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1. Anvisningar - delegationsordning
Med stöd av reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad lämnar nämnden rätt för förtroendemän och tjänstemän att fatta
beslut i de grupper av ärenden och i den omfattning som anges i denna delegationsordning. Beslutsfattare träder in i upprättad ordning.
I delegationsbestämmelserna anges vilken/vilka beslutsnivåer som kan fatta beslut i en viss grupp ärenden. När ordföranden är delegat
inträder vid frånvaro 1:e vice ordföranden som ersättare, vid dennes frånvaro inträder 2:e vice ordförande.
När ordföranden och vice ordföranden tillsammans är delegat inträder vid frånvaro av Fritids- och folkhälsonämnden utsedda ersättare
”varvid dock vid beslut en av de ordinarie delegaterna ska vara närvarande”. Vid frånvaro för tjänstemannadelegat inträder närmast överordnad i de
fall vikarie inte finns. Ställföreträdare har samma beslutsrätt som den företrädde skulle ha haft.
I delegationernas anvisningskolumn anges beslutsrättens omfattning. I denna kolumn kan även förekomma vissa förutsättningar för beslutsrätten.
Gemensamt för alla beslutsfattare är att delegationen endast omfattar det egna ansvarsområdet.
Samtliga delegationer gäller under förutsättning att författningsbestämmelser, MBL, avtal och övriga riktlinjer för verksamheten iakttas.
Frågor av principiell, prejudicerande eller särskilt viktig natur ska underställas Fritids- och folkhälsonämnden.
Framställning eller yttrande till Kommunfullmäktige liksom yttrande om överklagande av nämndens beslut ska underställas Fritids- och
folkhälsonämnden.
Delegerad beslutsrätt får utnyttjas endast inom ram för beviljade anslag.
Delegationsbeslut innebär ett beslutsfattande å Fritids- och folhälsonämndens vägnar. Därför måste besluten anmälas vid
Fritids- och folkhälsonämndens nästkommande sammanträde på ett sätt som anges i delegationsbestämmelserna och anteckning göras i protokollet.
Ärenden som kan hänföras till förvaltnings- och verkställighetsåtgärder ska inte anmälas till Fritids- och folkhälsonämnden.
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Ärende

Beslutsfattare

2.

Ärendehantering

2.1

Underteckna skrivelser och handlingar för
(Attest: se separat rubrik: 3)

Anmäls FOFN

Anvisningar

Fritids- och folkhälsonämnden

Ordförande
Vice ordförande (ers.)
2:e vice ordförande (ers.)

Kontrasignering av förvaltningschef

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Förvaltningschef
eller dennes ersättare

Kontrasignering
av respektive enhetschef

Verksamhetschef

Kontrasignering av
respektive handläggare

Enhet inom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen
Utkvittera värdepost och
skriva under checkar

Verksamhetschef:
- Ekonomi
Förvaltningschef
Ordförande

2.2 Sekretess
Beslut om att vägra lämna ut
allmän handling

HR
Nämndsekreterare
Förvaltningschef
Ordförande

Skriftligt beslut med
besvärshänvisning ska utfärdas
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

Besluta om ersättningsanspråk
från personal och allmänhet upp
till ett basbelopp

Förvaltningschef
Ordförande

Kopia av beslut

Efter samråd med
stadens jurister

Besluta om ersättningskort
vid förlust av årskort

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

2.3 Ersättningsanspråk

2.4 Besvär
Avvisa för sent inkommen besvärsskrivelse

Förvaltningschef
Ordförande

Kopia av beslut

Förvaltningschef
Ordförande

Kopia av beslut

2.5 Remissyttrande, enkelt planförfarande
Avge remissyttrande

2.6 Förelägganden
Åtgärder efter föreläggande från
brandmyndighet, arbetsmiljöinspektion,
Miljöskyddsmyndighet etc.

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande
5

Ärende

3.

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Attest

3.1 För kontroll av ekonomiska

transaktioner

Se särskilt beslut
i FOFN av besluts- och
behörighetsattestanter
samt ersättare

Se attestbestämmelser
I enlighet med Revisionens regler för
internkontroll och intern styrning
Lista över besluts- och behörighetsattestanter upprättas varje räkenskapsår av Ekonomienheten

3.2 Tvåhandsprincipen gäller för

samtliga fakturor

4.

Anvisningar

Avtal

4.1 Leasing
Beslut om leasingavtal

Kommunstyrelsen

Kopia av beslut

Förslag att teckna leasingavtal

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Kopia av förslag

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Avtal

KF:s beslut 076:1/2007-12-13
”Riktlinjer för penninghantering”

4.2 Avtal om tjänster/entreprenader
med organisationer och föreningar
Träffa överenskommelser med organisationer
och föreningar om deras medverkan vid skötsel
av kommunala anläggningar och besluta om
ekonomisk ersättning för detta.

Beslut föregås av samråd med
förvaltningschef och MBLförhandling . Föreningsarrendering
av anläggning beslutas av FOFN.
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Avtal

För enhetschef
avses beslut enligt
”standardavtal”

4.3 Arrenden/Hyra
Avtal om serverings-, försäljnings- och
reklamarrenden

4.4

Försäljning av varor och tjänster,
taxor
Försäljning av varor och tjänster t. ex.
artiklar vid baden, Brygghuset, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, mötesplatser

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Fastställa taxor för uthyrning av diverse
artiklar vid baden

Enhetschef: Bad
Verksamhetschef: Bad
Förvaltningschef
Ordförande

4.5 Försäljning av utrangerat material
Besluta om försäljning av utrangerat material

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Sålt material ska antecknas
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

4.6 Anstånd och fordringar
Medverkar till anstånd med hyresbetalningar, badavgifter och andra fakturerade
kostnader.

Budgetansvarig
Ekonomienheten Fof
Förvaltningschef
Ordförande

Beslut skickas till Redovisningsservice
för verkställande.

Hålla inne bidrag till förening för att
täcka skuld till kommunen

Verksamhetschef föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Beslut fattas efter besked från
Redovisningsservice, KS eller FoF:s
ekonomienhet. Redovisningsservice
verkställer efter fattat beslut.

4.7 Uthyrning av fritidslokaler
och idrottsanläggningar
Besluta om upplåtelse för tillfälliga
arrangemang i anläggning/lokal
utanför hyrestaxa

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Teckna långtidskontrakt om upplåtelse

Verksamhetschef
Förvaltningschef

Enligt nämndens beslut om
om taxor och avgifter
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

4.7 Uthyrning av fritidslokaler och idrottsanläggningar, forts.
Teckna säsongsvisa kontrakt om fasta
träningstider och arrangemang

Fritidsutvecklare Bokningsenh.
Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Enligt nämndens beslut om taxor
och avgifter

Uthyrning av nämndens konferensanläggningar

Fritidsutvecklare Bokningsenh.
Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Enligt nämndens beslut om taxor
och avgifter

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

S.k. internhyresavtal tecknat av
LFFN enligt fastställda principer.

4.8 Hyresavtal
Uthyrning av kommunens fastigheter och
lokaler som förvaltas av FOFN/LFFN

Uppsägning av hyres- och arrendeavtal

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

Godkänna ny förening som
bidragsberättigad

Handläggare:
– Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.
Vid årets slut ska en samlad redovisning
i jämförelse med budget lämnas till FOFN.

Godkänna bidragsberättigade lokaler

Handläggare:
– Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.
Vid årets slut ska en samlad redovisning
i jämförelse med budget lämnas till FOFN.

Handläggare:
– Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.
Vid årets slut ska en samlad redovisning
i jämförelse med budget lämnas till FOFN.

4.9 Föreningsbidrag

Besluta om föreningsbidrag
grundade på bidragsbestämmelserna:
– grundbidrag
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

– lokalbidrag

Handläggare:
– Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.
Vid årets slut ska en samlad redovisning
i jämförelse med budget lämnas till FOFN.

– aktivitetsbidrag ungdomsverksamhet

Handläggare:
– Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.
Vid årets slut ska en samlad redovisning
i jämförelse med budget lämnas till FOFN.

– anläggningsbidrag

Handläggare:
– Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.
Vid årets slut ska en samlad redovisning
i jämförelse med budget lämnas till FOFN.

– riktat bidrag och socialt riktat bidrag,
grundat på beslut av FOFN om vilka
föreningar som ska få bidraget.

Handläggare:
– Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.
Vid årets slut ska en samlad redovisning
i jämförelse med budget lämnas till FOFN.

– driftsbidrag till idrottsanläggningar

Handläggare:
– Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.
Vid årets slut ska en samlad redovisning
i jämförelse med budget lämnas till FOFN.

4.9 Föreningsbidrag, forts.
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

– verksamhetsbidrag

Handläggare:
– Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.
Vid årets slut ska en samlad redovisning
i jämförelse med budget lämnas till FOFN.

– bidrag till föreningar som ritar
orienteringskartor

Handläggare:
– Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.
Vid årets slut ska en samlad redovisning
i jämförelse med budget lämnas till FOFN.

– verksamhetsbidrag:
politiska ungdomsföreningar

Handläggare:
– Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.
Vid årets slut ska en samlad redovisning
i jämförelse med budget lämnas till FOFN.

4.9 Föreningsbidrag, forts.
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

– arrangörsbidrag

Handläggare:
– Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.
Vid årets slut ska en samlad redovisning
i jämförelse med budget lämnas till FOFN.

– bidrag till allmänna samlingslokaler

Handläggare:
– Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.
Vid årets slut ska en samlad redovisning
i jämförelse med budget lämnas till FOFN.

– startbidrag

Handläggare:
– Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.
Vid årets slut ska en samlad redovisning
i jämförelse med budget lämnas till FOFN.

–

Handläggare:
– Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.
Vid årets slut ska en samlad redovisning
i jämförelse med budget lämnas till FOFN.

4.9 Föreningsbidrag, forts.

bidrag till sociala föreningar och
sociala donationsfonder
max. 1 basbelopp
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Ärende

5.

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

Upphandling/inköp

5.1 Upphandling/inköp
Upphandling av tjänster, material och
varor inom ramen för driftsanslagen
jfr. ”antagande av anbud respektive
”direktupphandling”

Budgetansvarig

Enligt budgetansvar och LOU
(Lagen om offentlig upphandling)

5.2 Underhållsplaner
Fastställa reparations- och underhållsplaner Enhetschef
inom ramen för anvisade anslag.
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande
Besluta om upphandling av entreprenad
varor och tjänster inom underhållsplanens
anslag.

Plan

Förslag till underhållsplan föreläggs
FOFN senast i december året före
genomförande

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

5.3 Anbud / Anbudsöppning
Oavsett förväntad kostnad

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

Anta anbud om kostnaderna
överstiger 30 basbelopp

FOFN

Protokoll FOFN

Kostnaderna ligger
mellan 15 och 30 basbelopp

Presidiet
(Ordf.,1: e vice ordf.,
2:e vice ordf.)

Handläggare upprättar
protokoll

Kostnaderna ligger
mellan 8 och 15 basbelopp

Förvaltningschef
Ordförande

Handläggare upprättar
protokoll

Förväntade kostnader ligger
under 8 basbelopp

Verksamhetschef
Förvaltningschef

Handläggare upprättar
protokoll

Handläggare upprättar LOU
protokoll. Minst två närvarande

Vid oenighet hänskjuts
ärendet till FOFN.
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

5.4 Direktupphandling av varor och tjänster
För upp till två basbelopp för varor
och tre basbelopp för tjänster.

Budgetansvarig

Beloppsgränser enligt Ks beslut 2005.
Om ramavtal finns inom Borås Stad
ska dessa användas i första hand.
Särskild dokumentation ska finnas för
direktupphandling överstigande
100 000 kr.

5.5 Beställningsskrivelse
Kostnaderna överstiger 15 basbelopp

Förvaltningschef
Ordförande

Beställningsskrivelse
Efter beslut i FOFN.

Kostnaderna ligger
mellan 8 och 15 basbelopp

Förvaltningschef
Ordförande

Beställningsskrivelse

Kostnaderna ligger
under 8 basbelopp

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Beställningsskrivelse
Se riktlinjer för direktupphandling
.

16

Ärende

6.

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

Personal

6.1 Personalärenden
Yttranden till personalmyndighet

Förvaltningschef
Ordförande

Fastställa befattningsbeskrivning

Förvaltningschef

Beslut att inte återbesätta vakanta tjänster
(Intern vakansprövning).

Förvaltningschef

Inte att förväxla med
arbetsinstruktion

6.2 Anställningar med mera
Kungöra ledig anställning:

AB

– Förvaltningschef

Kommunstyrelsen

– Enhetschefer

Verksamhetschef

– Övriga befattningar

Enhetschef

I samråd med berörd ledningspersonal och HR.
Vid oenighet hänskjuts beslutet till
förvaltningschefen.
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

6.2 Anställningar med mera forts.
Besluta om tillsvidareanställning av
personal och vikariat, inte Förvaltningschef

AB

– Enhetschefer

Verksamhetschef

Förteckning

Vid oenighet hänskjuts beslutet till
förvaltningschef.

– Övriga befattningar

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

Förteckning

I samråd med HR-specialist.
Vid oenighet hänskjuts beslutet till
förvaltningschefen.
OBS! Beslut som rör anhörig ska
fattas av förvaltningschef eller ordf.

Anta praktikanter

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

Antal platser i samråd
med HR-specialist.
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

6.3 Förhandlingsärenden
Allmänt
Upplösa anställningsavtal
- överenskommelse inom allmänna
bestämmelser om uppsägningstid
Allmänna anställningsvillkor
Avvikelse från 8 § arbetstidslagen om
uttag av övertid med högst 200 timmar
under ett kalenderår
Avvikelse från 10 § arbetstidslagen om
uttag av mertid med högst 200 tim
under ett kalenderår
Lönebestämmelser
Löneinplaceringsbeslut
– Ingångslöner enligt direktiv från
förhandlingsdelegationen

– Vid omräkning av tidigare lönebeslut
till aktuell sysselsättningsgrad

Bibehållen lön vid facklig utbildning

Förvaltningschef

I samråd med förhandlingschef
eller förhandlingssekreterare

Förvaltningschef

Förvaltningschef

HR-specialist
HR-chef
Förvaltningschef
HR-specialist
HR-chef
Förvaltningschef
HR-specialist
HR-chef
Förvaltningschef
19

Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

6.4 Lagen om anställningsskydd
Uppsägning av arbetstagare p.g.a. arbetsbrist enligt lagen om anställningsskydd

Förvaltningschef

LAS
Gäller inte förvaltningschef

Bereda annat arbete

Enligt ordinarie
beslutsordning
för anställning

LAS
I samråd med HR-specialist.
Vid oenighet hänskjuts ärendet till
förvaltningschefen.

Personliga skäl

Förvaltningschef

LAS
Upp till tolv månadslöner

Besked om att tidsbegränsad
anställning upphör

Enligt ordinarie
beslutsordning
för anställda

LAS
I samråd med HR-specialist..

Avsked

Förvaltningschef

LAS

Återanställning vid
företrädesrätt

Enligt ordinarie
beslutsordning
för anställning

LAS
I samråd med HR-specialist.

Underrättelse respektive varsel vid
uppsägning på grund av arbetsbrist
personliga skäl respektive avsked.

HR-specialist
HR-chef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

LAS
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

6.4 Lagen om anställningsskydd, forts.
Besked till arbetstagare att avgå med
ålders- respektive förtidspension

HR-specialist
HR-chef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Beslut att medge minskad arbetstid
på grund av delpension.

Verksamhetschef
Förvaltningschef

Besluta om anställnings upphörande
(uppsägning på egen begäran)

LAS

AB

– ordinarie uppsägningstid

Verksamhetschef
Förvaltningschef

– förkortad uppsägningstid
för verksamhetschef

Förvaltningschef

– för övrig personal

Verksamhetschef
Förvaltningschef

Besluta om skriftlig varning

Verksamhetschef
Förvaltningschef

Undersök uppsägningstidens längd
i samråd med HR.

AB
Utarbetas tillsammans med HR.
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

6.4 Lagen om anställningsskydd forts.
Besluta om avstängning från
tjänst samt skriftlig erinran

Verksamhetschef
Förvaltningschef

Utfärda tjänstgöringsintyg

Löneservice

Utfärda tjänstgöringsbetyg för:
– Förvaltningschef

Ordförande

– Verksamhetschef

Förvaltningschef

– Enhetschef

Verksamhetschef

– Övrig personal

Enhetschef
Verksamhetschef

Besluta om krav på sjukintyg från
första sjukdag av arbetstagare

AB

Underlag för vitsord utarbetas av
respektive arbetsledare som kontrasignerar

Verksamhetschef
Förvaltningschef

AB
Utarbetas tillsammans med HR.

