenska lagstiftningen till skydd för miljön kan sägas bygga på en avvägningstanke. Ett visst mått av miljöförstöring och andra störningar kan därför accepteras när andra intressen kan anses motivera det.9 Avsikten med straffrättsliga normer är att de ska förebygga sådana skador av mänskligt handlande som samhället
inte kan acceptera.10 Kriminaliseringen i enskilda fall bör då syfta till att avhålla
människor från handlingar både genom straffhotet som sådant och genom moralbildning.11 De allmänpreventiva effekterna av kriminalisering har generellt värderats relativt högt eftersom miljöbrottslighet i hög grad styrs av rationella överväganden snarare än impulser. Avsikten med miljöstraffrätten är att åstadkomma en
allmänpreventiv effekt både direkt (avskräckande genom straffhot) och indirekt
(avskräckning genom moralbildning).12
Det faktum att en förbudsbestämmelse är kopplad till en sanktionsmöjlighet anses
kunna ha en allmänpreventiv effekt även om den i praktiken utnyttjas i begränsad
6

(Prop 1970:157 Förslag till ändring i naturvårdslagen, s. 113 f.

7

(Prop. 2010/11:125 Nedskräpning, s. 21.

8

A. a. s. 21

9

du Rées 2002–s.17-18). Miljöstraffrätten i praktiken .

10
11
12

Träskman, Miljöbrott och miljöbrottslingar 1994 s. 125.
Jareborg, 2001, Allmän kriminalrätt s. 47
du Rées 2002 Miljöstraffrätten i praktiken, s. 17–18.
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utsträckning. Den moralbildande effekten av ett förbud förstärks bland annat av
informationsspridning om förbudet och sanktionen vid utbildningar och liknande.
Det finns omfattande speciallagstiftning på en rad områden där tillsynen av regelverkets efterlevnad är ganska begränsad, men där det ändå anses motiverat med en
sanktion kopplad till förbudet.
Mot bakgrund av den moralbildande effekten av ett generellt förbud är all form av
nedskräpning förbjuden genom 15 kap. 26 § miljöbalken. Regeringen resonerar i
motiven till bestämmelsen om nedskräpningsförseelse i termer om allmänprevention och moralbildning när man anger att ett av skälen till ändringarna är att tydligare inskärpa att det är otillåtet att skräpa ner. Möjligheten att utfärda ordningsbot
får anses ge uttryck för den individualpreventiva tanken där man genom en effektfull, enkel och snabb lagföring vill inskärpa hotet om sanktion hos de som skräpar
ner. Den allra mest bagatellartade nedskräpningen som inte är straffbelagd är också
den som framstår som minst överlagd.

2.2 Nedskräpningsboten i praktiken
2.2.1 Användningen av nedskräpningsboten
I och med att nedskräpningsboten infördes fick polisen en möjlighet att, när en
person blir tagen på bar gärning med att slänga skräp på marken, direkt på plats
utfärda ordningsbot. Tidigare var polisen tvungen att upprätta en anmälan och
ärendet hanterades sedan via åklagare genom strafföreläggande eller domstolsprövning. I figur 1 nedan redovisas hur många nedskräpningsböter som har delats
ut sedan införandet i juli 2011.
Figur 1. Antalet godkända ordningsbotsförelägganden för nedskräpningsförseelse som
meddelats under perioden juli 2011 – 2015.

Källa: RIOB-rättsväsendets informationssystem för ordningsbot.
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Det har vid olika tillfällen lyfts fram att ordningsboten för nedskräpningsförseelse
används för sällan13 och att den därmed inte fungerar som det var tänkt. Antalet
personer som bötfälls beror både på syftet med boten, hur ordningsboten är utformad och hur polisen arbetar.
För att polisen ska kunna meddela ett föreläggande om ordningsbot för nedskräpningsförseelse krävs att personen i fråga tas på bar gärning. Polis och förövare
måste därmed befinna sig på samma plats när brottet sker. Idag sker inte riktad
kontrollverksamhet avseende nedskräpningsförseelse i någon nämnvärd omfattning, som polisen bedriver när det gäller till exempel föreläggande av ordningsbot
för fortkörning eller andra trafikbrott. Det innebär att polisen mycket sällan patrullerar i ett område med huvudsyfte att bötfälla personer som skräpar ned, vilket
innebär att det är slumpen som avgör om någon ska ertappas med nedskräpning av
polis. Enligt uppgift från polisen är det vanligast förekommande med en tillsägelse
att plocka upp skräpet, och det är först när personen i fråga inte följer uppmaningen
som en ordningsbot skrivs ut.
Om den som har förelagts med en ordningsbot för nedskräpning inte godkänner
ordningsboten hanteras ärendet av åklagare. I tabell 1 nedan framgår antalet fall av
nedskräpning och nedskräpningsförseelse som hanterats av åklagare och/eller domstol under åren 2008–2014. Det är tydligt att antalet nedskräpningsbrott (7 §) som
lagförts via åklagare eller domstol har minskat fram till 2014. En jämförelse med
figur 1 ovan visar att det endast är en liten andel av nedskräpningsförseelserna som
inte hanteras genom ordningsbot. Under 2014 delades till exempel 195 nedskräpningsböter ut enligt figur 1, medan endast tio nedskräpningsförseelse hanterades
via åklagare eller domstol.
Tabell 1. Antal brott av nedskräpning som lagförts via åklagare eller domstol, antal ordningsbotsförelägganden för nedskräpningsförseelse samt det totala antalet lagföringar.

Åklagare/domstol

Polisen ordnings-bot

År

§7

7a §

Totalt

Ordningsbot 7a §

Totala antalet lagföringar

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

60
57
52
53
56
28
23

8
15
17
10

60
57
52
61
71
45
33

261
289
243
195

60
57
52
322
360
288
228

Källa: Statistik från BRÅ och RIOB.
13

Se t.ex. http://www.dn.se/sthlm/sex-botfalldes-under-hela-2015-for-nedskrapning/,
http://www.dn.se/sthlm/stadens-stadning-far-hard-kritik/, http://www.hsr.se/nyhet/2015/fyra-ar-medskrapboten-allt-farre-skrapboter-skrivs-ut
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Siffrorna ovan indikerar att nedskräpningsboten uppfyller syftet om att vara ett
effektivare sätt att lagföra mindre allvarliga brott. Det huvudsakliga syftet med
införandet av nedskräpningsboten var inte att utvidga polisens arbete med nedskräpningsbrott utan att göra deras arbete effektivare.
Det sammanlagda antalet nedskräpningsbrott (7 §) och nedskräpningsförseelse (7a
§) som lagförts genom ordningsbot respektive via åklagare och domstol är efter
lagändringen 2011 fler än antalet brott som dessförinnan lagfördes som nedskräpning (7 §). Det krävs betydligt mer resurser för att hantera ett brott mot nedskräpning via åklagare och domstol än genom ett ordningsbotföreläggande utfärdat av
polisen. Sedan nedskräpningsboten infördes är det alltså totalt sett fler som har
sanktionerats för att ha skräpat ner, samtidigt som det är fler som har sanktionerats
på ett effektivare och mindre resurskrävande sätt.
2.2.2 Operativa erfarenheter från polisen
I polisens systemstöd för Polisens Underrättelsemodell (PUM) kan planerade operativa insatser beskrivas och följas upp14. Där finns sedan 2011 fyra insatser där
nedskräpning berörs.15 Nedskräpning är ofta ett målområde bland flera andra inom
en större planerad insats, vanligtvis i samband med festivaler, cruisingar eller liknande evenemang, vilket visar att polisen i vissa fall har jobbat aktivt med nedskräpning.
Att man inte upprättat fler rapporter, till exempel i form av ordningsbot, verkar i
flera fall ha berott på att nedskräpare och arrangörer med flera. följt uppmaningar
om att plocka upp skräp. I något fall har rapporter inte upprättats då besökare lagt
sopor i direkt anslutning till uppsatta men redan fulla sopkärl på aktuella evenemangsområden.
I kortintervjuer med fyra operativa chefer, från norr till söder, bekräftas bilden av
att inga insatser har genomförts där nedskräpning har varit huvudsyftet. Likaså
bekräftas bilden av att nedskräpning ibland har varit ett av flera målområden inom
ramen för andra planerade insatser. Samtliga chefer ger uttryck för att ordningsboten mot nedskräpning är ett bra verktyg. Ordningsbot skrivs förhållandevis sällan ut
men ger kraft bakom orden när polisen uppmanar någon att plocka upp alternativt
inte kasta skräp.
Inom polisen är arbetsmodellen med medborgarlöften ett prioriterat arbetsområde
som är under införande. Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor
14

Detta avsnitt bygger på muntlig kontakt med Krister Sandqvist, polisen

15

Sökfunktionen i systemet är så utformad att det finns risk att man missar insatser som ändå egentligen skulle kunna hänföras till vissa områden om ”fel” sökord används, i detta fall ”nedskräpning” och
”skräp”. Alla planerade insatser är inte heller dokumenterade i systemet.
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och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och
säkra. Samtidigt får polisen genom medborgarlöften möjlighet att berätta vad man
gör och om resultatet av sitt arbete. Medborgarlöften syftar till ett effektivare
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att polisen bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets
aktörer. Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och ingår i
övrig verksamhetsplanering.
Det kan noteras att polisen i region väst har arbete mot nedskräpning som ett av tre
medborgarlöften i Angered. Medborgarlöftet har kommit till stånd efter dialoger
med framförallt lokala fastighetsägare och hyresvärdar.

2.3 Samband mellan nedskräpningsboten och
nedskräpning
För att det ska vara möjligt att dra slutsatser om vilken styreffekt införandet av
nedskräpningsboten har haft på nedskräpningen krävs att det går att identifiera ett
samband mellan införandet av boten och mängden skräp som kastas. Det krävs
också bra dataunderlag för utfärdade böter respektive om nedskräpning och människors beteende innan och efter att boten infördes. Det finns idag relativt bra underlag om nedskräpningsboten. Däremot saknas underlag om människors beteende
för och efter införandet av boten. Det finns idag data, insamlade av Håll Sverige
Rent, avseende skräpmängder från ett tiotal kommuner. Som ovan nämnts sker
mätningarna med olika frekvens i olika kommuner och det finns ingen nationell
statistik. Det dataunderlag som samlats in genom Håll Sverige Rent bedöms inte
vara tillräckligt för en utvärdering av vilken styreffekt nedskräpningsboten har haft
på nedskräpningen.
Även om dataunderlagen blir bättre skulle det med stor sannolikhet vara svårt att
skilja ut just botens påverkan på nedskräpningen jämfört med andra faktorer såsom
kommunernas egna informations- och insamlingssatsningar samt andra yttre faktorer såsom väder, evenemang med mera.
Förmodligen har själva införandet av nedskräpningsboten haft större påverkan på
nedskräpningen än vad antalet utdelade böter per år indikerar. Antalet böter som
delas ut i en kommun kan antas ha liten påverkan på människors beteende, om de
inte får stora rubriker i lokaltidningen, eller på annat sätt uppmärksammas.

2.4 Möjliga förändringar
Även om det inte har varit möjligt att direkt utvärdera vilken styreffekt nedskräpningsboten har haft, ger analysen ovan indikationer på att nedskräpningsboten är ett
effektivt verktyg för polisen och att syftetatt effektivisera polisens arbete, har uppfyllts. Eftersom problemet med nedskräpning kvarstår, och kritik har framförts mot
16
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nedskräpningsboten har Naturvårdsverket valt att se över vilka möjliga förändringar som skulle kunna göras för att öka påverkan på nedskräpning.
2.4.1 Böter även för ringa nedskräpning?
Det har på senare tid förespråkats att ordningsbot borde kunna utfärdas även när
någon skräpar ner genom att kasta enstaka fimpar. Exempelvis anser Håll Sverige
Rent att det inte är rimligt att straffstadgandet inte omfattar detta det mest förekommande skräpet.16
Mot bakgrund av att den totalt sett största mängden skräp i tätorter består av just
fimpar, snus och annat mindre skräp, som isolerat sett kan utgöra typexempel på
ringa och därmed straffria gärningar, är det rimligt att diskutera betydelsen av den
kollektiva nedskräpningen i förhållande till den enskilda gärningen.
Nedskräpning i form av cigarettfimpar och annat småskräp är ett förfulande och i
många fall störande inslag i närmiljön. Minskad nedskräpning vore önskvärt. Varje
straffrättslig sanktion måste dock vara relevant och stå i proportion till allvaret i
gärningen.
Som redovisats ovan har lagstiftaren under lång tid ansett att de allra minsta nedskräpningsöverträdelserna inte ska vara straffbelagda. I diskussionen angående en
utvidgning av det straffbara området bör beaktas att nedskräpningsbrotten i sin
nuvarande utformning omfattar ansvar också vid oaktsamhet, det vill säga att den
skulle kunna tillämpas på situationer där någon till exempel genom slarv råkar
tappa ett kassakvitto på marken eller där vinden blåser iväg en servett eller liknande. Även om nedskräpning med exempelvis cigarettfimpar är både otillåten och
mycket vanligt förekommande behövs ett underlag som tydligare än det som finns
idag visar på risken för skada på miljön, om det ska anses vara motiverat att förändra lagstiftningen så att precis all nedskräpning ska bötfällas.
Det har under arbetets gång kommit in förslag om att det skulle vara tillräckligt att
ändra riksåklagarens föreskrifter för att uppnå att ordningsbot ska kunna meddelas
också när någon skräpar ner med fimpar. Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för nedskräpningsförseelse bygger på bemyndigandet i 48 kap. 14 § andra och
tredje stycket rättegångsbalken, och skall uppfattas som en anvisning för tillämpning av gällande straffbestämmelser så som lagstiftaren utformat dessa. Riksåklagarens föreskrifter återger endast det undantag för ringa förseelse som lagstiftaren
anvisat i lagen och dess förarbeten (prop. 2010/11:125 s 42). Bemyndigandet innefattar inte ett mandat att meddela föreskrifter i strid med en av riksdagen meddelad
strafflag. En ändring av det straffbara området kan således bara ske genom en
lagändring.

16

Håll Sverige Rent 2016, Skräprapporten 2016 s. 43.
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Ringa-undantaget i 29 kap. 11 § miljöbalken, kopplar till flera straffbestämmelser.
Därför bör också omfattningen av undantaget kopplat till 7a § även fortsättningsvis
rimma med undantaget avseende de andra bestämmelserna i 29 kap.
2.4.2 Höja bötesbeloppet
När lagstiftaren inför eller ändrar olika straffbestämmelser bestäms också straffskalan för brottet/förseelsen. Det är sedan domstolarna och de rättstillämpande myndigheterna som inom ramen för straffskalan ska mäta ut straff i det enskilda fallet.
Enligt 48 kap. 14 § 3 stycket rättegångsbalken har Riksåklagaren bemyndigats att
bestämma bötesbeloppen för förseelser som kan lagföras genom ordningsbot. Bemyndigandet ska ses som en del av den nämnda rättstillämpningen.
Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott föreskriver
800 kr i bötesbelopp för nedskräpningsförseelse. Beloppet ligger i nivå med vad
som föreskrivs för exempelvis förargelseväckande beteende genom offentlig urinering och vissa med nedskräpningsförseelse någorlunda jämförbara förseelser mot
ordningslagen. Det har mot bakgrund av den ordning som gäller för fastställande
av bötesbeloppen inte ansetts möjligt eller påkallat att inom ramen för detta uppdrag föreslå justeringar beträffande bötesbeloppet.
I stället för att höja bötesbeloppet skulle man, rent teoretiskt, kunna införa dagsböter. Det skulle dock i praktiken innebära ett slopande av brottstypen nedskräpningsförseelse och en återgång till en med nedskräpning gemensam straffskala som
innefattar dagsböter. Möjligheten att lagföra förseelser genom ordningsbot skulle
därmed försvinna, vilket vi tycker är olämpligt.
2.4.3 Polisens användning av nedskräpningsboten
En väsentligt ökad användning av nedskräpningsboten skulle kräva en prioritering
av företeelsen hos Polismyndigheten. Huruvida en sådan prioritering ska göras och
vilken omfattning den i så fall ska ha bör sättas i ett sammanhang där även förebyggande aktiviteter tillsammans med andra aktörer ingår. En sådan utredning är
inte möjlig att göra inom ramen för detta uppdrag.
2.4.4 Administrativa sanktioner
Det har skett en utveckling mot att administrativa sanktioner meddelas vid regelöverträdelser vid sidan av det straffrättsliga systemet. Administrativa sanktioner har
med tiden införts på en rad områden, inte minst på miljöområdet, men också inom
finansiell reglering och på marknadsrättens område samt för att motverka karteller.
Ett tydligt exempel på administrativa sanktioner är skattetillägg, som helt ersatt
straff för mindre allvarliga överträdelser på skatteområdet. Skatteverket fattar beslut om skattetillägg i fall där en skattskyldig objektivt sett lämnat en oriktig uppgift. För sanktion med skattetillägg krävs alltså vare sig uppsåt eller oaktsamhet.
Skattetillägg träffar alltså även mindre allvarliga skattebrott och fel som har andra
orsaker.
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En fördel med administrativa sanktioner är att beslut fattas av en förvaltningsmyndighet utan att involvera varken polis, åklagare eller allmän domstol. En annan
fördel, som redan berörts, är att administrativa sanktioner inte förutsätter uppsåt.
Typiskt sett räcker det med att en regel har överträtts och att det har blivit fel.
Från början användes administrativa sanktioner framför allt för att avlasta rättsväsendet för så kallad bagatellartad brottslighet. Numera tillämpas administrativa
sanktioner även mot förhållandevis grava överträdelser och anses som en mer
kännbar sanktion (höga belopp) mot företags överträdelser än vad som är möjligt
inom ramen för det straffrättsliga systemet.17
För att undvika att allt fler straffbestämmelser införs i lagstiftningen har administrativa sanktioner alltmer ansetts som ett alternativ.18 Även sådant som tidigare varit
straffbelagt omfattas då stället av administrativa sanktioner, så kallad sanktionsväxling.
Under arbetets gång har bland andra Håll Sverige Rent föreslagit att administrativa
sanktioner ska införas för nedskräpningsförseelser. Naturvårdsverket ser ett antal
problem med en sådan sanktionsväxling. Den främsta invändningen är att föreläggande om ordningsbot till sin natur är en förenklad och effektiv sanktionsform som
kan utfärdas av polis på plats utan senare medverkan av åklagare och domstol. Av
tidigare refererade förarbeten till nedskräpningsboten var det också det huvudsakliga syftet med reformen. Att ersätta nedskräpningsboten, ett enklare och snabbare
förfarande som tar mindre av samhällets resurser i anspråk, med en administrativ
sanktion,t.ex. en nedskräpningsavgift är oklokt ur effektivitetssynpunkt.
De flesta befintliga administrativa sanktioner beslutas av förvaltningsmyndigheter
eller kommunala förvaltningar som inom ramen för myndighetsutövning utför
kontroll- och tillsynsuppgifter. Dessa myndigheter och förvaltningar är också de
som möter dem som kan bli föremål för sanktioner och därigenom är ”först på
plats”. Att i stället vända sig till polis och åklagare skulle vara en onödig omväg för
mindre allvarliga överträdelser. På miljöområdet är det ofta den kommunala miljöförvaltningen som i arbetet med miljötillsyn upptäcker felaktigheten, och därmed
kan fatta beslut om en miljösanktionsavgift. Det faller sig därvid naturligt att tillsynsmyndigheten också har rådighet att besluta om sanktion.
Men mindre allvarlig nedskräpning, nedskräpningsförseelse, som är straffbelagt
genom 7a §, sker oftast inte inom ramen för någon verksamhet som står under
tillsyn av någon förvaltningsmyndighet eller kommunal förvaltning. Nedskräp17

Zila, J. (1992). I stället för straff: sanktionsavgifter som kriminalpolitiskt medel mot bagatellbrottslighet. Akademisk avhandling vid Stockholms universitet. Stockholm: Juristförlaget.
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SOU 2013:38. Vad bör straffas? Stockholm: Fritzes
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ningen sker i huvudsak som enskilda gärningar utförda av enskilda personer. Kontrollen ryms inte inom den kommunala tillsynen enligt miljöbalken och det finns
därmed ingen naturlig kontaktyta mellan någon tillsynsmyndighet eller kommunal
förvaltning och nedskräparna. För att at införa ett system med sanktionsavgifter
skulle det därför sannolikt behövas en ny myndighetsstruktur. I debatten förekommer argument för att kommunala vakter i likhet med patrullerande polis skulle
kunna upptäcka och bötfälla nedskräpare som tas på bar gärning. Naturvårdsverket
anser att samma problematik föreligger för detta som för polisens arbete exempelvis med att någon måste tas på bar gärning.
Vill man införa möjlighet till administrativ sanktion ligger det närmast tillhands att
införa en helt ny yrkesgrupp som tar hand om dessa, jämförbar med naturvårdsvakter och fisketillsynsmän, vilka är förordnade av länsstyrelserna och har rätt att rapportera miljöbrott. Dessa är dock knuta till specifika geografiska områden till skillnad från polisen, som har ett bredare bemyndigande.. Eftersom nedskräpningsbrott
kan ske i de mest skiftande miljöer är detta bredare bemyndigande nödvändigt.

2.5 Slutsatser
Svårt att se samband mellan nedskräpningsbot och minskad nedskräpning
Det dataunderlag som samlats in genom Håll Sverige Rent bedöms inte vara tillräckligt för att ensamt utgöra grund för en utvärdering av vilken styreffekt nedskräpningsboten har haft på nedskräpningen. Det är därmed inte möjligt att med
befintligt underlag dra slutsatser om införandet av nedskräpningsboten har haft
någon effekt på nedskräpningen. Även om underlagen skulle vara utförligare och
mer heltäckande skulle det dock med stor sannolikhet vara svårt att skilja ut just
botens påverkan på nedskräpningen i förhållande till påverkan från andra åtgärder
och yttre faktorer.
Ordningsboten har sin styrka i signalvärdet, den förenklar polisens arbete och
avlastar rättssystemet
Den lagändring varigenom brottstypen nedskräpningsförseelse infördes 2011 avsåg
i huvudsak att förenkla och effektivisera för polis och åklagares arbete vid lagföring av mindre allvarliga fall av nedskräpning. Regeländringen har i praktiken
också fått den effekten.
Genom att effektivisera sanktionsmöjligheterna avsåg lagstiftaren att inskärpa att
all nedskräpning är förbjuden. Införandet av ordningsboten innebar i sak inte att
fler gärningar skulle bli straffbara än vad som var fallet tidigare. Eftersom allmänpreventionen värderats högt utgör inte antalet utdömda böter ett tillförlitligt mått på
framgång, det är därför viktigt att inte se alltför mycket till antalet utdömda böter.
Ordningsboten har sin styrka i signalvärdet och i möjligheten till utfärdande av bot
när förutsättningarna är uppfyllda. Ordningsboten i kombination med insatser för
informationsspridning och medvetandegörande åtgärder såsom kampanjer mot
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allmänheten och utbildning i skolor och liknande blir tillsammans en helhet av
olika styrmedel för att minska nedskräpningen.
Naturvårdsverket anser det är olämpligt att införa administrativa sanktioner så som
exempelvis en miljösanktionsavgift då det idag inte finns någon naturlig tillsynsmyndighet. Det skulle i praktiken förutsätta en ny yrkesgrupp vars arbetsuppgift
skulle likna polismyndighetens.
Inga böter för ringa nedskräpning
All nedskräpning är idag förbjuden. Den minst allvarliga nedskräpningen är dock
inte straffbelagd.
Nedskräpning med cigarettfimpar är både otillåten, mycket vanligt förekommande
och har negativ påverkan på trivseln. För att det ska anses vara motiverat och proportionerligt att utöka bötfälla precis all nedskräpning behövs dock ett underlag
som tydligare än det som finns att tillgå idag visar på risken för skada på miljön.
Riksåklagaren bestämmer genom sina föreskrifter bötesnivån för olika förseelser
utifrån allvaret i gärningen. Beloppet ska också vara detsamma för olika gärningar
med jämförbara straffvärden. Det är inte möjligt att inom ramen för detta uppdrag
utreda och föreslå eventuella förändringar av bötesbeloppet för nedskräpning, eftersom frågan om en höjning av ligger inom ramen för Riksåklagarens bemyndigande.
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3 Nationellt förebyggandearbete
Enligt regeringsuppdraget ska Naturvårdsverket utreda och föreslå hur det nationella förebyggandearbetet mot nedskräpning kan säkerställas.
Naturvårdsverket har i denna redovisning använt ordet ”säkerställas” i bemärkelsen
att regler, vägledning och andra ramverk finns och att det finns aktörer och rollfördelning liksom de finansiella förutsättningarna.
Vad som ingår i ett förebyggande attityd- och beteendearbete kan ibland vara svårt
att definiera. Verket menar i denna redovisning att städning som sker i lärande
syfte, såsom skräp-plockardagar, främst är ett förbyggande arbete med attityder och
beteenden. Det är däremot inte den nationella och kommunala uppstädningen av
nedskräpade områden, eller bortstädning av internationellt ilandflutet skräp och
mindre mängder skrot i naturen.

3.1 Exempel på nationellt förebyggandearbete
mot nedskräpning
Ett framgångsrikt arbete för att minska nedskräpningen i Sverige kräver insatser på
många områden. Naturvårdsverket har i denna redovisning valt att ge följande
exempel på vad som kan anses ingå i ett nationellt förebyggandearbete för att
minska nedskräpningen:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Lagstiftning
Vägledning
Nationell avfallsplan
Forskning
Uppföljning och kunskapsinsamling
Internationellt arbete
Attityd- och beteendefrågor

Den enda bortforsling av skräp som görs på nationell nivå utförs av Trafikverket.
Myndigheten ansvarar för städningen längs de allmänna vägar där staten är väghållare. Operativt arbete på lokal nivå, såsom städning, att tillhandahålla papperkorgar, förebyggande arbete med mera, anser vi inte ingår i ett nationellt förebyggande
av nedskräpning. Detta lokala arbete görs idag av kommunerna, idrottsföreningar
med flera.
A. Lagstiftning: Nedskräpning regleras genom miljöbalken, lagen om gaturenhållning och skyltning och i viss mån i plan- och bygglagen. Lagarna sätter
ramarna kring att förbjuda nedskräpning och vem som är ansvarig för att städa
en nedskräpad plats. I detta regeringsuppdrag har Naturvårdsverket enbart haft
i uppdrag att titta på lagen om gaturenhållning och skyltning.
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Enligt miljöbalken ska kommuner ta fram kommunala avfallsplaner. I de nya
föreskrifter som Naturvårdsverket håller på att ta fram, och som styr vad de
kommunala avfallsplanerna ska innehålla, finns ett föreslås att kommuner ska
ta fram mål och åtgärder för att minska nedskräpningen.
B. Vägledning: Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent har tagit fram vägledning
om strategiskt arbete i nedskräpningsfrågor.19 Vägledningen är avsedd att stötta
kommunernas strategiska arbete för att minska nedskräpningen och sprida kunskap om metoder, verktyg och arbetssätt. Naturvårdsverket arbetar även löpande med tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner.
C. Nationella avfallsplanen: Enligt avfallsförordningen ska Naturvårdsverket ta
fram en nationell avfallsplan och ett program för att förebygga avfall. Nedskräpning är ett prioriterat område i den nu gällande avfallsplanen. Naturvårdsverket håller just nu på att ta fram förslag till en ny avfallsplan. Uppdraget ska
redovisas till regeringen i mars 2017.
D. Forskning: Via Miljöforskningsanslaget kan Naturvårdsverket finansiera
forskning. I dagsläget finns det inga planer eller beslut om att forska på nedskräpning. Naturvårdsverket ser att det visserligen finns behov av forskning
och utveckling om nedskräpningens miljömässiga, sociala och ekonomiska
konsekvenser. Kopplingen mellan marin nedskräpning och mikroplaster och att
kunskapen behöver öka om effekter på ekosystemnivå när det gäller marin
nedskräpning är andra identifierade frågor. Inget av dessa områden är dock direkt kopplat till att förebygga nedskräpning.
E. Uppföljning: Uppföljning av om nedskräpningen ökar eller minskar görs
främst genom mätningar av mängden skräp. Skräpmätningar görs i ett trettiotal
kommuner och resultaten av mätningarna redovisas varje år i Håll Sverige
Rents skräprapport.20 Idag sker även övervakning av skräp på 16 stränder längs
med Sveriges kust. Den statistik som finns är inte tillräcklig för att ge en bild
av hur nedskräpningen utvecklas på nationell nivå. Naturvårdsverket menar
dock att det inte är motiverat i dagsläget med en utökad uppföljning.
F. Internationellt arbete: Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
deltar i internationella sammanhang inom nedskräpningsområdet. Havs- och
vattenmyndigheten samordnar det nationella arbetet inom havsmiljökonventionerna HELCOM och OSPAR. Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent deltar
i arbetet med Östersjön som bedrivs av HELCOM.