Ordförande

AB
Samråd med HR.
Vid ledighet för att prova annat arbete

6.5 Ledighet
Bevilja tjänsteledighet utan lön för:
– Förvaltningschef
– Verksamhetschef

Förvaltningschef

– Enhetschef

Verksamhetschef

– Övrig personal

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

6.5 Ledighet, forts.
Bevilja semester för:
– Förvaltningschef

Ordförande

– Verksamhetschef

Förvaltningschef

– Enhetschef

Verksamhetschef

– Övrig personal

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

Besluta att avbryta semester för arbetstagare
och bevilja ersättning för ev. omkostnader
– Förvaltningschef
Ordförande
– Övrig personal
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Beordra övertid, fyllnadstjänstgöring,
jourtjänstgöring, beredskap, förskjuten
arbetstid och bevilja kompensationsledighet för:
– Förvaltningschef
– Verksamhetschef

Huvudsemester beslutas efter
riktlinjer som fastställs i AB

AB

Ordförande
Förvaltningschef

– Enhetshetschef

Verksamhetschef

– Övrig personal

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
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Ärende

Beslutsfattare

6.5 Ledighet, forts.
Bevilja ledighet för enskild angelägenhet
med lön för:

Anmäls FOFN

Anvisningar
AB

– Förvaltningschef

Ordförande

– Verksamhetschef

Förvaltningschef

– Enhetschef

Verksamhetschef

– Övrig personal

HR-specialist
Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

Bevilja ledighet för föräldraledighet,
värnpliktstjänstgöring och studieledighet.
– Förvaltningschef

Ordförande

– Verksamhetschef

Förvaltningschef

– Enhetschef

Verksamhetschef

– Övrig personal

HR-specialist
Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

AB
Vid studieledighet – samråd med
personalsekreterare.
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

6.5 Ledighet, forts.
Bevilja ledighet för fackligt och politiskt
uppdrag

HR-specialist
Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

Lagen om facklig förtroendemans ställning.
HR prövar om ledighet gäller ”rätt”
facklig verksamhet och om den är nödvändig
och skälig i förhållande till uppdraget.
Arbetsledare tillstyrker eller avstyrker utifrån
”… inte medföra betydande hinder för arbetet”.

Bevilja ledighet för facklig och
politisk utbildning

HR-specialist
Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

Lagen om facklig förtroendemans ställning.
HR prövar om ledighet gäller ”rätt”
facklig verksamhet och om den är nödvändig
och skälig i förhållande till uppdraget.
Arbetsledare tillstyrker eller avstyrker
utifrån ”… inte medföra betydande hinder
för arbetet”.

Besluta om bibehållna anställningsförmåner HR-specialist
vid facklig och politisk ledighet
Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

6.6 Utbildning, kurser, konferenser, studieresor
Besluta om deltagande i kurser, konferenser
och studiedagar för:

Alla beslut anmäls skriftligt till
HR-specialisten.

– Förtroendevalda

Nämnd

– Förvaltningschef

Presidiet

– Verksamhetschef

Förvaltningschef

– Enhetshetschef

Verksamhetschef

– Övrig personal

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

Studiebidrag

HR-specialist
Förvaltningschef

OBS! Resor inom Norden beslutar förv.chef.
Resor utanför Norden beslutar presidiet.

Efter utlåtande från enhetschef
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Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

6.7 Tjänsteresor
Besluta om tjänsteresor utanför kommunen
som kräver traktamente och/eller reseersättning för:

OBS! Resor inom Norden beslutar förv.chef
Resor utanför Norden beslutar presidiet.

– Förvaltningschef

Presidiet

– Verksamhetschef

Förvaltningschef

– Enhetschef

Verksamhetschef

– Övrig personal

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

Besluta om tillfälliga tillstånd att använda
egen bil i tjänst

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Kopia av beslut till HR-specialist.
Avser bara vid begäran om ersättning.

6.8 Betalkort
Besluta om tillgång till betalkort
och eventuell kreditbegränsning
Ansökan om betalkort

KS
Förvaltningschef
Ordförande

Kopia av
beslut

Se riktlinjer för kommunens penninghantering

27

Ärende

Beslutsfattare

Anmäls FOFN

Anvisningar

6.9 Gåvor och uppvaktningar
Besluta om gratifikationer till underställd
personal

Förvaltningschef
Ordförande

Besluta om uppvaktning av föreningar

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Enligt kommunfullmäktiges bestämmelser

6.10 Övriga personalärenden
Fastställa arbetsschema

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

Utfärda passerkort och id-kort för tillträde
till Fritids- och folkhälsoförvaltningens
anläggningar

Förvaltningschef
Ordförande

Utfärda tillfälliga gästbiljetter

Enhetschef
Verksamhetschef:
Förvaltningschef
Ordförande

Avser anläggningar inom
eget ansvarsområdet
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Malin Andersson
Handläggare
033 357361

Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2016-00043 821

Utveckling av Bodavallen till ett allaktivtetsområde
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner att Bodavallen med angränsande
parkområde utvecklas till ett allaktivitetsområde enligt förslaget i förstudien och
föreslår Kommunstyrelsen att göra detsamma.
Vidare föreslås att Kommunstyrelsen ger Fritids- och folkhälsonämnden i
samverkan med Tekniska nämnden, Grundskolenämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och
Stadsledningskontoret, i uppdrag att ta fram en detaljerad och gemensam
genomförande- och tidsplan med framtida investerings- och driftkostnader.
Beslut om investeringar sker på förslag från respektive nämnd i samband med
Kommunfullmäktiges årliga budget.
Samt att Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att starta
en detaljplansändring för område Hässleholmen 3:1.

Sammanfattning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med
Lokalförsörjningsförvaltningen, Grundskoleförvaltningen (Lokalsamordning
och Bodaskolan), Miljöförvaltningen, Tekniska förvaltningen,
Samhällbyggnadsförvaltningen, Stadsledningskansliet (Strategisk
samhällsplanering & mark och exploatering), Borås Energi och miljö, Borås
AIK samt andra lokala aktörer och barn och unga i närliggande området,
utvecklat ett förslag kring Bodavallens idrottsområde.
Förslaget innebär att utveckla området till ett tryggt allaktivitetsområde med
fokus på rörelse, idrott och skolverksamhet. Isbana och multiaktivitetsyta är
idag redan planerat. Utöver det finns förslag på hinderbana, rekreationsområde,
lekplats, hundrastgård med mera.
Den största delen är att det byggs ett allaktivitetshus där flera idéburna och
kommunal verksamhet kan bedriva verksamhet och samverka för en positiv
utveckling för framförallt barn och unga på området. Huset skulle kunna
inrymma delar av Bodaskolans skol- och fritidsverksamhet, fullstor idrottshall,

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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”cafélokal”, samlingslokal samt lokaler för föreningsverksamhet såsom kansli,
möteslokal, och omklädningsrum.

Ärendet i sin helhet
Mot bakgrund av en dialog mellan Borås AIK och Fritids- och
folkhälsonämnden/förvaltningen under våren 2016, gav Fritids- och
folkhälsonämnden förvaltningen uppdraget att göra en förstudie kring
utvecklingen av Bodavallens idrottsområde. Förstudien skulle med hänsyn till
befintligt föreningsliv undersöka möjligheten för nya idrotter att etableras i
området i samverkan med skola, fritidsgårdar, föreningar och bostadsbolag.
Jämställdhetsaspekten och tillgänglighetsperspektivet betonades vara viktigt.
En arbetsgrupp med representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen
och Stadsdelsförvaltningen Öster bildades under hösten 2016 och har
tillsammans tagit fram förstudien.
För att få en tydligare uppfattning av behov och önskemål från befolkningen
fördes en dialog med många aktörer och unga från de närliggande områdena.
Förstudien resulterade i en ”visionskiss” för Bodavallens idrottsområde utifrån
vad aktörer (föreningar, kommunala verksamheter och bostadsbolag) och
befolkningen på området såg behov av och önskade (2016/FF0043 821).
Därefter skulle förvaltningen förankra och i samverkan med övriga
förvaltningar utveckla idén.
Parallellt med denna förstudie i befolkningen uppdagades behovet av mer isyta i
staden och Kommunfullmäktige beslutade att avsätta pengar i budgeten för en
konstfrusen isyta. Därefter beslutade kommunstyrelsen att placera den på
Bodavallen och kombinerades med en multiaktivitetsyta som går att nyttja de
månader på året som det inte var konstfrusen is.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen genomförde våren 2017 en dialog med
omröstning med eleverna på Bodaskolan, Fjärdingskolan och Eklandaskolan
samt med befolkningen under aktivitetsdagarna på Hässleholmen och Hulta
kring vad man önskade för aktiviteter på själva multiaktivitetsytan.
Behovet av att se området i sin helhet både som idrottsområde, parkområde
och skolområde men också som en del i ett större planarbete påvisades från
olika förvaltningarna och i november 2017 genomfördes därmed en
projektstudie kring utveckling av området. Medverkade i projektstudien gjorde
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen,
Grundskoleförvaltningen (Lokalsamordning och Bodaskolan),
Miljöförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Samhällbyggnadsförvaltningen,
Stadsledningskansliet (Strategisk samhällsplanering & Mark och exploatering),
Borås Energi och Miljö och Borås AIK.
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Projektstudien resulterade i ett förslag kring hur området kunde planeras fysiskt
utifrån att hänsyn tagits till olika perspektiv, såsom trygghet, miljö, trafik,
tillgänglighet med mera.
Varför ett allaktivitetsområde?
Hässleholmen och Hulta är ett socioekonomiskt utsatt område. I området bor
människor från många olika nationaliteter, många är trångbodda och
arbetslösheten är hög. Området har bekymmer med nedskräpning. Många
bilder av Hässleholmen och Hulta kommer från medias bevakning och
områdespolisens beskrivning av området med kriminalitet och droger.
En annan bild av områdena är dock att det finns många engagerade människor
med en stor gemenskap och vilja att skapa trygga områden där alla trivs och
mår bra.
Fotbollen har ett starkt fäste i området och det finns en mindre brottarklubb
och en 4H-gård i närheten samt flera andra kultur- och invandrarföreningar.
Utbudet av idrottsföreningar/idrottsaktiviteter är begränsat i området och då
många barn och unga har små möjligheter att ta sig till andra delar av staden har
man inte samma förutsättningar som många andra barn och unga i Borås att
utöva idrott i olika föreningar.
Vidare är idrotten ett redskap för att motverka utanförskap och främja
integration. Bodaområdet är en resurs redan idag och kan med en genomtänkt
utvecklingsplan bli en ”motor” för en positiv utveckling för hela
Hässleholmen/Hulta, där vi resursmässigt kraftsamlar för att skapa en trygg och
god uppväxtmiljö för barn och unga.
Därtill beskriver Grundskolenämndens att skolans lokaler inte räcker till för att
skolan skall kunna expandera och kunna öka elev- klassantalet såsom behövs.
Skolan har idag en hall som storleksmässigt skapar begränsningar i
verksamheten och skolan är i behov av en fullstor och tillgänglig idrottshall.
Borås AIK har mögelskador i lokalerna och är behov av nya klubblokaler.
Det finns också en stor efterfrågan efter mötesplatser i området, både bland
barn och vuxna, där man kan vara och umgås med andra utanför hemmet. Det
finns också många aktörer som uttrycker att de kan engagera sig och
tillsammans kraftsamla för att skapa ett tryggt område där man trivs och mår
bra.
Ett allaktivitetsområde skulle också med stor sannolikhet också locka
befolkningen från övriga områden i Borås, vilket hade främjat integrationen.
Genom att skapa ett allaktivitetsområde enligt förslaget skulle många olika
intressen och behov sammanföras.

Sida

Borås Stad

4(6)

Verksamhet i ett framtida allaktivitetsområde
Tanken är att området ska bli ett aktivitetsområde för olika åldrar och som kan
utnyttjas året om, dag som kväll. För att möjliggöra detta krävs inte bara att
området anpassas fysiskt utan att många aktörer i och utanför närområdet
tillsammans kraftsamlar och lägger resurser och gemensamt fyller området med
verksamhet och aktiviteter.
Områdets verksamhet skall drivas gemensamt mellan kommunen och idéburna
verksamheter inom ramen för Överenskommelsen. Största delen av de
aktiviteterna som bedrivs på området är tänkt att skötas av föreningar och
andra idéburna verksamheter. Därtill kommer även Fritids- och
folkhälsförvaltningens öppen ungdomsverksamhet (fritidsgårdverksamhet) att
kunna ha verksamhet i området. Då Bodaskolans redan idag ligger i anslutning
till området och då deras fritids- och förskoleklassverksamhet flyttas in i ett
allaktivitetshus som föreslås nedan får också skolan en central roll på området.
Utformning av den fysiska miljön i ett framtida allaktivitetsområde
En förutsättning för att uppnå ett allaktivitetsområde är att området fysisk
anpassas och upplevs tryggt.
Ett mål är att området binds ihop och blir mer dynamisk i sin helhet. Dels
genom att korta den upplevda sträckan mellan norra och södra delen, men
också genom att bättre väva ihop skog, park och aktivitetsytor med varandra.
Detta görs dels genom att binda ihop området med flera stråk inom och runt
området. Det behöver också skapas fler mindre nivåskillnader inom området
och växtlighet behöver vävas in.
Det allaktivitetshus som föreslås placeras centralt för att knyta ihop norra delen
med södra delen.
Området utformas också för att det skall kunna ske olika aktiviteter, för många
olika åldrar, på så många delar av området under så stor del av året som möjligt.
Aktivitetsytorna behöver vara väl belysta, men också delar av skogen för att
minska kontrasterna mellan mörk och ljust. Genom att jobba med ljusdesign på
området skulle området upplevelsen mindre otryggt.
Även gång- och cykelvägar till och från området behöver ses över vad gäller
belysning och sly i anslutning till dem.
Skogen utvecklas till att bli mer parklik. I förslaget görs det dels genom att
utveckla elljusspåret och binda ihop Hässleholmen och Bodavallen.
Skogsområdet/parkområdet behöver också vävas ihop med övriga området på
ett bättre sätt för att skapa rörelse och grönska i fler delar av området.
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Befintliga gräs- och konstgräsytor kommer att finnas kvar där de är idag och
utökas med en gräsyta i söder på befintlig grusplan. Behovet av dessa ytor är
stora om Borås AIK, Rugbyn och Kricketen skall kunna bedriva sin verksamhet
på området.
Grönområde för rekreation, grillning och lek för mindre barn är också
inkluderat i förslaget.
Redan planerade insatser på Bodavallsområdet idag
De aktivitetsområden som redan idag är planerade är en kombinerad isbana och
fotbollsplan. Det finns ett politiskt beslut om en fullstor isyta i storlek med en
fotbollsplan skall läggas på Bodavallens idrottsområde (2017 KS 2017-00431).
Det som också planeras att byggas i år är en multiaktivitetsyta. Till den har
Fritids- och folkhälsonämnden fått 2,6 miljoner kronor från Boverket. Ytan är
tänkt att bestå av många mindre aktivitetsytor med flexibla lösningar som
möjliggör att fler idrotter eller annan rörelse kan ske samtidigt. De aktiviteter
som planeras bygger på barn och ungas önskemål i en omröstning samt skolans
behov av ytor för idrott.
Förslag till utveckling av allaktivitetshus
Ett allaktivitetshus skulle tillgodose flera behov och intresse på området. Ett
allaktivitetshus centralt i området binder ihop området och skulle öka
möjligheten till möten mellan människor och mellan generationer och främja
aktiviteter och rörelse på området året om. Dels är också positivt utifrån
flickors behov där intresse för dans och gymnastik är stort.
Huset kommer att inrymma de behov som Bodaskolan har uttryckt för skoloch fritidsverksamhet inklusive en fullstor idrottshall samt även de behov Borås
AIK och övriga civilsamhället har uttryckt, såsom ”cafélokal”, lokaler för
föreningsverksamhet, kansli, möteslokal/samlingslokal och omklädningsrum.
I och med att isytan ligger i nära anslutning till huset finns tankar om att nyttja
värme som skapas i samband med den konstfrusna isytan till uppvärmning av
huset. En både miljö och driftmässigt lönsam lösning.
Beslutsunderlag
1. Förstudie om att Utveckling av Bodavallen till ett allaktivitetsområde.
2018-03-23.
2. Bilagor till ” Förstudie om att Utveckling av Bodavallen till ett
allaktivitetsområde 2018-03-23.

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se
2. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se
3. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se
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4. Grundskolenämnden, GRN.diarium@boras.se
5. Miljö- och konsumentnämnden, MF.diarium@boras.se
6. Samhällsbyggnadsnämnden, SBF.diarium@boras.se
7. Borås AIK, Kansli, baik@telia.com

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Förslag

Utveckling av Bodavallen
till ett allaktivitetsområde

En förstudie av Fritids- och folkhälsoförvaltningen

2018-03-23
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Inledning

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen,
Grundskoleförvaltningen (Lokalsamordning och Bodaskolan), Miljöförvaltningen,
Tekniska förvaltningen, Samhällbyggnadsförvaltningen, Stadsledningskansliet
(Strategisk samhällsplanering och mark och exploatering), Borås Energi och miljö, Borås AIK
samt andra lokala aktörer och barn och unga i närliggande området utvecklat ett förslag kring
Bodavallens idrottsområde.
Förslaget innebär att utveckla området till ett tryggt allaktivitetsområde med fokus på rörelse, idrott
och skolverksamhet.

Bakgrund
Vägen till denna vision
Mot bakgrund av en dialog mellan Borås AIK och Fritids- och folkhälsonämnden/förvaltningen
under våren 2016, gav Fritids- och folkhälsonämnden förvaltningen uppdraget att göra en förstudie
kring utvecklingen av Bodavallens idrottsområde. Förstudien skulle med hänsyn till befintligt
föreningsliv undersöka möjligheten för nya idrotter att etableras i området i samverkan med skola,
fritidsgårdar, föreningar och bostadsbolag. Jämställdhetsaspekten och tillgänglighetsperspektivet
betonades vara viktigt.
Hösten 2016 bildades en arbetsgrupp med representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen
och Stadsdelsförvaltningen Öster som i dialog med aktörer och unga från närliggande områdena
kartlade behoven, vilket resulterade i en förstudie av ”befolkningens” vision över området
(2016/FF0043 821).
Parallellt med denna förstudie hos befolkningen uppdagades behovet av mer isyta i staden och
Kommunfullmäktige beslutade att avsätta pengar i budgeten för en konstfrusen isyta. Därefter
beslutade Fritids- och folkhälsonämnden att placera den på Bodavallen och kombinera med en
multiaktivitetsyta som går att nyttja de månader på året som det inte var konstfrusen is.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen genomförde våren 2017 en dialog med omröstning med eleverna
på Bodaskolan, Fjärdingskolan och Eklandaskolan samt med befolkningen under aktivitetsdagarna
på Hässleholmen och Hulta kring vad man önskade för aktiviteter på själva multiaktivitetsytan.
Behovet av att se området i sin helhet både som idrottsområde, parkområde och skolområde men
också som en del i ett större planarbete påtalades från olika förvaltningarna och i november 2017
genomfördes därmed en projektstudie kring utveckling av området.
I projektstudien medverkade följande representanter:
- Fritids- och folkhälsoförvaltningen
- Lokalförsörjningsförvaltningen
- Grundskoleförvaltningen (Lokalsamordning och Bodaskolan)
- Miljöförvaltningen
- Tekniska förvaltningen
- Samhällbyggnadsförvaltningen
- Stadsledningskansliet (Strategisk samhällsplanering och Mark och exploatering)
- Borås Energi och Miljö
- Borås AIK
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Projektstudien resulterade i ett förslag kring hur området kunde planeras fysiskt utifrån att hänsyn
tagits till olika perspektiv, såsom trygghet, miljö, trafik, tillgänglighet med mera. Grundidén kring
utvecklingen av verksamheten är den samma som den som presenterades i den första förstudien
gentemot befolkningen.
Om Bodavallen
Bodavallen är ett strategiskt beläget idrottsområde i en tätbefolkad stadsdel, med ca 11 000 boende
inom en radie på 1 km, varav ca. 4 000 är under 25 år. Det bor relativt många unga i området,
ca. 625 personer är i åldersspannet 10-13 år. Kommunikationerna till området är goda. Bodaskolan,
med 686 elever (mars 2018), ligger i direkt anslutning till området. Även Milstensgårdens förskola
ligger i anslutning till platsen. Inom en radie på 1 kilometer ligger också Fjärdingskolan och
Ekarängskolan, Hässlehus och Hulta fritidsgård, Familjecentralen på Boda samt 13 förskolor.
På området dominerar idag gräs- och konstgräsytor för den etablerade fotbollsföreningen, Borås
AIK. Föreningen har ca. 420 medlemmar (ca. 270 i åldern 6-20 år) med övervägande delen killar.
Brämhults IK:s seniorer spelar också en del matcher på A-planen på Bodavallen. Därtill finns stora
grusytor på området som står outnyttjade.
Borås AIK klubblokaler är kraftigt mögelskadade, vilket var en av orsakerna till att dialogen kring
utveckling av området påbörjades. I denna första dialog föddes tanken på en utveckling av området
i sin helhet där fler idrotter, bibliotek, kulturella aktiviteter, skolverksamhet, fritidsgårdsverksamhet
skulle kunna samlokaliseras och samverka. Utvecklingen har dock ändrat karaktär något då den
kulturella verksamheten numera planeras till Hässle Torg i samband med ombyggnationen av torget
och Bodavallen avses bli en mötesplats för lek, rörelse och idrott.
Trygghet

Området beskrivs av många, bland annat av personal från Bodaskolan och Borås AIK, som otryggt
främst på kvällar och helger. Orsaken är att det har förekommit våldshandlingar i området och det
vittnas om kriminell verksamhet, såsom droghandel i angränsande skogsområde. Skogen har
uppgetts upplevas som otrygg av flera som deltagit i förarbetet. Även de gång- och cykelvägar som
ansluter till Bodavallen upplevs otrygga.
Om Hässleholmen och Hulta
I slutet av 60-talet började stadsdelen Hässleholmen växa fram och i mitten av 80-talet har den fått
sitt nuvarande utseende, långa trevåningshus och höghus. Hässleholmen är en av de två stadsdelarna
i Borås där AB Bostäder och Victoria Park har flest antal hyreslägenheter. Här ligger också ett stort
antal studentlägenheter. I ytterkant av området finns villor och radhus. Området har många mindre
samlingslokaler för boenden, exempelvis systuga, snickarbod och bastu samt områden med odlingslotter. I området bor människor från många olika nationaliteter, många är trångbodda och arbetslösheten är hög. Området har bekymmer med nedskräpning.
Hulta växte fram på 60-talet och består idag av en något mer blandad bebyggelse med olika boendeformer. Barn och äldre är de åldersgrupper som framträder starkast.
Många bilder av Hässleholmen och Hulta kommer från medias bevakning och områdespolisens
beskrivning av området med kriminalitet och droger. Fakta om områdena finns i bilaga 5. En annan
bild av områdena är dock att det finns många engagerade människor med en stor gemenskap och
vilja att skapa trygga områden där alla trivs och mår bra.
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Fotbollen har ett starkt fäste i området och det finns en mindre brottarklubb och en 4H-gård i
närheten. Utöver detta är utbudet av idrottsföreningar/idrottsaktiviteter begränsat i området. Då
många barn och unga har små möjligheter att ta sig till andra delar av staden har man inte samma
förutsättningar som många andra barn och unga i Borås att utöva idrott i olika föreningar.
Utöver idrottsföreningar finns många andra föreningar såsom kultur- och invandrarföreningar.
Borås Stad har också genom flera år tillbaka en mycket god- och fungerande samverkan med bland
andra AB Bostäder och Polisen för att tillsammans arbeta med trygghetsskapande- och brottsförebyggande insatser på områdena Hässleholmen och Hulta med omnejd.

Bodaskolan behöver växa

Bodaskolan F-6 består idag, läsåret 2017-2018, av 12 klasser. Det finns tre förskoleklasser, två
paralleller på lågstadiet i varje årskurs och en parallell på mellanstadiet i varje årskurs.
Under de senaste två läsåren har skolan ökat med fyra klasser. Totalt antal elever är idag 246. Till
läsåret 2018/2019 ökar skolan med ytterligare två klasser.
Prognosen är att verksamheten kommer att växa till att bli två klasser för varje årskurs inom tre läsår.
Det kommer i en årskurs bli tre klasser under 6 läsår då den tredje förskoleklassen följer med upp i
låg- och mellanstadiet. Lokalerna för utökning till två paralleller i varje årskurs finns inte idag och de
kommer bara fungerar ett läsår till men inte längre.
Grundskolenämndens beskriver därför i sitt inlämnade lokalbehov att det behövs en ombyggnation/
tillbyggnation för att skolan ska kunna expandera och kunna öka elevklassantalet och bättre nyttja
lokalerna idag.
Befintlig idrottshall behöver också expandera och byggas om för skolans växande elev/klassantal samt
att den är i dåligt skick.
En lösning som Grundskoleförvaltningen föreslår är att de två grupperna för förskoleklasserna samt
fritidsverksamheten flyttar till andra närliggande lokaler, såsom det gemensamma allaktivitetshus
som finns med i denna förstudie.

Varför ett idrottsområde på Boda?

Idrotten är ett redskap för att motverka utanförskap och främja integration. Bodaområdet är en
resurs redan idag och kan med en genomtänkt utvecklingsplan bli en ”motor” för en positiv
utveckling för hela Hässleholmen/Hulta, där vi resursmässigt kraftsamlar för att skapa en trygg och
god uppväxtmiljö för barn och unga.
Enligt aktörer i området finns det också ett behov av att kunna utöva fler idrotter i närområdena.
Den huvudsakliga orsaken till att det nästan bara är fotbollsintresse på området kan delvis bero på
att det inte finns några andra alternativ, men också att fotbollen är en väldigt populär sport kulturellt
hos många. En svårighet i att kunna erbjuda fler aktivitetsmöjligheter på området är trenden med
att föreningar gärna etablerar sig och utövar sin verksamhet på ett ställe i kommunen och att föräldrar
sedan skjutsar sina barn till dessa ställen. Många barn och unga i närområdet till Bodavallen har
begränsade möjligheter att ta sig till andra idrottsaktiviteter runt om i Borås.
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Flera föreningar som tidigare haft verksamhet på exempelvis Hässleholmen har upplevt det svårt
att bedriva föreningsverksamhet så som man traditionellt gör i många andra områden. Bland annat
varierar antalet barn och unga och vilka som kommer från träningstillfälle till träningstillfälle samt
att möjligheten för många av föräldrarna att stötta barnens idrottande inte är lika stort.
Ett allaktivitetsområde på Bodavallen, för olika åldrar, ökar möjligheterna för boende i området att
delta i aktiviteter och röra på sig. Det skulle med stor sannolikhet också locka befolkningen från
övriga områden i Borås, vilket hade främjat integrationen. Ett hus är också positivt utifrån flickors
behov där intresse för dans och gymnastik är stort.
En fullstor hall skulle ge Bodaskolans ännu bättre möjligheter till att bedriva en mångsidig
idrottsundervisning. Även andra skolor i närområdet och i Borås skulle kunna använda området på
frilufts- och idrottsdagar.
Sedan är Borås AIK behov av nya lokaler, då deras nuvarande är kraftigt mögelskadade. Futsal är en
växande sektion i deras och andra fotbollsföreningars klubbar, så en fullstor idrottshall välkomnas
även utifrån det perspektivet.
Även idéburna verksamheter i området och boende uttrycker behovet av ett allaktivitetshus där det
finns utrymme för att utöva olika aktiviteter och mötas. De har bland annat uttryckt att de önskar
idrottshall för olika aktiviteter, café, större samlingslokal och gärna gemensamma matlagningsmöjligheter. Sammanställningen av behov och önskningar från aktörer och boende finns i bilaga 4.
Det finns också många aktörer som uttrycker att de kan engagera sig och tillsammans kraftsamla
för att skapa ett tryggt område där man trivs och mår bra. Ett aktivitetsområde på Bodavallen kan
fungera som en arena där man kan ha sin gemensamma utgångspunkt och långsiktigt arbeta
tillsammans mot gemensamma mål.
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Utveckling av ett allaktivitetsområde
Nedan följer en beskrivning av hur det är tänkt att verksamheten i allaktivitetsområdet ska
genomföras samt ett första förslag till utformning av den fysiska miljön för att uppnå ett tillgängligt,
attraktiv och flexibelt område.
Gemensam verksamhet mellan Borås Stad och idéburna verksamheter
Innan vi speglar förslaget till utformningen av utomhusytor och lokaler vill vi börja med att beskriva
den verksamhet som vi ser kan utvecklas på området. Tanken är att området ska bli ett aktivitetsområde för olika åldrar och som kan utnyttjas året om, dag som kväll. För att möjliggöra detta krävs
inte bara att området anpassas fysiskt utan att många aktörer i och utanför närområdet tillsammans
kraftsamlar och lägger resurser och gemensamt fyller området med verksamhet och aktiviteter.
Området verksamhet ska drivas gemensamt mellan kommunen och idéburna verksamheter inom
ramen för Överenskommelsen. Genom att bygga på- och stödja den verksamhet och engagemang
som redan finns i området kan vi skapa ökad delaktighet, vilket förhoppningsvis leder till att vi kan
nå en bred grupp människor med aktivitetsområdet.
Största delen av de aktiviteterna som bedrivs på området är tänkt att skötas av föreningar och andra
idéburna verksamheter. Borås AIK, har idag mycket befintliga verksamhet på området och blir
huvudaktörerna på området även fortsatt. Därtill behövs det fler idéburna organisationer som tar
ett ansvar för olika aktiviteter i området. Rugbyklubben, Bandyklubben och Kricketklubben är på
väg att förlägga sin huvudverksamhet på Bodavallens idrottsområde och blir därmed också viktiga
föreningar på områdets.
Ska vi etablera fler idrotter så kan det bli nödvändigt att försöka lägga upp verksamheten på ett
annat sätt. Bland annat har det sätt som ”Sports for You” genomfört, där de under organiserade
former skapar möjlighet för spontanidrott, visat sig väldigt framgångsrikt både på Hässleholmen och
på Hulta. En befintlig eller nystartad förening skulle kunna hålla i olika aktiviteter med ett socialt
riktat stöd, för att långsiktigt kunna vara en uthållig aktör i området.
Även Fritids- och folkhälsförvaltningens öppen ungdomsverksamhet (fritidsgårdverksamhet)
kommer att ha verksamhet i området. Då Bodaskolans redan idag ligger i anslutning till området och
då deras fritids- och förskoleklassverksamhet flyttas in i ett allaktivitetshus får också skolan också en
central roll på området.
Verksamheter som bidrar till tillgänglighet och trygghet
En fortsatt dialog med boende i närområdet är en förutsättning för att området skall bli tillgängligt.
Genom att göra befolkningen på Hässleholmen, Hulta och Brämhult delaktiga kan vi skapa
engagemang och mobilisera inför att befolkningen ska använda området.
En annan förutsättning för att området ska bli tillgängligt är att människor känner sig trygga. Mycket
rörelse i området och en blandning av olika generationer skapar trygghet. Även detta understryker
vikten av att utforma verksamheten på området så att den tillgodoser behoven både för små barn,
mellanstora barn, ungdomar, vuxna och äldre alla delar av året. Fokus kommer också vara att
tillgodose behov hos flickor.
Skulle delar av skolverksamheten förflyttas in centralt på området kommer flödet av barn och
föräldrar bli större och bidra till en tryggare upplevelse av området.
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Familjefokus kan locka vuxna till området och möjliggör också för skolan, familjecentralen/öppna
förskolan och förskolor i närområdet att vistas och hålla i verksamhet.
Då kommunen valt att kraftsamla sitt arbete kring åldersgruppen 10-13 år bör denna grupp finnas i
fokus.
En organiserad verksamhet riktat till olika grupper är ett sätt att främja tillgängligheten. Exempelvis
påtalar många flickor att de önskar aktiviteter som är avsedda för dem.
Att det finns möjlighet att låna utrusning är nödvändigt för att det ska bli tillgängligt.
SISU ”Fritidsbanken” planeras finnas på området.
Området behöver från början utformas för att bli fysiskt tillgängligt för så många som möjligt. Det
betyder även att informationen behöver vara enkel och med fördel används bilder som komplement
till texter.
En annan viktig aspekt för att skapa en känsla av trygghet är utformningen av den fysiska miljön,
vilket har tagits med i förslaget till utformningen av ytorna nedan. Det är också fortsatt viktigt
med en dialog med boende i området och ”trygghetsvandringar med befolkningen” skulle kunna
användas som ett redskap i det trygghetsskapande arbetet som konstant behöver upprätthållas.
För att uppnå integration så behöver människor röra sig i större utsträckning mellan våra stadsdelar.
Bodavallens allaktivitetsområde planeras att bli så attraktivt att människor från övriga staden också
vill aktivera sig i området.