19

Strategiskt arbete för minskad nedskräpning – Vägledning för kommuner, (2013), Naturvårdsverket,
Rapport 6551, ISBN 978-91-620-6551-5.

20

Håll Sverige Rent 2016, Skräprapport 2016.
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G. Attityd- och beteendefrågor: En viktig del i det förebyggande arbetet är att
påverka potentiella nedskräpare så att de inte slänger skräp på marken. På nationell nivå har Håll Sverige Rent en framträdande roll. Stiftelsen har formellt
funnits sedan 1983 och bedriver attityd- och beteendepåverkan för att minska
nedskräpningen.

3.2 Nationella aktörer som arbetar med att
förebygga nedskräpning
Nedan beskrivs ett antal – men långt ifrån alla – aktörer som på olika sätt arbetar
med att förebygga nedskräpning.
3.2.1 Huvudansvar hos statliga myndigheter
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket har centralt tillsynsvägledningsansvar för nedskräpning enligt
miljöbalken (1998:808) och centralt tillsynsansvar enligt lagen (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Myndigheten ansvarar
för tillsynsvägledning för länsstyrelser och kommuner kring arbete mot nedskräpning.
Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för genomförandet av Havsmiljödirektivet,
där nivåerna av marint skräp har betydelse för om målet god miljöstatus 2020 kan
uppnås. Myndigheten följer också upp de miljökvalitetsmål som är relaterade till
vattenmiljöer och nedskräpning i samband med dessa.
Boverket
De kommunala byggnadsnämnderna har tillsynsansvaret för att tomter hålls i ett
vårdat skick och att de sköts så att risken för olycksfall begränsas och betydande
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Boverket och länsstyrelserna ska gemensamt ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna om den
kommunala tillsynen. Tillsynsvägledningen ska ges genom råd och stöd.
Skolverket
I läroplaner, kursplaner och ämnesplaner ingår nedskräpningsproblematiken inom
ramen för att eleverna ska förstå förutsättningarna för hållbar utveckling. Nedskräpningsfrågan lyfts också i den delen av undervisningen som berör friluftslivet
och allemansrätten.
3.2.2 Huvudansvar hos civila aktörer med eller utan statligt bidrag
Avfall Sverige
Avfall Sverige, med bland annat Sveriges kommuner som medlemmar, är en
branschorganisation som verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer avfall
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återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa
sätt. Nedskräpningsfrågan är en del i detta. Avfall Sverige finansieras genom medlemsavgifter och intäkter från den affärsverksamhet som bedrivs i form av kurser,
konsultuppdrag, publikationer med mera.
Städa Sverige
Städa Sverige är en organisation, helägd av idrottsrörelsen, som har verkat i tjugo
år genom att engagera barn och ungdomar inom idrotten i att städa bland annat
längs vägar och stränder. Projekten inom Städa Sverige finansieras av näringsliv,
kommuner och organisationer.
Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet har som ändamål att främja aktiv fritid. Alla verksamhetsgrenar
bygger på ett samspel med naturen och eftersom skräp inte är en del av naturen
bedrivs ett aktivt arbete mot nedskräpning. Detta lär sig barnen redan i Skogsmulle.
Friluftsfrämjandet finansieras framför allt genom medlemsavgifter, statliga bidrag
och genom att vara förmånstagare i Postkodlotteriet.
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen lanserade 1962 kampanjen Håll Naturen Ren, vilket så
småningom ledde till att stiftelsen Håll Sverige Rent bildades. Naturskyddsföreningen har idag omlokaliserat det mesta av sitt arbete med nedskräpning till Håll
Sverige Rent, och är aktiva i dess styrelse. Föreningen har också skrivit en rapport
om marint skräp 2013.21 Naturskyddsföreningens arbete finansieras till stor del av
insamlade medel och medlemsavgifter.
Svenska stadskärnor
Svenska stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande organisation
med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Rent, snyggt och säkert är fokusområden som skapar
attraktiva städer. Detta förmedlar organisationen genom handfasta processer och
utbildningar som medlemmarna har tillgång till. Svenska stadskärnor samlar cirka
185 organisationer, företag och kommuner via medlemmar i 108 städer och orter
runt om i landet. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter,
sponsoravtal med partners samt samverkansprojekt som Svenska stadskärnor har
sökt medel för.
Håll Sverige Rent
Håll Sverige Rent är en stiftelse som arbetar för minskad nedskräpning, ökad återvinning samt för att underlätta för individer och organisationer att ta miljöansvar.
Stiftelsen bildades 1983 av Naturvårdsverket och Returpack med syfte att kam21

Raklödder till fiskarna om skräp i havet – källor, problem och lösningar, (2013), Naturskyddsföreningen.
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panjen Håll Naturen Ren, som drivits i 20 år av Naturskyddsföreningen, skulle bli
permanent.
Under de senaste åren har Håll Sverige Rent utvecklat sin verksamhet till att i
större utsträckning stötta myndigheter i deras arbete med att uppfylla mål och åtgärder kring nedskräpning. Detta bland annat genom arbete med kommunal vägledning och informationskampanjer om allemansrätten och marin nedskräpning
och.22
Håll Sverige Rent arbetar tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, företag, föreningar, skolor och förskolor. Den utvärdering23 som gjordes i samband
med Naturvårdsverkets uppdrag att genomföra en särskild satsning för att minska
nedskräpningen visar att Håll Sverige Rent är den aktör som kommunerna oftast
samarbetar med när det gäller förebyggande arbete.
Vid grundandet finansierades Håll Sverige Rent av Returpack med 4,5 miljoner kr
per år.24 1990 fördubblades finansieringen från Returpack för att fem år senare
istället tas bort helt och hållet. Ett treårigt avtal förhandlades då fram mellan Naturvårdsverket, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), Svenska Bryggarföreningen, Returpack AB och Systembolaget om en finansiering på 10 miljoner kr
per år till Håll Sverige Rent.
Idag varierar finansieringen från år till år och består framförallt av fonder och projektfinansiering från statliga myndigheter, kommuner, organisationer och företag.
De senaste åren har Naturvårdsverket betalat ut 3–4 miljoner kr per år till Håll
Sverige Rent. Havs- och vattenmyndigheten har betalat ut drygt 1 miljon kr per år
till stiftelsens kampanj Kusträddarna. Håll Sverige Rent är även förmånstagare i
Postkodlotteriet. Vissa delar av de tjänster Håll Sverige Rent erbjuder är avgiftsfinansierade, det gäller till exempel skräpmätningarna. Stiftelsen har idag inga långsiktiga avtal om finansiering.
3.2.3 Huvudansvar hos producenterna
Producenter av bland annat returpapper, förpackningar och elektriska och elektroniska produkter har ansvar för att dessa produkter samlas in och återvinns.
Producenternas ansvar när det gäller nedskräpning är aktuell eftersom det inom
ramen för de förhandlingar som just nu pågår om ett nytt paket om cirkulär ekonomi i EU finns förslag på att avfallsdirektivet ska ändras så att information exem22

PM Kraftsamling mot nedskräpning, Håll Sverige Rent 2015-10-20.
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Naturvårdsverket, 2012. Det här är ingen skräpfråga! Rapport 6494.
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6494-5.pdf?pid=3802
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pelvis till allmänheten som handlar om att förebygga nedskräpning ska finansieras
via producentansvar. Förhandlingarna kommer att pågå en bit in i år 2017 och för
närvarande är det svårt att bedöma hur det slutgiltiga avfallsdirektivet kommer att
se ut och därmed om detta förslag kommer att se ut som det gör just nu eller alls
finns kvar.
3.2.4 Finansiering av aktörerna
Alla aktörer som listas ovan är viktiga för det nationella förebyggande arbetet även
om flera av dem arbetar mycket bredare än med just bara nedskräpning. Finansiering av det nationella förebyggande arbetet mot nedskräpning ser olika ut för olika
aktörer. De statliga myndigheternas arbete finanseras genom förvaltningsanslag,
medan de olika organisationerna får sin finansiering från bland annat medlemsavgifter, statliga bidrag, projektfinansiering, insamlade medel och gåvor, intäkter från
olika verksamheter etcetera. Attityd- och beteende frågor är det område där arbetet
bedrivs av huvudsakligen andra aktörer än myndigheterna.. Naturvårdsverket har
undersökt olika möjliga finansieringsalternativ för det förebyggande arbetet med
attityd- och beteendefrågor.

3.3 Finansiering av attityd- och
beteendefrågor
Ett långsiktigt och strategiskt arbete med attityd- och beteendeförändringar underlättas av att det finns en säker finansiering. Som tidigare nämnts pågår för närvarande diskussioner i EU om producenterna ska ha ett ansvar för finansiering av
nedskräpningsförebyggande information. Naturvårdsverket har valt att i avvaktan
på beslut från EU undersöka lösningar av mer tillfällig karaktär. Även förslaget om
att kommunala avfallsplaner ska innehålla mål och åtgärder för minskad nedskräpning (se 3.1) talar för att det i dagsläget inte är motiverat att föreslå en alltför omfattande eller permanent lösning.
3.3.1 Finansieringsalternativ
Det finns flera tänkbara alternativ för att finanseria det nationella arbetet med attityd-och beteendeförändringar. Nedan listas och beskrivs kort de alternativ som har
identifierats i denna utredning, samt om de är aktuella att gå vidare med eller inte.
Avgift-fond alternativ
Ett alternativ som lyfts är att via en fond finansiera nationellt förebyggande arbete
mot nedskräpning. Fonden skulle finansiseras genom att produkter eller aktörer
som bidrar till nedskräpning avgiftsbeläggs. Detta är ett alternativ som kräver en
omfattande utredning, tar tid att införa i och med att det krävs ny lagstiftning och
dessutom mer har karaktär av permanent lösning. Eftersom nedskräpningen utgörs
av en mängd heterogena produkter, allt från cigarettfimpar och förpackningar till
kylskåp och bilar, finns även tydliga svårigheter både avseende vilka aktörer som
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skulle avgiftsbeläggas och hur avgifterna skulle differentieras. Av dessa skäl ser vi
inte detta som ett alternativ att gå vidare med.
Upphandling
Statlig finansiering via offentlig upphandling är ett annat alternativ. Naturvårdsverket skulle genom ett upphandlingsförfarande kunna handla upp tjänster som genom
arbete med beteende- och attitydförändringar syftar till att förebygga nedskräpning.
Det skulle i så fall ske genom öppen konkurrens bland alla företag och organisationer inom EU som uppfyller kraven i upphandlingen. En upphandling kan göras
för flera år i taget och även med möjlighet till förlängning. Kostnaden för att genomföra en upphandling består framförallt i att ta fram underlag inför upphandlingen där bland annat önskade tjänster specificeras och villkor för avtalet samt
bedömningskriterier för anbud tas fram. Kostnaderna för det löpande arbetet när
upphandlingen är gjord bedöms som små.
En fördel med ett upphandlingsförfarande är att uppdraget och finansieringen går
till den aktör som är bäst lämpad att utföra de efterfrågade tjänsterna. Ett upphandlingsförfarande gör det även möjligt att styra över vilka aktiviteter och insatser som
ska genomföras under upphandlingsperioden.
Att göra en offentlig upphandling kräver dock resurser och ett avtal bör gälla några
år för att det ska vara motiverat att genomföra. Med tanke på det förslag som diskuteras inom EU och kommunernas eventuella ansvar för förebyggande arbete ser
Naturvårdsverket för tillfället inte detta som ett alternativ att gå vidare med.
Anslag
Det förebyggande arbetet med attityd- och beteendeförändringar skulle även kunna
finansieras direkt via Naturvårdsverkets, eller annan myndighets ramanslag. Det
finns olika alternativ för hur det skulle kunna genomföras. Alla dessa alternativ
kräver dock statlig finansiering.
Anslag med villkor
Ett befintligt ramanslag kan användas där regeringen i större eller mindre omfattning genom villkor kan styra hur och till vad pengarna får användas. Ett exempel är
där det i Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2016 villkoras för anslag 1:2 att för
bidrag till ideella miljöorganisationer högst 2 miljoner kr ska betalas ut till Håll
Sverige Rent för deras arbete med att generera och förmedla kunskap och erfarenheter som bidrar till minskad nedskräpning.
Ett annat exempel är att det i villkoret specificeras krav för att medlen ska betalas
ut och hur beslutet om utbetalning ska fattas. Som exempel kan det första villkoret
för Naturvårdsverkets anslag 1:5 (miljöforskningsanslag) nämnas. Där framgår att
beslut om finansiering fattas av en styrelse efter att en överenskommelse om samfinansiering har träffats.
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Detta alternativ garanterar ingen långsiktig finansiering eftersom villkoren kan
ändras från år till år. En fördel med en villkorad finansiering via ett befintligt ramanslag är att det inte innebär några kostnader för den ansvariga myndigheten.
Anslag med förordning
För att garantera en finansiering via ett ramanslag krävs ett bemyndigande från
regeringen till Naturvårdsverket. Bemyndigandet gäller för ett nytt eller befintligt
anslag och ger Naturvårdsverket möjlighet att ta fram en förordning där det regleras hur medlen ska fördelas. Detta gäller till exempel för anslag 1:18 Klimatinvestering, där utbetalningar regleras genom förordning (2015:517) om stöd till lokala
klimatinvesteringar (klimatklivet) och anslag 13:4 Stöd till friluftsorganisationer,
som regleras genom förordning (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer.
Finansiering via ramanslag genom en förordning som specificerar hur medlen ska
fördelas, garanterar en långsiktig finansiering, men används framförallt när det
handlar om större summor som ska fördelas under en längre tid.

3.4 Slutsatser
Ramarna för nationellt förebyggandearbete är på plats
Naturvårdsverket anser att det nationella förebyggandearbetet mot nedskräpning
som det exemplifieras i redovisningen är säkerställt. När det gäller attityd- och
beteendefrågor är dock finansieringen inte säker för längre perioder.
Finansieringen av attityd- och beteendefrågor bör inte låsas fast i dagsläget
Attityd- och beteendefrågorna drivs idag i huvudsak av andra än de nationella
myndigheterna. Finansiering av arbetet sker på många olika sätt, bland annat genom statlig finansiering, medlemsavgifter och sponsring från företag. Naturvårdsverket har beskrivit flera tänkbara alternativ för att finansiria det nationella arbetet
med attityd-och beteendeförändringar. Mot bakgrund av de pågående förhandlingarna i EU om en utökning av producentansvaret ser dock Naturvårdsverket det som
mindre lämpligt att i nuläget föreslå en finansiering av detta arbete som senare blir
svår att ändra på. Som en av instiftarna till Håll Sverige Rent har Naturvårdsverket
ett ansvar för stiftelsens finansiering så länge myndigheten har ekonomiska förutsättningar.
Håll Sverige Rent är den externa aktör som tydligast arbetar med attityd- och beteendefrågor. Stiftelsen är etablerad och har redan ett uppbyggt, omfattande kontaktnätverk för att arbeta med dessa frågor.
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4 Finansieringsformer för marint
skräp
Regeringe har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ”utreda om kompletterande
finansieringsformer och/eller åtgärder för omhändertagande av marint skräp på
stränderna behövs, och i så fall föreslå olika alternativ”.
Naturvårdsverket tolkar här begreppet finansieringsform som olika alternativ för
finansiering av en aktörs insats. Kompletterande finansieringsformer tolkas därmed
som att befintliga finansieringsalternativ inte är tillräckliga eller inte kan användas
för det aktuella syftet och att nya alternativ för finansiering därför behöver tas
fram. Det betyder att till exempel en ny avgift är att betrakta som en kompletterande finansieringsform, men att ett annat sätt att använda ett befintligt statligt
anslag inte är det.

4.1 Problembild
Problemet med marin nedskräpning av stränderna förekommer i hela landet, men är
betydligt större på västkusten än i övriga delar av landet, särskilt på Bohuskusten.
De skräpmätningar som gjorts visar att det hittas lika mycket skräp på västkustens
stränder som i resten av Sverige varje år.25 En uppskattning är att cirka 80 procent
av allt avfall på västkustens stränder är ilandflutet skräp och därmed troligen kommer från andra länder.26 Uppskattningen stöds av statistik som visar att mängden
strandskräp på västkusten är större på vårarna än på somrarna. På östkusten är det
tvärtom. Det betyder att de västkustkommuner som drabbas av nedskräpningen har
små möjligheter att förebygga den, medan kommuner på östkusten har bättre förutsättningar att göra det.
Enligt en enkätundersökning från år 201227 är det enbart kommuner på
Bohuskusten som har angett att de har mycket stora problem med marin
nedskräpning. Likaså var det nästan enbart Bohuskommuner som uttryckte att de
hade önskemål om statlig finansiering av strandstädning. Endast en annan kommun
av alla de 27 intervjuade kustkommunerna förde fram liknande önskemål.
I havsmiljödirektivet är målet att alla EU:s havsområden ska ha nått en god miljöstatus senast år 2020. Havs- och vattenmyndigheten har definierat vad som kännetecknar god miljöstatus i havsmiljön i Sverige, och marin nedskräpning är ett av de
25
26

Statistik från referensstränder 2012–2015, Håll Sverige Rent. NV-0101-16
Ren och attraktiv kust i Bohuslän – bakgrund och fakta (2013) Bo Svärd, Ren Kust i Bohuslän.

27

Håll Sverige Rent (2012) Marin nedskräpning enkätundersökning gjord av Sifo på uppdrag av Håll
Sverige Rent.
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områden som påverkar bedömningen av om vi har uppnått det. Det finns också en
miljökvalitetsnorm som anger att havsmiljön så långt som möjligt ska vara fri från
avfall.
Det finns idag inga uppgifter på hur lång kuststräcka som består av skyddad natur,
men en enkel visuell kartbild visar att en stor del av havsstränderna inte är skyddade idag. Den skyddade naturen kan i vissa avseenden vara särskilt viktig att hålla
fri från nedskräpning.
Figur 2 Kartbild över skyddade områden längs Bohuskusten.
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4.2 Kommunernas kostnader för
strandstädning
I samband med förra regeringsuppdraget konstaterade Naturvårdsverket att det är
svårt att kvantifiera kostnader för strandstädning och även att få fram kostnaderna
för den städning som kommunerna utför och som kan hänföras till nedskräpning,
både på stränder och i andra områden28 Denna problembild kvarstår. Organisationen Håll Sverige Rent konstaterade förra året att endast 16 procent av kommunerna
har aktuella siffror på vad nedskräpningen kostar i deras kommun.29. I de fall där
kostnaden ändå har kunnat uppskattas utgör den en mycket liten del av kommunernas totala budget, i storleksordningen några promille till någon procent.30
En uppskattning som gjordes år 2012 av strandstädning i kommuner visar att kostnaderna för kommuner skiftar mycket och att kostnaderna för de åtta kommunerna
på Bohuskusten som fanns med i undersökningen sticker ut markant. Enligt enkätundersökningen31 är kostnaderna för strandstädning i västkustkommunerna minst
fyra gånger större än för majoriteten av de undersökta kustkommunerna och lika
stor som den totala kostnaden för all städning i en kommun, räknat som ett medianvärde för alla kommuner i Naturvårdsverkets egen undersökning i samband med
det förra regeringsuppdraget.,32
Naturvårdsverket bedömde år 2012 att kommunernas egen kostnad för städning av
Bohuskustens stränder är 10–15 miljoner kr per år.,33 Under en workshop i juni
2016 med externa aktörer inom nedskräpningsområdet bekräftade en företrädare
för Ren och Attraktiv Kust att problembilden på västkusten kvarstår. I sin inlaga till
Naturvårdsverket skriver företrädare för projektet att kostnaderna för att hålla rent
blir allt svårare att bära och att många stränder därför är ostädade. I inlagan görs
bedömningen att en fullständig strandstädning av Bohuskusten skulle kosta cirka
17 miljoner kr per år.34

28

Naturvårdsverkets slutredovisning av regeringsuppdraget Särskild satsning för minskad nedskräpning, 2013.

29

Skräprapporten 2016 (2016) Håll Sverige Rent.

30

Naturvårdsverkets slutredovisning av regeringsuppdraget Särskild satsning för minskad nedskräpning, 2013.

31

Marin nedskräpning (2012) enkätundersökning gjord av Sifo på uppdrag av Håll Sverige Rent.

32

Naturvårdsverkets slutredovisning av regeringsuppdraget Särskild satsning för minskad nedskräpning, 2011.

33

Naturvårdsverkets slutredovisning av regeringsuppdraget Särskild satsning för minskad nedskräpning, 2013.

34

Marint skräp på västkusten (2016) PM 2016-06-23 från Ren och attraktiv kust. NV-0101-16 .
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4.3 Statlig finansiering av strandstädning
Nationella insatser för strandstädning finansieras idag av både Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket.
4.3.1 Nuvarande statlig finansiering
Naturvårdsverket ger skötselbidrag via anslaget 1.3 Åtgärder för värdefull natur,
där en del av medlen används till strandstädning i skyddade områden. Kosterhavets
nationalpark, som bedöms vara en av de mest nedskräpningsdrabbade kuststräckorna i Sverige, lägger till exempel cirka en miljon kr årligen på strandstädning.
Huvudsyftet med skötselmedlen är dock inte att bekosta städning och det är länsstyrelserna och kommunerna som gör bedömningar och prioriteringar när det gäller
strandstädning i skyddade områden idag.
Jordbruksverket finansierar främst draggning av gamla nät och fiskeredskap som
blivit kvar i haven runt Sverige. En del av stödet kan även gå till att finansiera
utrustning för att samla in avfall på båtar eller i hamnar. Stödet får högst uppgå till
en miljon kronor per ansökan och ges bara till projekt där yrkesfiskare ingår. Stödet
ges inom havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 och finansieras med medel från
EU:s havs- och fiskerifond och Jordbruksverkets anslag 1:13 Strukturstöd till fisket
m.m. Inom havs- och fiskeriprogrammet för perioden 2007–2013 har cirka 14
miljoner kr betalats ut i stöd för denna åtgärd.
Havs- och vattenmyndigheten har sedan år 2011 gett nationella bidrag från anslag
1:12, till ett tjugotal projekt som berör marin nedskräpning. Totalt omfattar bidragen en summa om 24,6 miljoner kr. Inget av dessa projekt handlar enbart om
strandstädning, utan syftar till informationsinsatser, kunskapsinhämtning eller metodutveckling. Utöver åtgärdsinriktade projekt finansierar myndigheten också årlig
övervakning av strandskräp med cirka 425 000 kr, varav 125 000 kr via miljöövervakningsanslaget (1:2). I samband med detta städas referensstränderna, även om
städning inte är det primära syftet.
4.3.2

Finansieringsalternativ

Möjligheter att inkludera nedskräpning i statligt LOVA-bidrag
Sveriges länsstyrelsers möjligheter att dela ut LOVA-bidrag regleras i förordning
(2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. LOVA-bidragens fokus
ligger i att bidra till minskad tillförsel av fosfor och kväve till Östersjön och
Västerhavet samt att minska spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön vid
hantering av fritidsbåtsbottnar.35
Enligt 3 § förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt, får
stöd inte ges till åtgärder som följer av skyldighet i lag eller annan författning.
35

Havs- och vattenmyndighetens vägledning om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt, 2015, s. 5.
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Kommuner har en skyldighet att enligt 4 § lagen (1998:814) om gaturenhållning
och skyltning återställa platser, såsom stränder längs Västerhavet, i sådant skick
som med hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i
övrigt tillgodoser skäliga anspråk. Därmed kan inte LOVA-bidrag ges till kommuner, eftersom det föreligger en skyldighet för kommunerna att enligt lag hålla dessa
stränder rena.
LOVA-bidraget är inte heller avsett att omfatta strandstädning, eftersom förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt tar sikte på lokala
vattenvårdsprojekt, såsom framtagande av planer för och genomförande av kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder fosfor och kväve i Östersjön och Västerhavet samt åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar
till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen.36
Vad gäller förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
observerar Naturvårdsverket i övrigt att förordningen inte har ändrats vad gäller
regeringens restkompetens enligt den nu gällande regeringsformen. I den nu gällande förordningstexten framgår att förordningen är meddelad med stöd av den
äldre paragrafen 8 kap. 13 § regeringsformen, när det rätteligen ska vara 8 kap. 7 §
regeringsformen, efter lagändringen av regeringsformen. Naturvårdsverket föreslår
därmed att regeringen ändrar hänvisningen 8 kap. 13 § till 8 kap. 7 § regeringsformen i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt.
Naturvårdsverket ser svårigheter med att LOVA i dess nuvarande utformning
skulle inkludera stöd till strandstädning. Med en annan utformning av förordningen
skulle sådant stöd kunna vara möjligt.
Möjligheter att skapa en ny förordning för statligt stöd till strandstädning
Det finns ett stort antal förordningar om statligt stöd till olika ändamål. Förordningarna har regelmässigt beslutats med stöd av regeringens så kallade restkompetens enligt 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen.37
Naturvårdsverket anser att det är möjligt att skapa en ny förordning om statligt
bidrag för strandstädning vid Västerhavet med liknande utformning som LOVAförordningen har. Den nya förordningen bör i så fall formuleras på ett sätt som gör
att statligt stöd är möjligt att ge till kommuner trots att det framgår av lagen
(1998:814) om gaturenhållning och skyltning att kommunen har ansvar för sådana
platser. Detta eftersom dessa platser är så pass utsatta för ilandflutet skräp. Regeringen får ta ställning till om en sådan ny förordning skulle inkludera statligt stöd
till kommuner i samverkan med exempelvis ideella föreningar och stiftelser. Idag

36
37

2 § förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt.
HFD 3784-15.
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sköts strandstädningen framgångsrikt av både kommunala och andra aktörer på
västkusten.
En ny förordning skulle kunna vara utformad ungefär som förordningen (2009:381)
om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt, eller förordningen (2003:598) om
statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. En ny förordning utfärdas med stöd av
regeringens restkompetens enligt 8 kap. 7 § regeringsformen. En sådan förordning
bygger emellertid på att kommuner ansöker om att få statligt stöd för vissa åtgärder
eller projekt, vilket kan leda till att vissa kommuner eventuellt kommer att söka
mer stöd än andra. I en sådan förordning behöver det även finnas någon form av
fördelningsnyckel.
Statligt stöd till kommuner och reglerna om statsstöd
Bestämmelserna om statligt stöd finns i artiklarna 107–109 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Bestämmelserna omfattar stöd
från offentliga aktörer, såsom stat, kommun eller landsting, till ett företag som
bedriver ekonomisk verksamhet på en existerande eller potentiell marknad. Syftet
med statsstödsreglerna är enligt EU-domstolen att förhindra att handeln mellan
medlemsstaterna påverkas av förmåner som beviljats av de offentliga
myndigheterna och skadar konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss
produktion.38
Om det planerade statliga stödet till strandstädning uppfyller kriterierna nedan är
stödet att betrakta som statligt stöd och de EU-rättsliga reglerna om statsstöd måste
därmed följas.
- Stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion,
o Med ”företag” avses varje organisation – oavsett juridisk form
eller ägande – som med eller utan vinstsyfte bedriver ekonomisk
verksamhet – erbjuder varor eller tjänster på en eller flera
marknader.
- Stödet finansieras direkt eller indirekt genom offentliga medel,
- Stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen och
- Stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
När det gäller företagsbegreppet ovan har EU-domstolen i flera domar rörande
statligt stöd hänvisat till innebörden av begreppet när det förekommer i EUFfördragets övriga konkurrensregler.39 Enligt domstolens praxis omfattar det varje
enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens rättsliga form och

38
39

Prop. 2012/13:84 s. 13 och Hedelin, Kommunal konkurrensrätt, 2013, s. 299.
EU-domstolens dom den 10 januari 2006 i mål C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze m.fl., REG

2006, s. I-289, punkt 107.