Utformning av den fysiska utomhusmiljön

I bilaga 1 finns ett Ortsfoto över Bodavallen samt en översiktsbild kring tilltänkt aktivitetsområde.
Utformningen av den fysiska miljön som beskrivs nedan speglas i visionsskisser och bilder i
bilaga 2. Skissen och bilden är som beskrivs en vision för att spegla tankarna kring området. Därmed
inte sagt att allt kommer se ut i detalj som beskrivs på bilden. Alla delar kommer behöva utredas mer
i detalj. Utformningen av isytan och multiaktivitetsytan exakta utformning pågår exempelvis just nu.
Då utvecklingen av Bodavallsområdet kommer att ske under flera år är det viktigt att de ytor avsedda
för ”kommande projekt” nyttjas för tillfälliga aktiviteter så det inte dessa upplevs ”öde” och förfular
området.
Utformning av området i sin helhet
Ett mål är att området binds ihop och blir mer dynamisk i sin helhet. Dels genom att korta den
upplevda sträckan mellan norra och södra delen, men också genom att bättre väva ihop skog, park
och aktivitetsytor med varandra.
Detta görs genom att binda ihop området med flera stråk inom och runt området. Det behöver
skapas fler mindre nivåskillnader inom området och växtlighet behöver vävas in.
Det allaktivitetshus som föreslås placeras centralt för att knyta ihop norra och södra delen.
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Området utformas för att det ska kunna ske olika aktiviteter, för många olika åldrar, på så många
delar av området under så stor del av året som möjligt.
Aktivitetsytorna behöver vara väl belysta, men också delar av skogen för att minska kontrasterna
mellan mörk och ljust. Genom att jobba med ljusdesign på området skulle området upplevelsen
mindre otryggt.
Även gång och cykelvägar till och från området behöver ses över vad gäller belysning och sly i
anslutning till dem.
Entréer/stråk
Området planeras så att det kan nås från fler håll och tanken är entréerna ska upplevas välkomnande
och trygga. Detta kan dels göras genom att det planeras att ske aktivitet i direkt anslutning till
entréerna.
Dessa entréer är i sin tur kopplingen till busshållplatser och parkeringsmöjligheter samt det urbana
stråk som går i anslutning till området.
Bodaområdet binds samman med Hässleholmens bostadsområdet, väster om Bodavallen, med ett
nytt belyst elljusspår för cykel och gångtrafik som går genom skogen. Grusvägen ansluter till området
vid utegymmet, hinderbanan och den kombinerade isytan och fotbollsplanen.
Idag är det för långa stråk på själva området där det inte sker någon aktivitet. Det ökar otryggheten
och det blir svårt att få hjälp om det händer något. Flera slingor vävs därmed in i området så man
kan transportera sig utan bil genom att gå, cykla eller med annat såsom exempelvis rullskridskor,
rullskidor, skateboard, rullstol.
Isbana kombinerad med konstgräsplan
Det finns ett politiskt beslut om en isyta i storlek med fullstor bandyyta ska läggas på Bodavallens
idrottsområde (2017 KS 2017-00431). Isytan placeras enligt projektstudiogruppen förslag centralt på
området på nuvarande A-plan för fotboll. Nuvarande gräs byts ut mot konstgräs.
De cirka 8 månader när isytan inte är frusen används planen till fotboll, såsom innan. Då det läggs
konstgräs kan också skolidrotten nyttja ytan för exempelvis lek och idrott under dagtid.
Fördelar med denna placering av isytan är att det kommer kunna ske aktiviteter mitt på området
större delen av året. En annan fördel är att det redan idag finns en liten läktare och omklädningsrum
i anslutning till ytan som också kommer kunna nyttjas av de som åker skridskor. I huset finns också
utrymme för värmestuga. Målgruppen för isytan är i första hand allmänheten, men även bandyklubben
har visat intresse för att nyttja ytan.
Multiaktivitetsyta
Multiaktivitetsytan och isytan får en separata placeringar. Det ökar möjligheter i utformningen och
nyttjandegraden av multiaktivitetsytan.
Ytan kommer att byggas under 2018, då Fritids- och folkhälsonämnden har fått bidrag från
Boverket för utformning av ytan.
Ytan formas att bestå av många mindre aktivitets ytor med flexibla lösningar som möjliggör att fler
idrotter eller annan rörelse kan ske samtidigt. De aktiviteter som förbereds för bygger på barn
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och ungas önskemål i en omröstning samt skolans behov av ytor för idrott. Målgruppen för ytan är i
första hand barn och unga.
Tanken att multisaktivitetsytan sträcker sig ända fram till skolans fina glasfasad där skolmatsalen
ligger på insidan för att väva ihop området. Nuvarande parkering behöver då flyttas och placeras
på längden från norr till söder istället. Det blir också bättre både trafikmässigt och för området i sin
helhet.
Hinderbanor
En hinderbana i storlek av Kransmossen föreslås läggas mellan befintliga fotbollsplaner, där
Borås IK:s klubbstuga idag ligger. Hinderbanan kan fortsätta upp längs elljusspåret i skogen och blir
en mindre variant av aktionbana.
Målgruppen är framförallt ungdomar och vuxna. Banan ska i så fall utformas i olika svårigheter och
för olika behov så att den blir tillgänglig för många.
Skogen/Park
Skogsområdet är en viktig del i stadens ”gröna stråk ” som utgör passage för djur från norr till söder
i staden. Avsikten är att utveckla skogen att bli mer parklik vilket skulle öka tryggheten och rörelsen.
Det finns ett behov bland många elever och boende i närområdet att lära sig vara i skogen.
Skogsområdet/parkområdet vävs ihop med övriga området på ett bättre sätt för att skapa rörelse
och grönska i fler delar av området. Blommor, planteringar och träd i området bidrar till en levande
och vacker miljö.
I anslutning till slingan skulle naturtrogna hinder kunna vävas in för att locka motionärer och andra
till rörelse i skogen.
Bodaområdet binds samman med Hässleholmens bostadsområde väster om Bodavallen med en
belyst grusväg (elljusspår) för cykel och gångtrafik genom skogen. Förslagsvis anläggs också en
hundrastplats någon stans i området. Tanken är att öka rörelsen på området genom att hundar som
regelbundet behöver rastas finns där.
Allaktivitets hus
Den gamla idrottshallen ersätts med ett nytt allaktivitetshus. Huset ska inrymma delar av Bodaskolans
skol- och fritidsverksamhet, fullstor idrottshall, ”cafélokal” samt lokaler för föreningsverksamhet
såsom kansli, möteslokal och omklädningsrum. Därigenom bemöts flera behov och intressen på
området.
Ett allaktivitetshus centralt i området binder ihop området och skulle öka möjligheten till möten
mellan människor och mellan generationer och främja aktiviteter och rörelse på området året om.
Gemensamma lokaler för aktörer på området skulle främja samverkan och möjliggöra att gemensamt kraftsamla kring en positiv fritid för befolkningen i närliggande område.
I och med att isytan ligger i nära anslutning till huset finns tankar om att nyttja värmen som skapas
i samband med den konstfrusna isytan till uppvärmning av huset. En både miljö och driftmässigt
lönsam lösning.
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I samband med denna förstudie behövdes en uppskattning av storlek på huset, så en enklare
”lokalprogramskiss” har tagits fram vilket finns i bilaga 3.
Gräs och konstgräsplaner
Befintliga gräs och konstgräsytor kommer att finnas kvar där de är idag och utökas med en gräsyta
i söder på befintlig grusplan. Behovet av dessa ytor är stora om Borås AIK, Rugbyn och Kricketen
ska kunna bedriva verksamhet på området.
Lite av Borås AIK extra konstgräsyta kommer behöva tas i anspråk om det ska bli möjligt för trafik
(begränsad) att komma in i området mellan befintliga planer i söder, men då befintlig gräsplan på
A-plan ersätts med konstgräs i samband med isytan ökar nyttjandegraden av den ytan istället.
Lekplats och rekreationsområde
Grönområdet (gräs) öster om planerad isyta/fotbollsplan används idag för rekreation och lek av
boende i området. I förslaget bevaras stora delar av ytan och en lekplats för yngre barn placeras i
södra delen. En viktig del om familjer ska använda området. Grillplats och sittplatser behöver
också vävas in på olika delar i området.
Parkering och trafiksituation
Enligt Borås Stad vision ska det vara lätt att förflytta sig mellan Borås olika delar till fots eller
med cykel och att stadens invånare reser kollektivt i allt större utsträckning med miljöanpassade
transportsystem. I Borås Stads Energi och klimatstrategi lyfts hållbart resande som en strategi.
Tanken är därmed att gång, cykel och kollektivtrafiken ska stå i fokus för transporterna till och
framförallt i området. Området blir dessutom tryggare om vi undviker biltrafik i området vid skolan
och övriga aktivitetsområdet.
Att åka kollektivt är dock inte möjligt för alla. Då området kommer besökas av många externa lag
och att vi önskar att det kommer människor från hela Borås behöver det ändå finnas möjligheter till
parkering i anslutning till området. Räddningsfordon behöver komma in i området liksom transporter
till allaktivitetshuset och föreningslokaler. En kompromiss mellan olika färdsätt är att biltrafik kan
komma in antingen från norr eller söder med att det inte ska gå att åka genom området med bil.
För att få bättre anslutning till allaktivitetshuset, där bland annat skolans och föreningskansli
planeras samt att området ska bindas ihop med den befintliga Bodaskolan föreslå parkering framför
skolan flyttas till att sträcka sig från norr till söder och avslutas i anslutning till det nya huset.
Befintlig grusyta i söder av området byggs om till parkeringsplats, vilken den delvis redan idag
fungerar så. Vid behov kan parkeringen utökas mot öster enligt skisser.
Återvinningscentralen
En lösning i dagsläget är att upprätta en vacker avskärmning mot återvinningscentralen mot
Bodavallen.
På sikt skulle området upplevas ännu finare och tryggare om återvinningscentralen flyttades.
Borås Energi vittnar redan idag om att trafiksituationen till centralen är dålig. En långsiktigt
förhoppning skulle därmed vara att återvinningscentralen flyttas till ett alternativ plats i anslutning
till området och motorvägen.
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10

Snedbild (ortsfotp), 2016, över Bodavallen med omnejd

Allaktivitetsområde Boda
Radie 1 km

Tänkt yta för Boda
aktivitetsplats

Cirka 11.000 invånare i den rödmarkerade cirkel,
varav 4.000 under 25 år.
Ca 625 är inom åldersspannet 10-13 år. Denna åldersgrupp
är prioriterad i kommunen.
Förskolor
Fritidsgårdar
Familjecentral

VISIONSSKISS

Infart till parkering,
enkelriktad anslutning

Enkelriktad väg, riktning norr.
Anslutning till cykel- och gångstråk måste utredas ytterligare.

Uteplats
Sprintslinga

Rullskridskor

Urban odling
Gång
Spel

Multiaktivitetsyta
för rörelse, lek och idrott.
Exempelvis minitennis, kampsport,
intervallträning, streetsport, basket
m.m.

Badminton

Scen och lekyta med
sittplatser på gradäng
Vändplan
r 12.5 m
samt angöring

Entré
HKP

Cykelställ

Pulkabacke
och naturlek

Ny väg upp till slingan

Spegel,
barr, dans
& sång

Inhägnad
skolgård ca
1000m2

Uteplats
Genväg

Gräsplan

Isbana
och
konstgräsplan

Naturhinder
vid sidan av
spåret

Grill,
picknick,
solbad

Plats för ismaskin
och drift

Ny skogsväg

Utegym och startpunkt
för terränghinderbana
Stretch
Lekplats

HKP

Entrétorg
P

Vändplan
r 12.5 m
samt angöring
Hinderbana på plan yta
(tillgänglig)
Befintlig
konstgräsplan

Befintlig
naturgräsplan

Befintlig
konstgräsplan
Naturgräsplan

Hundrastplats

GC-väg som går att köra på.
Hålls avstängd och öppnas vid
behov av särskilda transporter.
Exakt bredd måste utredas
ytterligare.

Parkering idrott

Aktivitetshuset
Bodavallen
Lokalprogram SKISS

Okidoki Arkitekter
2018‐02‐08

Angöring

OBS: Måtten är uppskattade och måste utredas i detalj.
ANTAL

AREA (kvm)

AREA TOTALT (kvm)

SPORT
Idrottshall
Läktare
Minihall
Omklädningsrum
Domarrum
Kansli
Förråd

1
1
1
8
2
1
4

1100
170
420
35
12
100
20

1100
170
420
280
24
100
80

SKOLAN
Lärosal
Torg/Hemvist
Personalutrymmen
Grupprum Små
Grupprum Stora
Kapprum
WC‐grupp
Förråd

2
1
1
2
1
1
1
1

60
90
50
9
15
25
15
20

120
90
50
18
15
25
15
20

Kanske krävs mer för gemensam matlagning
20‐25 pers. För religiösa tillställningar? Som en del av caféet?

Nyttjas av samtliga funktioner

FUNKTION

SOCIALT
Kaféverksamhet
Samlingslokal /konferenslokal
Förråd

1

60

1

20

60
0
20

ÖVRIGT
Återvinningsrum
Städ / vaktämästeri / inslast
Entréhall/ kommunikationsytor

1
1
1

30
50
100

30
50
100

SUMMA

KOMMENTAR

Fullstor. Delbar i två
400‐500 pers
Gymnastik, lek mm. Dimensionerat för volleyboll 15*28m

Samuttnyttja?

1

Dam/Herr
För 3‐4 föreningar. Arbetsrum och mötesrum
För 3‐4 föreningar + utlåning

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Domarrum

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej, Okidokis förslag

1

2687

Entré

Idrottshall

SUMMA

1
1

200
9

200
9

Torg
Samlingslokal
Minihall

Grupprum

Entréhall

Städ
Vaktm.

Frd.
Café
Entré

Kök
Till isbanan. 10*20m
Till isbanan. 3,215*4,61m. 2,5m fritt mått runt stationen

Kansli

Frd.
Inlast

ÅV

Cykel-P

Ja
Ja

209

Angöring
Parkering

Lokalprogram

Lärosalar

WC

KOMPLEMENTBYGGNADER
Servicehus
Transformatorstation

Personalutr.

Kapprum

Omkl.

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Cykel-P

Frd.

Efterfrågat av beställare?

Parkering

Fysiska samband

Bilaga 4

Sammanfattning av resultat från tidigare dialoger och studier i
närområden till Bodavallen
När vi har utvecklat förslaget i denna förstudie har vi tagit del av kunskapen från tidigare dialoger
och undersökningar i området. Nedan följer en sammanfattning av några undersökningar.