35

NATURVÅRDSVERKET

oavsett hur den finansieras.40 Ekonomisk verksamhet utgörs i sin tur av all verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad.41 Det saknar
betydelse att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte.42 Det är inte heller avgörande
vilken status enheten har enligt nationell lagstiftning. Det enda relevanta kriteriet är
om enheten bedriver en ekonomisk verksamhet.43 Huruvida det finns en marknad
för vissa tjänster kan vara beroende av hur dessa tjänster är organiserade i den berörda medlemsstaten.44 Reglerna om statligt stöd gäller endast om en viss verksamhet tillhandahålls i en marknadsmiljö.45
Det statliga stödet ska i det här fallet delas ut till kommuner i samverkan med ideella föreningar och stiftelser för åtgärder i form av städning av stränder på Bohuskusten. Naturvårdsverket anser inte att ett sådant stöd uppfyller kriterierna för statligt stöd enligt ovan eftersom stödet riktar sig direkt till kommuner som i det här
fallet inte bedriver någon ekonomisk verksamhet eftersom de inte erbjuder tjänsten
”renhållning av stränder” på en marknad. Enligt Naturvårdsverket finns det för
närvarande inte heller någon exsisterande marknad för någon eventuell tjänst för
renhållning av stränder.
Stödets storlek har också betydelse vid statsstödsbedömningen och en eventuell
snedvridning av konkurrensen. I samband med det förra regeringsuppdraget om
nedskräpning bedömde Naturvårdsverket, att kommunernas egen kostnad för städning av Bohuskustens stränder kostar mellan 10–15 miljoner kr per år.46 Naturvårdsverket kan därmed konstatera att det inte rör sig om särskilt höga belopp som
Havs- och vattenmyndigheten i så fall skulle dela ut för strandstädningen.
Möjligheten att använda villkor i anslag
Det är också möjligt att ge stöd till strandstädning genom att regeringen via villkor
i anslagspost 1.12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö, anger att stöd ska ges till

40

Se exempelvis EU-domstolens dom av den 23 april 1991 i mål C-41/90, Höfner och
Elser, REG 1991, s. I-1979, punkt 21 och EUT 2012/C 8/02, Meddelande från kommissionen om tillämpningen av Europeiska unionens regler om statligt stöd på ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, punkt 9.
41
EU-domstolens dom den 12 september 2000 i de förenade målen C-180/98–C-184/98,
Pavlov m.fl., REG 2000, s. I-6451, punkt 75.
42
EU-domstolens dom den 21 september 1999 i mål C-67/96, Albany, REG 1999, s. I5751, punkt 85.
43
44
45

EUT 2012/C 8/02 punkt 9.
De förenade målen C-159/91 och C-160/91, Poucet och Pistre, REG 1993, s. 1-637.
EUT 2012/C 8/02 punkt 12.

46

Naturvårdsverkets slutredovisning av regeringsuppdraget Särskild satsning för minskad nedskräpning, 2013
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kommuner på Bohuskusten för strandstädning, för att minska miljöpåverkan på
havs- och vattenmiljöer.
Risker
Naturvårdsverket observerar att det kan finnas vissa risker med att ge stöd för
strandstädning till kommunerna. En risk är att kommunerna inte använder sig av
kommunala skattemedel för att finansiera strandstädningen och att stöd från staten
därmed endast bidrar till en bättre miljö tillfälligt och inte på längre sikt. Det är
viktigt att kommunerna inser att renhållning av stränder är prioriterat och att kommunernas ordinarie ansvar för renhållning på badstränder med mera inte omfattas
av de förslag som lämnas. Kommunala skattemedel ska användas både till att förebygga nedskräpning och till strandstädning även i framtiden.
Det finns även en eventuell risk för att det kan uppstå konflikter mellan stat och
kommun om att endast kommuner på Bohuskusten kan få stöd för strandstädning.
Kommuner vid exempelvis Östersjön skulle också kunna tänkas vilja få stöd för
liknande åtgärder. Det är viktigt att beakta likabehandlingsprincipen vid utdelning
av stöd för strandstädning. I det här fallet anser vi dock att problemen på västkusten intar en särställning, eftersom nedskräpningen i genomsnitt är mer än tio gånger
högre per meter på Bohuskusten jämfört med Sveriges övriga kuster.

4.4 Andra finansieringsformer av
strandstädning
4.4.1 Producentansvar
En genomgång av statistiken visar att förpackningar och tidningar utgör en knapp
tredjedel av det skräp som hamnar längs stränderna, oavsett om det handlar om
västkusten eller östkusten. Det innebär att bara sex procent av det marina skräpet
på västkusten består av sådant avfall som skulle ha lämnats in vid en återvinningsstation, istället för att hamna på stränderna. Det marina skräpet består ofta av
många olika fraktioner och är ibland förorenat, till exempel av påväxta alger. Därmed blir skräpet mindre attraktivt att återvinna.
I Norge föreslår också Miljødirektoratet att regeringen ska överväga att utvidga
förordningen om producentansvar så att producenter och importörer får medansvar
för att finansiera strandstädning.

4.5 Slutsatser
Extra medel till strandstädning behövs på Bohuskusten
Problemen med marin nedskräpning intar en särställning på Bohuskusten. De
skräpmätningar som gjorts visar att det flyter i land lika mycket skräp på Bohuskustens stränder som i resten av Sverige varje år. Kuststräckan är hårt drabbad av
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ilandflutet skräp och uppskattas ha mycket höga kostnader för strandstädning i
jämförelse med andra kommuner. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bedömer därför att det finns ett behov av extra medel till städning av stränder
längs Bohuskusten.
Finansieringen av de extra medlen kan ske via befintliga anslag
I dagsläget bedömer Naturvårdsverket att en statlig finansiering av strandstädning
är den mest framkomliga vägen, eftersom problemet är regionalt och skräpet till
övervägande del är ilandflutet. Om en annan finansieringslösning, exempelvis med
medel från producenter, ska övervägas krävs det ett helhetsperspektiv för finansiering av kostnaderna för nedskräpning som även inkluderar nedskräpning på land.
Det har inte legat inom ramen för detta uppdrag att utreda en sådan helhetslösning.
Idag finansieras strandstädning med både kommunala och statliga medel och med
medel från EU. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bedömer däremot att det inte behövs några nya finansieringsformer för marin nedskräpning.
Finansieringen med de extra medlen kan ske via befintliga anslag.
Enligt Naturvårdsverkets uppfattning skulle ett stöd till strandstädning sannolikt
inte bryta mot reglerna för statsstöd.
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5 Ändring i lagen om
gaturenhållning och skyltning
Naturvårdsverket har inom ramen för detta regeringsuppdrag haft att utreda och
föreslå hur lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning kan ändras så att kommunerna får ansvar för att ta hänsyn till miljöaspekter och utföra renhållning även i naturmiljöer.
Uppdragslydelsen har givetvis varit Naturvårdsverkets utgångspunkt i arbetet men
vi har också gjort en bredare översyn av lagens bestämmelser. Förslagen till regeländringar begränsas till 2 och 4 §§ som redovisas under 5.4.1 och 5.4.2. Under
5.4.3. redogör vi mer allmänt för brister i gaturenhållningslagen och vad Naturvårdsverket anser att man behöver utreda mer. Vi har i denna redovisning valt att
följa upplägget för en konsekvensanalys. Det finns därför ingen separat konsekvensanalys.

5.1 Bakgrund
Ansvaret för städning och återställning av nedskräpade områden regleras i lagen
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (nedan
kallad gaturenhållningslagen) och i 9 och 10 kap. miljöbalken samt annan speciallagstiftning.
5.1.1

Ansvaret för renhållning enligt miljöbalken

Miljöfarlig verksamhet
Verksamhet som riskerar att skada människors hälsa eller miljön utgör miljöfarlig
verksamhet i miljöbalkens mening (9 kap. 1 § miljöbalken). Om det finns risk för
att till exempel tippade massor förorenar den underliggande marken kan detta vara
att anse som en förvaring av avfall som utgör miljöfarlig verksamhet. I dessa fall
regleras ansvaret för avhjälpande av skador/efterbehandling i 10 kap. miljöbalken.
Enligt 10 kap. 2 § miljöbalken är det i första hand den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada
eller allvarlig miljöskada som också ska ansvara för dess avhjälpande. Den eller de
som lagt upp avfall på en fastighet är generellt att anse som verksamhetsutövare,
både vad avser själva uppläggningen av avfallet och den fortsatta förvaringen.
Ansvaret enligt 10 kap. 2 § är begränsat till sådan nedskräpning/uppläggning av
avfall som kan anses utgöra en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada. Kan
ingen verksamhetsutövare hållas ansvarig för nedskräpning är fastighetsägare och
tomträttshavare skyldig att svara för avhjälpande på fastighet eller i byggnad/anläggning om denne vid sitt köp kände till föroreningen eller vid köpet borde
ha upptäckt den (10 kap. 3 § miljöbalken).
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En fastighetsägare kan också göras ansvarig för nödvändiga åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka att verksamhet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön när denne i egenskap av markägare kan anses som utövare av verksamhet (2 kap. miljöbalken). Sådana åtgärder skulle kunna innefatta
städning av ett område. Ledning om när denna typ av fastighetsägaransvar aktualiseras kan hämtas i Mark- och miljööverdomstolens dom från 2006 (MÖD
2006:63). Domstolen konstaterar där att för ansvar krävs utöver den faktiska avfallsförvaringen till exempel att fastighetsägaren direkt accepterat eller indirekt
accepterat verksamhet genom att inte vidta åtgärder mot avfallsuppläggning.
Tillsyn och prövning
Kommunen har tillsynsansvar för miljöfarlig verksamhet enligt 26 kap. 3 § miljöbalken. Kommunen får enligt 9 § samma kapitel utfärda förelägganden och förbud
mot den som bedöms vara ansvarig för verksamheten. Sådana förelägganden och
förbud kan enligt 19 kap. 1 § och 21 kap. 1 § miljöbalken, överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut överklagas till mark- och miljödomstol.
5.1.2 Ansvaret för renhållning enligt gaturenhållningslagen
Gaturenhållningslagen består av regler avseende renhållning men även avseende
skyltning. Vad gäller renhållning kan lagen i huvudsak sägas fördela ansvaret mellan fastighetsägare och kommun.
Ansvarsfördelning för detaljplanelagd mark
Av 2 § gaturenhållningslagen följer att kommunerna ansvarar för renhållningen på
gator och torg, i parker och på andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan och som kommunen är huvudman för. Kommunens ansvarar för gaturenhållningen innebär att kommunen ska hindra att olägenheter för människors hälsa uppstår. Vid bedömningen av vad som innebär olägenhet kan ledning tas från definitionen av olägenhet för människors hälsa i 9 kap. 3 § miljöbalken. Där det stadgas
att: ”Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller
hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt
tillfällig.” Även trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet är faktorer som har
betydelse för omfattningen av kommunens skyldighet. Vad gäller nedskräpning har
det främst varit kravet på trevnad som varit aktuellt att ta hänsyn till. Skyldigheten
för kommunen att städa de områden som anges i 2 § gäller inte om åtgärderna ska
utföras av staten som väghållare.
Fastighetsinnehavare har en skyldighet att städa inom områden som redovisas som
kvartersmark i detaljplan, och som iordningsställts och används för allmän trafik.
Undantag görs dock för områden som ska användas för allmän trafik och som upplåtits till kommunen med nyttjanderätt eller annan särskild rätt enligt 14 kap. 18 §
eller 19 § plan- och bygglagen. I de fallen är kommunen ansvarig. Fastighetsinnehavare kan också bli skyldiga att städa på gångbanor eller andra utrymmen utanför
fastigheten som behövs för gångtrafiken (3 § gaturenhållningslagen). Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som fastighetsinnehavaren
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ska vidta (bemyndigandet i 3 § har utnyttjats enligt 1 § (1998:929) om gaturenhållning och skyltning, där kommunfullmäktige bemyndigas att meddela föreskrifter
om exempelvis kommunens renhållningsordning).
Ansvarsfördelning för icke detaljplanelagd mark
Av 4 § gaturenhållningslagen framgår att om andra platser utomhus än de som
avses i 2 § där allmänheten får färdas fritt har skräpats ned eller annars osnyggats,
är kommunen skyldig att återställa platsen i sådant skick som med hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt tillgodoser skäliga anspråk. Kommunerna har alltså ett ansvar för att återställa ett område som
skräpats ner eller osnyggats på allemansrättsligt tillgänglig mark som inte är detaljplanelagd. Sådana områden kan utgöras av skogar och stränder som allmänheten
har tillträde till enligt allemansrätten. Ansvaret gäller både kommunens egen mark
som mark som är privatägd. Renhållning av tomtplats svarar fastighetsägaren själv
för. Återställande ska ske till sådant skick som med hänsyn till ortsförhållandena,
platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt tillgodoser skäliga anspråk.
Av 4 § andra stycket framgår att dessa bestämmelser inte ska tillämpas om skyldigheten ska fullgöras av någon annan enligt lag eller annan författning eller särskilda föreskrifter. Kommunens ansvar kan alltså sägas vara sekundärt eftersom det
gäller när ingen annan ska ansvara. Gränsdragningen häremellan vållar dock idag
stora bekymmer i många kommuner. Denna problematik kommer att belysas under
stycke 5.4.1.
Tillsyn och prövning
Det är kommunen som utövar den operativa tillsynen av bestämmelserna i gaturenhållningslagen (11 § gaturenhållningslagen). Det är alltså kommunen som har rätt
och skyldighet att besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt
fall för att lagen ska följas (12 § gaturenhållningslagen). En kommunal nämnds
beslut överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut överklagas i sin tur till
allmän förvaltningsdomstol (16 § gaturenhållningslagen).
5.1.3 Övrig lagstiftning
Av 8 kap. 15 § plan- och bygglagen följer att fastighetsägare är skyldiga att hålla
sina tomter i vårdat skick och sköta dem så att risken för olycksfall begränsas och
betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Av 16 §
följer att bestämmelsen i skälig utsträckning också ska tillämpas på allmänna platser och på områden för andra anläggningar än byggnader.
I lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall respektive förordningen
(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall, finns särskilda regler om flyttning av
skrotbilar och andra fordon. Genom dessa fördelas ansvaret för bilar som lämnats
på vägar, allmänna platser och i naturen mellan polisen, Trafikverket, kommuner
och enskilda. När det gäller båtar finns även specialreglering i förordningen
(2011:658) om undanröjande av vrak som hindrar sjöfart eller fiske, lagen
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(1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd och lagen (1986:371) om flyttning
av fartyg i allmän hamn.

5.2 Problem med gaturenhållningslagen
Nedskräpning och brist på renhållning kan bland annat leda till skador på djur och
människor, spridning av kemikalier och negativa effekter för turistnäring, företagande och friluftsliv.47 Naturvårdsverket har i arbetet med regeringsuppdraget
identifierat två huvudproblem avseende omfattningen av kommunernas skyldigheter enligt gaturenhållningslagen.
Det första problemet består i att det hos många kommuner råder otydlighet om
vilket ansvar kommunen har för renhållning enligt 4 § gaturenhållningslagen. Det
andra problemet är att skyldigheten att vidta åtgärder enligt 2 och 4 § § gaturenhållningslagen främst är inriktad på människors trevnad. Det är därför endast i liten
utsträckning som åtgärder vidtas av hänsyn till växter, djur och naturmiljöer. Därutöver är den prövningsordning som gäller enligt lagen i många situationer opraktisk och ologisk. Slutligen har lagen ett omodernt och krångligt språk och en konstruktion som är svår att tillägna sig, vilket medför svårigheter att tolka och tilllämpa lagen.
5.2.1 Nedskräpning åtgärdas inte på grund svårtolkad lagstiftning
Många upplever att gränsdragningen enligt 4 § gaturenhållningslagen är otydlig.
Det som vållar problem är att avgöra när det är kommunens ansvar och när det är
andra aktörer, såsom fastighetsägare och andra som bedrivit verksamhet eller vidtagit åtgärder, som ska svara för att städa på en plats. Detta medför att nedskräpade
områden utanför detaljplanelagd mark inte städas i tillräcklig omfattning, att det tar
för lång tid innan renhållande åtgärder sätts in eller att områden ”felaktigt” städas
av fastighetsägare när ansvaret rätteligen bör ligga hos kommunen. också I vissa
fall medför detta i sin tur att onödiga resurser läggs på att reda ut ansvarsfrågan. I
flera fall har kommuner ”avsagt sig” ansvaret för renhållning av stränder och andra
naturområden och hänvisat till att det är fastighetsägarens ansvar. Det sker ibland i
kommunikation med fastighetsägarna och ibland genom icke-bindande dokument
så som olika planer. Denna osäkerhet kan ha sin grund i att det bara finns ett fåtal
vägledande domar på området.
5.2.2

Renhållning utförs inte till förmån för växter, djur och
naturmiljön
Bedömningen av vilka renhållningsåtgärder som ska utföras enligt 2 § och 4 §
gaturenhållningslagen utgår idag från att olägenheter för människors hälsa ska
hindras samt att människors upplevelse av platsen vad gäller trevnad och framkomlighet värnas. Nedskräpning är dock inte bara negativt utifrån ett hälso-, trevnads47

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efteromrade/Avfall/Nedskrapning/ Nedladdad 2016-09-20
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eller framkomlighetsperspektiv. Skräpet kan även ha negativ inverkan på växter,
djur eller naturen som sådan samt dess förmåga att producera ekosystemtjänster.
Det kan till exempel vara farliga ämnen som läcker ut och förorenar mark och vatten eller skräp som djur kan skada sig på, fastna i eller missta för föda. Idag behöver inte hänsyn tas till skräpets negativa påverkan på växter, djur och naturmiljö
vid bedömning av behovet av renhållningsåtgärder.
5.2.3 Övriga problem med gaturenhållningslagen
Naturvårdsverket anser att gaturenhållningslagen i dess nuvarande utformning är
problematisk då regleringen av många uppfattas som språkligt svår. Naturvårdsverket har haft ett flertal regeringsuppdrag avseende bestämmelser i gaturenhållningslagen och har vid dessa tillfällen från såväl kommuner som privata aktörer fått
synpunkter på att lagen i dess nuvarande utformning är svårtolkad.
Många missuppfattningar föreligger avseende kommunernas skyldigheter enligt 5
§. Lagens definitioner och ansvarsfördelning har inte följt utvecklingen exempelvis
vad gäller definitionen av vilka av de skyltar och anordningar som enligt 6 § är
tillståndspliktiga. Det är i dag alltmer förekommande att reklamskyltar återfinns
uppsatta på större fordon såsom traktorer och trailers. Dessa finns ofta placerade
längs vägar, ibland i omedelbar närhet till vägen och ibland ute i markerna såsom
en i grässlänt eller på en åker.
Det är också i många fall opraktiskt och ologiskt att ärenden enligt lagen överprövas av allmän förvaltningsdomstol.

5.3 Referensalternativ
Görs inga ändringar i gaturenhållningslagen kommer det fortfarande att finnas
oklarheter vad gäller ansvarsfördelningen mellan kommun och andra aktörer vad
gäller städning av nedskräpade områden på allmänrättsligt tillgänglig mark som
inte är detaljplanelagd. De aspekter som i första hand beaktas vid behov av städning av nedskräpade områden kommer även fortsättningsvis till stor del att vara
besökares trevnad och framkomlighet, medan den negativa påverkan nedskräpningen kan ha på växt- och djurliv och naturmiljöer inte heller fortsättningsvis
kommer att utgöra skäl för renhållning.

5.4 Förslag på ändringar
Våra förslag på författningsändringar avser i huvudsak 2 och 4 §§ i lagen. Ändringarna syftar till att tydliggöra kommunens ansvar för renhållning och ställa
högre krav på den renhållning kommunen ska utföra.
Naturvårdsverket har också analyserat lagens problematik till exempel vad gäller
att ärendena hanteras i en annan ordning än den som följer för ärenden enligt miljöbalken. Vi ser att mer strukturella och omfattande ändringar skulle kunna vara
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lämpliga. Vi föreslår inga sådana ändringar nu, eftersom vi bedömer att de bör
göras av samtliga berörda myndigheter vid en större, övergripande översyn av hela
lagen.
5.4.1 Växt- och djurliv och naturmiljön ska tillmätas större betydelse
En viktig fråga är hur långt kommunens ansvar att renhålla sträcker sig. Det finns
nästintill ingen praxis som ger ledning i bedömningen av omfattningen av kommunens ansvar, alltså i vilken utsträckning kommunen ska vidta åtgärder. Naturvårdsverket utökar i förslaget det kommunala ansvaret för renhållning av naturområden,
framförallt för icke-planlagd mark men även för planlagd mark
Mark såsom stränder och mindre och större grönområden är idag både planlagd
som park- och naturmark men även icke-planlagd. I kommuner med högt bebyggelsetryck är marken i högre utsträckning planlagd än i kommuner med lägre bebyggelsetryck. Omständigheter såsom typen av närliggande bebyggelse, historiskt
politiska värderingar etcetera kan också ha betydelse för om mark är planlagd eller
inte. I vissa kommuner är stora stadsnära naturområden planlagda.
Vad gäller renhållningen idag sker den generellt mer planerat och regelbundet av
planlagda områden än icke-planlagda. Frekvensen av kontroll och åtgärder varierar
ofta bland annat beroende på typ av område och dess geografiska placering i kommunen. Renhållningen av icke-planlagd mark är mer åsidosatt.
Kommunens ansvar för gaturenhållningen innebär idag, som beskrivits under 5.1.2,
att kommunen ska hindra att olägenheter för människors hälsa uppstår. I sin nuvarande lydelse tar både 2 och 4 §§ framförallt sikte på trevnad för människor. Av
förarbetena från 1970 framgår att bestämmelsen främst syftar till att olägenhet inte
ska uppstå för de människor som vistas i området. Uttalandet i förarbetena som
talar om skada på egendom avser troligen exempelvis skada på tama djur. 48 Vare
sig av lagtexten eller av förarbetsuttalandena framgår att bestämmelsen syftar till
att motverka påverkan på vilda djur eller växtlighet eller annan skada på naturmiljön. Mot denna bakgrund är det problematiskt att tillämpa bestämmelserna när renhållning i huvudsak är motiverat av hänsyn till naturmiljön. För att det i större
utsträckning ska vara möjligt att ta hänsyn också till växt- och djurliv och naturmiljön i övrigt bör 2 och 4 §§ tydliggöras och formuleringarna utvidgas
Naturvårdsverket föreslår därför att kommunerna även ska bli skyldiga att vidta de
åtgärder som behövs så att skada på växt- och djurlivet och naturmiljön i övrigt i
skälig utsträckning undviks. Tillägget bör göras i både 2 och 4 §§. Med det tillägg
blir det tydligt att kommunen är skyldig att städa om det till exempel finns risk för
att djur skadar sig på exempelvis byggnadsavfall och liknande som dumpats i en
skog även om skräpet är att det inte påverkar trevnaden i någon större utsträckning
48

Prop nr 157 år 1070 s 36
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eller riskerar att skada människor. I 4 § bör även förtydligas att åtgärder ska vidtas
för att hindra uppkomsten av olägenheter för människors hälsa. Detta framgår redan av 2 §. Det är dock rimligt att kraven bör ställas olika högt, så att uppkomsten
av olägenheter för människors hälsa ska hindras, medan det är tillräckligt att skada
på växt- och djurliv och naturmiljön i övrigt i skälig utsträckning undviks. Det ska
alltså finnas utrymme för en skälighetsbedömning när det gäller skada på växt- och
djurliv och naturmiljön i övrigt. Utformningen av 4 § 3 p. innebär att det för ickeplanlagd mark finns ett något större utrymme än för planlagd mark (2 § ) att vid
bedömningen av när och omfattningen av vilka åtgärder som ska vidtas ta hänsyn
till områdets beskaffenhet och användning. Det bör finnas visst utrymme för kommunerna att prioritera områden som har ett högt besökstryck eller sådana där växtoch djurlivet är mer känsligt för störningar.
För att underlätta förståelsen av 2 § bör bestämmelsen delas upp i 2 § och 2 a §.
5.4.2 Förenklad lagstiftning och tydligare ansvarsfördelning
Naturvårdsverket har sett över ansvarsfördelningen enligt gaturenhållningslagen
och därvid särskilt fokuserat på otydligheterna kring ansvarsfördelningen mellan
kommun och fastighetsägare avseende den för allmänheten tillgängliga marken.
Gemensamt för många kommuner är att de utför mer planerad och kontinuerlig
renhållning i detaljplanelagda än i icke-detaljplanelagda områden.
För att uppnå en förenklad och förstärkt lagstiftning samt en förtydligad ansvarsfördelning bör regleringen ändras i både 2 och 4 §§ gaturenhållningslagen. Regleringen i 4 § är tillbakasyftande och har regleringen i 2 § som utgångspunkt. Den är
ålderdomlig och språkligt svår varför den bör förenklas språkligt.
Som beskrivits ovan under 5.1.2 kan kommunen vara ansvarig för renhållning på
privat mark som inte är detaljplanelagd om den är allemansrättsligt tillgänglig.
Kommunens ansvar är så kallat sekundärt. Kommunen ska ansvara när inte någon
annan ska göra det med stöd av lag, författning eller föreskrifter. Gränsdragningen
mellan kommunens ansvar respektive fastighetsägarens ansvar och omfattningen
av kommunens ansvar för städning vållar i många fall oklar, vilket har lett till att
kommunerna inte fullt ut fullföljer sina skyldigheter enligt 4 §.
Naturvårdsverkets uppfattning är att kommunerna har ett mer långtgående ansvar
än vad de i vissa fall ger uttryck för i sin kommunikation med kommuninvånarna.
Det bör enligt Naturvårdsverkets uppfattning vara tillräckligt att det konstaterats att
ingen annan än kommunen ska vidta åtgärder avseende en aktuell nedskräpning,
för att kommunen ska anses vara den som är ansvarig för att städa upp. Det finns
inga formella krav på vilken utredning en ansvarig förvaltning ska ha gjort för att
utreda andras eventuella ansvar eller vilka åtgärder som ska ha vidtagits, till exempel förelägganden som överklagatas och prövats av domstol. Det är alltså tillräckligt att en ansvarig förvaltning vid en bedömning konstaterar att det inte går att
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fastställa att en viss verksamhetsutövare eller fastighetsägare är skyldig att återställa en nedskräpad plats och därmed inte vidtar åtgärder enligt annan lagstiftning.
Exempel på det kan vara ansvar enligt 2 och/eller 10 kap. miljöbalken eller enligt
regelverket avseende flyttning av fordon i vissa fall.
Naturvårdsverkets uppfattning har stöd i gällande praxis. Kammarrätten i
Stockholm hade i mål nr 3086-15 att ta ställning till om det varit korrekt av en
kommunal nämnd att rikta ett föreläggande mot kommunstyrelsen att städa ett
nedskräpat markområde när kommunstyrelsen gjort gällande att skyldigheten borde
ligga hos fastighetsägaren enligt miljöbalkens ansvarsreglering. Kammarrätten
belyser svårigheten med ansvarsfördelningen enligt gaturenhållningslagen och
lagens förhållande till miljöbalkens reglering vad gäller ansvarsfördelning och
instansordning. Kommunstyrelsen har i målet invänt att förutsättningarna inte är
uppfyllda för att det kommunala ansvaret enligt 4 § första stycket
gaturenhållningslagen ska aktualiseras, eftersom ansvar för avhjälpande bör ligga
hos fastighetsägaren enligt 4 § andra stycket. Kammarrätten kommer i domen fram
till att kammarrätten i målet inte kan pröva huruvida ansvaret ska ligga hos annan
enligt miljöbalken eftersom den inte anser det vara förenligt med domstolsprövning
enligt miljöbalken att en allmän förvaltningsdomstol tar ställning till dessa aktörers
eventuella ansvar för nedskräpning och eventuell miljöfarlig verksamhet.
Av avgörandet kan slutsatsen dras att kommunens sekundära ansvar som följer
indirekt av 4 § andra stycket innebär att kommunen ska göra en bedömning av om
någon annan än kommunen har att ansvara för uppstädning av viss nedskräpning
innan det kommunala ansvaret träder in. En förutsättning för att kommunen ska
ansvara är att den har konstaterat att ingen annan är ansvarig. Att kommunen har
gjort en bedömning och konstaterat att inga åtgärder ska vidtas av annan anser
Kammarrätten vara tillräckligt för att kommunens sekundära ansvar ska aktualiseras. Kammarrättens avgörande är dock överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.
Kommunens sekundära ansvar bör kvarstå, men gränsdragningen och innebörden
av det bör förtydligas. Kommunen ska alltså vidta åtgärder avseende vissa platser
och i viss utsträckning när det inte finns någon annan som är ansvarig enligt lag
eller annan författning eller särskilda föreskrifter. För att förtydliga innebörden av
denna ansvarsfördelning och gränsdragning kan författningstexten till viss del förtydligas. Detta är dock enligt Naturvårdsverkets uppfattning inte tillräckligt. Om
regeringen beslutar att införa föreslagna ändringar bör en kommentar medfölja 4 §
som tydliggör ansvarsfördelningen. En sådan kommentar kan ha följande innehåll.
Det sekundära kommunala ansvaret för renhållning som följer indirekt av
4 § andra stycket innebär att kommunen ska göra en bedömning av om någon annan än kommunen ska ansvara för uppstädning av viss nedskräpning innan det kommunala ansvaret träder in. En förutsättning för att
kommunen ska ansvara är att kommunen har konstaterat att ingen annan
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är ansvarig. Det är tillräckligt att kommunen har gjort en bedömning av
om åtgärder ska vidtas av annan och konstaterat att ingen annan än kommunen ska vidta åtgärder avseende en aktuell nedskräpning, för att kommunens ansvar ska aktualiseras. Det ställs alltså inga särskilda krav på
omfattningen av den utredning som en ansvarig förvaltning ska ha gjort
för att undersöka någon annan aktörs eventuella ansvar eller att kommunen ska ha vidtagit särskilda åtgärder, t.ex. förelägganden som överklagats och prövats av domstol. Det är således tillräckligt att en ansvarig förvaltning vid en bedömning konstaterar att det inte går att fastställa att en
viss verksamhetsutövare eller fastighetsägare är skyldig att återställa en
nedskräpad plats och därmed inte vidtar åtgärder enligt annan lagstiftning, för att ansvaret att städa ska hamna hos kommunen.
En nedskräpad plats ska idag enligt 4 § återställas i sådant skick som med hänsyn
till ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt tillgodoser
skäliga anspråk. Det sekundära ansvaret bör inte vara så begränsat att kommunen
endast behöver vidta åtgärder efter att nedskräpning rapporterats och det konstaterats att ingen annan ska svara för uppstädning enligt annan lag eller författning.
Vissa områden kan ha ett högt besökstryck antingen under hela året eller del av året
och utsätts därför kontinuerligt för nedskräpning. Ett sådant exempel är stränder
där nedskräpning ofta beror på att besökare skräpar ner med matförpackningar och
annat mindre skräp. Det kan i den aktuella sortens nedskräpning finnas en viss
förutsägbarhet vad gäller antal besökare och förväntad nedskräpning. Utöver besökares nedskräpning tillkommer i många fall, särskilt vid västkusten, skräp från
havet med okänt upphov.
Det är med anledning av ovan lämpligt att kommunerna planerar sin renhållande
verksamhet för området, och att denna inte enbart sker tillfälligt när behov uppstår.
Vi föreslår därför att nuvarande skrivning att avseende kommunens skyldighet att
återställa platsen i visst skick ska ersättas av skrivningen att kommunen ska vidta
de åtgärder som behövs….. för att…..
5.4.3 Lagen bör ses över i sin helhet
Lagen reglerar frågor av tämligen olika karaktär, alltifrån skyltning till renhållning
i skog och mark. Före miljöbalkens tillkomst fanns bestämmelserna bland annat i
naturvårdslagen (1964:822) och renhållningslagen (1979:596). I samband med
arbetet med utformning av miljöbalken konstaterade Miljöbalksutredningen att
något som gemensamt för dessa bestämmelser är att de gäller frågor om säkerhet
och snygghet på allmänna platser eller annars utomhus och att bestämmelserna har
samband med flera olika lagar. Utredningen bedömde att de aktuella bestämmelserna trots allt hade ett så nära samband med naturvårds- och avfallsbestämmelser i
miljöbalken att de lämpade sig för att arbetas in i balken. Regeringen ansåg emellertid att det visserligen fanns skäl för utredningens slutats, men att bestämmelserna
innehållsmässigt var av den art att de av systematiska skäl inte borde arbetas in i
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balken. Därför föreslog regeringen att bestämmelserna skulle inordnas i en separat
lag.
Lagen är bitvis ålderdomligt utformad och delvis svårläst. En genomgripande översyn av hela lagen bör göras och att den bör göras tillsammans med samtliga berörda myndigheter. Vissa frågeställningar har tydlig miljökaraktär och koppling till
miljöprövning medan andra frågeställningar, såsom skyltning, har en tydligare
koppling till reglering avseende planläggning och byggnation. De delar avseende
renhållning som har en tydlig miljökaraktär vore lämpliga att föra in i miljöbalken.
Vad gäller frågor avseende skyltning kan de regleras inom miljöbalken, men skulle
också kunna regleras inom ramen för annan lagstiftning. De delar som rör skyltning bör ses över då problem föreligger med sådan skyltning som idag inte omfattas av definitionen i 6 §.
Lagen stadgar idag en överprövning inom allmän förvaltningsdomstol. Regeringen
har i augusti 2016, i promemorian Ds 2016:25 ”Miljöbedömningar”, föreslagit att
samtliga ärenden enligt gaturenhållningslagen bör överprövas av mark-och miljödomstol. Naturvårdsverket ställer sig positivt till att överprövning ska ske inom
mark- och miljödomstol och särskilt avseende de ärenden som har tydlig miljökaraktär, såsom ansvar för avfall, renhållning och säkerhet, 2- 4 §§ gaturenhållningslagen. Naturvårdsverket ser flera vinster med en ändrad ordning för prövning, till
exempel möjligheterna till samordning mellan ärenden enligt gaturenhållningslagen och miljöbalken. Det skulle kunna underlätta bedömningarna av gränsdragningarna för kommunens ansvar enligt 4 § gaturenhållningslagen. I fall inte all
överprövning enligt gaturenhållningslagen förs över till mark-och miljödomstol bör
åtminstone överprövning enligt 2- 4 §§ föras över till mark-och miljödomstol genom en ändring av 11 §.

5.5 Konsekvenser av föreslagna förändringar
De förslag som läggs fram ovan berör i första hand de kommunala förvaltningar
som ansvarar för renhållning av detaljplanelagda samt icke detaljplanlagda områden. Även fastighetsägare och besökare i naturområden med flera kommer att beröras.
Naturvårdsverket har i utredningsarbetet kontaktat ett tiotal kommuner för att få in
synpunkter på hur de skulle beröras av eventuella ändringar i gaturenhållningslagen.49 Endast ett fåtal kommuner valde att svara. Det inkomna underlaget har framför allt använts för att identifiera olika konsekvenser, inte som ett underlag för att
kvantifiera eller avgöra konsekvensernas omfattning. Tillräckligt underlag för att
kvantifiera effekter av föreslagna förändringar saknas. Nedan presenteras de sam49

De förslag som kommunerna svarade på var inte formulerade på exakt samma sätt som de nu föreslagna ändringarna.
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lade konsekvenserna av förslagen ovan. De språkliga förändringar som föreslås
medför att lagtexten blir tydligare, men inga direkta konsekvenser förväntas uppstå
till följd av dessa ändringar.
5.5.1 Kommuner
Det är i enlighet med vad som har beskrivits ovan i huvudsak den enskilda kommunen som ansvarar för renhållning i kommunen. Ansvarsfördelningen mellan de
olika förvaltningarna i kommunerna ser mycket olika ut. I de större kommunerna är
ansvaret generellt sett delat mellan flera olika förvaltningar, beroende på uppgift
och områdenas status, till exempel planlagda, icke-planlagda områden, om det är
gatumark eller parkmark. I mindre kommuner med färre förvaltningar kan ansvaret
för samtliga åtgärder enligt 2 och 4 §§ gaturenhållningslagen ligga på samma förvaltning. Den enkätundersökning som genomfördes i samband med Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om särskild satsning för minskad nedskräpning visar på att
kostnader för att städa utomhusmiljön varier kraftigt mellan olika kommuner.50
Dock utgör den totala kostnaden för städningen en mycket liten del av kommunens
totala utgifter.
Kommunen får ett tydligare ansvar för renhållning genom att gränsdragningen för
och innebörden av kommunens sekundära ansvar för renhållning av ickedetaljplanelagd mark förtydligas. Förtydligandet av kommunens ansvar innebär att
om en ansvarig förvaltning vid en bedömning inte kan fastställa att någon annan är
skyldig att återställa en nedskräpad plats är det kommunens ansvar att städa. Förtydligandet av kommunens ansvar för renhållning kan komma att medföra ökade
kostnader för den ansvariga förvaltningen, beroende på hur de tidigare har tolkat
lagstiftningen. Det har inte varit möjligt att göra en uppskattning av hur stora kostnaderna förväntas bli. Kostnadsbilden påverkas även av hur kommunen arbetar
förebyggande mot nedskräpning. Ett förtydligande av kommunens sekundära ansvar förväntas medföra att kommunen ska lägga mindre resurser på att utreda ansvarsfrågan.
Förslaget om att kommunerna ska vidta de åtgärder som behövs, istället för att
enligt 4 § ska återställa en plats, innebär att kommunen bör planera renhållning av
områden som är i återkommande behov av städning istället för att endast vidta
åtgärder när nedskräpning har rapporterats. Tidigare enkätundersökning visar att
stränder och rekreationsområden vanligtvis städas vid behov, men i vissa fall även
planerat under säsong.51 För områden och kommuner som redan har en regelbunden städning av dessa områden förväntas förslaget inte få några större konsekvenser. För andra kommuner kan det innebära krav på ökade resurser för renhållning.
50

Naturvårdsverket (2012) Kommunernas kostnader för skräphantering – städning och förebyggande
åtgärder, en redovisning. Internt PM. Ärendenr.NV 00704-11
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Naturvårdsverket (2012) Kommunernas kostnader för skräphantering – städning och förebyggande
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Att utöka kommunernas ansvar för renhållning av allmänna platser som är detaljplanerade och mark som inte är detaljplanelagd men allemansrättsligt tillgänglig så
att även skada på växt- och djurliv och naturmiljön i övrigt i skälig utsträckning
undviks, innebär ökade krav på kommunen. Även förslaget om att de ska vidta
åtgärder för att hindra uppkomsten av olägenhet för människors hälsa på mark som
inte är allemansrättsligt tillgänglig innebär ökade krav på kommunerna. De ökade
kraven på kommunernas renhållningsinsatser förväntas kräva ökade resurser alternativt omprioriteringar av befintliga resurser. I vilken omfattning är dock svårt att
säga, eftersom förutsättningarna och nuvarande renhållningsresurser skiljer sig
mellan olika kommuner. De ökade kraven kan förväntas medföra att kommunen
måste städa oftare, och även sätta in åtgärder snabbare för att undvika skada på
växt- och djurliv.
5.5.2 Fastighetsägare
Ett förtydligande av kommunens ansvar för renhållning i 4 § innebär att det blir
tydligare att det är kommunens ansvar att städa om man konstaterar att ingen annan
ska vidta åtgärder avseende en aktuell nedskräpning. För fastighetsägare innebär
detta att det i dessa fall blir lättare att ställa krav på kommunen.
De ökade kraven på kommunen förväntas medföra positiva konsekvenser för markägare, eftersom städning av nedskräpade områden måste ske oftare och nedskräpande föremål som riskerar att skada växt-och djurliv samt naturmiljön i övrigt får
en högre prioritet för bortstädning jämfört med idag.
5.5.3 Växt- och djurliv och naturmiljön i övrigt
Genom att kommunerna även ska undvika skada på växt-och djurliv och naturmiljön i övrigt till följd av nedskräpning, blir nedskräpningens påverkan på naturmiljön i sig en viktig faktor för att planera och genomföra renhållning. Denna förändring förväntas medföra att renhållningen förbättras i naturområden där allmänheten
får färdas fritt. Förslaget syftar till att minska risken att nedskräpning ska resultera i
till exempel läckage och spridning av farliga ämnen eller att glassplitter, plaster
eller andra vassa föremål i naturen ska skada djur.
Med utökade krav på renhållning på land kan även mängden skräp som slutligen
hamnar i vattnet förväntas minska på sikt. Att minska mängden skräp i vattnet är
viktigt eftersom det kan medföra negativa konsekvenser, såsom att djur kan fastna
i skräp eller missta det för föda.
5.5.4 Friluftsliv och turistnäring
Att ansvaret för renhållning blir tydligare samtidigt som kraven på nivån av renhållning ökar förväntas medföra mindre nedskräpade naturområden, oavsett om de
är detaljplanelagda eller ej. Detta medför positiva konsekvenser för de människor
som vistas i dessa områden genom att de får uppleva en renare natur. Det kan även
förväntas bidra med positiva effekter för turistnäringen.
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Befintlig reglering
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning

Ändringar
Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning

Gaturenhållning m.m.
2 § På gator, torg, parker och andra allmänna
platser som är redovisade i detaljplan enligt
plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka
kommunen är huvudman, ansvarar kommunen
för att platserna genom gaturenhållning,
snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett
sådant skick att uppkomsten av olägenheter
för människors hälsa hindras och de krav
tillgodoses som med hänsyn till förhållandena
på platsen och övriga omständigheter kan
ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och
trafiksäkerhet. Kommunens skyldigheter gäller inte, om åtgärderna ska utföras av staten
som väghållare.
Fastighetsinnehavare är skyldiga att utföra
sådana åtgärder som avses i första stycket
inom områden som i detaljplan redovisas som
kvartersmark och som har iordningställts och
begagnas för allmän trafik.
Trots det som sägs i andra stycket ansvarar
kommunen i enlighet med det som anges i
första stycket för områden som ska användas
för allmän trafik och som har upplåtits till
kommunen med nyttjanderätt eller annan
särskild rätt enligt 14 kap. 18 eller 19 § planoch bygglagen.
Om det finns särskilda skäl, får regeringen
på kommunens begäran ge dispens från kommunens skyldighet enligt första stycket.

Gaturenhållning m.m.
2 § Kommunen ska genom gaturenhållning,
snöröjning och liknande åtgärder hålla gator,
torg, parker och andra allmänna platser som
är redovisade i detaljplan enligt plan- och
bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen är huvudman i ett sådant skick att
1. uppkomsten av olägenheter för människors
hälsa hindras,
2. skada på växt- och djurliv och naturmiljön
i övrigt i skälig utsträckning undviks och
3. de krav tillgodoses som kan ställas med
hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter i fråga om trevnad,
framkomlighet och trafiksäkerhet.
Om det finns särskilda skäl, får regeringen
på kommunens begäran ge dispens från kommunens skyldighet enligt första stycket.

2 a § Kommunens skyldigheter enligt 2 §
första stycket gäller inte, om åtgärderna ska
utföras av staten som väghållare.
Fastighetsinnehavare är skyldiga att utföra
sådana åtgärder som avses i 2 § första stycket
inom områden som i detaljplan redovisas som
kvartersmark och som har iordningställts och
begagnas för allmän trafik.
Trots det som sägs i andra stycket ansvarar
kommunen i enlighet med det som anges i 2 §
första stycket för områden som ska användas
för allmän trafik och som har upplåtits till
kommunen med nyttjanderätt eller annan
särskild rätt enligt 14 kap. 18 eller 19 § planoch bygglagen.
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4 § Om andra platser utomhus än som avses i
2 § där allmänheten får färdas fritt har skräpats ned eller annars osnyggats, är kommunen
skyldig att återställa platsen i sådant skick
som med hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt
tillgodoser skäliga anspråk.
Dessa bestämmelser skall inte tillämpas, om
skyldigheten skall fullgöras av någon annan
enligt lag eller annan författning eller särskilda föreskrifter.

4 § Om andra platser utomhus än sådana som
avses i 2 § där allmänheten får färdas fritt
har skräpats ned eller annars osnyggats, ska
kommunen vidta de åtgärder som behövs så
att
1. uppkomsten av olägenheter för människors
hälsa hindras,
2. skada på växt- och djurliv och naturmiljön
i övrigt i skälig utsträckning undviks och
3. de krav tillgodoses som skäligen kan ställas
med hänsyn till platsens belägenhet och användning och omständigheterna i övrigt.
Dessa bestämmelser skall inte tillämpas, om
skyldigheten ska fullgöras av någon annan
enligt lag eller annan författning eller särskilda föreskrifter.

Ansvarsbestämmelser m.m.
14 § Till böter döms den som med uppsåt eller
av oaktsamhet
1. inte fullgör sin skyldighet enligt 2 § andra
stycket eller 3 § som fastighetsinnehavare,
2. bryter mot 6 eller 9 § eller mot föreskrift
som meddelats i samband med medgivande
enligt 9 §.
Till ansvar enligt denna lag döms inte om
gärningen är belagd med straff i brottsbalken
eller miljöbalken.
Den som överträtt vitesföreläggande döms
inte till ansvar enligt denna lag för gärning
som omfattas av föreläggandet.

Ansvarsbestämmelser m.m.
14 § Till böter döms den som med uppsåt
eller av oaktsamhet
1. inte fullgör sin skyldighet enligt 2 a §
andra stycket eller 3 § som fastighetsinnehavare,
2. bryter mot 6 eller 9 § eller mot föreskrift
som meddelats i samband med medgivande
enligt 9 §.
Till ansvar enligt denna lag döms inte om
gärningen är belagd med straff i brottsbalken
eller miljöbalken.
Den som överträtt vitesföreläggande döms
inte till ansvar enligt denna lag för gärning
som omfattas av föreläggandet.
Övergångsbestämmelser
1. Denna lag träder i kraft den xx xx 20xx.
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5.6 Slutsatser
Kommunens ansvar enligt renhållningslagen föreslås motverka skada på växtoch djurliv och naturmiljön i övrigt
Kommunernas renhållningsåtgärder utgår idag ifrån att olägenheter för människors
hälsa ska hindras samt att krav som kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet
och trafiksäkerhet ska uppfyllas. Det finns näst intill ingen praxis som ger vägledning om hur omfattande kommunens renhållningsansvar är och vilken nivå på
renhållning som medborgarna kan kräva. Tydligt är dock att det är svårt att motivera renhållning utifrån påverkan på naturmiljön. Naturvårdsverket föreslår att
kommunens ansvar för renhållning utökas genom att även skada på växt- och djurliv och naturmiljön i övrigt ska undvikas i skälig utsträckning. Detta kan förväntas
medföra ökade kostnader för renhållning för kommunerna. Det är dock inte möjligt
att säga något om storleken på kostnadsökningen.
De förslag som Naturvårdsverket tagit fram förväntas leda till att renhållningen i
naturområden förbättras, vilket medför positiva konsekvenser bland annat för djur
och växter, människor som vistas i dessa områden, friluftsliv, turistnäring och fastighetsägare.
Kommunens ansvar utanfördetaljplan föreslås förstärkas och förtydligas
Det finns idag en osäkerhet kring gränsdragningen för när kommuner respektive
fastighetsägare eller andra aktörer är ansvariga för att städa på en allemansrättsligt
tillgänglig plats som ligger utanför detaljplanelagt område. Naturvårdsverkets uppfattning är att kommunernas ansvar är mer långtgående än vad de i vissa fall anser
sig ha. Vi föreslår att ansvaret förstärks. Vi föreslår också att man i samband med
ändringar av 4 § förtydligar innebörden i kommunernas sekundära ansvar och
gränsdragningen för det i en författningskommentar till 4 §. Ett förstärkt och förtydligat kommunalt ansvar kan komma att medföra ökade kostnader för renhållning
för en kommun som idag inte tar sitt ansvar fullt ut.
Hela gaturenhållningslagen bör ses över
Lagen om gaturenhållning och skyltning reglerar frågor av tämligen varierad karaktär, är ålderdomligt utformad, har otillräcklig reglering för vissa frågor och är
delvis svårläst. Naturvårdsverket anser därför att en total översyn av lagen vore
lämplig.
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Yttrande över remiss - Borås Stads Program för ett
integrerat samhälle
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss – Borås
Stads program för ett integrerat samhälle och översänder det till Arbetslivsnämnden.
Bakgrund
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med
dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i
Kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. Programmet för ett
integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad
förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden
utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2016 är på fyra av programmets
sju programområden: arbete, utbildning, boende samt kultur. Arbetslivsnämnden
skickar därför ut ett antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om nämndernas
och Kommunala bolags integrationsinsatser under 2016.
Förvaltningens övervägande
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar aktivt med att bryta utanförskap på flera
sätt i vårt dagliga arbete.
Arbete
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser
Verksamheter som Brygghuset, Skatehallen och Badenheten har erbjudit
praktikplatser. Vi ser dock ständigt över vårt arbetssätt för att i framtiden kunna
tillgodose praktikplatser på fler enheter.
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Fråga 2
- Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?
I vissa av Fritids- och folkhälsoförvaltningens verksamheter, så som Brygghusenheten
och Badenheten, har vi under året haft ett flertal praktikanter.
Två har varit språkpraktikanter, och resten har varit prova på praktik/praktik till
arbete.
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med annan
etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i
Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?
Vid alla rekryteringar ser vi positivt på att kalla personer till intervju med annan
bakgrund än svensk, förutsatt att man matchar kravprofilen utifrån
utbildningsbakgrund och relevant erfarenhet.
Kultur
Gäller Fritid och Folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden,
Kommunstyrelsen samt Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.
Fråga 1
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att få in det kulturella
perspektivet i era verksamheter?
Inom våra verksamhetsområden arbetar vi ständigt med att möta de behov som finns
avseende olika kulturella perspektiv.
Fråga 2
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att barnen tillförsäkras
lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter?
Ett ständigt arbete pågår med att förbättra bidragsbestämmelserna så att de passar med
föreningarnas verksamhet och i förlängningen de barn och ungdomar som är i behov
av det.
Arbetet och informationen kring Idrottskolan förbättras regelbundet och målet är att
Idrottsskolan ska finnas tillgänglig för alla barn (7-9 år) i alla områden i Borås.
Badenheten har även erbjudit extra simskolor för ensamkommande flyktingbarn.
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Fråga 3
- På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt arbeta för att ta tillvara på den
kultur de nyanlända har med sig?
Borås Stad har ett rikt föreningsliv och Fritids- och folkhälsoförvaltningen stöttar
föreningar på många sätt, med exempelvis gratiskurser i föreningskunskap.

Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Program för
ett integrerat samhälle
Integrerat samhälle 1

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag
Datum: 15 januari 2015
För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
För uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2018
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Program för ett
integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Detta program redovisar den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad ska agera.
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av
kommunens invånare.
Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås
idag är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla
inflyttade, oavsett ursprung eller religion, och vill säkerställa en god mottagning och
integration.
Det är viktigt med förståelse för olika kulturer om alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga. Detta skapas bäst genom möten mellan
människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i föreningslivet.
Integration betyder att människor respekteras oavsett bakgrund. Integration är en
långsiktig process som omfattar alla i samhället. Den bygger på ömsesidig förståelse
och respekt. Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete.
Människor kan vara delaktiga i samhället de lever i, utan att ge avkall på sin identitet.
Ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika
värde tillåter alla att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Ett arbete är det viktigaste för att komma in i samhällslivet. Förberedelser för arbetslivet genom språkundervisning och samhällsinformation är därför prioriterade i
integrationsarbetet.
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Arbete

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen
försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra
myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser
så snart det är möjligt.
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund.
Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare
likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid
rekrytering.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet
är utvecklande och kan vara lönsamt för företaget.

Boende

Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi
ska verka för att ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett
blandat boende.
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det
kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter.
Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Utbildning
Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och
utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska
användas även i skolans arbete med interkulturella frågor.
Varje kommunal skola ska verka för en särprägel som lockar elever från hela kommunen att välja den skolan. Därigenom får skolorna naturligt en kulturell mångfald.
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Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund, som ofta
saknar kontaktnät i samhället.
Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja
inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans med teoretisk utbildning.

Delaktighet

Borås Stad verkar för att stärka förmågan och möjligheten till demokratisk delaktighet samt socialt och kulturellt deltagande. Alla medborgare i Borås ska känna sig
behövda och ta del i samhällsutvecklingen.
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid bemärkelse fungerar. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet
och jämställdhet är en förutsättning för att verksamheten ska inkludera alla ungdomar.
Föreningslivet fostrar i demokrati och dess spelregler, vilket ger möjligheter att vara
delaktig i samhällsutvecklingen. Föreningar är också mötesplatser där personer med
olika bakgrund knyter kontakter. Bland åtgärder för mera delaktighet för våra medborgare ingår naturligt de förutsättningar vi ger våra föreningar.
Kommunen ska verka för att alla invånare får möjlighet att forma sina liv som de
själva vill, inom ramen för svenska lagar och regler.

Integrerat samhälle 5

Trygghet

I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyanlända får förutsättningar att delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter
att delta i föreningslivet.
Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeomsorg har kunskap om olika kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre och personer med funktionsnedsättning får hjälp på sitt modersmål.