Synpunkter från aktörer och barn och unga i området
För att vi i arbetsgruppen skulle få en tydligare uppfattning av behov och önskemål från
befolkningen har vi haft en dialog med aktörer och unga från de närliggande områdena.
Utgångpunkten har varit att vi ser att Bodavallen har stora grusytor som inte längre används och
som skulle kunna omvandlas till ett mångsidigt idrottsområde som skapar möjligheter för fler att
idrotta på i närområdet och från andra områden i Borås Stad.
Lista över aktörer att prata med i samband med förundersökningen av Bodavallen under
hösten 2016.
Enskilda möten
Borås AIK
Brämhults IK
Bodaskolan
Fjärdingskolan
Ekarängskolan
Kulturskolan
Barn och ungdomar på Bodaskolan
Al-Rahman
4H gården
Bodakyrkan
ISTK Center
Hässlehus IK
Kurdiska kulturföreningen
Shahoo föreningen
Rädda barnen
Borås Folkhögskola
ÖSTK (Bordtennis)
AB Bostäder
Stadsvärd Öster
Vi-kontoret
Boda familjecentral
Högstadieelever Bodaskolan (Via
fritidsledare på skolan)

Övriga som vi träffade på områdesnätverket,
VI-Kontoret
Hässlehus fritidsgård
Biblioteket
AB Bostäder
Hyresgästföreningen
PRO/Hässleholmens intresseförening
Fjärdingskolan
Odenslunds 4H
Stadsdelsvärdarna
Brokyrkan
Hässleholmens kyrka
Borås Folkhögskola
Övriga som vi bara träffade på områdesnätverk,
HULTA
Hulta fritidsgård
Hyresgästföreningen
Ekarängskolan
ABF
Bilal kulturförening
BRF Hulta Vång
BRF Ekarängen
Svenska kyrkan

Frågor har ställts kring vad man saknar i närområdet, hur behovet ser ut i närområdet kring idrott
och annat och vad som skulle få olika målgrupper såsom barn, unga, vuxna, äldre, föräldrar,
flickor och kvinnor att komma till området.
Med utgångspunkt av att staden har brist på isyta och att det vid flera tillfällen motionerats om
detta i Borås Stad har vi också initierat en dialog kring isyta på Bodavallen när vi träffat aktörer
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och ungdomar. Vi har också från stadens sida förmedlat att vi gärna ser ett samarbete med
aktörer i närområdet kring att bemanna och skapa möjligheter för barn och unga att röra på sig
och vara i området.
Då det parallellt gavs möjlighet att söka medel för utomhusmiljöer från Boverket tog vi efter cirka
tre fjärdedelar av utredningstiden fram ett visionsförslag kring Bodavallen med utgångspunkt av
de åsikter som då hittills kommit in. Denna bild visades och användes som ett
diskussionsmaterial bland de aktörer som vi pratade med efter att ansökan till Boverket lämnats
in.
Överlag är alla väldigt positiva till att utveckla området och ser att det finns ett stort behov och
efterfrågan. Det finns en övertygelse om att området kommer att mottas mycket positivt och
användas om det upplevs tryggt.
I det stora hela är man också överens om vad man önskar i området. Därmed har vi valt att
redovisa resultaten som en helhet utifrån aktiviteter istället för indelat per målgrupp eller aktör
nedan. De gånger synpunkter skiljer sig åt har vi valt att belysa detta.
Rörelse på området i framtiden

Det beskrivs finnas ett stort intresse och behov av att barn och unga men även vuxna ska kunna
utöva fler idrotts- och kulturaktiviteter inom området. Många barn och unga på framförallt
Hässleholmen och Hulta har inte möjligheten att ta sig till hallar i andra delar av staden. En massa
olika idrotter kommer upp på förslag, men det som de flesta nämner och tror på i området är
fotboll, dans, gymnastik och kampsport. Handboll och innebandy nämns också av några.
Fotboll
Fotbollsintresset är väldigt stort i närliggande områden och fotbollsföreningarna Borås AIK,
Brämhults IK och Mariedals IK (på området Trandared) har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet. Ändå önskas ännu mer fotbollsmöjligheter av många. Fler mindre konstgräsytor för
spontanidrott efterfrågas, då de befintliga i bostadsområdena inte alltid räcker till. Sett ur ett
jämställdhetsperspektiv når fotbollen både flickor och pojkar, men pojkar är överrepresenterade
framförallt i Borås AIK.
Vidare är Futsal (inomhusfotboll) växande i Borås AIK och den befintliga idrottshallen upplevs
vara för liten. Laget som ligger i Allsvenskan har ett behov av en större idrotts-/futsalhall för att
på så sätt kunna skapa förutsättningar och utveckla möjligheten för yngre generationer att bli mer
delaktiga. Även Brämhults IK är intresserad av att utveckla verksamheten med Futsal om det
skulle skapas de möjligheterna i området.
Så som tidigare nämnts är Borås AIK också i stort behov av upprustning eller nya
föreningslokaler, då deras befintliga klubbstuga är kraftigt mögelskadad.
Dans
Många vittnar om att dans är ett etablerat intresse hos framförallt flickor i områdena
Hässleholmen och Hulta. I dialoger med ungdomar på Bodaskolan säger både flickor och pojkar
att de är intresserade av dans. Även i studien kring barn och ungas fritidsaktiviteter i 10-12
årsåldern be-kräftas detta.
Flera andra aktörer bekräftar också att deras flickor är intresserade av dans och att folkmusiken
också är stor bland flera grupper med utländsk bakgrund i området.
Hinderbana
Hinderbana nämns också som ett önskemål av flertalet av de aktörer vi pratat med och intresset
verkar vara stort bland både pojkar och flickor. Det som lyfts fram är att det är bra om den har
olika svårighetsgrader så att den blir tillgänglig för olika åldrar. Kransmossen ses som ett positivt
exempel. Behovet av en anläggning för Parkour nämns också av bland annat Bodaskolan.
Lekplats
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Lekplats/aktivitetsplatser för mindre barn anses också viktiga. Många i området har flera barn
med ett stort åldersspann och genom att det finns aktiviteter för alla åldrar ökar även vuxnas
möjlighet att vara på området. Många vuxna på området ses vidare som en nyckelfaktor för att
skapa trygghet i området.
Gymnastik
Gymnastik kom i många samtal upp som något som framförallt kvinnor önskar. Gymnastik lyfts
som en aktivitet som lockar flickor.
Skatepark/klättervägg
Upplevelsen är att många skejtar i området, så många tror på skatemöjligheter.
Kulturaktiviteter
Kulturaktiviteter sägs av nästan samtliga aktörer vara populärt och etablerat på området.
Det pågår en dialog om utbyggnad av ”centrumhuset” på Hässletorg och planen är i så fall att
Kulturskolan skulle kunna lokalisera sig lokalt i området utöver de centrala lokaler de har.
Tanken är i så fall att de nybyggda lokalerna ska anpassas för dans, cirkus, blås och stråk samt
körverksamhet. Kulturskolan ser dock behovet av en större lokal för framträdande inom
närområdet och en aula/samlingssal på Bodaskolan skulle vara användbar även för dem.
Gemensamhetsytor på området

Ur ett vuxenperspektiv finns ett behov av större gemensamhetsytor där man kan umgås. Framförallt efterfrågas en större inomhuslokal, men även utomhusytor som skulle kunna vara
anpassade för att främja möten.
Många beskriver att ett gemensamt caféutrymme skulle kunna vara en del i ett allaktivitetshus.
Gemensamhetytor skulle enligt många kunna locka fler vuxna, vilket skulle främja tryggheten på
området. Konkreta förslag är gemensamma matlagningsutrymmen, fika, picknick och grillmöjligheter, medborgarservice och bastumöjligheter. Flera aktörer uttrycker bristen på stora lokaler på
områdena. Åsikterna kring hur stor en samlingslokal behöver vara varierar, men någonstans
mellan 150-300 personer tror man att en lokal behöver kunna inrymma.
Badhus

Badhus är det som står absolut högst på listan för vad man önskar på Bodavallen utöver
fotbollen. Utomhusbad ses som ett alternativ om det inte är möjligt med badhus.
Framförallt finns det en efterfrågan av bad från kvinnor och barn. Flera aktörer uppger att det
behöver finnas möjlighet för kvinnor att kunna bada utan män. Många kvinnor med annan bakgrund än svensk vill inte bada med andra män och vissa får inte enligt sin religiösa tro.
Många vittnar om att simkunnigheten, som också statistiken fastslår, är dålig i området bland
både barn och vuxna, vilket skulle kunna förändras med ett bad. Sommarsimskola föreslogs om
det skulle bli aktuellt med utomhusbad.
Då simkunnigheten är låg i området och då det krävs simkunnighet för att få godkänt betyg i
idrott så ser även Bodaskolan behovet av ett badhus.
Klubbstuga för Borås AIK, idrottshall, samlingsplats = Allaktivitetshus

Borås AIK har idag ett stort behov av ny klubbstuga, då den befintliga är kraftigt mögelskadad.
Det i kombination med att de idag har många barn och ungdomar som ”hänger” där även när de
inte spelar fotboll gör att de gärna ser att klubbstugan blir en del i ett större sammanhang. Ett
allaktivitetshus där föreningar och aktörer såsom exempelvis fritidsgårdar samverkar skulle
möjliggöra flera olika aktiviteter för barn och ungdomar i området.
Drömmen om ett allaktivitetshus finns hos samtliga aktörer vi pratat med. En kombination av en
fullstor, multifunktionell och flexibel idrottshall som kan användas till många olika idrotter och
göra om till en större samlingslokal. Bodaskolan uppger att de saknar aula och även Ekarängskolan säger att det finns brist på stora samlingsutrymmen. Muslimska föreningen Al Raman behöver
ett ställe för sin fredagsbön.
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Isyta

Synpunkterna om en konstfrusen isyta på området varierar lite. Flera, bland annat boende i
området, har beskrivit det som positivt när grusytan utanför skolan tidigare år har spolats och
man har kunnat åka skridskor.
Många tycker dock att isytan kan begränsas i storlek med hänsyn till att man önskar flera saker på
området, såsom allaktivitetshus och bad. Enligt dialogen med ungdomarna på Bodaskolan finns
det ett stort intresse för isyta, både bland flickor och pojkar. Bodaskolan är den aktör som är
minst intresserad utifrån att skridskor inte är en stor del i kunskapsmålen och att de ser större
behov av annat såsom badhus, större idrottshall/samlingshall och andra idrottsmöjligheter på
området.
Skulle det bli aktuellt med isyta finns det dock en stor enighet i att det måste finnas möjligheter
att ”låna” skridskor och tillhörande utrustning för att det ska bli tillgängligt för fler. Många har en
önskan om att ”Fritidsbanken”, som idag redan finns på Norrby och lånar ut idrottsutrustning,
skulle kunna etablera sig i anslutning till Bodavallen.
En förhoppning finns om att fler människor från övriga delar av staden skulle ta sig till Bodavallen om det fanns isyta med mycket tid för allmänheten, vilket skulle vara positivt ur integrationssynpunkt och frigöra tid från allmänhetens åkning i Ishallen.
Övriga behov bland föreningar i Borås Stad

Rollerderby som är en sport som enbart utövas av flickor är växande i staden. De har behov av
fler och bättre träningsmöjligheter än de har idag om de ska kunna utöva och utöka sin verksamhet.
Borås Hockeyklubb (BHC), Borås Konståkningsklubb (BKK) och Konståkarna Borås är tre aktiva ”isföreningar” som tillsammans sysselsätter ca 525 barn och unga i åldern 6-20 år. BKK har
också en bandysektion i sin förening. Tillsammans arrangerar de tre föreningarna 3 500 ledarledda aktiviteter varje år, där varje aktivitet består av minst fem ungdomar. De delar på en ishall
med två isytor. Alla tre föreningar växer och ökar i omfattning. I takt med ökningen har åktiderna
för allmänheten minskat radikalt. Andelen tillgänglig isyta är mycket begränsad för både föreningar och för allmänheten. Bristen på isyta i Borås är en prioriterad åtgärd i Fritids- och folkhälsonämndens investeringsbudget 2017.
Trygghet på området

Det finns idag upplevd otrygghet på området under framförallt kvälls- och nattid. Orsaken är att
det har hänt flera våldshandlingar i närliggande område och polis samt aktörer i området vittnar
om kriminell verksamhet såsom droghandel i angränsande skogsområde.
Alla aktörer vi har pratat med, och framförallt flickor, uppger att fler människor i olika åldrar
innebär att området kan upplevas tryggare.
Det finns också en samstämmighet om att området behöver mer och bättre belysning. Flera barn,
framförallt flickor, vittnar om att de inte vågar gå till området kvällstid och många får heller inte
lov att gå dit själva för sina föräldrar.
För att både barn och vuxna ska våga ta sig gående till Bodavallen behöver även vägarna mellan
närliggande områden och aktivitetsplatsen bra belysning och även förändras på andra sätt.
Exempelvis så upplevs ”kullen” (med kyrkklockan) som ligger mellan Hässletorg och Bodaskolan
som otrygg, då man inte ser inte vad som är på andra sidan förrän man är på toppen. Förslag som
kommit upp är att man ska ”sänka den” alternativt bygga en lekplats.
Delar av vägarna från Hulta till området känns på kvällstid mörka och lummiga. Trots ett fint
elljusspår upplevs skogen väldigt mörk och tät och det finns en önskan från många om den skogen skulle glesas ut.
Organiserad verksamhet och spontanverksamhet för allmänheten
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För att skapa ett tryggt område behöver det också finnas en balans mellan organiserad verksamhet och möjligheter till spontanaktivitet. Det motverkar att vissa grupper ”tar över” området och
på så sätt stänger ute andra.
Forskningen visar också på att ytor för spontanidrott så som exempelvis konstgräs och skateytor
oftast domineras av pojkar och flickor får inte tillträde. På Hässleholmen vittnas också om att det
finns äldre ungdomar som dominerar och ”tar över” befintliga aktivitetsområden vilket stänger
ute de som är yngre.
Många aktörer tror att det behöver finnas en hel del organiserad verksamhet om alla ska känna att
de får plats och att det ska bli tryggt.
Den traditionella ”Parkleken med parkvärdar” eller liknande har nämnts som ett möjligt sätt.
Övriga synpunkter

Förening Al Raman beskriver vikten av att föreningar i närområdet måste känna att det är ”deras” Bodavallen för det ska kunna skapa engagemang och aktivitet på området.
Det har också vid flera tillfällen pratats om att det är viktigt att engagera boende i närområdet i en
eventuellt fortsatt process.
AB Bostäder tycker att det är viktigt att även befolkningen utanför närområdet har möjlighet att
vara med och påverka platsens utformning. Det kan möjliggöra att fler vill komma dit och på så
sätt kan vi öka möjligheterna för integration.
I flera samtal lyfts frågan om att bygga energismart redan från början, med solpaneler och
utnyttjande av eventuell överskottsenergi från andra delar av anläggningen.
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Resultat Tjejers fritidsaktiviteter - ”Unga kommunutvecklare 2016”
Tjejers fritidsaktiviteter var ett undersökningsområde för Unga kommunutvecklare 2016. Uppdragsgivare var Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Frågor ställdes då till flickor i 12-25 års med
fokus på ungdomar. Hela rapporten ”Unga kommunutvecklare i Borås 2017” finns att hitta på
boras.se.
Sammanfattning av resultat kopplat till aktivitetsområde följer nedan.
- 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 tycker att det som finns är bra men att det behövs
förbättringar och uppfräschningar av befintliga utegym och motionsspår.
- Distans, tid och otrygghet är några anledningar till att man har svårt att utnyttja de aktivitetsplatser som finns. Större anläggningar så som 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 som har stor
påverkansmöjlighet och 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 killarna upplevs ”ta över”
på platserna.

Unga kommunutvecklare - Fritidsaktiviteter i stadsdel Öster
Utöver enkätundersökningen på 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. Hela rapporten ”Unga kommunutvecklare i Borås 2017” finns att hitta på boras.se.
Nedan följer en sammanfattning av följande önskemål och tankar som då lyftes fram.
- Planer/områden för flera olika idrotter till exempel basket och utegym
- Ny- och större klubbstuga för Borås AIK - Andra former av material för konstgräs (mindre
gummi)
- Fler- och större inomhushallar för fotboll
- Lokaler för dans (träning och uppvisning)
- Lokaler att spontant kunna träffas/samlas i - Badhus/simbassäng - Belysning (bättre än den
som finns idag)
- Miljön runt omkring genom att 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)
- Använda området vid större arrangemang, t ex ”Hässlefesten och Hultadagen” - Aktivitetsplats
för alla: en väl fungerande ”mötesplats” för alla generationer.
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Resultat kring enkätundersökningen ”Ungas fritidsutbud i stadsdel
Öster”, 2016.
Under maj 2016 genomfördes en enkät i stadsdel Öster kring ungas fritidsutbud i Hulta, Hässleholmen, Trandared och Brämhult med omnejd. Enkäten genomfördes individuellt under skoltid i
årskurs 4-9. Enstaka svar kom också från elever som tillhörde åldersgruppen inom gymnasiet.
Totalt svarade 495 unga varav 239 killar och 256 tjejer. Svarsfrekvensen var 44%.
Enkätundersökningen genomfördes som en del inom det pågående och långsiktiga arbetet i
stadsdelsförvaltning Öster kopplat till Brottsförebyggande rådet (BRÅ), samt nätverksgruppen
för barn och unga (skolor, fritidsgårdar, socialtjänst och Polisen) med fokus på 10-13 åringar.
Enkäten var sedan ett underlag för unga kommunutvecklare, inom uppdraget ”Fritid för alla 2.0”.
Svaren har under hösten 2016 presenterats- och analyserats av Områdesledning Fritid i stadsdelsförvaltningen Öster. Resultat och analys som är aktuellt för utredningen kring Bodavallen
presenteras nedan. Hela resultatet finns att ta del av i föregående förstudie kring Bodavelland si
dorttsområde (Hänvisning)
Resultat
Generellt framkom att det finns en stor andel föreningsaktiva, främst inom idrott i områdena.
Andelen tjejer som är föreningsaktiva inom idrott är lägre i alla områdena. Störst skillnader finns
på områdena Hulta och Hässleholmen.
Kulturaktiviteter (främst dans och musik) är populära hos många, vilket även bekräftas i hur fritidsgårdarnas lokaler används. Det är betydligt fler tjejer än killar i Hulta och Hässleholmen som
uppger att de håller på med musik, film, dans och teater.
Intresset för E-sport är på stark frammarsch, men skillnader mellan killar och tjejer är stor. Betydligt fler killar håller på med E-sport (data och tv-spel).
Det finns stora likheter, på alla områden, gällande vad killar och tjejer lyft fram som ”roligast att
göra på fritiden”. De som nämns av flest tillfrågade är att vara med kompisar, spela fotboll, lyssna
på musik, dans, spela tv- och dataspel och gymnastik.
Enligt stadsdel Östers analys av frågan ”vad saknar du inom ditt närområde” är det förvånansvärt
höga siffror kring fysiska aktiviteter från främst tjejer. Sammanfattat så efterfrågas (på Brämhult,
Hulta och Hässleholmen) utöver fotboll, fler och större lekplatser, hinderbanor, klättring och
utegym, trygghet i området och mer belysning.
Slutligen så bekräftar undersökningen att mycket av det som efterfrågas från både killar och tjejer,
finns redan på till exempel fritidsgårdarna. Marknadsföringen behöver således bli bättre och även
anpassas ytterligare till de forum där de unga befinner sig på, främst sociala medier.
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108 488 invånare

Antal inflyttade och utflyttade kvinnor och män till
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Folkökning kommunen antal personer Källa:
Befpak

Befolkningsprognos kommunen Borås 18-64 år
2016-2020 (2015 är faktisk befolkning)
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Procent öppet arbetslösa 18-24 år kommunen
Källa: Arbetssökande mars

Procent öppet arbetslösa 25-54 år kommunen
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Källa:Befpak 2015
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55 648 jobbar i verksamheter inom området
kommunen 2014 Källa: Ampak 201

utbildning

Ohälsodata
kommunen
32,1 dagar per
försäkrad
(sjukpenningdagar,
dagar med sjuk- och
aktivitetsersättning,
samt dagar med
rehab.ersättning
Källa: Ohälsodata 2015
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Tillverkning och utvinning
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Handel
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med 54 116 anställda
35% hade noll
anställda
Källa: SCB
Företagsregister aug 2016
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möten

4 168 invånare
Källa: Demografen 2015

Upplåtelseform 2015 Hulta Källa:Bostadspak

624
Hyresrätt

815

Bostadsrätt
Äganderätt

363

SNABBFAKTA 2016 område 23

Områdesfakta 23
Hulta

Stadskansliet 2016-08-02
Ref. Monica.lindqvist@boras.se

1(6)

Befolkningsprognos Hulta 18-64 år 2016-2020
(2015 är faktisk befolkning)
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Källa: Befpak
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Civilstånd Hulta 18 år och äldre Källa Befpak
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Hulta

Borås

Vid Sörmarksgårdens förskola

Ohälsotal Hulta

1604 jobbar i verksamheter inom område Hulta
2014 Källa:Ampak 201

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Index 131
(Kommun=100)

Tillverkning och utvinning

Källa:Ohälsodata 2015

Byggverksamhet

Energi och miljö
Handel

Arbetsplats

190 arbetsställen i
Hulta, med 1354
anställda 63% hade
noll anställda
Källa: SCB
Företagsregister aug 2016

Transport
Bostäder vid Hulta torg

Hotell och restauranger
Information och kommunikation
Kreditinstitut och försäkringsbolag
Fastighetsverksamhet
Företagstjänster
Civila myndigheter och försvaret
Utbildning
Vård och omsorg
Personliga och kulturella tjänster, m.m
Okänd bransch
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Hulta fritidsgård

Antal inflyttade och utflyttade Hässleholmen
Källa:Befpak
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Procent öppet arbetslösa 25-54 år Hässleholmen 2008-2016
Källa: Arbetssökande mars
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Hässleholmen

Borås

Bodaskolan

1583 jobbar i verksamheter inom område
Hässleholmen 2014 Källa: Ampak 201

Ohälsotal Hässleholmen
Index 128
(Kommun=100)
Källa:Ohälsodata 2015

Jordbruk, skogsbruk och fiske
Tillverkning och utvinning
Energi och miljö
Byggverksamhet
Handel

Skulptur

259 arbetsställen,
med 1553 anställda
55% hade noll
anställda
Källa: SCB
Företagsregister aug 2016
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SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00050 1.1.3.1

Sakiba Ekic
Handläggare
033 358282

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna redovisningen av
uppdrag som inte ingår i budget och översända denna till Kommunstyrelsen för
kännedom.
Ärendet i sin helhet
Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i
budget redovisas dessa två gånger årligen. Fritids- och folkhälsonämnden har
vid tidpunkten för redovisningen fem uppdrag från Kommunfullmäktige
utanför budget. Ett av uppdragen bedöms som genomfört och resterande är
påbörjade.
Fullständig redovisning av uppdragen framgår i bilagan.
Beslutsunderlag
1. Sammanställning av uppdrag utanför budget för Fritids- och
Folkhälsonämnden, 2018-04-04
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Uppdrag - Tertial 1 2018 (Fritids- och folkhälsonämnden)
0

4

1

0

av 5 Uppdrag

Uppdrag

Ärende som har
genererat
uppdraget

År som
uppdraget
startar

Status,
Antal

Kommentar

Rapportör

Period

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

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

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

Tommy
Jingfors

Period 1
15/4
2017/
2018

Fritids- och
folkhälsonämnden:- uppdras
komplettera införandet av en öppen
vägg med andra
brottsförebyggande åtgärder eller
övergripande styrdokument.
Resurser bör också läggas på
dialog med utövare, för att på bästa
sätt förstå och bemöta det behov
som finns. - uppdras genomföra
en utvärdering, avseende bland
annat mängden klotter, ett år efter
den öppna väggens införande. Om
utvärderingen visar att klottret ökat
ska frågan om att stänga
graffitiväggen lyftas till
Kommunfullmäktige.

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

Delvis En arbetsgrupp med representanter för Kulturförvaltningen, Fritids- och
genomfört folkhälsoförvlatningen, Tekniska förvaltningen, Servicekontoret,
Miljöförvaltningen, Borås Stads säkerhetssamordnare, och representanter
för utövarna har varit inblandade i frågan. Projektet hade som mål att invigas
i samband med No Limit vilket också gjordes med stor framgång. 50 av de
planerade 90 metrarna öppen vägg är redan klar och de resterande ca 40
metrarna byggs under våren 2018. Väggen är välanvänd av framför allt
lokala målare men även inresta konstnärer från stora delar av Sverige så
väggen har lyckats med att etablera sig som ett konstforum för
spontanutövande av framför allt graffitti. Pocketparken har potential att
användas för fler sorters kulturarrangemang för att göra pocketparken så
levande och inbjudande som möjligt. Under våren kommer även arbetet med
medborgardialogen och utövarna intensifieras inför kommande säsong.
Arbetet med en utvärdering av klottersituationen fortgår och kommer att
rapporteras under våren samt efter ett år som planerat.

Hans
Andersson

Period 1
15/4
2017/
2018

Fritids- och
folkhälsonämndens förslag till
förändringar i
bidragsbestämmelserna godkänns
att gälla fr.o.m. 2016-01-01. Fritidsoch folkhälsonämnden uppdras att
under 2016 se över vilka effekter
de socialt riktade bidragen får samt

§ 27 2015/KS0654
2015
705 Revidering av
Borås Stads
bidragsbestämmelser
2016

De socialt riktade bidragen har stor betydelse för föreningarna som bedriver
Genomfört verksamhet i de av välfärdsbokslutet definierade områdena. Dessa
föreningar har normalt svårt att hitta idella ledare och kan inte ta ut
medlems- eller träningsavgifter som andra föreningar. Flera föreningar har
kunnat erbjuda mer träningstider eller mer öppettider så att fler kan få en
meningsfull fritid. En del idrotter har kostnadskrävande utrustning som kan
subventioneras via bidraget. För några av våra största föreningar har ett
utökat stöd införts för att kunna hålla en kontinuitet i verksamheten som gör

Hans
Andersson

Period 1
15/4
2017/
2018

2017

sida 1 av 2 (2018-03-16)

Uppdrag

Ärende som har
genererat
uppdraget

År som
uppdraget
startar

föreslå förändringar för att
systemet ska komma fler
föreningar och barn och unga till
del.

Status,
Antal

Kommentar

Rapportör

Period

föreningen till en stabil part att samverka med. Det finns även möjlighet för
dessa att medverka till att nya verksamheter startas i områdena. Bidraget är
direkt avgörande för några av föreningarna, då verksamhetskostnader samt
avgifter till förbund mm inte kan fördelas ut på de aktiva. FoF
dnr; 2015-00245.

Fritids- och
folkhälsonämnden får i uppdrag att
utreda möjligheten att inrätta en
”pröva på”verksamhet, typ
idrottsskola för tonåringar.

§ 134 2014/KS0662
612 Svar på motion
av Kerstin Koivisto
(Boråsvalet). Utreda
möjligheten
att inrätta en ”prova
på” verksamhet för
tonåringar liknande
den idrottsskola som
redan finns för barn

2017

Delvis Fritids- och folkhälsoförvaltningen delar Boråsvalet och Kerstin Koivistos
genomfört inställning, om att det ur folkhälsoperspektiv är viktigt med fysisk aktivitet för
både kropp och själ. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har bland annat ett
samarbete med Sports for you, ett projekt i samverkan med SISU
Idrottsutbildarna i Borås samt Arbetslivsförvlatningen som syftar till att skapa
aktiviteter för ungdomar i olika stadsdelar och sedan lotsa över
verksamheten till befintligt föreningsliv. FoF dnr 2014-00238.

Hans
Andersson

Period 1
15/4
2017/
2018

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

§ 61 2014/KS0523
2015
824 Svar på motion
av Sven-Erik
Håkansson (C) och
Alexander
Andersson (C); Bygg
ett aktivitetsområde
på Gånghesters
stationsområde

Delvis Tillsammans med tidigare stadsdel Öster och Lokalförsörjningsförvaltningen
genomfört har Fritids- och folkhälsoförvaltningen arrangerat 2 stormöten i Gånghester
för att utröna vilka aktiviteter som önskas och kan genomföras vid det gamla
stationshuset. Många bra uppslag har kommit fram från de boende i
närområdet. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tagit ansvar för en
uppsnyggning av området på utsidan stationshusen och förberett för
boulespel. Lokalförsörjningsförvaltningen har delvis snyggat till
fastigheterna. En utmaning ligger i detaljplanen och trafikverkets inställning
till vad som får bedrivas på platsen. Intresseansökningar har kommit in till
Lokalförsörjningsnämnden om att få köpa fastigheten och på privat basis
utveckla densamma.

Tommy
Jingfors

Period 1
15/4
2017/
2018

sida 2 av 2 (2018-03-16)

Sida

1(1)

SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00079 3.6.8.3

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

Borås skidstadion - utvecklingsplan 2018-2022
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en
utvecklingsplan för Borås skidstadion/Ymerområdet tillsammans med berörda
kommunala förvaltningar och föreningar. Ambitionen är att klara av större
nationella skidtävlingar samt göra området mer attraktivt för besökare och
föreningsliv.
Ärendet i sin helhet
Intresset för skidåkning har ökat markant de senaste åren, vilket märks på
tillströmningen av besökare till de olika skidanläggningarna, som exempelvis
Borås skidstadion, Hestra IF:s skidanläggning, SOK-68 Sandared, Borås GIF
och Äspereds IF. Fritids- och folkhälsonämnden har i ett gemensamt avtal med
Borås skidlöparklubb överlämnat drift och underhåll till föreningen. I avtalet
regleras kostnader och intäkter för anläggningens drift. På de övriga
anläggningarna lämnas ett ekonomiskt stöd för driften av elljusspår samt att
Hestra IF och Borås GIF även får ett stöd för produktion av konstsnö.
På Borås skidstadion finns många aktörer förutom Borås skidlöparklubb, IK
Ymer har sin klubbstuga i området och har bland annat verksamheter som
orientering, discgolf, boule, beachvolleyboll, motionsgrupp och skidor.
Ridföreningen Kakas har också sin verksamhet i området.
Skidstadion/Ymerområdet är också ett välbesökt rekreationsområde för
allmänheten.
IK Ymer och Borås skidlöparklubb för en gemensam diskussion om lokaler
och andra faciliteter i området som kan samutnyttjas. Nuvarande
omklädningsrum i både Ymergården och Skidstadion har stora brister och
behöver omgående förbättras.
Samverkan
Samverkan sker med samtliga aktörer i området.
Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

1(2)

SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00069 3.6.7.1

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

Ansökan om att arrangera Junior VM i orientering 2021
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillsammans med Borås TME och de
lokala orienteringsföreningarna i Borås ansöka om att få arrangera Junior VM i
orientering 2021 i Borås.
Ärendet i sin helhet
Svenska Orienteringsförbundet har en ambition i att söka internationella
tävlingar till Sverige. Av den anledningen söker nu förbundet intresserade städer
och lokala föreningar som klarar av att arrangera Junior VM 2021.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Borås TME har tillsammans med lokala
föreningar lämnat in en intresseanmälan till förbundet om att vara Sveriges
representant i uttagningen av lämplig stad för arrangemanget. Senast den 31
mars ska Svenska Orienteringsförbundet lämna in en ansökan till
Internationella Orienteringsförbundet.
Borås har en bred erfarenhet i att arrangera stora tävlingar i allmänhet och
större orienteringstävlingar i synnerhet. Erfarenheten från O-ringen 2015 ekar
positivt än och orienteringsföreningarna i Borås känner stor lust och utmaning i
att ta sig an ett världsmästerskap.
Beslutsunderlag
1. Ansökan om att få arrangera mästerskapen
Samverkan
Samverkan har skett med fyra lokala orienteringsföreningar samt Borås TME.
Ytterligare föreningar kommer att bli aktuella om Borås tilldelas mästerskapen.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION

JUNIOR WORLD ORIENTEERING
CHAMPIONSHIPS 2021
(JWOC 2021)
Application for the year 2021

Federation
Federation:

SOFT

Name of responsible
English-speaking contact
person:

Susanne Söderholm

Function within Federation:

Managing Director

The Swedish Orienteering Federation

Address:

svenskorientering.se

Phone:

+46 769 469 665

Email:

susanne.soderholm@orientering.se

Signature:

Federation:

SOFT

Name of responsible
English-speaking contact
person:

Tomas Stenström
The Swedish Orienteering Federation

Function within Federation:
Address:
Phone:

Sports Manager
svenskorientering.se
+46 76-314 11 04

Email:

tomas.stenstrom@orientering.se
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Local Applicant
Name of Local Applicant:

The orienteering clubs:
Hestra IF
IK Ymer
Bredareds IF
Rydboholms SK
(other orienteering clubs from Borås may become involved if circumstances
require)

City of Borås - Recreation and Public Health Division
Borås TME – tourist destination company owned by the city (tourism,
meetings, events)

Name of responsible
English-speaking contact
person:
Address:
Phone:
Email:
The (local) applicant’s
experience in organising
major orienteering events:

Frida Arvidsson, Project Manager at Borås TME

Sven Eriksonsplatsen 3, 503 38 Borås, SWEDEN
+46 734 32 75 01
frida.arvidsson@boras.com
O-Ringen 2015 and 1986 and 1968, 18,000 participants (2015)
O-EVENT began in 2008, annual event, 6,000 participants, 1,000
floor-space accommodation (2017)

Event date
Preferred dates
or period:
Reason for proposing
this period*:

Other suitable dates or
period:

First option: week 28 (12-18 July)
Week 28 is preferable because:
1. It is holiday time in Sweden, which makes it easier for the
volunteers helping with the event to get time off work.
Spectators can visit the event on the week days.
2. No other major event is taking place then which might
otherwise clash with JWOC 2021 in Borås.
3. As the World Cup will be part of O-Ringen 2021 and there is
likely to be considerable public interest in orienteering
because of these races, this increases the chance of extensive
television coverage.
Second option: week 27 (5-11 July)
Third option: week 26 (28 June-4 July)
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Impossible dates or period:

Weeks 26, 27, 28 and 29 are all possible alternatives for the event in
Borås. However, some of these periods are less ideal for the following
reasons: 1. Åre is hosting O-Ringen 2021 in week 30 (26 July - 1
August) and we are assuming that participants and orienteering
followers may need a week to get to Åre (more than 800 km north) if
they are in Borås in week 28.
2. This means that week 29 (19-25 July) is too close to O-Ringen.
Moreover, the international youth football tournament “Gothia Cup”
will be taking place that week in Gothenburg (60 km from Borås),
which may have a negative impact on the JWOC event with regard to
spectator numbers, media attention and accommodation.
3. Week 26 is a bit too early in the holiday period. It is good if
volunteers are able to take time off work during the main holiday
period and if spectators are able to come and watch the
Championships during the week.