Folkhälsa

Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt
samordnade insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet.
Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan
med andra utreda möjligheter till rehabilitering.

Kultur

Kultur är en väsentlig faktor i att forma ett integrerat samhälle. Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter.
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Arbetsmetoder

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i de kommunala förvaltningarna
och bolagen.
Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet. Där det är
möjligt ska Borås Stad samverka med andra kommuner och myndigheter. Om det
finns internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås
Stad vara med i sådana.
De ideella organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, särskilt studieförbunden.
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet.

Uppföljning

Arbetslivsnämnden ansvarar för att senast 2018 ge Kommunfullmäktige en uppföljning av programmet, och ett förslag till reviderat program.
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Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i kommunfullmäktige
2015-01-15 och gäller fram till 2018. Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive
ansvarsområden. Fokus under 2016 är på fyra av programmets sju programområden: arbete, utbildning, boende samt kultur. Därför skickar vi ut ett antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om nämndernas och Kommunala bolags integrationsinsatser under 2016.
Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2017- 01-31.
Stadsdelsnämnderna skickar sina svar senast 2016-12-30.
Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige
vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp motsvarar ca 28 procent av kommunens invånare. (30313 personer 2015-12-31)
Målområden och organisationsförändring
Frågor, områden, verksamheter aktiviteter som identifierats som utvecklingsområden vid uppföljning 2015 kommer att följas upp även vid uppföljning av 2016 års verksamhet.
Vid avstämning den 3 juni diskuterades det om organisationsförändringen skulle påverka arbetet
med uppföljningen av ”program för ett integrerat samhälle”. Med det avsågs stadsdelsnämndernas förutsättningar att redogöra för sina verksamheter i och med att dessa avvecklas. Vid avstämningen beslöts att utkast till PM skulle delges ledamöterna i ”Nätverk Integration”. Vid nätverkets
sammanträde 2016-09-09 diskuterades utkast till PM och representanter för stadsdelsförvaltningarna uttryckte en tydlig önskan om att redovisa sina verksamheter inom integrationsområdet. Det
föreslogs att ge stadsdelsnämnderna en möjlighet att svara på PM-et senast 2016-12-30
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden samt Vård och
äldrenämnden är inte föremål för uppföljning av verksamhetsår 2016 då deras operativa verksamhet påbörjas 2017-01-01.
Med ovanstående kommentarer beslutades att följa upp 4 målområden. Arbete, Boende, Kultur
och Utbildning och att den nuvarande organisationen svarar på PM-et fullt ut.
Arbetsmarknadsprognos och utbildningsnivå.
Arbetsförmedlingen har i sin prognos för 2017 redovisat var behoven finns i arbetskraft. Inför
2017 tilltar bristen på arbetskraft ytterligare vilket håller tillbaka jobbtillväxten. Bristen på arbetskraft är mycket tydlig inom den offentliga tjänstesektorn. Arbetslösa med kort utbildning väntas
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öka framöver. För att gruppen ska få ett stadigt fotfäste på arbetsmarknaden och undvika en
högre strukturarbetslöshet behövs utökade utbildningsinsatser inte minst inom Grundvux. Andelen nytillkomna med högre utbildningsnivå växer och kan med rätt insatser snabbare komma in
på arbetsmarknaden. Urval av yrkesgrupper som är viktiga för kommunen. Tekniker, ingenjörer,
lärare, socionomer, omvårdnadspersonal m.m.1 En möjlighet i detta arbete är att samverka med
Arbetslivsförvaltningens enhet Jobb Borås och Vuxenutbildningen i Borås Stad som också har
möjlighet att genomföra prövning och validering av kunskapsnivåer.2
Viktigt för denna grupp är också praktik. Vid praktik används tre olika typer av praktik.

1. Språkpraktik

Språkpraktik syftar till att ge personer träning i vardagsvenska och där med åstadkomma en bättre språkutveckling än eljest.

2. Prova på praktik/Vägledningspraktik

Denna praktikform syftar till att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för personer som är arbetssökande utan
erfarenheter av aktuellt arbetsområde.

3. Praktik till arbete

Syftet med "praktik till arbete" är att deltagare skall få tillfälle att visa sina kunskaper och kvaliteter hos tänkbara arbetsgivare och därigenom öka chansen till anställning.
Länk till Jobb Borås och Feriearbeten
http://www.boras.se/download/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/1438839836226/Folder_JobbB
or%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf
Länk till Vuxenutbildningen
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutb
ildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.html
Av statistik framtagen av Brec framgår att Borås Stad har tagit emot totalt 428 vuxna ( från 21 år)
flyktingar under 2015. Av dessa har 124 personer (29%) 10-12 års utbildning, och 141 personer
(33%) har utbildning längre än 12 år. Det innebär att 265 personer (62%) har en högre utbildningsnivå.3
Bostadsbristen
Boverket har arbetat med att ta fram en byggbehovsprognos för riket fram till 2025. Prognosresultatet innebär att det behöver byggas 558000 bostäder mellan 2012- 2025. När nu prognosperioden har gått några år kan det konstateras att byggproduktionen har understigit byggbehoven.
Samtidigt har befolkningen ökat mer än SCB prognosticerade 2012. Det har förändrat prognosen
för återstoden av perioden fram till 2025. Fram till 2020 är behovet enligt den nya prognosen
426000 bostäder eller 71000 bostäder per år. Utöver det behövs utbyggnad av annan infrastruktur
för att bostäderna ska fylla sin funktion.4
Borås Stad har under en längre tid haft en stark befolkningstillväxt. Mellan 2011-12-31 och 201512-31 har stadens befolkning ökat med 5194 personer. Målgruppen utrikesfödda och födda i
1
2

www.arbetsförmedlingen.se;

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenutbildning/vuxenutbil
dning/provning.4.82f0a312665003f0d800056270.html
3 www.boras.se/.../borasregionensetableringscenter
4 http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/
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Sverige med båda föräldrarna födda utomlands ökade med 4213 under samma period.
Nybyggnation
I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 642 bostäder prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2016 och 1370 bostäder 2017. Hur många av dessa som
kommer att färdigställas med möjlighet till inflyttning under respektive år är osäkert enligt Stadskansliet. Klart är att ett flertal av de bostäder som finns i prognosen inte kommer att ha färdigställts eller påbörjats i enlighet med planen5.
Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, bostadsrätter, hyresrätter och
övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom
kostnaderna är för höga.6
Krav ställs av Bostäder i Borås AB på att för lägenheter med nyproduktionsstandard och där
kvadratmeterhyran överstiger 1 200 kr/år skall kunden vara självförsörjande genom lön, pension,
sjukersättning, A-kassa eller studielån/bidrag.7

Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande
Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande”
7 http://www.bostader.boras.se/index.php?page=nyproduktion-projekt
5
6
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få
praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om
andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap
ska vara en merit vid rekrytering.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande och kan vara
lönsamt för företaget.
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser
Fråga 2
- Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?
Fördela dem mellan dessa tre grupper.
Språkpraktik
Prova på praktik
Praktik till arbete
Gäller alla nämnder och kommunala bolag
Fråga 1
- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med annan etnisk bakgrund,
d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar
är födda utomlands?
Gäller Arbetslivsnämnden
Fråga 1
- Hur många arbetsmarknadsanställningar finns i Borås Stad för personer med annan etnisk
bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda
föräldrar är födda utomlands?
Fråga 2
- Hur många arbetsmarknadsanställningar har gjorts i Borås Stad under 2016 för personer
med annan etnisk bakgrund, d.v.s boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i
Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?
Gäller Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen och kommunala bolag.
Fråga 1
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att stödja kunskapsspridning i näringslivet om mångfald i arbetslivet?
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Boende
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska verka för att ett varierat
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat boende.
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för
boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.
Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala bostadsbolag.
Fråga 1
- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att motverka diskriminering och segregation
på bostadsmarknaden?
Fråga 2
- På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att få ett varierat utbud av bostäder?
Fråga 3
- På vilket sätt har ni arbetat för eller har för avsikt att arbeta med planer för bostäder riktade till större familjer ur målgruppen.

5

Kultur
Kultur är en väsentlig faktor i att forma ett integrerat samhälle. Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig
del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter.
Gäller Fritid och Folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen samt Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.
Fråga 1
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att få in det kulturella perspektivet i
era verksamheter?
Fråga 2
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att barnen tillförsäkras lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter?
Fråga 3
- På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt arbeta för att ta tillvara på den kultur de nyanlända har med sig?

6

Utbildning
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare (SFI). SFI ska erbjudas i
kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa
utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans
med teoretisk utbildning
Gäller Utbildningsnämnden
Fråga 1
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att korta kötiderna till SFI?
Fråga 2
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att erbjuda SFI i kombination med
yrkesutbildning, praktik eller tillsammans med teoretisk utbildning?
Fråga 3
- På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att säkerställa utbudet av yrkes och
lärlingsutbildningar?

Svaren skall vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 31 januari 2017.
För stadsdelsnämnderna gäller att svaren ska vara inlämnade senast
30 december 2016.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97

2016-12-21

Diarienummer

2016/FF0215 214

Tjänsteutlåtande yttrande över samråd detaljplan
för Gånghester, del av Hulta 4:2, ny förskola i
Gånghester, Borås Stad
Diarienr BN 2016-1210
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrande avseende samråd för detaljplan för
Gånghester, del av Hulta 4:2, ny förskola i Gånghester, Borås Stad, till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Förvaltningen är positiv till att det byggs en ny förskola i området. Att förskolans
område ligger i anslutning till Kransmossens friluftsområde möjliggör för
verksamheten använda sig av naturen.
Genom att planen både reglerar utformning och terränganpassning av byggnationen
bedöms den inte påverka friluftsområdet Kransmossen negativt. Det gäller även för
den motionsslinga som passerar området. Även upplevelsen av trygghet i området kan
påverkas positivt efter exploateringen.
Förvaltningen vill att man undersöker möjligheten att kunna använda förskolans
parkering på kvällar och helger då inte förskolan har verksamhet, för att öka
tillgängligheten till friluftsområdet för bilburna österifrån.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola, samt planlägga
fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål. Planförslaget inkluderar två planområden
och är belägna utmed Stenhuggargatan vid Kransmossens friluftsområde.
Förvaltningens övervägande
Förvaltningen är positiv till att det byggs en ny förskola i området.
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Grönska är av avgörande betydelse för hälsan. Forskning visar att närheten avgör hur
mycket man använder ett grönområde. Att förskolans område ligger i anslutning till
Kransmossens friluftsområde möjliggör för verksamheten använda sig av naturen.
Bland buskar och träd i kuperad terräng finns goda möjligheter att stimulera barnen att
röra sig och träna motoriska färdigheter på ett enkelt sätt.
Det är även positivt att det skapas fler arbetsplatser i Gånghester. Samhället har
kollektivtrafik inom 400 meter och har bra tillgänglighet med cykel till centralorten.
Inom närområdet är inte gång- och cykelvägar utbyggda. Ur ett säkerhetsperspektiv är
det därför viktigt att man behåller hastigheten i tätorten till 30 km/h.
Förvaltningen vill att man undersöker möjligheten att kunna använda förskolans
parkering på kvällar och helger då inte förskolan har verksamhet, för att öka
tillgängligheten till friluftsområdet för bilburna österifrån.
Konsekvenser
Genom att planen både reglerar utformning och terränganpassning av byggnationen
bedöms den inte påverka friluftsområdet Kransmossen negativt. Det gäller även för
den motionsslinga som passerar området.
I och med att man tar oexploaterad mark i anspråk, där det inte finns höga
naturvärden och anpassar byggnadernas utförande, påverkas inte övergången till
grönområdet negativt. Även upplevelsen av trygghet i området kan påverkas positivt
efter exploateringen.
Bilagor
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
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Dp

Detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2.
Ny förskola i Gånghester, Borås Stad.
Samråd

BN 2016-1210

Sammanfattning
Planområdet är beläget i den västra delen av Gånghester,
cirka sju kilometer sydöst om Borås stadskärna. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola, samt
planlägga fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål.
Eftersom planområdet utgör entrén till Kransmossens
friluftsområde ska förskolebygganden ha trä som fasadmaterial och utföras med vegetationsbeklätt tak, exempelvis
sedum.
Förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås vara naturanpassad. Detta är dock inget som regleras i detaljplanen, utan
beskrivningen ska snarare ses som en målbild för projektet.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Gånghester, Del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad, upprättad den 5 december 2016.

1. Inledning

2. Bebyggelse

Planens syfte

Bebyggelsestruktur

Planområde

Inom planområdet finns en befinlig bostadsfastighet som
sedan tidigare inte är planlagd. Fastigheten föreslås att planläggas i och med aktuellt planförslag. Tillkommade reglering
görs i enlighet med omkringliggande bebyggelse. Fastigheten
Hulta 4:28 får alltså en likande byggrätt som sina grannar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en
förskola i Gånghester, samt planlägga fastigheten Hulta 4:28
för bostadsändamål.

Planförslaget inkluderar två planområden och är belägna
utmed Stenhuggargatan vid Kransmossens friluftsområde.
Sammanlagt utgör planområdena är cirka 13 600 kvadratmeter, varav omkring 10 000 kvadratmeter har fått användningen skola/förskola. Den mark som planläggs för skoländamål
ägs av Borås Stad. Fastigheten Hulta 4:28 planläggs för
bostadsändamål och ägs av en privat fastighetsägare.
Hädanefter i detta dokument kommer de båda planområdena
att refereras som ”planområdet”.

Området präglas av småhusbebyggelse som vuxit fram
över tid. I hela tätorten bor cirka 1 500 invånare. Nio av tio
invånare i Gånghester bor i småhus.

Ny bebyggelse

Aktuellt planförslag medger användningen skola och bostad.
Planens syfte är bland annat att upprätta en förskola med sex
avdelningar söder om Stenhuggargatan. Byggrätten begränsas
till 1 400 kvadratmeter, vilket bedöms väl tilltaget för önskad
verksamhet.

Gällande detaljplan

Planområdet saknar befintlig detaljplan. Däremot gränsar
planområdet till Byggnadsplan för Gånghester Stationssamhälle från
år 1956 (P463). Genomförandetiden för denna plan har gått
ut.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen gav 2016-02-08 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att se på möjligheterna att etablera en förskola i Gånghester. Stadsdelsnämnden
Öster beslutade 2016-03-22 att meddela Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till en ny förskola enligt framtaget
förslag.
Lokalförsörjningsnämnden föreslog 2016-06-14 Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som möjliggör
byggnation av en förskola med byggrätt om minst 1200
kvadratmeter i Gånghester, Stenhuggargatan, Hulta 4:2.
Samhällsbyggnadsnämnden gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplan för Gånghester
2016-08-25.
Delegationsbeslut om samråd togs 2016-12-16.

Befintlig bostad vid korsningen Häljasjövägen/Stenhuggargatan.
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Byggnadernas totalhöjd regleras utifrån grundkartans
nollplan. Det innebär att varken byggnaden i sig eller byggnadselement såsom skorsten eller hisschakt får vara högre
än angiven maxhöjd på plankartan. I praktiken kommer
förskolan kunna uppföras i två till tre våningar, beroende på
hur man utformar tak och suterrängvåning.
För fastigheten Hulta 4:28 medges två våningar. Fastighetens
tillkommande byggrätt föreslås bli likt den byggrätt som
finns för resterande villor i området.

Gestaltning och utförande

Tillkommande förskolebyggnader ska ha träfasad och förses
med vegetationsbeklätt tak, exempelvis sedum. Förskolan
kommer att bilda övergången mellan tätortens västra delar
och friluftsområdet Kransmossen. På grund av intrånget i
grönområdet anses en reglering av byggnadernas utförande
vara befogad. Förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås
vara naturanpassad och ha en miljöprofil. Detta är dock inget
som regleras i detaljplanen, utan beskrivningen ska snarare
ses som en målbild för projektet.
Begreppet naturanpassning syftar till att befintlig vegetation
och topografi sparas i så stor utsträckning som möjligt och

Sedumtak och träfasad.

Sedumtak och träfasad.

Träfasad och suterräng.

Sedumtak och träfasad.

Naturanpassad utemiljö.

Naturanpassad utemiljö.
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att tillkommande material för lek, lärande och rekreation
ska vara så anpassad till befintligt naturområde som möjligt.
Exempelvis bark för stötdämpning och att integrera klättermöjligheter i redan befintlig vegetation.

Cykeltrafik

Längs Stora Vägen/Gånghestervägen finns cykelbana med
koppling till Borås centrum.

Kollektivtrafik

Bostäder

Aktuell plan föreslår att byggrätten för en villa som sedan
tidigare inte varit planlagd säkerställs. I övrigt medges inga
nya bostäder enligt planförslaget.

Arbetsplatser

Inom planområdet medges skol/förskoleverksamhet, vilket
innebär att nya arbetsplatser tillskapas i området.

Närmaste busshållplats, Högalidsvägen, ligger vid korsningen
Häljasjövägen/Gånghestervägen cirka 400 meter från planområdet. Busslinje 159 (Dalsjöfors-Borås-Sandared) trafikerar
hållplatsen var 15:e minut i högtrafik och var 30:e minut i
lågtrafik. Resan till Borås cemtrum tar 20 minuter. Dessutom
trafikeras sträckan av busslinje 303 (Länghem-LockrydBorås) varje timme.

Biltrafik och bilparkering

Offentlig service

Planområdet ligger 600 meter från Gånghesterskolan (F-6).
Gånghesters enda befintliga förskola, Skogsgläntan, ligger
cirka 1,3 kilometer bort.

Kommersiell service

Planområdet ligger 650 meter från en drivmedelstation och
900 meter från livsmedelsaffär.

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

Planförslaget medger bilparkering öster om framtida förskola.
Angöring ska ske från Häljasjövägen, via Stenhuggargatan.
Förskolan beräknas främst försörja Gånghester, vilket
innebär att eventuell framtida trafikökning kommer att ske
inom samhället och därför inte kommer att påverka väg 1700.
Enligt kommunens gällande parkeringsnorm ska 60 % av
skolanställda erbjudas parkering. Utöver ska det finnas korttidsparkering för hämtning/lämning av barn, med beräknat
antal på 15 % per barn. För aktuellt planförslag innebär
det att cirka 30 nya parkeringsplatser behöver tillskapas för
förskolan. Parkeringen ska ordnas inom kvartersmark. Detta
gäller för både skol- och bostadsanvändningen. Gällande
parkeringsnorm anger inte något riktvärde för villabebyggelse.

3. Gator och trafik
Gatunät

Angöring till förskoletomten sker via Stenhuggargatan.
Vägen är idag klassad som en skogsväg.
Väg 1700 förbinder Gånghester med Borås centrum i väst
och Dalsjöfors i öst. Vägen är klassad som en sekundär
länsväg och har en hastighetsbegränsning till 50 km/h.
Hastigheten på Häljasjövägen och andra gator inne i tätortsområdet är 30 km/h.

Gångtrafik

En motionsslinga passerar området men bedöms inte påverkas av planförslaget. I planens närområde är inte gång- och
cykelvägar utbyggda, utan fotgängare och cyklister delar
vägutrymmet med fordonstrafik. Situationen bedöms inte
som problematiskt då vägarna är smala och hastigheten låg
inom området.

Slänt
ca 1:2

Väg 1700
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Riksintressen

Dagvatten

Hörde med trafikverket för ett tag sedan om Götalandsbanekorridoren som ligger över området och de fann det som
högst osannolikt att det skulle kunna komma i konflikt med
varandra så inge fara där.

Om fastigheterna får en hårdgjord yta större än		
2500 kvadratmeter ska fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av tre kubikmeter per
100 kvadratmeter hårdgjord yta ska i så fall anläggas.

Det korridorsalt. som passerar området är korridor Röd som i
huvudsak är ett tunnelalternativ.

Fjärrvärme

Kust-till-kustbanan löper cirka 80 meter söder om planområdet och utgör ett riksintresse för kommunikation. Banan
ligger på andra sidan av länsvägen och bedöms inte påverkas
negativt av planförslaget.

Vet inte om man behöver ha med något om detta eller ej.

4. Teknisk försörjning

Inga dagvattenledningar finns i området eller i dess direkta
närområde. Exploatören blir därför ansvarig att fördröja
dagvattnet innan Gånghestervägen genom erosionsskydd av
utloppen. Utförandet kan ske så flödet sprids utmed slänten.

Byggnader kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät.
Ledningen korsar planområdet, men behöver inte flyttas på
grund av utbyggnad av planförslaget. Ledningsläge säkerställs med u-område på plankartan.

El, tele och fiber

Området kommer att anslutas till befintliga el och teleledningar.

Vatten och avlopp

Området för förskola kommer att anslutas till kommunala
ledningar för vatten och avlopp.
Förskolebyggnaden höjd kräver pumpning av avloppet.
Byggnaden får bra tillgängligheten med föreslagen höjdsättning och blir bättre anpassad till naturen. Dessa skäl väger
tyngre gentemot skötseln av pumpanläggningen. Framtida
förskoleverksamhet ansvarar för pumpningen.
Befintlig bostadsfastighet är kopplad till kommunalt vatten
och avlopp.

Avfall

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

5. Mark
Natur och vegetation

Den nordöstra delen av planområdet utgörs av en redan
bebyggd villatomt. Resterade planområde är i dagsläget ett
kalhygge som omgärdas av skog i söder, väster och i norr. I
och med utbyggnad av förskola påverkas den granridå som
finns i söder. Flertalet av dessa granar kommer antagligen

Värdefull ek

Framtida marknivå
FG +210,6

+ 210

Väg

FG +207,0
Befintlig marknivå

+ 205
Befintlig fjärrvärmeledning

Planområdet utgörs av jung frulig mark vid Kransmossens friluftsområde.

DETALJPLAN

Sektion i nord-sydlig riktning.
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att behöva fällas till förmån för förskolans byggrätt. I övrigt
bedöms påverkan på omkringliggande skog bli marginell i
och med planförslaget.
Planområdet utgör entré till Kransmossens friluftsområde,
ett för Borås värdefullt grönområde, vilket gör att detaljplanen reglerar fasadmaterial och takbeläggning för förskolan.
Detta för att byggnaden ska samspela med omkringliggande
miljö och inte förändra upplevelsen av naturrummet. Genom
att planen både reglerar utformning, men också terränganpassning av framtida byggnation, bedöms utbyggnaden inte
påverka friluftsområdet som helhet negativt. Oexploaterad
mark tas enbart i anspråk söder om Stenhuggargatan, vilket
är det område där höga naturvärden inte återfunnits.
Terrängen lutar från Stenhuggargatan och ner mot länsvägen
i söder. Inom planområdet är höjdskillnaden som mest åtta
meter. För att ta upp delar av höjdskillnaden regleras framtida
bebyggelse till suterräng- eller etageutformning. Utöver detta
kommer troligtvis marken att fyllas upp och släntas mot
söder. Släntning ska ske inom kvartersmark.

Lek och rekreation

Skogshuggargatan används för att nå Kransmossens
friluftsområde. Planförslaget förändrar inte gatans funktion
och möjligheterna att ta sig till och från friluftsområdet
påverkas inte. Förskolans placering ger goda möjligheter för

barnen till utevistelse, utflykter utanför förskolans område
samt naturundervisning. Närmaste lekplats i omgivningen är
Bäverstigens kvarterslekplats, omkring 550 meter nordost om
planområdet.

Skyddad natur

Kransmossen friluftsområde är identifierat som ett av Borås
Stads mest värdefulla grönområden. Området för förskola
har klass 1 enligt kommunens Grönområdesplan, det vill säga
högsta värde. Planområdet bedöms inte ha några enskilt höga
naturvärdesobjekt, utan har ett helhetsvärde som sammanhållen grönstruktur. I enlighet med Grönområdesplanen ska
kompensationsåtgärder genomföras för att kunna ianspråkta
marken för förskolan. Beskrivning av vilka kompensationsåtgärderna som kommer att genomföras sker inför planens
granskning.

Fornlämningar och kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet, det
finns dock en fornlämning strax väster om plamområdet.
Denna bedöms inte påverkas av planförlaget.

Geoteknik och Radon

En geoteknisk utredning tas fram och förväntas vara klar
inför granskningsskedet. Området består mestadels av morän
och sandig morän.
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.

Förorenad mark

Inom planområdet finns inga indikationer på att marken
skulle vara förorenad.

Översvämningsrisk

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

Miljökvalitetsnormer

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

Grundvattnets kvalitet

Grundvattnet på platsen bedöms inte påverkas negativt av
föreslagen planåtgärd.

Värdefull ek strax utanför planområdet, se sektion på föregående sida.
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Ytvattnets kvalitet

Räddningstjänstens bedömning

Ytvattenförekomst finns söder om planområdet. Planområdet
har avrinning mot Viskan. Vattendraget som går strax söder
om planområdet hade i den senaste klassningen som gäller år
2009-2015 måttlig ekologisk status.

Vatten för sprinklersystem kan inte tillgodoses och annan
släckmetod måste användas internt i förskolan. Frågan
regleras i Boverkets byggregler (BBR) och bevakas därför i
bygglovet.

De markanvändningar som föreslås i planen innebär endast
en försumbar risk för utsläpp av föroreningar. Rening av
dagvatten från planområdet kommer att ske genom att vattnet ledas via vegetationsytor innan det släpps ut i recipient.

Buller

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Miljökvalietsnormen för ytvatten är
god eller hög ekologisk status och god kemisk status.

7. Sociala perspektiv
Gånghetser är i stort behov av nya förskolelokaler. Genomförandet av planen löser den brist som finns i dagsläget
och tryggar även en långsiktig barnomsorg. I planområdets
omedelbara närhet finns ett stort antal boende och många
barn som i och med detta får nära till en förskola.

Räddningstjänsten gör bedömningen att avståndet till
järnvägen inte kommer påverka planområdet negativt med
tanke på befintliga höjdskillnader.

Boverket rekommenderar att riktlinjer för bostäder efterföljs
även vid planering av skolor och förskolor, då det i dagsläget
inte finns några specifika riktlinjer för denna typen av
verksamhet. Riktlinjerna bör tillämpas för de tidpunkter
då lokalerna används. På skol- eller förskolegårdar är det
enligt Boverket önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 dBA
(ekvivalentnivå dagtid) på de delar av gården som är avsedda
för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.

Identitet

Bebyggelsen kring aktuellt planområde har en tydlig småskalig villakaraktär. För att områdets identitet inte ska förändras
väsentligt i och med planförslagets utbyggnad är det därför
viktigt att framtida bebyggelse passar in i skala och uttryck.
Detta regleras genom bestämmelser på plankartan.

8. Störningar på platsen
Planen ger upphov till en liten ökning av trafik. Störningen
bedöms dock bli ringa och behov av skyddsbestämmelser
finns därför inte.

Risk

Området ligger 80 meter från kust till kustbanan, vilken är
en primär transportled för farligt gods. Bedömningen har
gjorts att framtida verksamhet inte kommer att påverkas
betydande av riskerna förknippade med transport av farligt
gods. Bedömningen bygger på de topografika förhållandena
som råder, samt att byggrätten regleras till planområdets
södra del. Det innebär att barnens utevistelse främst lokaliseras norr om byggnaden. Byggnaden kan därför fungera som
en skyddsvall mot väg och järnväg.
Planområdet har i övrigt långt till andra riskkällor såsom
större väg och andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvändiga.

DETALJPLAN

Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågbuller. Planområdet är markerat ungefärligt
med svart streckad linje.

Översiktlig bullerkartering visar att planområdet klarar
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå.
Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller
som kan störa omkringliggande bostäder.