Applicant Vision
What is your Vision with the Event?
-

JWOC in Borås 2021 will deliver world-class arenas and race areas. The proximity between arenas,
the city and people creates an extraordinary and memorable experience in a world championship
event for and with young people.

We are committed to creating unforgettable races for competitors and leaders with our high-class arenas and
challenging terrain. A key aspect of the event is proximity at all levels. Proximity to the arenas,
accommodation, the Event Centre and the city should be apparent. With professional and warm hospitality,
we want to create proximity between the participants by offering social activities and occasions for them to
come together even when not competing. Finally, we want this to be a fantastic event for spectators too,
with a festival atmosphere in the arenas where everyone can feel like a winner.

Applicant Event Concept
Briefly describe event concept with emphasis placed on the strengths of your Event
for all stakeholders according to the Event Objectives
•

High-class arenas and challenging terrain – In our arenas, the focus will be on the runners. We will
make sure that world champions really feel like world champions as they race towards the finishing
line. We offer arenas that are close to the city. The orienteers will be competing over challenging
terrain with a sense of wilderness, in nature reserves and in areas of nature conservation, which the
City of Borås manages with meticulous care. The terrain and courses in Borås will reveal who possess
the best orienteering skill sets.
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•

Proximity – 25 minutes from the international Göteborg Landvetter Airport, walking distances
between accommodation and the Event Centre, and centrally-located arenas. It will be easy for
participants to travel to Borås and get around the city during the event. Strong economic,
environmental and social sustainability factors.

•

An event for young people by young people - we will focus on having a young organisation for most
of the key functions and building a team of officials and marshals based on our fantastic youngsters,
with older, experienced organisers acting as mentors. Doing so will keep interest in the sport alive
into the future and give the event a modern feel that JWOC’s participants want to experience.

•

Experienced organisation – there is a wealth of experience, knowledge and teamwork abilities
within and across the orienteering clubs in the city. With the City of Borås as guarantor for the event
and Borås TME as co-organiser, Borås is able to offer a very strong and sustainable organisation.
Thanks to O-Ringen 2015, a well-established relationship and a high level of trust and confidence
already exist between the city and the clubs.

•

School projects – through the City of Borås and the Recreation and Public Health Division, we will be
working with the schools in Borås and sports teachers to create school projects that focus on
orienteering in the run up to the races.

•

Spectator event – Borås has 7 orienteering clubs and about 400 active orienteers, which means
there is wide-spread interest in the sport in the region and also a good source of volunteers. As
organisers, one of our main goals would be to create significant spectator interest in the
Championships. Furthermore, Borås is located in a region where orienteering is popular, surrounded
by the districts of Gothenburg, Västergötland, Småland and Halland.
The city of Borås has a population of 110,000 and the region has 1.6 million residents. We aim to
increase spectator numbers at the event by creating offers and added-value opportunities during the
event, with a focus on families and those interested in sport in our region, as well as the families and
friends of the participants.

•

Digital services – we intend to provide outstanding live event coverage to the potentially large digital
audience during the Championships and will give high priority to our communications via social
media and digital channels. This enhances opportunities for attractive sponsor and partner activities
as well as the value of the event as a whole for the city.

•

Exclusive – Borås is exactly the right size for JWOC. We have the arenas, the infrastructure and the
accommodation to suit the size and requirements of the Championships. There is space in the city
for JWOC and the event would get more or less exclusive exposure for that period. This is an
important, positive aspect for the participants, visitors and residents. And, perhaps above all, for the
partners and sponsors.

•

Sponsorship – Borås hosted O-Ringen 2015 with a positive outcome for both the organisation and
the sponsors. We are therefore confident that old and new sponsors are interested in sponsoring
another orienteering event in Borås. The sponsors contributed prizes, supplies and services and
provided financial support too. Everything that is needed for an event like JWOC.

•

Professional hospitality – we are able to offer hospitality at a professional level and work with
multilingual hosts who will welcome the international teams and ensure that the needs of our guests
are met. We will also strive to create a warm and social environment for participants and spectators
alike by providing forums and occasions in which they can socialise outside the race arenas as well.
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(Images: O-ringen 2015 sprint Borås City, stage and screen at Stora Torget)

Combined Events Plan
Is the Event intended to be combined with another event?
1. Summer Thursdays® – this outdoor event started in the mid 80s and attracts as many as 30,000
people per evening to Borås city centre. Every Thursday evening for seven weeks, top Swedish artists
perform on stage in Stora Torget, the main square, in Borås. One of Sweden’s largest free
entertainment events. The event is organised by the company Borås City, which promotes a vibrant
city centre, and Borås TME, which promotes the city as an attractive destination. It provides a
perfect opportunity to create visibility for and interest in the Championships – prize-giving
ceremonies, tributes, events, etc. The large stage and giant screen in Stora Torget can be used for
JWOC during the competition.
2. We will be engaging the schools in Borås in activities as a warm-up to the Junior World
Championships to create interest in and knowledge about the sport. We will be working with sports
teachers to arrange suitable activities one year before the competition.
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3. A “Mini JWOC” will be held at the O-Event weekend in November 2020. We will invite schools and
young people to take part in the event, which will draw attention to and promote orienteering and
the upcoming JWOC in Borås. Other similar activities may be organised with the aim of getting
schools and young people involved in the sport and throwing the spotlight on JWOC. We also hope
to conduct similar initiatives after the JWOC event to encourage more people to get involved in
orienteering.
4. The City of Borås is engaged in finding job opportunities for young people in Borås. The goal is to
offer all young people work during the summer. We want to include JWOC in this project, with
opportunities to work during the most intensive period of the event. This creates good social effects
for the city and thus for JWOC too.

Public Events Plan
There will also be public races taking place alongside the long-distance, middle-distance and sprint
Championships races. The same maps will be used for the public races as for JWOC. The public will be able to
compete in their courses straight after the JWOC races. Anyone who is not a member of a club but would like
to give orienteering a go can run one of the “Open class” courses that will also be available. Hopefully, many
will enjoy the experience and become orienteers.
To reach the target of 1,000 participants in each public race, it is important that there are no other
competing races in southern Sweden on these dates.
Other public events taking place every day in the Stadsparken (City Park) event area include give-it-a-go runs
and races using an electronic (SI) punch. These events will focus primarily on children of all ages.
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Event Centre
District:
Town of Event
Centre:
Distances
between Event
Centre and
planned
accommodation
(km and
minutes):
If possible:
Please add a
link to a google
map with
relevant event
point of
interests and
map areas.

Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3, Borås
Borås
Depends on choice of accommodation:
from 200 metres (3-minute walk) to 2.5 km (30-minute walk).
For distances, see Google Map via the link below.

Link to Google Map showing accommodation options, arenas, Event Centre, airport,
travel centres, event area, etc.:

(Images: Textile Fashion Center - Event Centre)

Concerning the infrastructural aspects of the event, the strategy is to make maximum use of the
proximity afforded by Borås. The reasons for keeping the number of sites to a minimum is to save on
cost, reduce traffic and thus make this a more environmentally, economically and socially sustainable
event. The aim is
•
•
•
•

3 arenas
2 accommodation options (hotels) and 1 floor-space option
1 general assembly area at the Textile Fashion Center as the Event Centre
1 event area in Stadsparken (City Park) for promotions, partners, sponsored activities and side
events
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Name
Nearest international
airport:
Nearest domestic
airport:
Nearest railway station:

Means of transport to
Event Centre

Göteborg Landvetter
Airport
Not applicable, see
above!
Borås Central
Station/Borås Travel
Centre

Bus

Distance (km) and time
(minutes) of transport
to Event Centre
40 km, 30 minutes

Walking

0.75 km, 9 minutes

Location/Structures for ceremonies (opening/awards/closing/banquet)
Event Area Stadsparken - Opening:
We want to create an event area in Stadsparken for side events aimed at promoting JWOC and orienteering
in general. Give-it-a-go activities for children of all ages throughout the Championships with a focus on sprint
races. These staffed activities will be open during set hours every day. JWOC will be promoted with activities
here for visitors and city residents throughout the week. Stadsparken is the obvious venue for an opening
ceremony. The park has been used with great success on similar occasions, including the Swedish
Championships Week in 2017. During the summer months, this beautiful park is very popular with its
children’s playground, restaurant and café, right in the heart of the city. Stadsparksbadet (City park baths) is
also located inside the park.
Awards:
1. The awards ceremonies could be held straight after each race at the respective arena.
2. Stadsparken – with the park as an event area, this also makes an excellent venue for awards ceremonies.
Other entertainment would be provided in conjunction with these awards ceremonies to attract greater
crowds.
3. We propose staging one of the awards ceremonies in Stora Torget during the Summer Thursday® evening
entertainment. Something similar has been done before and it could also provide an excellent opportunity to
promote the Championships. Moreover, the stage and the giant screen in the square can be used during the
JWOC races.

(From the left: map of Stadsparken, photo of Swedish Championships Week 2017 event area, photo of Summer Thursdays in Stora Torget)
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Closing:
1. Straight after the last awards ceremony (venue depending on where the awards ceremony is held).
2. Stadsparken in combination with side events/entertainment.

(Images: concept sketch of the Event Area JWOC 2021 Borås, Stadsparken and Stora Torget)

Banquet:
The best possible venue for the banquet will be organised and adapted in consultation with Event Advisor.
We have identified the following potential venues:
1. Textile Fashion Center inside “the Arena” – room for 500 seated guests
2. Borås Convention Centre - this large, newly-built conference centre will be inaugurated on 1 November
2018. It is centrally located next to the University of Borås and the Textile Fashion Center. It houses group
rooms, board rooms and large conference halls (seating up to 990 people) making it accessible to everyone.
Furthermore, it has a spacious events room for dinners, trade fairs, concerts and cultural happenings. This
offers another venue option for the JWOC banquet.
3. At one of the city’s hotels, such as Grand or Scandic.

(Images: The arena at the Textile Fashion Center, visualisation of Borås Convention Centre, visualisation of the banquet room inside Borås
Convention Centre)
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Location/structures for meetings (gatherings of 10 to 100 people)
Textile Fashion Center (Event Centre):
Houses a range of venues for different purposes and occasions. From small meetings to banquets with 500
seated guests. It also has a restaurant, café, pub, spaces for socialising, the Textile Museum, etc. All of its
venues are described in detail here:
http://textilefashioncenter.se/motas/?lang=en
Hotels also have venues for gatherings, and we suggest those hotels selected for the event.

Location/structures for media representatives
Media centre: with accreditation, located at the Textile Fashion Center (Event Centre)
Press centre: at the respective arena, in compliance with the applicable requirements.
Media accommodation: we suggest Comfort Hotel Jazz with the “Bakfickan” annex as a budget option for
media attendees. This also means we can provide separate accommodation for media and participants, if so
desired.

Accommodation
Description of planned accommodation for teams, participants, media
representatives, IOF officials and spectators. Describe place, type and capacity.
The city of Borås offers a large variety of accommodation in all standards. Responsible persons at Borås TME
that we have discussed the championships with believe that it should be able to find accommodation in
Borås for everyone in different price categories. No contract has however been written at this stage in the
planning.

Category

Star rating

2 hotels
2 hotels

(****)
(***)

1 Camping
TOTAL
Hard floor

6 schools

Total No of rooms

Single rooms Twin rooms Beds
327
224

66
617
Totalt No. 2 250 sleeps

187
46

106
6

754
353

233

10 112
122 1219

Another hotel, which is currently at the planning stage, is scheduled for completion in 2020. 180 rooms at the
Textile Fashion Center (Event Centre). The citizens of Borås are also used to renting out private rooms and
club houses to provide temporary accommodation.
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What facilities (at the accommodation, Event Centre or town) are provided to
enable contacts amongst participants outside of the competitions?
Socialising at the Event Centre
We are able to offer all participants plenty of space for socialising at the Event Centre, which is the Textile
Fashion Center, where they can enjoy refreshments, play games, video games and various other activities.
The Center provides a wonderful contemporary setting for making new friends.
Borås Zoo & Stadsparksbadet
All participants will be offered discounted or free entrance to Borås Zoo and the City park baths.

Almenäs & Alideberg
Almenäs is a very popular leisure beach in the summer months. It is on the southern shore of lake Öresjö, less
than 5 kilometres from Borås city. As well as the sandy beach and a large jetty, there are plenty of lawns and
shady trees. The area has a number of barbecue areas for public use, a large lawn for playing rounders and
football and there is a beach volleyball court close by. Adjacent to Borås Swimming Arena is Alidebergsbadet
with its 50-metre outdoor pool, deep pool and diving platform, and a pool for playing and paddling. It also
has large grassed areas and a beach volleyball court.

Guided tours of world-class street art
Thanks to the No Limit festival, Borås has more than 20 gigantic street art murals which have received
international acclaim and are one of the city’s most admired attractions. We will offer our JWOC guests
specially-tailored guided tours of the fantastic collection of world-class street art in Borås.
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Terrain and Maps
Climate
Daytime mean temperature: 21.5°C
Night-time mean temperature: 11.2°C
Humidity in July: 80-85%

Description of terrains and vegetation
The proposed competition area offers a variety of challenges for the competitors. It consists of a mix of pine,
spruce and birch forests penetrated by minor roads, tracks and paths. In the lower marshy areas of the map
and on the slopes the forest tends to grow rather dense. Close to the hilltops the vegetation opens up due to
the barren rocky ground.
Competiton 1
Competiton 2
Competiton 3

Application page 12 of 18

(Images: O-Ringen 2015 Borås)
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Do previous orienteering maps of the planned competition areas exist?
Information about relevant major events (orienteering and non-orienteering) held in
the planned competition areas within the last 5 years
Event

O-Ringen

Swedish
Championships Week
summer

No Limit Street Art
Festival

Trial World
Championships
World Cup Qualifying
football
Summer Thursdays®
Linnémarschen
Walking Event
O-Event since 2008
European Athletics
U20 Championships
2019

Year
2015

Event details (size; venue; arenas; media; organiser etc.)
18,000 participants
Arenas: O-Ringen town at Nordskogen, Borås Arena,
Ramnaslätt, Pickesjön, Givarp, Kypesjön, Borås Ski
Stadium, Kransmossen, Byttorp.
Organisation: The orienteering clubs of Borås, City of
Borås, Borås TME
2014/2017
8,000 participants, 50 sports, 300 Swedish champions
Arenas: more than 20 different arenas, Stadsparken (City
Park) event area
Media: SVT Swedish TV broadcasting company with over
100 people on site. SEK 84 million in media value.
Organisation: The Swedish Sports Confederation
(Riksidrottsförbundet), City of Borås, Borås TME and
specialised sports associations and clubs.
2014/2015/2017 16,700 visitors
Arenas: Borås city centre
Media value: SEK 8.7 million (not including international
media)
Organisation: Borås TME in partnership with Borås Art
Museum.
2015
90 participants, 360 supporters, 5,000 visitors
Arena: Borås Motorstadion
Organisation: FMCK Borås, Borås TME
2017
100 participants, 5,600 spectators
Arena: Borås Arena
Organisation: The Swedish Football Association (Svenska
Fotbollförbundet), Borås TME, City of Borås, IF Elfsborg
Annual event
30,000 visitors each evening
Arena: Stora Torget
Organisation: Borås City, Borås TME
Annual event
4,000 participants
Arena: Borås Arena
Organisation: Hestra IF, IK Ymer
Annual event
3,000 participants
Arena: Borås Arena, Borås Zoo
Organisation: Borås GIF, Hestra IF, IK Ymer
2019
1,200 participants, 400 supporters
Arena: Ryavallen Stadium
Organisation: IK Ymer Athletics, City of Borås, Borås TME,
the Swedish Athletics Association (Svenska
Friidrottsförbundet)
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Planned accreditation and entry fees
Information about planned fees to be paid by the participants
The prices below are based on previous JWOC competitions and current average prices in Borås. If JWOC
2021 takes place in Borås, the prices will be adjusted slightly and negotiated beforehand.
Fee type

Accreditation fee (incl. compulsory transport)
Entry fee Långdistans
Entry fee Sprint
Entry fee Medeldistans (Q+F)
Entry fee Stafett (per person)
Entry fee for Banquet
Typical Business Hotel per night accommodation
Typical Business Hotel typical dinner cost
Typical Budget Hotel per night
Typical Budget Hotel typical dinner cost
Typical Hostel/Bed&Breakfast per night accommodation
Typical Budget Hotel typical meal cost
Typical hard floor per night accommodation in schools
Typical fee for one training map

Fee (EUR)
80
50
50
60
40
40
120
22
100
12
50
10
6
7

Comment

Arenas (Describe conditions for each arena)
Partnership agreements
Describe the planned relationship/contracts between the National Federation and
the Local organiser
The Swedish Orienteering Federation will sign an agreement with the local organisers, the roles and
responsibilities will be described in this agreement.