Luftkvalitet

Normerna överskrids inte på platsen och de kommer heller
inte att överskridas på grund av den nya bebyggelse som
tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser

Planen reglerar ingen allmän plats. Stenhuggaregatan är med
andra ord inte med i planförslaget.
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Kvartersmark

Kvartersmarken har fått användningen bostad (B) och skola
(S).
Användningen bostad berör enbart fastigheten Hulta 4:28.
Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med en mindre villa
samt ett par komplementbyggnader, men är inte planlagd.
Tillkommande byggrätt säkerställs genom aktuell detaljplan.
I planen angiven byggrätt och våningsantal för bostadsändamål baseras på befintlig byggnation inom fastigheten samt på
omkringliggande bebyggelse.
Resterande planområde ges användingen skola. Användningen skolan får en byggrätt på 1 400 kvadratmeter. Under
användningen skola rymms också förskola. Byggrätten
bedöms vara tillräckligt för en förskola med sex avdelningar
samt tillhörande komplementbyggnader.
Högsta tillåtna totalhöjd för förskolan är + 218 meter över
grundkartans nollplan, vilket motsvarar två till tre våningar
beroende på takutformning och uppförande av suterrängvåning. Att planen reglerar totalhöjd med plushöjd innebär att
oavsett om marknivån förändras kommer bebyggelsens inte
tillåtas bli högre än i detta fall + 218 meter över grundkartans
nollplan. Detta säkerställs vid bygglovsgivning.
Genom att planen möjliggör en suterräng/etagevåning
bedöms inte byggnaden upplevas som dominant i området,
utan ska anpassas till platsens sluttande terräng enligt
bestämmelse på plankartan.
De ytor som är markerade med ett u ska vara tillgängliga för
allmänna underjordiska ledningar. Här får inte byggnader
uppföras, med undantag för mindre tekniska anläggningar
såsom transformatorstationer eller dylikt. Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med prickar.
Område som enligt plankartan är markerat med kryss får
endast bebyggas med komplementbyggnader, såsom soprum
och förråd.
Som nämnt tidigare reglerar genom planbestämmelse att
tillkommande förskolebyggnader ska ha träfasad och förses
med vegetationsbeklätt tak, exempelvis sedum.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Borås 2025 är visionen om det framtida, önskade Borås, antagen under hösten år 2012. Planförslaget bidrar framförallt till
att nå målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”.
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Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Några av de
spelregler som är särskilt relevanta för den här detaljplanen
är:
»»

”En resurshushållande bebyggelsestruktur”, Aktuellt planförslag föreslår byggnation i redan befintlig bestånd, vilket
innebär att framtida bebyggelse kan nyttja den redan
utbyggda infrastrukturen. Förtätning och samutnyttjande av resurser skapar ett mer hållbart samhälle.

Miljömål

De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att
skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet;
»»

”God bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtätning i redan befilig villastuktur. Förtätning innebär
bland annat minskat transportbehov och ger på så vis
klimatvinster.

Lokala miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige december 2012. Här har kommunen valt att arbeta
med fyra prioriterade områden. För varje prioriterat område
finns ett antal mål och etappmål utarbetade, där syftet är att
etappmålen ska uppnås under tiden 2013–2016. Planförslaget
ger främst förutsättningar för följande mål och etappmål:
»»

”Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang”, då
förskolans placering ger goda möjlighet till naturundervisning i förskolans närområde.

»»

”Borås planerar för ett hållbart samhälle”, eftersom en
utbyggnad enligt planförslaget innebär förtätning.

Grönområdesplan

Planområdet ligger i direkt anslutning till Kransmossens
friluftsområde med klass 1, vilket är högsta värdet enligt
kommunens grönområdesplan. Friluftsområdet har höga
natur- och rekreationsvärden.
Kompensationsåtgärder för ianspråkstagande av mark
identifieras och beskrivs inför granskningsskedet.

11. Konsekvenser
Behovsbedömning

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

12. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
»»

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

»»

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Planavgift

Planavgift tas ut vid bygglov, dock ej för användningen skola
(S).

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planhandläggare har varit Ramböll genom Anna Westergården. Kontaktperson från Borås Stad är Kristina Axelsson
och Erika Lundén.
Planavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

DETALJPLAN

Anna Westergården
plankonsult, Ramböll

13

14

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Gånghester, Del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad, upprättad den 5 december 2016.

1. Inledning

Huvudmannaskap

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en
förskola i Gånghester, samt planlägga fastigheten Hulta 4:28
för bostadsändamål.

2. Organisatoriska frågor
Det planlagda området är i dagsläget inte planlagt.

Tidsplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Följande
tidplan är aktuell:
»»
»»
»»
»»

Samråd		
Granskning
Antagande		
Laga kraft		

4:e kvartalet 2016
1:a kvartalet 2017
2:a kvartalet 2017
2:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 (fem) år från det datum då
detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestämmelser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter
detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit
med planen behöver beaktas.

DETALJPLAN

Detaljplaneområdet saknar allmän plats. Kommunen är inte
huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner.

Ansvarsfördelning

Exploatörerna ansvarar för samtliga byggnads- och
anläggningsarbeten inom detaljplanens kvartersmark. För
Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen, innefattar det
utbyggnaden av en ny förskola, med tillhörande anläggningar,
parkering, samt iordningställandet av en in- och utfart till
området.
Den släntning som krävs för byggnationen av förskolan
kommer att ske inom kvartersmark på förskolefastigheten.
Exploatören bekostar och ansvarar för återplantering av slänten i samråd med Borås Stad, Park- och Skogsavdelningen.
Kompensationsåtgärder för ianspråktagande av mark inom
friluftsområde med höga natur- och rekreationsvärden
identifieras och beskrivs inför granskningsskedet.
Eventuella tillstånd, utredningar samt utbyggnad av tekniska
anläggningar och ledningar som är nödvändiga för planens
genomförande ansvarar exploatörerna för.

Avtal

En överenskommelse om markbyte mellan kommunen och
den privata fastighetsägaren avses att ingås innan detaljplanen
antas.
Officialservitut avses att förtydligas för att trygga Hulta 4:28
rätt till utfart och att använda Stenhuggargatan.
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörjningsförvaltningen och kommunen avseende förskolans
fastighet.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskonsekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas.
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt
reglerna i gällande lag.
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Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar tre fastigheter; del av Hulta 4:2 som
ägs av kommunen, del av Råslätt 1:32 som ägs av kommunen
och Hulta 4:28 som ägs av privat fastighetsägare.

Fastighetsbildning, servitut och
gemensamhetsanläggning

Fastighetsbildningsåtgärd kommer att ske för att bilda
lämplig förskolefastighet. I samband med detta regleras en del
av Råslätt 1:32 till den nybildade förskolefastigheten.
En fastighetsbildningsåtgärd kommer också att genomföras
om överenskommelse om markbyte träffas mellan Hulta 4:28
och Hulta 4:2.
Den blivande förskolefastigheten behöver ansöka om
medlemskap i vägföreningen och den gemensamhetsanläggning som finns för området.
Det servitut som finns på Stenhuggargatan bör ses över och
förtydligas så att det även i framtiden fyller sin funktion.
Ledningar belägna inom områden markerade med u bör
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan även
säkerställas genom ledningsrätt.

Råslätt 1:32
»»

Avstår mark till den blivande förskolefastigheten.

4. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt
fjärrvärme

Planområdet kan ansluta till det allmänna vatten- och
avloppsnätet som närmast finns i korsningen Häljasjövägen/
Stenhuggargatan. Den planerade exploateringen kräver
pumpning av avlopp på grund av förskolans höjdsättning.
Pumpkostnad och framtida drift blir exploatörens ansvar.
Planområdet kan försörjas av fjärrvärme då anslutningsmöjlighet finns inom planområdet.
Verksamhetsområde för dagvatten finns inte i området.
Exploatören blir därför ansvarig att fördröja dagvattnet
innan Gånghestervägen genom erosionsskydd av utloppen.
Utförandet kan ske så flödet sprids utmed slänten.

El, tele och fiber

Förskolefastigheten kan ansluta till ledningar för el som finns
i Stenhuggargatan.

Fastighetskonsekvenser

När detaljplanen har genomförts kommer följande fastigheter
ha genomgått förändringar genom fastighetsbildningsåtgärd
eller kan komma att belastas av servitut, alternativt gemensamhetsanläggning:
Hulta 4:2
»»
»»
»»

Kommer att ingå i gemensamhetsanläggningen Gånghester GA:2.
En fastighet för förskolans ändamål kommer att
avstyckas från Hulta 4:2.
Ny byggrätt för skola (S) tillskapas.

Hulta 4:28
»»
»»
»»
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Servitut för in- och utfarter samt användning av
Stenhuggargatan ses över och förtydligas.
Byggrätt för bostäder (B) tillskapas.
Fastigheten kan komma att ändra storlek och form,
för att bättre anpassas till befintliga förhållanden, efter
överenskommelse om markbyte med kommunen.

5. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser

Samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken bekostas
av exploatörerna. Eventuella utredningar, tillstånd och
utbyggnader av tekniska anläggningar inom planområdet ska
exploatörerna ansvara för och bekosta.
Den fastighetsbildning som är nödvändig för planens genomförande och byggnationen av förskolan bekostas av Lokalförsörjningsförvaltningen. Exempel på åtgärder som kommunen
anser nödvändiga är avstyckningen från Hulta 4:2.
Detaljplanen tillskapar nya och ökade byggrätter inom
exploatörernas kvartersmark, vilket vanligtvis ökar en
fastighets marknadsvärde.
Avgift för förskolefastighetens medlemskap i Gånghester
GA:2 bekostas av exploatören.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.
Kostnader för kompensationsåtgärder bekostas av Lokalförsörjningsförvaltningen.

Plankostnader

Planavgift ska tas ut för fastigheten Hulta 4:28 i samband
med lovgivning. Planavgiften för 4:28 betalas av fastighetsägaren.
Stadskansliet						
Mark och exploatering

Maria Carlund						
mark- och exploateringsingenjör

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

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

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

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

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

Samråd

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

Granskning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Antagande

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

Överklagande

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

DETALJPLAN

Laga kraft

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

Ni kan påverka utvecklingen!

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

SAMRÅD
Delegationsbeslut
2016-12-16 Pl 2016-000020 BN 2016-1210

Inbjudan till samråd detaljplan för Gånghester, del av Hulta
4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola i Gånghester, samt planlägga
fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål. Planområdet utgör entré till Kransmossens friluftsområde,
ett för Borås värdefullt grönområde. Byggnaden ska samspela med omkringliggande miljö och inte
förändra upplevelsen av naturrummet. Genom att planen både reglerar utformning, men också
terränganpassning av framtida byggnation, bedöms utbyggnaden inte påverka friluftsområdet som
helhet negativt. Oexploaterad mark tas enbart i anspråk söder om Stenhuggargatan, vilket är ett
område där det inte finns höga naturvärden.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om innehållet i
detta brev. Den som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga.
Kontaktpersoner för samfälligheter ombeds informera övriga delägare om innehållet i detta brev.
Vägsamfälligheten Råslätt S:2 påverkas eftersom vägen kommer att användas av förskoleverksamheten. Den blivande förskolefastigheten kommer att behöva ansöka om medlemskap i
vägföreningen och den gemensamhetsanläggning som finns för området.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, måndag-torsdag kl.08.0016.00 fredag kl. 08.00-15.00. Samrådshandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i aktuell
stadsdel. Med hänsyn till semestrar kan det tidvis vara svårt att nå de ansvariga tjänstemännen.
Samrådstiden har därför gjorts längre än de fyra veckor som annars är normalt. Runt jul och nyår är
bemanningen begränsad. Ring gärna före besök. Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
www.boras.se/detaljplan.
Samrådstiden pågår mellan den 21 december – den 22
januari.
Ett samrådsmöte kommer att hållas i matsalen på
Gånghesterskolan den 10 januari, kl. 17:30-19:00. På mötet
kommer representanter från kommunen att berätta om
förslaget samt svara på frågor.
Upplysningar:
Anna Westergården tfn. 010 615 33 99, e-post:
anna.westergarden@ramboll.se
Kristina Axelsson tfn. 033-35 85 11, e-post:
kristina2.axelsson@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 22 januari via e-post till detaljplanering@boras.se.
Ange planens diarienummer BN 2016-1210. Yttrandet önskas som digitalt textformat för att
underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går även att skicka synpunkter med brev
till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Borås den 20 januari 2016
Samhällsbyggnadsnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97

2016-12-21

Diarienummer

1 (2)

2016/FF0121 214

Tjänsteutlåtande avseende granskning av detaljplan
för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl.,
Sjöboskolan, Borås Stad
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrande avseende granskning av detaljplan för
Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m fl Sjöboskolan, Borås Stad, till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till detaljplanen och finner att de synpunkter
man haft besvarats och tagits tillvara.
Eftersom bebyggelsen ännu inte placerats inom kvartersmarken kommer Fritids- och
folkhälsonämnden fortsatt att bevaka om konstgräsytan kommer att påverkas eller
inte.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i
anslutning till Sjöboskolan. Fritids- och folkhälsonämnden fick möjlighet att yttra sig
över denna detaljplan i september. Nu kommer den tillbaka till nämnden för
granskning.
Förvaltningens övervägande
I förslaget som skickats för samråd har man bemött det som nämnden hade
synpunkter på. Nämnden valde då att lyfta fram tre synpunkter:
− att lekytorna på skolgården minskar vilket begränsar barnens möjlighet till
rörelse
− att den anlagda konstgräsyta riskerade att försvinna och skulle behöva ersättas
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Datum

Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97

2016-12-21

Diarienummer

2016/FF0121 214

− att man önskade utformningen av förskolan sågs över utifrån ett
barnsäkerhets- och tillgänglighetsperspektiv, då man avsåg att bygga i flera
våningar
Beträffande lekyta klaras de rekommenderade ytorna med god marginal enligt
Boverkets skrift ” Gör plats för barn och unga!”.
Konstgräsytan behöver den inte försvinna då planen är flexibel och inte reglerar var
bebyggelsen placeras inom kvartersmarken.
I frågan om tillgänglighet och barnsäkerhet förutsätts att Boverkets byggregler gällande
säkerhet och tillgänglighet efterföljas vid bygglovsgivning.
Konsekvenser
Eftersom bebyggelsen inte placerats inom kvartersmarken kommer Fritids- och
folkhälsonämnden att bevaka om konstgräsytan kommer att påverkas eller inte.
Bilagor
Planbeskrivning
Plankarta

2 (2)

Dp

Detaljplan för Norra Sjöbo,
Pluggskivlingen 4 m.fl.
Granskning

BN 2014-1830

Sammanfattning
Planområdet är beläget i centrala Norra Sjöbo, cirka fyra
kilometer från Borås centrum. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i anslutning till Sjöboskolan. Planen ska också göra det möjligt för
omstrukturering av Sjöboskolans byggnader och lekytor, för
att tillgodose eventuella förändringar av skolans behov längre
fram i tiden.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 26 augusti 2016. Rev. 3 november 2016.

1. Inledning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med
sex avdelningar i anslutning till Sjöboskolan. Planen ska
också göra det möjligt för omstrukturering av Sjöboskolans
byggnader och lekytor för att tillgodose eventuella förändringar av skolans behov längre fram i tiden.

Planområde

Planområdet är beläget i stadsdelen Norra Sjöbo, cirka fyra
kilometer norr om Borås centrum. Planområdet innefattar skolområdet, dvs. kvarteret Pluggskivlingen och hela
Nolhagagatan som sträcker sig utmed skolans östra del.
Området avgränsas i öster av Norra Sjöbogatan och i söder
av Sjöbo Torggata. Planområdets storlek är cirka 36 000 m2 .
All mark inom planområdet ägs av Borås Stad. Kvarteret
Pluggskivlingen används som skola och arrenderas av Lokalförsörjningsförvaltningen.

Gällande detaljplan

För området gäller stadsplan P217 (laga kraft 1953) samt
stadsplan P265 (laga kraft 1960). Området omfattas också av
fastighetsplan 1583K-BN683/1964 (laga kraft 1964). Gällande
planer anger allmänt ändamål på fastigheten Pluggskivlingen
5, garageändamål på fastigheten Pluggskivlingen 4 samt
lokalgata för Nolhagagatan.

Kommunala beslut

2014-06-16 §315 gav Kommunstyrelsen i uppdrag åt Lokalförsörjningsnämnden att påbörja förstudier för etablering
av en ny förskola på Norra Sjöbo. Det efter att berörd
stadsdelsnämnd lämnat ett positivt planbesked. I beslutet
fastslogs också att Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt
besked från Stadsdelsnämnden, kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.
2014-09-04 §131 beslutade Stadsdelsnämnden Norr att
tillstyrka att förstudie påbörjas för att studera möjligheterna
att etablera förskola på fastigheten Pluggskivlingen 4, samt att
begäran om detaljplan lämnas av Lokalförsörjningsnämnden
till Samhällsbyggnadsnämnden.
2014-11-18 §214 beslutade Lokalförsörjningsnämnden att
föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att ny detaljplan upprättas
som ger möjlighet till att en ny förskola om minst 1200m² på
fastigheten Pluggskivlingen 4, alternativt i kvarteret Sommarleken på Sjöbo.
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2015-01-22 §14 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
ny detaljplan.
Vid framtagandet av samrådshandlingar har beslut tagits att
enbart göra en ny detaljplan för kvarteret Pluggskivlingen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att möjliggöra
en ny förskola. Bedömningen är att detta går att uppnå inom
kvarteret Pluggskivlingen, varför ett större planområde inte
har ansetts befogat. Kvarteret Sommarleken ingår således inte
i planområdet.
Delegationsbeslut gällande samråd fattades den 2016-08-26.
Planen har varit ute på samråd mellan den 30 augusti till den
2 oktober.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Området innehåller byggnader i skiftande storlekar, olika
typer av lekanordningar på både grönyta och hårdgjord yta,
samt två fotbollsplaner varav den ena är anlagd med konstgräs. Området innehåller också en viss andel parkering samt
gatumark. Samtliga byggnader inom planområdet hör till
Sjöboskolan. I byggnaden längst norrut ligger en idrottshall.
Matsalen ligger i byggnaden som ligger längst åt sydväst.
Övriga byggnader innefattar i huvudsak klassrum, kontor och
liknande.

Ny bebyggelse

Detaljplanen ger en flexibel byggrätt, vilket innebär att
byggnaderna kan planeras, anpassas och byggas efter behov.
Byggnaderna får ha en nockhöjd på 14 meter, vilket innebär
cirka tre våningar. Största byggnadsarea begränsas till 30
% av fastighetsarean och innebär att detaljplanen medger
byggnader upp till 9 600 m2 . Maximal byggnadsarea inkluderar befintliga byggnader på fastigheten.
För att säkerställa att hänsyn tas till de särdrag som utmärker
Sjöboskolan regleras fasadmaterial till att vara ljus slätputs,
takmaterial ska vara svart papp. Fönstersnickerier utformas
likt ursprungliga vad gäller form och kulör. Bestämmelsen
gäller endast för skolans huvudbyggnad.

Stadsbild och gestaltning

Detaljplanen medför ingen negativ påverkan på stadsbilden.
Vid nybyggnation är det viktigt att byggnaderna anpassas till
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Grön- och lekytor i kvarteret.

En av skolans befintliga byggnader.
DETALJPLAN
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befintlig struktur på ett lämpligt sätt. Det är också viktigt att
byggnaderna placeras så att lekytor och andra friytor bevaras
alternativt tillskapas på annan plats inom området. För att
inte motverka planens flexibilitet är detta inget som regleras
i planen.
Byggnaderna inom skolområdet är till största delen vita med
ljusgröna inslag. Omkringliggande bebyggelse är av skiftande
karaktär med både puts och tegel i olika kulörer.

Historik och kulturmiljöer

Innan Sjöboskolan byggdes på 1960-talet bestod området av
grönytor. Planområdet är utpekat i Borås Stads kulturmiljöprogram (2001). Anledningen är att Norra Sjöbo planerades
efter ett stadsplaneideal med inriktning på så kallade
grannskapsenheter. Det innebär att områden planerades
kring ett centralt torg där olika kommersiella och offentliga
funktioner samlades. Sjöbo centrum, med Sjöbo torg och de
olika funktionerna runtomkring är Borås enda fortfarande
fungerande exempel på detta ideal.
Detaljplanen innebär ingen negativ påverkan på kulturmiljön
i området. Skolområdet är utpekat på grund av dess funktion
som skola, och det är något som detaljplanen stärker.

Bostäder

I detaljplanen ingår inga bostäder. I öster, väster och norr
omges planområdet av bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.

Offentlig service

Området ligger i närheten av Sjöbo torg där det bland annat
finns ett äldreboende, en vårdcentral, ett bibliotek och
postombud. Strax söder om planområdet finns en befintlig
förskola med fyra avdelningar. Inom planområdet finns idag
skola för årskurs f-6. Detaljplanen gör det möjligt att bygga
en förskola med sex avdelningar och att omlokalisera och
optimera den befintliga skolans lokaler.

Kommersiell service

På intillliggande Sjöbo torg finns matbutik och apotek.

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

Vid nybyggnation enligt detaljplanen ökar trafikmängden
något till området. För att förbättra trafikstrukturen och öka
säkerheten i området föreslås att busshållplatsen som idag
ligger utmed Nolhagagatan flyttas till Sjöbo Torggata.

Gångtrafik

Gående kan ta sig in till skolområdet från flertalet platser
runt om kvarteret. Skolområdet omges av trottoarer i öst,
väst och i syd. Utmed dess norra sida går gångvägen Näverstigen, som i väst leder vidare mot Sjöbovallen och Viskan
och i öst ansluter till parken Sommarleken. Därefter fortsätter gångvägen under Fristadvägen och leder till bostäder och
verksamheter i östra delen av Norra Sjöbo.

Cykeltrafik och cykelparkering

Cyklister kan ta sig in till skolområdet via ett antal in/utfarter
från Norra Sjöbogatan samt Nolhagagatan. Cykelparkering
finns på ett flertal platser inom skolområdet.

Kollektivtrafik

Området har god tillgänglighet till kollektivtrafik då busshållplatser för stadsbusslinjen finns i direkt anslutning, öster
om skolområdet.
Utmed Nolhagagatan finns i dag en hållplats för skolskjuts.
Denna hållplats föreslås flytta till Sjöbo Torggata. En eventuell flytt skulle innebära en ökad trafiksäkerhet utmed Nolhagagatan, då gatan idag har många utfarter från bostäderna
i väster samt att vändplanen i norr uppfattas som för liten
för buss. Framtida hållplats ska placeras inom kvartersmark.
Marken reserveras med prickmark.
Gång- och cykelbanan planeras gå i samma sträckning som
idag, vilket innebär att skolbussen kommer att behöva korsa
denna för att komma in till hållplatsen. Trafiksäkerheten
bedöms ändå kunna bli godtagbar, då antalet bussar är få
och sikten på sträckan är god. Trafiksäkerheten ska studeras
vidare i samband med detaljprojekteringen av framtida
busshållplats.

Biltrafik och bilparkering

Skolområdet omges i väst, syd och öst av bilgator. Angöring
till skolområdet sker vid två platser från Nolhagagatan och
vid två platser från Norra Sjöbogatan.
Enligt gällande parkeringsnorm (från 1998) ska 60 % av
skolans anställda ha parkeringsplats. Om Sjöboskolans
kapacitet ökar till cirka 500 elever innebär resonemanget
att det behövs cirka 42 parkeringsplatser. För en förskola
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med sex avdelningar behöver cirka 30 nya parkeringsplatser
tillskapas. Parkeringar till skola och förskola ska ordnas inom
kvartersmark.

Riksintressen

Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

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

Dagvatten

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m² ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3m³ per 100 m² hårdgjord yta ska anläggas.
Central fördröjning inom planområdet genom damm
kommer behövas för både fördröjning och för rening. Planen
reglerar inte exakt placering av fördröjningsyta.

Värme

Byggnaderna inom planområdet är i dag anslutna till fjärrvärme. Möjlighet finns att ansluta även framtida byggnader.

Utöver skolans egna lekytor finns strax nordöst om området
en park vid namn Sommarleken. I parken finns stora grönytor, en lekplats samt en stor inhägnad grusplan. Vid behov
kan grön- och lekytorna i parken användas av skolan.

Natur och vegetation

Inom planområdet finns mycket grönska i form av buskar
och träd. Mest vegetation finns i norra och södra delen av
området. I mitten av skolgården finns ytor med konstgräs
som substitut för vanlig gräsmatta. Området är mestadels
plant, men med viss höjdskillnad i väster där området sluttar
ner mot Norra Sjöbogatan.
Beroende på hur ny bebyggelse inom området placeras är det
möjligt att viss vegetation måste tas i anspråk till förmån för
nya byggnader.
Väster om planområdet, mellan bebyggelsen och Viskan,
finns ett värdefullt lövskogsområde enligt Länsstyrelsen.
Lövskogsområdet bedöms inte påverkas av detaljplanens
genomförande.

Skyddsvärt träd

Inom planområdet finns ett skyddsvärt träd. Trädet är en
ask, vilket är en rödlistad art. Trädet har en omkrets på 322
centimeter, är friskt och utan håligheter. För att trädet ska

El, tele och fiber

Området är anslutet till el och teleledningar. Framtida
byggnation kan anslutas till befintliga ledningar. Närmaste
anslutningspunkt finns i södra delen av Nolhagagatan.

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, samt säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning, ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk ”
följas.
Verksamheten har i dag en miljöstation lokaliserad väster om
skolan. Vid om- och nybyggnation är det viktigt att avfallshantering planeras så att den är skild från verksamheten och
att hämtning sker utanför inhägnat område.

5. Mark
Lek och rekreation

Inom skolans område finns stora ytor för lek och bollspel.
Längst norrut i kvarteret finns två bollplaner, varav en är
anlagd med konstgräs. I mitten av kvarteret finns en basketplan. Vid om- och nybyggnation inom skolans kvarter är det
viktigt att tillräckliga grön- och lekytor bevaras.
Bild på vegetation och fotbollsplan.
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kunna bevaras behöver det ha en skyddszon runtom på
15,4 meter i radie. Med skyddzon menas ett område kring
trädet som skyddas vid arbeten (helst fysiskt skydd) och
där man inte gräver, kör med tunga fordon, har upplag eller
uppställningsplats för fordon etc. Trädet har markerats på
plankartan och skyddas med en planbestämmelse som kräver
marklov vid åtgärder som berör trädet och dess rotsystem.
Vid ingrepp som kan påverka specifikt träd ska dialog föras
med Länsstyrelsen.
Att trädet bevaras bedöms inte påverka områdets funktion
som skola negativt. Istället kan trädet införlivas i grön- och
lekytor och bli en kvalitet för grönstrukturen i området.
Inom planområdet finns ytterligare askar, dock inte av
samma dignitet som den ovan beskrivna. När om- och
nybyggnation sker i området bör om möjligt även hänsyn tas
till den vegetationen.

Fornlämningar

Några kända fornlämningar eller kulturminnen finns inte
inom planområdet.

Geoteknik och Radon

Som underlag för detaljplanen har en geoteknisk markutredning genomförts. Utredningen visar att marken består av
fast lagrad sandmorän och att byggnader mellan ett till tre
våningar bedöms kunna grundläggas genom platta på mark.
Stabiliteten i området bedöms vara tillfredsställande och
marken inom området bedöms inte vara sättningsbenägen.
Då jordmäktigheterna ställvis kan vara små kan viss bergssprängning bli aktuell vid grundläggning av byggnader,
utjämningsschakter eller vid anläggning av ledningar. Inför
eventuella sprängningsarbeten ska en riskanalys upprättas
med avseende på vibrationsalstrande arbeten för kringliggande befintliga byggnader och konstruktioner.
Innan grundläggning sker ska mulljord och vegetationslager
schaktas bort. Tjälisolering bör läggas ut runt byggnaders
hörn samt under kalla byggnadsdelars golv.
Marken utgör normalriskområde vad avser radon. Det
innebär att nya byggnader ska uppföras med radonskyddande
åtgärder, dvs. att golv och väggar ej ger uppenbara otätheter
mot mark. Upplysning återfinns på plankartan.
Vid anläggning av källare kan ytterligare geotekniska utredningar behövas för att säkerställa bergnivå på aktuell plats.
Vid anläggning av källare rekommenderas även en vidare
undersökning gällande grundvattennivå för området.

Karta över var föroreningarna påträffats. Röd markör visar den punkt med högst
föroreningshalt och gula mörkörer visar de punkter med något lägre halter.

Förorenad mark

Som underlag för detaljplanen har en utredning avseende
markmiljö genomförts. Anledningen till att marken undersökts är att det har funnits verksamheter som hanterat bland
annat bekämpningsmedel, ytbehandlingsmedel samt bensin
inom 250 meter från fastigheten. Ytterligare en anledning är
att det tidigare funnits en nedgrävd oljetank inom planområdet. Oljetanken är sedan en tid borttagen.
Utredningen visar att det finns föroreningar på fastigheten
som kan påverka människors hälsa och miljön. De högsta
föroreningshalterna finns under asfalten där oljecisternen
tidigare varit nedgrävd. I dagsläget är det personalparkering
på denna yta och utgör ingen vistelseyta för barnen.
Inför kommande exploatering ska området där oljetanken
tidigare funnits saneras. För övriga områden är det viktigt
att i samband med projektering se till att inga föroreningar
berörs. Om förändring sker på eller i anslutning till förorenad
mark ska marken saneras i samband med exploatering. Detta
säkerställs genom en planbestämmelse på plankartan.
Eftersom utredningen som gjorts är översiktlig ska ytterligare en ytlig provtagning utföras för att säkerställa att ytlig
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jord har halter under de riktvärden som gäller för förskola
och skola. Ytlig provtagning innebär provtagning av översta
metern av marken. Detta ska senast ske i samband med
exploatering.
Övriga påträffade föroreningar medför ingen risk för
människors hälsa så länge inte intag av växter sker. I
dagsläget sker ingen odling i området och det är inte heller
lämpligt att framöver odla i den befintliga jorden. Odling kan
istället ske i t.ex. pallkragar som fylls upp med matjord. Det
krävs procentuellt mycket stora intag av växter som är odlade
inom området för att dessa ska utgöra en fara för människor.
Sanering behöver därför inte genomföras för att den befintliga verksamheten ska kunna fortgå.
Om förändring av byggnader eller mark inte görs på de
platser där föroreningar hittats utgör föroreningarna alltså
ingen hälsofara.

6. Vatten
Översvämningsrisk

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

Miljökvalitetsnormer

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

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god
kemisk status.
Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska
status positivt.

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
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har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Detaljplaneområdets avrinning sker mot Viskan som är en
ytvattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Vattendragets
kemiska status är inte klassad, vilket gör att statusen per
automatik uppges vara av ej god kvalitet. Vattenkvaliteten
i vattendraget bedöms inte påverkas av dagvatten från den
fastighet detaljplanen omfattar, då befintlig och planerad
verksamhet är av icke-förorenande karaktär.
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett
sådant sätt att släckvatten förhindras från att nå känsliga
områden såsom Viskan. Detta kan exempelvis göras genom
att tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon del
av planområdet. Generell planbestämmelse gällande fördröjning inom kvartersmark återfinns på plankartan. Systemet
kan även fungera för tillfällig uppsamling av eventuellt
släckvatten. Information har införts på plankartan gällande
att vid nybyggnation ska möjlighet att samla upp släckvatten
inom området beaktas. Informationen på plankartan är inte
juridiskt bindande, utan ska snarare ses som en upplysning
för bygglovet.
Utöver plankartans reglering och information är räddningstjänsten alltid granskande instans vid bygglovsgivning för
skola/förskola. Frågan kan därför bevakas av verksamheten
själv.

7. Störningar på platsen
Risk

Området ligger 450 meter från Väg 42, vilken pekas ut som
primär transportled för farligt gods. Bedömningen är att
planutformningen inte påverkas avsevärt av riskerna förknippade med transportleden.
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Räddningstjänstens bedömning

Dialog har förts med Södra Älvsborgs Räddningstjänst. De
gör bedömningen att det inte finns behov av en riskanalys för
området. Anledningen är det långa avståndet till närmaste
farligt godsled.
Enligt uppgifter från Räddningstjänsten ska avståndet från
räddningstjänstens uppställningsplats för släckfordon till
angreppsväg såsom entré, inte överstiga 50 meter. Avståndet
från släckfordon till brandpost bör inte överstiga 75 meter.
Avståndet mellan brandposter bör således inte överstiga 150
meter.
Vattenflödet i brandposterna i området bör vara 1200 liter/
min enligt VAV P 83. Detta täcker även upp behovet av
släckvatten för flerfamiljshusen i norr.

Buller

Omkring 430 meter öster om planområdet finns en verksamhet som har 500 meter i skyddsavstånd på grund av buller.
Skyddsavståndet sträcker sig cirka 70 meter in i planområdets
nordöstra del, varav 40 meter berör skolområdet.
Dialog har förts med Miljöförvaltningen som gör bedömningen att en bullerutredning inte behöver tas fram för
planförslaget. Mellan den föreslagna bebyggelsen ligger
idag bostäder, en väg och en järnväg. Det finns inga för
kommunen kända klagomål på buller från boende, vilket
borde vittna om att bullernivåerna inte är oacceptabla.
Miljöförvaltningens bedömning är att en utredning inte
skulle visa att buller blir ett problem vid etablering av en
förskola. Förutsatt att framtida byggnader placeras på ett sätt
som gör att verksamheten får en tyst sida/innergård.
Det finns idag inga specifika riktvärden för skola/förskola,
utan Boverket hänvisar till de nivåer som anges för bostäder.
Enligt myndigheten är det önskvärt att de delar av gården
som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet inte har en ljudnivå som är högre än 50 dBA (ekvivalentnivå dagtid). För att uppnå en god utemiljö för barnen kan
husen placeras utmed Näverstigen/Nolhagagatan och på så
vis fungera som bullerskydd. Det bör uppmärksammas att
behovet av bullerskydd endast anses önskvärt om det skulle
vara så att vissa barn enbart skulle ha den nordöstra delen
av kvartersmarken som sin utomhusmiljö. Aktuell skoltomt
ses dock som stor, inkluderat en framtida ökning av skolans
elevantal. Det innebär att vistelseytan för barnen troligtvis
inte kommer att begränsas till enbart nordväst. Med grund
i att angivna nivåer endast är rekommendationer och att
skoltomten är stor regleras inte placering av framtida bebyggelse i detaljplanen. Bygglovsgivning för aktuell verksamhet
sker alltid i samråd med miljöförvaltningen. Frågan gällande
placering tas därför lämpligen där, för att undvika reglering
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som minska planens flexibilitet. För att frågan inte ska kunna
missas i lovgivningen har en upplysning på plankartan
införts.
Det bedöms inte bli några svårigheter att tillgodose Boverkets byggregler för inomhusmiljö vid bygglovsgivning.
Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något buller
som kan störa de omkringliggande bostäderna.

Luftkvalitet

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

8. Planbestämmelser
Allmänna platser

Bestämmelsen LOKALGATA visar att Nolhagagatan ska ha
kvar sin användning som kommunal gata.

Kvartersmark

Bokstaven S1 står för skola där det också tillåts mindre
tekniska anläggningar. Ett exempel på mindre teknisk
anläggning är en transformatorstation. Genom att tillåta
tekniska anläggningar inom hela skolområdet så ökar också
planens flexibilitet. Användningen gäller för hela kvarteret
Pluggskivlingen. För området gäller en högsta nockhöjd
på 14 meter. Området ges en byggrätt på upp till 30 % av
fastighetsarean, vilket i praktiken innebär att byggnader till
en yta av 9 600 m² kan uppföras inom kvarteret Pluggskivlingen. Byggrätten bedöms vara tillräckligt för en utbyggnad
av befintlig verksamhet och förskola med tillhörande
komplementbyggnader.
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Egenskapsbestämmelser

De ytor som är markerade med ett u ska vara tillgängliga för
allmänna underjordiska ledningar. För att säkra åtkomsten
till ledningarna får inte byggnader uppföras. Mark där
byggnader inte får uppföras är markerat med prickar.

9. Övergripande beslut
Vision 2025

I Borås Stads vision Borås 2025 beskrivs utvecklingen i
sju övergripande målområden. Bland annat anges hur vi
gemensamt ska ta ansvar för barns och ungas uppväxt och
lärande för att skapa bra förutsättningar för barn och unga
att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla
vuxna. Vidare lyfts i Borås 2025 vikten av att skapa goda
resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer
vid både korta och långa resor för att minska belastningen på
miljön.
Planområdet är beläget i ett område med mycket bostäder
och med närhet till både kollektivtrafik och andra funktioner
såsom bibliotek, mataffär och apotek. Genom att skapa
möjlighet att bygga en ny förskola i anslutning till Sjöboskolan, samt att skapa möjlighet att utveckla befintlig skola
kan detaljplanen bidra till ett mer hållbart resande och till
att tillgodose det ökande behovet av förskoleplatser i nära
anslutning till bostaden.

Miljömål

Utgångspunkt för utformningen av detaljplanen är det
nationella och lokala miljömålet om en god bebyggd miljö.
Borås Stad arbetar för en hållbar utveckling och viktiga
mål är bland annat att verka för en ökad andel förnybara
energikällor och att skapa bättre förutsättningar för resenärer
att välja hållbara färdsätt.
Planförslaget medger förtätning i befintlig struktur med
möjlighet att skapa ett större utbud av arbetsplatser samt ett
bättre underlag för kollektivtrafik.
Planen bidrar också till att miljömålen nås genom att det är
möjligt för nya byggnader att anslutas till fjärrvärme. Fler
förskoleplatser i närheten av bostäder och i närheten av
kollektivtrafik möjliggör för förbättrade förutsättningar för
gående och cyklister.

10. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Planen reglerar att befintlig skyddsvärd ask sparas. Då
planen inte bedöms ge någon negativ påverkan på miljöfaktorer är bedömningen att miljökonsekvensbeskrivning inte
krävs.
Frågor som bedömts viktiga för detaljplanen är:

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Några av de
spelregler som är särskilt relevanta för den här detaljplanen
är:
»»

»»

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.
Prioritera möjligheten till fjärrvärmeanslutning, därefter
andra hållbara energislag, vid lokalisering av bebyggelse.

Strategisk plan

En strategisk plan för Sjöbo håller på att tas fram. Samråd
pågick mellan 2 juli och 30 september 2015. I remissförslaget
presenteras lämpliga områden för omvandling och förtätning
med bostäder. Förslaget visar också vilka kopplingar för
både djur, växtlighet och människor som är viktiga att bevara
och förstärka. Aktuellt planområde är inte specifikt utpekat
i remissförslaget. Ett syfte med den strategiska planen är
däremot att öka möjligheterna för service i stadsdelen, vilket
gör att aktuellt planförslag bedöms förenligt med remissförslaget.
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»»

Bevarande av gröna miljöer och skyddsvärt träd.

»»

Föroreningar i mark.

»»

Miljökvalitetsnormer för vatten.

Störningar som planen ger upphov till

Planen ger upphov till en liten ökning av trafik. Dock ger
den inte upphov till några behov av skyddsbestämmelser utan
störningen bedöms acceptabel.

Hållbar utveckling

Aktuellt detaljplaneförslag möjliggör en förtätning i befintligt
område vilket bidrar till hållbar utveckling för verksamheten
och för orten.

Hushållning med naturresurser

Planområdet har god tillgänglighet till gång-, cykel och
kollektivtrafik vilket innebär att det är lätt för föräldrar och
barn att välja dessa färdmedel för hämtning och lämning,
respektive transport till skolan. Det finns möjlighet att
ansluta ny bebyggelse till fjärrvärmenätet. Marken som tas
i anspråk är i stort sett plan vilket minimerar behovet av att
spränga, tillföra massor m.m.
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Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte är
negativt med avseende på hushållning med naturresurser.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:

Naturvärden

»»

är förenlig med översiktsplanen,

»»

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

»»

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Plankartan anger en väl tilltagen skyddszon kring den ask
som klassas som skyddsvärd. Med skyddszon menas ett
område kring trädet som bör skyddas vid arbeten och där
man inte gräver, kör med tunga fordon, har upplag eller
uppställningsplats för fordon etc.

Infrastruktur

Byggnation enligt planförslaget har möjlighet att ansluta till
befintlig infrastruktur för ledningar etc. Ombyggnation av
Nolhagagatan och flytt av busshållplats möjliggörs, vilket
förbättrar trafikstrukturen i området.

Sociala värden

Det finns ett stort behov av nya förskolelokaler. Genomförandet av planen tryggar en långsiktig barnomsorg. Planen
medger även en eventuell om- och utbyggnad av Sjöboskolan.
Genom samutnyttjande av både lokaler och lekytor ökar
barnens möjligheter för samspel mellan olika åldrar.
I omedelbar närhet finns ett stort antal boende och många
barn som i och med detta får nära till skola/förskola. Verksamheterna kan därför bli en viktig mötesplats i grannskapet.

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Miljöteknisk utredning (Ramböll, 2016-01-13).

»»

Geoteknisk utredning (Ramböll, 2016-01-13).

Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planhandläggare har varit Ramböll genom Anna Westergården. Kontaktperson från Borås Stad är Paulina Bredberg.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Planförslaget innebär att delar av barnens lekyta tas i
anspråk. Dialog har förts med skolverksamheten som uppger
att skolgården idag är mycket stor och att ett genomförande
av planförlaget inte bidrar till en försämring av barnens
lekmöjligheter.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

Anna Westergården
plankonsult, Ramböll

Nya arbetstillfällen

Aktuellt planförslag möjliggör en förskola och en utbyggnad
av befintlig skolverksamhet. Det innebär att fler arbetsplatser
tillskapas i och med ett genomförande av planförslaget.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Fastighetsplan

Fastighetsplan 1583K-BN683/1964 , fastställd den 13 juli
1964, upphävs för kvarteret Pluggskivlingen. Se plankarta.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 7 juli 2016. Rev. 3 november 2016.

1. Inledning

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens
bindande föreskrifter framgår i stället av plankarta och
planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att den
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av
ny förskola samt att öppna upp för omstrukturering av
Sjöboskolans byggnader och lekytor, för att kunna tillgodose
eventuella förändringar av skolans behov i framtiden. Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen, som är exploatör för området. Planen
medger användning för skola (S). Planlagt område ligger
inom gällande stadsplan (P265 laga kraft 1960 samt P217 laga
kraft 1953). Det finns också en gällande fastighetsplan (P265
laga kraft 1964) som upphävs i och med den nya detaljplanen.

Planen har kommunalt huvudmannaskap. Det är endast
lokalgatan (Nolhagagatan) som utgör allmän plats.
Resterande delar av planområdet utgörs av kvartersmark.
Detaljplanen medför inga förändringar beträffande ansvaret
för allmän platsmark. Exploatören ansvarar för åtgärder på
kvartersmark.

Avtal

För avsedd verksamhet inom kvartersmark ska en upplåtelse
genom internarrende träffas mellan markägaren och exploatören.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Inom detaljplaneområdet finns 3 fastigheter. Borås Stad äger
samtliga av dessa; Pluggskivlingen 4, Pluggskivlingen 5 och
Torpa-Sjöbo 2:1.

Fastighetsbildning

2. Organisatoriska frågor
Tidplan

Detaljplanearbetet sker med standard förfarande och följande
tidplan gäller:
»»
»»
»»
»»

Samråd		
Granskning
Antagande		
Laga kraft		

3:e kvartalet 2016
4:a kvartalet 2016
1:a kvartalet 2017
1:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som planen
vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att
planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen
gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit
genom planen behöver beaktas.

DETALJPLAN

En fastighetsreglering behöver genomföras där mark överförs
från Pluggskivlingen 4 till Torpa-Sjöbo 2:1 för att anpassa
fastighetsindelningen mellan detaljplanens olika användningsområden skola och lokalgata. Området som berörs är
en del av vändplatsen i norra delen av Nolhagagatan. En
fastighetsreglering bör också göras mellan Pluggskivlingen
4 och Pluggskivlingen 5 om ny byggnation placeras över
fastighetsgräns.

Servitut och ledningsrätt

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och
samråda med exploatören avseende projektets påverkan
på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende eventuell
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren
och exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller
kostnader och utförande. Inom planområdet finns en
ledningsrätt, för el-ledningar, som belastar fastigheten
Pluggskivlingen 5 med förmån för Göta 1:5.
Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el,
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alternativt genom avtal med exploatören.
Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på
plankartan, säkerställs lämpligen med servitut.
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4. Tekniska frågor
Vatten, avlopp, dagvatten samt fjärrvärme

Planområdets norra del, Pluggskivlingen 4, bedöms
kunna anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet.
Dagvatten ska så långt som möjligt omhändertas lokalt
genom fördröjning. Anordningar för fördröjning av
dagvatten på kvartersmark ska utföras och bekostas av
exploatören och ansvaret för anordningarna fram till
anslutningspunkten ska följa exploateringsfastigheten. Det är
Borås Energi och Miljö AB som är huvudman för allmänna
VA-anläggningen. Framtida bebyggelse kan anslutas till
fjärrvärmenätet.

El, tele och opto

Området bedöms kunna anslutas till el, tele och fiber.

Trafik och parkering

Trafikmängden kommer att öka något vid nybyggnation
enligt detaljplanen. För att förbättra trafikstrukturen och
öka säkerheten i området föreslås att busshållplatsen som
idag ligger utmed Nolhagagatan flyttas till Sjöbo Torggata.
Angöring med bil till skolområdet sker vid två tillfarter
från Nolhagagatan och två tillfarter från Norra Sjöbogatan.
Parkering ska lösas inom kvartersmark.

exponering av förorening om denna risk inte bedöms som
ringa. Enligt de administrativa bestämmelserna i plankartan
får bygglov inte ges förrän marken har sanerats.

5. Ekonomiska frågor
Fastighetsbildningskostnader

Den fastighetsreglering som behöver göras av en del från
Pluggskivlingen 4 till Torpa-Sjöbo 2:1 bekostas av exploatören. Likaså bekostar exploatören den fastighetsreglering som
eventuellt behöver göras mellan Pluggskivlingen 4 och 5.

Markutrednings- och saneringskostnader

Exploatören ansvarar för nödvändiga avhjälpandeåtgärder
med avseende på förorenad mark. Detta bekostas av exploatören. Eventuell kostnadsfördelning regleras i avtal mellan
markägaren, exploatören och verksamhetsutövaren som
orsakat föroreningen. För att klargöra verksamhetsutövare
kan ansvarsutredning krävas.

Ledningsåtgärder

Natur och kultur

Avtal avseende eventuell omläggning av ledningar bör
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören för att
säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och utförande.
För säkerställandet av markupplåtelse för ledningar upprättas
servitut.

Markmiljö

Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el,
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alternativt genom avtal med exploatören.

Inom planområdet finns ett skyddsvärt träd. Trädet är en ask
vilken är en rödlistad art. Trädet skyddas genom en planbestämmelse i plankartan.

Det finns kända markföroreningar inom planområdet som
framkommit efter en översiktlig utredning avseende markmiljön. För en sammanställning av undersökningen hänvisas
till planbeskrivningen. Utredningen visar att föroreningarna
kan påverka människors hälsa och miljön. Inför kommande
exploatering ska därför området där oljecisternen varit
placerad saneras. Det ska också göras en ny markutredning,
för att klargöra föroreningshalterna. Markmiljön ska klara de
riktvärden som gäller för skola och förskola. För övrig mark
inom planområdet är det viktigt att exploatören i samband
med projektering ser till att inga föroreningar berörs. Om
förändring sker på eller i anslutning till förorenad mark ska
markägaren kontaktas och marken saneras i samband med
exploateringen.

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid bygglov i samband med
exploateringen av området. Planavgift betalas av exploatören.
Stadskansliet
Mark och exploatering

Maria Carlund
Exploateringsingenjör

Byggande och markarbeten i förorenade områden är
anmälningspliktiga enligt 28 § Förordning om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. I god tid innan markarbeten
påbörjas i sådana områden ska en anmälan inlämnas till
tillsynsmyndigheten om det finns risk för spridning eller
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 3 november 2016.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
26 augusti 2016 har ägt rum under tiden 30 augusti – den 2
oktober. Berörda markägare har underrättats med brev till
samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på
kommunens hemsida.
18 remissinstanser har framfört synpunkter vid samrådet.
Synpunkterna har lett till att detaljplanen har reviderats,
vilket framgår av kommentarerna till respektive yttrande.
Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är
i allt väsentligt bibehållet.

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

»»

att skicka ut detaljplanen på granskning.

Handläggning

2015-01-22 §14 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
ny detaljplan.

1. Yttranden från remisspart
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S2 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.

S1 Kommunstyrelsen

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:
»»
Riksintresse kommer att skadas påtagligt
»»
Mellankommunal samordning blir olämplig.
»»
Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
»»
Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
»»
Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och
säkerhet eller
»»
till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Kommentar

Naturmiljö
Länsstyrelsen anser att skyddet för det skyddsvärda trädet bör
säkerställas med en planbestämmelse, istället för att markeras
på illustrationskartan.

Delegationsbeslut om samråd togs 2016-08-26 § Pl 2016000008.

1. Yttranden från remisspart
Kommunstyrelsen anser i stort att utformningen av detaljplanen är god. Dock bör hållplatsläge för skolbuss, samt
parkeringslösningarna inom området studeras djupare.

Hållplatsläge för skolbuss, samt parkeringslösningarna har studerats i
den mån som har ansetts rimligt för planförslaget. Exakt hållplatsläge
och parkeringslösning regleras inte i detaljplanen, utan kommer att
detaljstuderas vid projektering.

DETALJPLAN

Trafik
Länsstyrelsen ser det som angeläget att bygga om Näverstigen och Nolhagagatan samt att anlägga ny hållplats för
skolskjutsen. Länsstyrelsen anser att plats för skolskjutsen på
kvartersmarken bör säkerställas i planen och att byggrätten
justeras.
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Social hållbarhet och bebyggelsestruktur
Länsstyrelsen anser att kommunen närmare bör analysera
byggrätten i norr med närhet till bostäder med hänsyn till
skuggning och buller.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt,
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar

Den skyddsvärda ask som finns belägen inom planområdet säkerställs
med planbestämmelse på plankartan. Prickmarken i söder, mot Sjöbo
Torggata, har utökats. Detta för att förhindra att skolans expansion
omöjliggör en flytt av hållplatsläget.
Prickmarken i norr har utökats för att undvika skuggbildning på
befintliga bostäder. Den verksamhet som tillåts bedöms inte ger upphov
till något buller som kan störa de omkringliggande bostäderna.

S3 Trafikverket

Riksintressen och statlig infrastruktur utanför planområdet
berörs eventuellt av ökad trafik beroende på geografin för
förskolans ”upptagningsområde”. Planhandlingarna saknar
ett resonemang om detta. Tillfartsvägar och gång- och
cykelvägar för ett större område bör beskrivas och felande
länkar undersökas.
Hänsyn bör tas till fortsatt utveckling av att förbättra
förhållanden för oskyddade trafikanter. Området omfattas av
Cykelplan 2016-2017 Borås stad, Program, policy, riktlinjer
och regler. Bland annat finns det enligt cykelplanen en
felande länk utmed Fristadsvägen norrut fram till Skogsrydsvägen.
Enligt planhandlingarna har området god tillgänglighet till
kollektivtrafik. Man utgår ändå ifrån ett stort tillskott av
parkeringsplatser vilket inte bidrar till transportsnål planering. Parkering kan även ta mark i anspråk som kan nyttjas
för skolans verksamhet.
Vi förutsätter att Borås stad tillsett att gällande normer för
bullervärden uppfylls då det är en skola och riktvärden för
skolgård är 55 dBA utomhusmiljö. Vi förutsätter också att
kraven enligt Boverkets Byggregler avseende ljudnivåer
inomhus uppfylls. Planbeskrivningen säger att framtida
byggnader ska placeras så att verksamheten från en tyst sida/
innergård. Plankartan saknar bestämmelser som stödjer
detta.

Kommentar

Trafikökningen på riksintresset för kommunikation och den
statliga infrastrukturen bedöms bli marginell i och med utbyggand av
planförslaget, då verksamheten främst är planerad att försörja boende
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i närområdet. Eftersom gång- och cykelvägar är väl utbyggt kring
Sjöboskolan finns goda förutsättningar att dessa används till och från
skolan/förskolan.
Detaljplanen kan endast reglera områden eller vägsträckor innanför
sitt eget planområde. Sträckan Fristadsvägen – Skogsrydsvägen ligger
utanför aktuellt planområde. Denna sträckning håller dessutom på att
byggas om och beräknas vara färdig innan aktuell plan genomförs.
Planförslaget anger att parkering ska ske inom kvartersmark, vilket
således innebär att planen inte reglerar hur många parkeringsplatser
som upprättas. Detaljplanen kontrollerar enbart att antalet parkeringsplatser utifrån vad som krävs enligt gällande parkeringsnorm får
plats inom planområdet, vilket de gör. Detaljplanen förutsätter att
skolverksamheten kan göra avvägningen mellan parkeringsytor kontra
behovet av exempelvis lekytor.
Planen förutsätter att BBR efterföljs vid bygglovsgivning, däribland
vad det gäller riktvärden för buller. Boverket har inga riktlinjer
gällande buller för skola/förskolas utemiljöer. Frågan beträffande
framtida utemiljö ur bullerhänseende bör därför tas i samråd med
miljöförvaltningen i bygglovsskedet. Enligt kommunens rutiner får alltid
miljöförvaltningen byggloven gällande skola/förskola på remiss. För
att frågan inte ska kunna missas i lovgivningen har en upplysning på
plankartan införts.

S4 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med
hänsynstagande till nämndens synpunkter i yttrandet.
Tekniska nämnden ser ingen anledning att ändra det stråk av
parkmark som löper från Sommarleken till Sjöbovallen på
del av Näverstigen i gällande plan till allmän plats GC-väg.
För att påbjuda cykeltrafik på Näverstigen behöver i så fall
del av skoltomten nyttjas då Näverstigen anslutes till Norra
Sjöbogatan via en trappa. Näverstigens ges därför samma
planbestämmelse som gällande plan.
Nolhagagatans funktion bostadsgata/återvändsgata och
trafikmängd motiverar inte utbyggnad av separerad cykelbana. Gatans bredd kan inbjuda till höga hastigheter varför en
anpassning till lägre hastighet genom fartdämpande åtgärder,
trädplanteringar alternativt utökning av gångfartsområdet är
en bättre lösning.
I texten till planbeskrivningen anges att hållplatsen för
skolskjuts flyttas från Nolhagagatan till Sjöbo Torggata. I
illustrationen till plankartan redovisas den på Nolhagagatan.
Det bör förtydligas vilket läge hållplatsen ska ha.
De oreglerade in-/utfarterna på östra sidan av Nolhagagatan
bör regleras genom förbud mot in-/utfart på lämpliga
sträckor.
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Kommentar

Planområdesgränsen har dragits om inför granskningen och Näverstigen
har uteslutits från planområdet. Planen reglerar inte upprustning och
utbyggnad av framtida gång- och cykelbanor, därför har stycket tagits
bort i planbeskrivningen.

S8 Stadsdel Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker planförslaget. Nämnden
ställer sig positiv till detaljplanen då behov av både skol- och
förskoleplatser fortsätter att öka i ett växande Borås. Detaljplanen säkrar en långsiktig planering för grundskola och
förskola på Norra Sjöbo.

Illustrationsplanen har justerats enligt synpunkt.
Plankartan har kompletterats med utfartsförbud i båda kurvorna i
söder. Reglering av in- och utfart för boende öster om Nolhagagatan har
inte ansetts lämpligt eftersom det i huvudsak skulle påverka fastigheter
utanför planområdet.

S5 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka planförslaget förutsatt att förvaltningens synpunkter beaktas i fortsatt
planarbete.
Miljöförvaltningens synpunkter i planarbetet gällande
mark, naturvård och bullerfrågor har i huvudsak beaktats
och beskrivs i planen. En planbestämmelse bör införas på
plankartan gällande placering av framtida byggnader för att
säkerställa att verksamheten får en tyst sida/innergård.

Kommentar

Då planen ska vara flexibel och verksamheten idag inte vet hur framtida
bebygglese kommer att se ut eller vara placerad har plankartan inte
försetts med någon placeringsbestämmelse gällande placering . För vidare
svar gällande buller, se kommentar till Trafikverket.

S6 Borås Elnät

Elnät
Vi ser att det i planen läggs till att mindre teknikanläggningar
kan tillåtas på prickad mark t.ex. transformatorstation.
Stadsnät
Ingen erinran.

Kommentar

Under användningen S (skola) har tillägget ” samt mindre tekniska
anläggningar” infogats. Det innebär att planens flexibilitets ökar och
mindre tekniska anläggningar såsom transformatorstationer nu kan
placeras mer fritt inom kvartersmarken. Dock inte på prickmark.

S7 Lantmäterimyndigheten

Under rubriken ”Fastighetsbildning” bör framgå att en fastighetsreglering bör genomföras mellan Pluggskivlingen 4 och
5 om ny byggnation ligger över fastighetsgräns. Dessutom
bör det framgå att E-området ska avstyckas för att genomföra
planen fullt ut.

Kommentar
Noterat.

S9 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Norra Sjöbo,
Pluggskivlingen 4 med flera, Sjöboskolan, Borås Stad.
Kulturnämnden ser positivt på att det ges möjlighet att bygga
förskola vid Sjöboskolan. Nya tillägg till de befintliga byggnaderna bör dock ske med hänsyn till den bebyggelsestruktur
och de särdrag som utmärker Sjöboskolan. Majoriteten av
de befintliga skollokalerna är uppförda på 1960-talet med
arkitektoniska kvaliteter efter tidens ideal som bildar en väl
sammanhållen helhet. Trots att byggnaderna genomgått
vissa förändringar under åren är det värt att slå vakt om
byggnadsdetaljer, proportioner och bebyggelsestruktur för
att bibehålla skolans prägel och arkitektoniska värden. I det
fortsatta planarbetet bör man därför se över möjligheten att
förse befintliga skolbyggnader med varsamhets- och skyddsbestämmelser.

Kommentar

För att säkerställa att hänsyn tas till de särdrag som utmärker Sjöboskolan regleras fasadmaterial till att vara ljus slätputs och takmaterial
ska vara svart papp. Fönstersnickerier utformas likt ursprungliga
vad gäller form och kulör. Bestämmelsen gäller endast för skolans
huvudbyggnad.
Då planförslaget medger omfattande utbyggnad och omlokalisering inom
området har inte ytterligare reglering setts om lämplig, då varsamhetskravet inte kan styra var nya volymer placeras och inte heller hur dessa
utformas.

S10 Räddningstjänsten

I detaljplanen går det att läsa att avrinningen av dagvattnet
sker mot Viskan.
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett
sådant sätt att eventuellt släckvatten förhindras från att nå
känsliga områden eller Viskan. Detta kan göras genom att
ge räddningstjänsten förutsättningarna att kunna samla upp
släckvattnet inom området.

Kommentar

Planhandlingarna har justerats enligt önskemål.
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Kommentar

Information har införts på plankartan gällande avrinningsområde mot
Viskan och att vid nybyggnation ska möjlighet att samla upp släckvatten inom området beaktas, t.ex. genom att tillskapa fördröjningsytor
såsom diken. Informationen på plankartan är inte juridiskt bindande,
utan ska snarare ses som en upplysning i samband med bygglovet.

S11 Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att det byggs en
ny förskola i området. Dock är det bekymmersamt att lekytorna på skolgården minskar. Barn har behov av utrymme för
lek och utevistelse i sin närmiljö.
Nämnden har lagt en konstgräsyta på en befintlig grusplan
på skolan. Den försvinner och behöver ersättas. Möjligheter
finns på grusplanen i kvarteret Sommarleken.
När man bygger en förskola i flera våningar är det viktigt
att man ser över hur den utformas, med tanke på de risker
som finns för små barn när det gäller utrymning, fall i
trappor, fall från öppna fönster med mera. Barn med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att förflytta sig i
byggnaden som andra barn.

Kommentar

Boverkets skrift ” Gör plats för barn och unga! En vägledning för
planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans
utemiljö” uppger att ett rimligt dimensionerande mått är 40 m2 friyta
per barn i förskolan och 30 m2 friyta per barn i grundskolan. Skolområdet är cirka 29 000 m2 och enligt planförslaget medges byggnader
på 9 600 m2. Om maximal utbyggnad sker skulle det finnas kvar
omkring 19 400 m2 för lekyta och parkeringsplatser.
Planförslaget har dimensionerat för en verksamhet med 500 barn.
Ponera att 120 av dessa är förskolebarn, resterande är barn som går
i grundskolan. Utifrån Boverkets rekommendationer skulle barnen
sammantaget behöva 16 200 m2 lekyta. Denna uträkning visar således
att även om man väljer att använda hela byggrätten så klaras de
rekommenderade ytorna med god marginal.
Planen är mycket flexibel och reglerar inte var bebyggelsen placeras inom
kvartersmarken. Konstgräsytan behöver således inte försvinna nödvändigtvis. Illustrationskartan visar enbart omfattningen av en maximal
utnyttjad byggrätt.
Detaljplanen förutsätter att Boverkets byggregler gällande säkerhet och
tillgänglighet efterföljs vid bygglovsgivning.

S12 Lokalförsörjningsnämnden

Behovet är inte akut vad det gäller förskola på Sjöbo enligt
verksamheten men förutsättningarna kan snabbt ändras i

samband med ökad inflyttning i området. Skolsituationen i
Borås stad är ansträngd varför det är positivt att planen för
skolan även justeras för att vid behov kunna utvecklas.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den föreslagna detaljplanen.

Kommentar
Noterat.

S13 Polismyndigheten

När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras
med tanke på belysning, planteringar, mörker etc så att
tryggheten upplevs som mycket hög.
När det gäller avlämning och hämtning av barn har detaljplanen tagit hänsyn till detta för att undvika trafikfarligt
parkerade bilar.
Parkeringsplatser som ska ordnas inom kvartersmark bör
byggas på ett sätt att de lätt kan hållas under uppsikt. Inga
skymmande buskage eller träd som hindrar insyn och under
mörker bör platserna vara väl upplysta.

Kommentar

Detaljplanen reglerar inte belysning, planteringar eller andra trygghetsgivande faktorer. Synpunkter vidarebefodras till Lokalförsörjningsförvaltningen.

S14 Socialnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och beslutar att
översända upprättat remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden noterar att detaljplanen lyfter fram tillgänglighetsperspektivet och har inget att erinra mot förslaget.

Kommentar
Noterat.

S15 Skanova

Delar av Skanovas kablar, vilka ej är i bruk, innehåller
bly och kräver därför speciell hantering vid borttagande.
Skanova har också kablar i det av kommunen ägda röret.
Dessa anläggningar kommer i konflikt med föreslagen
utbyggnad. För diskussion om undanflyttning/borttagande,
skall Skanova kontaktas i god tid innan åtgärder krävs.
Utöver ovan sagda, har Skanova inget att invända mot
planförslaget.

Kommentar

Yttrande vidarebefodras till Lokalförsörjningsförvalningen som är
ansvariga för verksamhetens utbyggnad.
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S16 Vattenfall

Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra.

Kommentar
Noterat.

S17 Västtrafik

Västtrafik ställer sig positiva till planen och vill vara med i
det fortsatta arbetet kring frågor som rör kollektivtrafik.

Kommentar
Noterat.

S18 HSO i Borås

HSO i Borås har tagit del av detaljplanen enligt ovanstående
och har inget att tillföra. HSO förutsätter att de regler, som
gäller tillgänglighet, följs.

Kommentar

Vid ny-, om och tillbyggnation ska BBR (Boverkets byggregler)
tillämpas, vilka syftar till att alla byggnader ska vara tillgängliga
och användbara för personer med funktionsnedsättning. I detaljplanen
förutsätts att föreskrifterna i BBR efterföljs vid bygglovsgivning.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

DETALJPLAN

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

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

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

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

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

Samråd

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

Granskning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Antagande

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

Överklagande

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

DETALJPLAN

Laga kraft

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

Ni kan påverka utvecklingen!

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

Malin Andersson, 033 – 35 73 61

2017-01-11

Diarienummer

1 (2)

2016/FF0191 421

Yttrande över motion - Mindre partiklar och fler
levande människor - det är rätt bra! Anders
Österberg (S)
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att avstyrka motionen Mindre partiklar och fler
levande människor – det är rätt bra! Anders Österberg (S).
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig över en återremiss kring
negativa hälsoeffekter gällande små partiklar i samband med dubbdäcksanvändande.
I enighet med förvaltningens tidigare svar så är förvaltningen medveten om att
partiklar i luften orsakar såväl dödsfall som sjukdom. Det är dock svårt att bedöma i
vilken utsträckning som luftpartiklarna är orsaken till dödsfallen. Forskningsläget är
osäkert och effekten av åtgärderna svårbedömda.
Flera större städer i Europa och Sverige har uppmärksammat det som ett problem och
infört dubbfria vinterdäck i hela eller delar av centrumkärnor.
En konsekvens av att införa dubbfritt i staden kan vara att risken för trafikolyckor
ökar. Dock finns det idag goda dubbfria alternativ och med utgångspunkt av att
biltrafiken kommer att öka framöver är det rimligt att påbörjas en nertrappning av
dubbdäcksanvändandet
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen på grund av att forskningsläget
fortfarande är osäkert och effekten av åtgärderna svårbedömda.
Det är också viktigt med dubbdäck ur trafiksäkerhetssynpunkt och att det finns andra
folkhälsoinsatser såsom åtgärder för att minska rökningen som ger konstaterade
effekter mot lungsjukdomar.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

Malin Andersson, 033 – 35 73 61

2017-01-11

Diarienummer

2 (2)

2016/FF0191 421

Förvaltningens övervägande
Motionären tar upp problematiken kring små partiklar som medför negativa
hälsoeffekter. Partiklarna kan vara så små att de inte ens syns men när de kommer in i
kroppen kan de vara mycket skadliga. Enligt motionären ska partiklarna bland annat
orsaka för tidiga dödsfall och fall av kronisk bronkit. I sammanhanget ska det sägas att
det är svårt att uppskatta skadorna.
Motionären vill att dubbdäckanvändandet ska minska i Borås, vägbeläggningen på
kommunens gator blir bättre samt att Tekniska nämnden får extra resurser för att
arbeta med dammbindning.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är medveten om att partiklar i luften orsakar såväl
dödsfall som sjukdom. Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning som
luftpartiklarna är orsaken till dödsfallen. Forskningsläget är osäkert och effekten av
åtgärderna svårbedömda.
Flera större städer i Europa och Sverige har uppmärksammat det som ett problem och
infört dubbfria vinterdäck i hela eller delar av centrumkärnor.
En konsekvens av att införa dubbfritt i staden kan vara att risken för trafikolyckor
ökar. Inte minst i de mindre orter utanför stadskärnan, där snöröjning idag inte är lika
prioriterad. Samtidigt har det skett en positiv utvecklingen kring dubbfria alternativ
och det nu finns bra alternativ. Vidare kommer biltrafiken i staden att öka framöver
och det vore rimligt att det påbörjas en nertrappning av dubbdäcksanvändandet.
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen på grund av att det ur
trafiksäkerhetssynpunkt är viktigt med dubbdäck och att det finns andra
folkhälsoinstaser såsom åtgärder för att minska rökningen som ger större effekter mot
lungsjukdomar.

Motion:
Mindre partiklar och fler levande människor – det är rätt bra.
Borås är en stad över 100 000 invånare vilket innebär att vi måste mäta luftpartiklar. Skadliga
partiklar i luften kostar samhället miljarder kronor varje år. Detta är skador som för vissa kan
vara osynliga men hälsoeffekten beräknas vara 26 miljarder kronor varje år (enligt en studie
från IVL och Umeå universitet, beställt av naturvårdsverket).
Studien har kartlagt vad partiklarna kostade samhället år 2005. De extra 26 miljarderna kronor
beror på den årliga kostnaden för:
•

Omkring 3 400 förtida dödsfall.

•

1 300–1 400 fall av kronisk bronkit.

•

Omkring 1 400 inläggningar på sjukhus på grund av andnings- och hjärtbesvär.

•

Omkring 4,5–5 miljoner persondagar då känsliga personer får olika slags besvär.
Denna hälsoeffekt orsakar dessutom ett arbetsbortfall strax över 0,1 procent av den
totala mängden arbetade dagar i Sverige.

Partikelhalten på en gata behöver inte enbart bero på lokalproducerade partiklar utan kan
också komma utifrån. Exempelvis i Borås kommer ibland upp emot 30% av partikelhalten
från havet. Det går att bekämpa luftpartiklar och det är viktigt att göra det för folkhälsans
skull. Värst är situationen i mars och april.
Dubbdäcken orsakar höga halter av grova partiklar genom det stora slitaget på vägbanan
under vinter och vår. Minskad dubbdäcksanvändning borde således leda till lägre
partikelhalter. SLB Analys i Stockholm har genomfört teoretiska beräkningar av effekterna av
minskad dubbdäcksanvändning genom att mäta partikelhalter under olika perioder med
liknande väderförhållanden, och ställa detta mot dubbdäcksandelen vid respektive tidpunkt.
Slutsatsen är att PM10-halten sjunker med minst 5 µg/m3 luft när andelen dubbdäck minskar
med 10 procent. Detta samband har använts när man beräknat effekterna av minskad
dubbdäcksanvändning.
För att effektivt förbättra folkhälsan och bekämpa partiklarna föreslås kommunfullmäktige att
besluta:
Dubbdäcksanvändandet i Borås skall minskas. Detta skall också vägas mot trafiksäkerhet.
Gatunämnden ges extra resurser för att i mars och april eller annan lämplig tidpunkt arbeta
mer med dammbindning.
Vägbeläggningen på våra gator förbättras.

Anders Österberg (s)

REMISSVAR
Datum
2009-08-25

1 (2)
Dnr
2009/FT0156 421

Handläggare
Peter Karlsson
Kommunstyrelsen

Motion: Mindre partiklar och fler levande människor - det är
rätt bra
Kommunstyrelsens diarienummer: 2009/KS0403

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Fritids- och turistnämnden avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och turistnämnden avstyrker motionen på grund av att det finns
viktigare folkhälsofrågor att fokusera på, samt att effekten av motionärens
föreslagna åtgärder är svårbedömd.
Fritids- och turistnämnden ser inte motionärens önskemål som ett effektivt
sätt att förbättra folkhälsan. En satsning i folkhälsans tecken bör koncentreras
till de fyra stora problemområdena: rökning, bristande fysisk aktivitet, fetma
och alkohol. Där är det möjligt att sätta in mer kostnadseffektiva åtgärder.
Därutöver är det svårt att bedöma om motionärens föreslagna åtgärder är de
mest lämpliga för att minska antalet partiklar i luften. Forskningsläget är
osäkert där olika utredningar kommer fram till varierande resultat.
Nämndens yttrande i sin helhet
Motionären tar upp problematiken kring små partiklar som medför negativa
hälsoeffekter. Partiklarna kan vara så små att de inte ens syns men när de
kommer in i kroppen kan de vara mycket skadliga. Enligt motionären ska
partiklarna bland annat orsaka omkring 3 400 förtida dödsfall och drygt 1 300
fall av kronisk bronkit. I sammanhanget ska det sägas att det är svårt att
uppskatta skadorna.
Motionären vill att dubbdäckanvändandet ska minska i Borås,
väggbeläggningen på kommunens gator blir bättre samt att Gatunämnden får
extra resurser för att arbeta med dammbindning.
Fritids- och turistnämnden är medveten om att partiklar i luften orsakar såväl
dödsfall som sjukdom. Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning som
luftpartiklarna är orsaken till dödsfallen. Forskningsläget är osäkert och
effekten av åtgärderna svårbedömda.

REMISSVAR
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Dnr
2009/FT0156 421

Handläggare
Peter Karlsson
Fritids- och turistnämnden ser inte motionärens önskemål som ett effektivt
sätt att förbättra folkhälsan. En satsning i folkhälsans tecken bör koncentreras
till de fyra stora problemområdena: rökning, bristande fysisk aktivitet, fetma
och alkohol. Där är det möjligt att sätta in mer kostnadseffektiva åtgärder.
Rökning orsakar 7 000 dödsfall per år i Sverige samt att rökning förvärrar
många sjukdomar. Hälsoekonomi är ett begrepp som blir allt vanligare inom
folkhälsovetenskapen, och det görs studier för att få fram kostnadseffektiva
metoder för att förbättra folkhälsan. Studier1 har påvisat att bra insatser för
rökavvänjning ger kostnaden 1 000 kronor per vunnet levnadsår. Därtill
kommer vunnen livskvalitet, minskat utnyttjande av sjukvården, färre
sjukskrivningar med mera. Det är mycket svårt att göra en bedömning om hur
mycket resurser på förbättrad vägbeläggning som krävs för att hälsoeffekten
ska bli synbar.
Därutöver är det svårt att bedöma om motionärens föreslagna åtgärder är de
mest lämpliga för att minska antalet partiklar i luften. Forskningsläget är
osäkert där olika utredningar kommer fram till varierande resultat.
Exempelvis skrev Vägverket i ett remissvar till Miljödepartementet tidigare i
år att dammbindning endast ger en kortvarig effekt, från ett par timmar till
några dagar, medan minskning av dubbdäcksslitaget ger effekt i strävan att
minska antalet partiklar i luften.
En generell minskning av bilåkandet i kommunen skulle medföra såväl
mindre slitage på vägbeläggningen som mindre dubbdäcksanvändande.
Därför vore det kanske mer önskvärt med en satsning på att minska bilåkandet
och öka promenerandet, cyklandet och kollektivtrafikåkandet. I sådana fall
skulle kommunen också närma sig miljömålet om minskade koldioxidutsläpp.
Fritids- och turistnämnden avstyrker motionen på grund av att det finns
viktigare folkhälsofrågor att fokusera på, samt att effekten av motionärens
föreslagna åtgärder är svårbedömd.
FRITIDS- OCH TURISTNÄMNDEN

Bengt Fredenlund
Ordförande
Hans Forsman
Förvaltningschef

1

CDUST (ett samverkansprojekt inom det samhällsmedicinska kompetensområdet mellan
fem län i Svealand) refererar i rapporten Förebygga eller bota till ett antal studier som visar
att systematisk rökavvänjning är kostnadseffektivt, särskilt för gravida.

BORÅS STAD
Gatunämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdag
2009-08-27

§ 93
2009/562 331 4
Svar på motion angående Mindre partiklar och fler levande
människor – det är rätt bra från Anders Österberg (S)
Gatunämnden har av Kommunstyrelsen erhållit rubricerade ärende för yttrande.
De luftburna partikelemissioner som människor utsätts för utomhus har på
senare år uppmärksammats alltmer. Både vad det gäller dess negativa påverkan på människors hälsa samt effekterna av metoder för att begränsa dess
spridning innehåller osäkerheter som kräver ytterligare kunskap för att kunna
beläggas.
Av de mätningar som Miljökontoret gjort i Borås tyder resultaten på att uppställd miljökvalitetsnorm för PM10 (inandningsbara partiklar mindre än 10
micrometer) ej överskrids varför upprättande av åtgärdsprogram inte krävs i
dagsläget.
Såsom framhålles i motionen är begränsning av dubbäcksanvändningen den
viktigaste åtgärdsmöjligheten för att minska halten av PM10 i luften utifrån
dagens kunskap.
Begränsning av tiden för användning av dubbdäck är en fråga som även fortsättningsvis bör hanteras på nationell nivå för att få en fungerande transportapparat vintertid inom landets gränser. En minskad dubbdäcksanvändning
skulle möjligen kunna erhållas genom informationsinsatser om dess konsekvenser.
En minskad dubbdäcksanvändning kan innebära ökade krav på vinterväghållningen vilket i sin tur leder till ökade kostnader för väghållaren.
Dammbindning som metod har en relativt kortvarig effekt och anses endast
befogat att användas som akutåtgärd vid extremt höga halter för att klara
normen längs vägsträckor där många människor vistas. En våt vägbana slits
hårdare än en torr varför produktionen av partiklar ökar vid dammbindning.
För att minska slitaget och därmed partikelhalterna på gator/vägar har utvecklingen varit att beläggningarna har fått slitstarkare stenmaterial och stenrikare
beläggningstyper, tillsammans med skonsammare dubbdäck har detta inneburit att de mest effektiva åtgärderna är utförda.
För att utveckla beläggningstyper som har ännu bättre egenskaper krävs konsekvensanalyser vilken inverkan dessa har på bullerexponering och trafiksäkerheten (friktion).

Bättre standard på vägbeläggningar bör dock innebära en förbättrad situation
vad avser partikelhalt då en nyare beläggning släpper ifrån sig mindre stenmaterial än en gammal.
Det är troligt att en extra upptagning av singel/sand vid lämplig väderlek under vinterperioden skulle innebära en bättre luftmiljö med lägre partikelhalter
under perioden då partikelhalterna normalt sett är som störst.
Beslut
Gatunämnden beslutar att i sitt svar till Kommunstyrelsen hänvisa till vad
som ovan anförts.
(Bilaga)
Vid protokollet
Lisbeth Rehnlund
Bengt Sandell (M)
ordförande

Mikael Wickberg (M)
justerare

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 7 september 2009.
Rätt utdraget betygar:

Lisbeth Rehnlund

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden 2017-01-23
1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 325 avseende Svar på
motion av Ida Legnemark (V) Inför lagliga graffitiväggar i Borås (2017/FF0008 866).
2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 306 avseende Program
för ett tillgängligt samhälle 2017-2020 (2017/FF0007 739).
3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 327 avseende Svar på
motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M); Trygghetsvandringar 2.0 – för ökad trygghet i närmiljön! (2015/FF0117 701).
4. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 323 avseende Svar på
motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M); Handlingsplan
mot otrygghet! (2016/FF0057 701).
5. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 312 avseende Revidering Riktlinjer för medborgardialog (2016/FF0065 009).
6. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 324 avseende Svar på
motion av Mats Brandt (C) ”Alla goda ting äro tre” (2016/FF0061 822).
7. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 311 samt gällande styrdokument avseende Grafiska regler för Borås Stad (2017/FF0003 008).
8. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 315 avseende Överenskommelse mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna i Borås (2016/FF0124
106).
9. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 309 avseende Revidering av Borås Stads arkivregler (2016/FF0165 003).
10. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-11-23-24 § 289 avseende Borås
Stads program för föräldraskapsstöd (2016/FF0047 750).
11. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-11-23-24 § 281 avseende Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning gällande förtroendeuppdrag (2016/FF0205
102).
12. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-11-23-24 § 298 avseende
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017 (2016/FF0146 006).
13. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-11-23-24 § 283 samt rapport
avseende Delårsrapport januari – augusti 2016 för nämnderna och de kommunala bolagen (2016/FF0204 042).
14. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-11-23-24 § 285 avseende Revidering av Riktlinjer för styrdokument (2016/FF0200 012).

15. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-11-23-24 § 286 avseende Revidering av Borås 2025 – vision och strategi (2016/FF0199 012).
16. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-11-23-24 § 287 avseende Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem (2016/FF0198 012).
17. Västra Götalandsregionen/Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2016-11-25 § 168 avseende Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering av lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad (2016/FF0096 701).
18. Västra Götalandsregionen/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av enkätundersökning samt enkätsvar avseende social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa
(2016/FF0201 100).
19. Miljöförvaltningen: Anmälan av kontrollrapport avseende oanmäld inspektion 2016-12-09
på Borås Simarena gällande efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen (2016/FF0073
460).
20. Strategiska utvecklingsgruppen: Anmälan av minnesanteckningar från Strategiska utvecklingsgruppen 2016-11-16 (2016/FF0081 808).
21. Brottsförebyggande rådet: Anmälan av protokoll från Brottsförebyggande rådet 2016-1208 (2016/FF0079 106).
22. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Borås GIF: Anmälan av Avtal mellan Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och Borås GIF avseende ekonomiskt stöd till mountainbike arena
på Knektås (2016/FF0209 823).
23. Inga-Lena Palmgren, Södertälje kommun: Anmälan av skrivelse avseende frågor om gratis
broddar till pensionärer samt svar på skrivelse (2016/FF0210 773).
24. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt (LONA) avseende tillgänglighetsanpassningar på Kransmossens frilufts- och
rekreationsområde (2016/FF0194 823).
25. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos
för Fritids- och folkhälsonämnden, november 2016 (2016/FF0036 041).

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden 2017-01-23
1. Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Sixthy Feet
AB, på Katrinedals Bowling, Katrinedalsgatan 15, Borås, under tiden 2016-11-25 – 2016-1227, i avvaktan på nämnden slutliga beslut 2016-12-13 (50-2016-00555).
2. Tillståndsenheten. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, The
Factory AB, i The Factory, Torggatan 29, Borås. Avskrivs (2014/FF0072 702).
3. Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Villastadens
Kvarterskrog i Borås AB, i Restaurang Villastaden, Övre Kvarngatan 20, Borås (01-201600503).
4. Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-12-25,
Grekiska föreningen i Borås, i Grekiska föreningens lokal, Evedalsgatan 1, Borås (06-201600623).
5. Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-12-16,
Uddetorpsäteri AB, i Uddetorp Säteri, Uddetorp, Borgstena (06-2016-00617).
6. Tillståndsenheten: Anmälan om lokal för servering vid cateringverksamhet, Simonsland Restaurang AB, i lokalen Arenan, Skaraborgsvägen 3c, Borås (55-2016-00608).
7. Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta gällande Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3c, Borås. Ansökan har dragit tillbaka av sökanden (53-2016-00591).
8. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag till Borås Pony Grand
Prix 4-5 februari 2017; Borås Fältrittklubb (2016/FF0168 805).
9. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag till The Golden Girl
Championship 3-4 februari 2017; BK Rebell (2016/FF0195 805).
10. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för verksamhetsåret 2015-09-01 – 2016-08-31; Brämhults Scoutkår (SC077-04).
11. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om startbidrag; Mahber Kisanet
(2016/FF0189 805).
12. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om startbidrag; Ljus Framtid (2016/FF0196
805).
13. Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2016-11-28.
14. Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2016-12-20.