Agreement with Host Venues
The municipality of Borås, also owner of the proposed arenas is positive and will participate in the
competitions in an active way.

Agreements with sponsors
No agreements with sponsors are prepared or signed at this stage. Sponsors, mainly regarding products and
arenas, will be sought.
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Agreements with media
No agreements with media are prepared or signed at this stage. The Swedish orienteering federation are
keen to continue the successful co-operation with media with regards to WOC in Strömstad 2016.

Special arrangement to attract non-orienteering spectators
The work to come up with an interesting plan for the championship week will start as soon as the events
eventually are assigned to the Swedish Orienteering Federation. This will include all persons involved in the
event, teams, media, federation officials, spectators and organizers.

Organisation and Finances
Describe planned organisation for the Event
The City of Borås and Borås TME would team up with the orienteering clubs in Borås for the JWOC event.
Borås considers that organising international events delivers great value and there is clear political support
for this in the city’s vision for 2025:
Vision 2025 People meet in Borås – Objective 1
Our investments in sporting events and cultural events evoke emotion, provide incentives and makes the city
of Borås attractive to visit and stay in. It strengthens the city’s soul.
The orienteering clubs in Borås pride themselves on their excellent relationships and work as teams to
organise annual events, such as the O-Event. The clubs also have a strong focus on young people and support
them through mentoring to help rejuvenate the organisations. If Borås is awarded the honour of staging the
JWOC, the organisation would work proactively to include young people in the process and appoint a
reference group of local young people to act as a sounding board for the steering group and the working
groups.
After O-Ringen 2015 and the Swedish Championships Weeks in 2014 and 2017, the orienteering clubs and
the City of Borås and Borås TME have complete confidence in one another and extensive experience of
organising major events. The city, municipal companies and local orienteering clubs all bring to the
organisation the skills, expertise, experience and infrastructure required for the media, TV and IT production
work.
(Image: general draft of the organisation for Borås JWOC 2021)
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IOF
LOC STEERING GROUP
SOFT
the City of Borås
Borås TME
Representatives of the local orienteering clubs in Borås

Steering group and reference
City of Borås
Leisure and public Health Department
City of Borås
Borås TME
Local orienteering clubs in Borås

SUSTAINIBILITY
Enviromental Department City of Borås

PROJECT LEADER

SECURITY
Security Department City of Borås
and Security group "Säkerhetsnålen"

REFERENCE GROUP
young people with local anchoring

FINANCE AND ADMINISTRATION

MARKETING

SERVICES & LOGISTICS

COMPETITION

PROTOCOL

MEDIA & TV

COMMUNICATION & PROMOTION

ARENA MANAGEMENT

Describe Budget and Financial plans the Event
The City of Borås will support the event economically. The support from SOFT will be agreed on in the
contract between the organiser and SOFT. The local clubs have the possibility to make a profit from the
public races. The intention is to make a profit from the public races rather than from the participants in JWOC

Describe the Sanction fee Contribution
The sanction fee will be paid by SOFT as described by the IOF document ”SANCTION FEES (EUR) RELATED TO
IOF EVENTS IN 2017-2022”

Further comments
We aim to deliver an event with the same high quality of execution as O-Ringen 2015. We have experience
from numerous and major events and the clubs have long-standing, well-established collaborative
relationships with one another from events like O-Event (Borås GIF, Hestra IF, IK Ymer) and the RSK-Hestra
orienteering event (Rydboholm SK, Hestra IF). We are committed to making this a celebration of orienteering
and a full-on experience for the JWOC participants and visiting orienteering families, and to attracting new
participants to the public races. As always, we will offer that extra touch with proximity to other activities,
including Borås Zoo, guided tours, city shopping and, above all, warm and professional hospitality.
Finally, we would like to point out that Borås will be celebrating its 400th anniversary in 2021. The city will be
marking the occasion with a year-long programme of festivities and events. It would give us great pleasure to
be able to welcome visitors and the citizens of Borås to the Junior World Orienteering Championships in this
landmark year, and the event would be one of the highlights in our programme of celebrations.
Videos from previous major events hosted by Borås.
O-Ringen 2015 sprint race in the city:
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https://www.youtube.com/watch?v=I2EkUhs2aqQ
O-Ringen 2015 Borås:
https://www.youtube.com/watch?v=Co49AEAIcec
Swedish Championships Week 2017:
https://www.svt.se/sport/sm-veckan/video/videoKlipp-14396132
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SKRIVELSE

Marie Schörling Erikson
Handläggare
0734328090

Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00064 1.1.3.1

Letter of intent Safe Community - återcertifiering
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ansökan om
återcertifiering för fortsatt medlemskap i International Safe Community
Network (ISCN) samt översänder ärendet för beslut i Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Borås Stad blev 2013 återcertifierad som en av WHO Säker och trygg kommun.
Då återcertifiering numer sker vart 5:e år, är det 2018 dags för Borås Stad att
ansöka om fortsatt medlemskap i International Safe Community Network,
ISCN.
Det innebär att man har ett åtagande att arbeta skadeförebyggande i alla åldrar,
för båda könen, i alla situationer och miljöer. För att godkännas som en säker
och trygg kommun finns det sju indikatorer som man måste leva upp till. Dessa
är:
1. En infrastruktur baserad på medverkan och samarbete, ledd av en
tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i sin
kommun.
2. Långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar,
miljöer och situationer.
3. Program som riktas mot högriskgrupper och miljöer samt program som
främjar säkerhet för utsatta grupper.
4. Program som är grundade på tillgänglig forskning.
5. Program som dokumenterar skadornas frekvens och orsak.
6. Förfaringsätt för utvärdering för att bedöma sina program, process och
effekten av förändringar.
7. Fortgående deltagande i nationella och internationella Safe Community
nätverk.
Verksamheterna i Borås Stad kommer under våren att korrigera och
komplettera med de insatser som har gjorts sedan 2013. Dessa kommer att
sammanställas i en rapport som skickas till ISCCC-International Safe
Community Certifying Centre. Därefter utser ISCCC en certifierare från något

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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annat land. Under en så kallad ”site-visit” under två dagar i höst besöker
certifieraren Borås Stad. Utmärkelsen sker i november-december 2018.
Beslutsunderlag
1. Letter of intent
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Letter of Intent

In my capacity as political leader, Mayor: Ulf Olsson
e-mail: ulf.olsson@boras.se
I hereby Apply our intent to submit an application to continue being a
member of the International Safe Community Network (ISCN)
Name of Community:
Borås Stad
Country: Sweden
Number of Inhabitants:
Contact person: Marie Schörling
Erikson
e-mail: marie.schorling@boras.se
Mobile: +46 73-432 80 90
Organization number: 212000-1561
Postal Address:
Borås Stad
501 80 Borås
Date and place
2018-03-20
Borås
Invoice address: Billing address:
Borås Stad
Fakturaservice
Box 907
501 10 Borås
YY21IA
Phone number including country code:
Send the “Letter of Intent” to:
leif.svanstrom@isccc.global
guldbrand.skjonberg@isccc.global

Sida

1(2)

SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00068 1.1.3.1

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

Program för jämställdhetsintegrering 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning och revidering av
rubr program och ger förvaltningen i uppdrag att inhämta varje nämnd/bolags
plan för jämställdhetsintegrering. Planen ska upprättas för en treårsperiod och
utvärderas årligen.

Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i
Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa
upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag.
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna,
höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan
kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet.
Arbetet sker inom tre målområden;


Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet



Makt och hälsa



Makt och mäns våld mot kvinnor.

I bilagan ”Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad” beskrivs
målområdena mer utförligt.
Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar
sig till medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre
målområdena och upprättas för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen
och Fritids- och folkhälsonämnden ska sammanställa nämndernas och bolagens
arbete en gång per år.
Redovisning
Varje nämnd/bolag ska senast den 30 juni redovisa sitt arbete till Fritids- och
folkhälsonämnden. Nämnden sammanställer arbetet och redovisar till
Kommunstyrelsen i september månad.
Beslutsunderlag
1. Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen för kännedom

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Strategi
• Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Program för
jämställdhetsintegrering
i Borås Stad

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

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

Normerande

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
Gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Program för
jämställdhetsintegrering
i Borås Stad
Inledning
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, höja
kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Den innebär att alla
kvinnor och män, flickor och pojkar, har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service
och likvärdig myndighetsutövning.
Jämställdhetsintegrering ger förutsättningar för att jämställdhetsarbetet ska kunna bli
en del av det ordinarie arbetet och det ska utföras av verksamheternas ordinarie personal,
inte av speciellt utsedda eller anställda personer.
För att jämställdhetsintegrera stadens alla verksamheter krävs kunskaper om könets
betydelse och om vilka normer som påverkar individens identitet och villkor. Denna
kunskap är en viktig förutsättning för att arbetet ska leda till förändringar av attityder
och värderingar, som kan tillgodose medborgares, kunders och brukares behov.
Grunden för det offentliga Sveriges jämställdhetsarbete är de nationella målen för
jämställdhetspolitiken som riksdag och regering lagt fast. Det överordnade målet är att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket innebär:
•

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för
beslutsfattandet.

•

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet
livet ut.

•

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män
ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på
lika villkor.

•

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Borås Stad är sedan 20091 ansluten till CEMR-deklarationen, Council of European
Municipalities and Regions, som bygger på sex grundläggande principer:
1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra
missgynnanden bekämpas.
3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning
för ett demokratiskt samhälle.

1

The Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
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4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.
5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga
för att främja jämställdhet.
6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att
jämställdhetsarbetet ska nå framgång.
I september 2014 undertecknade Borås Stad avsiktsförklaringen för ett Jämställt Västra
Götaland och anslöt sig därmed till den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering
2014-2017. Syftet med strategin är att anpassa, konkretisera och implementera nationella
jämställdhetsplitiska mål utifrån regionala förutsättningar, samt fördjupa samverkan mellan
centrala aktörer och tydliggöra roll- och ansvarsfördelning. Strategin syftar även till att
förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken
på regional nivå.

Arbete i tre målområden
Jämställdhetsintegrering i Borås Stad ska utgå från den länsövergripande strategins tre
målområden:
•

Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – förutsättningar för arbete,
föräldraskap, utbildning, politiskt inflytande och jämställd regional tillväxt.

•

Makt och hälsa – jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande och fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa,
tillgången till idrott samt kultur- och föreningsliv.

•

Makt och mäns våld mot kvinnor – med fokus på våld i nära relationer,
våldsförebyggande åtgärder samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd.

Uppdrag till nämnder och bolag

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till
medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre målområdena och upprättas
för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och redovisas till Kommunstyrelsen.
Planen ska innehålla:
•

Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)

•

Redovisning av tre mål som nämnden/bolaget ska uppnå under planperioden

•

Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder

Uppföljning

Fritids- och folkhälsonämnden ska följa upp nämndernas och bolagens arbete.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00067 3.6.8.1

Anna Karlsson
Handläggare
0768885659

Badplatsutredning avseende utveckling av befintliga
samt anläggning av nya badplatser/friluftsbad 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ”Badplatsutredning 2018”
med tillhörande investeringsplan för de kommande fem åren.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar dessutom att ge förvaltningen i uppdrag
att utreda möjligheten att arrangera simskola/vattenvaneskola för unga vuxna
på Almenäs under sommaren samt också möjligheten att ha badvakter på
Almenäs under de mest välbesökta dagarna.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och Folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att inventera
och utreda stadens befintliga badplatser, samt att göra en plan för fortsatt
utveckling av desamma.
Inventering har skett av samtliga badplatser inom Borås kommun, inklusive
föreningsägda och föreningsdrivna badplatser.
Utredningen ger förslag till utökning och förbättring av befintliga badplatser
men har också gjort en översyn över de ”vita områden”, där det idag saknas
nära badmöjligheter.
De flesta av de kommunala badplatserna ligger mycket nära stora
bostadsområden och är utmärkta fritids- och aktivitetsplatser under en stor del
av året förutom att enbart fungera som badplatser. Dessa platser är mycket
viktiga för de närboende, både som mötesplatser, som platser för lek och
rekreation, som semestermål för de som inte har möjlighet att åka på några
andra resor under sommaren och semestern. Vår ambition är att fortsätta
utveckla badplatserna till mötesplatser där man kan vistas hela året, med
förbättrade möjligheter till lek och aktivitet.
Beslutsunderlag
1. Utredning: ”Utredning Badplatser 2018”
Samverkan
Utredningen har tagits fram i en arbetsgrupp med olika kompetenser inom
Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Utredning

BADPLATSER
2018

1

2

Innehållsförteckning
1 Inledning och bakgrund

5

2 Uppdrag

5

3 Arbetssätt

5

4 Befintliga badplatser

4.1 Karta kommunala badplatser i Borås stad
4.2 Karta samtliga badplatser i Borås
4.3 Förteckning kommunala och föreningsägda badplatser i Borås
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1 Inledning och bakgrund
Borås är en mycket sjörik kommun med relativt många och nära badplatser. Borås badplatser
med tillhörande aktivitetsmöjligheter är billiga och enkla former av sommaraktiviteter, både för
boende i Borås och turister.
De flesta av de kommunala badplatserna ligger nära stora bostadsområden och är utmärkta fritids- och aktivitetsplatser under en stor del av året förutom att enbart fungera som badplatser.
Dessa platser är mycket viktiga för de närboende, både som mötesplatser, som platser för lek och
rekreation och som semestermål för de som inte har möjlighet att åka på några andra resor under
sommaren och semestern.

2 Uppdrag
Fritids- och Folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda stadens befintliga badplatser, samt att göra en plan för fortsatt utveckling av desamma.

3 Arbetssätt
Utredningen har tagits fram av Fritids- och Folkhälsoförvaltningens anläggningsenhet, med benäget bistånd från förvaltningens badenhet och folkhälsoenhet, bland annat i simkunnighetsfrågor
samt frågor om rökning och sophantering på badplatserna.

4 Befintliga badplatser
I Borås finns 23 kommunala badplatser, samt ytterligare några föreningsägda.
Den stora sjötillgången omkring Borås gör att också relativt små samhällen har tillgång till fina
badplatser.
Dock är det glesare med badplatser i centrala Borås. De många järnvägarna, motorvägen, Viskan
och andra större vägar skapar också barriärer mellan de olika stadsdelarna och badplatserna.
Badplatserna på nedanstående kartor kan delas upp i fyra olika grupper:
 Borås stads kommunala badplatser
 Föreningsägda badplatser som ligger i närheten av de små samhällena utanför staden, alternativt badplatser med mer perifer placering men som har många turister/besökare utifrån
 Mycket små föreningsägda eller privat ägda badplatser som nästan enbart används av närboende
 Badplatser som ligger i angränsande kommuner men som också används av allmänheten i
Borås
Utöver dessa badplatser finns också ytterligare några små badplatser som ägs av olika samfund
och föreningar och används vid dessas sommarverksamheter. Under dessa sommarverksamheter
är badplatserna inte tillgängliga för allmänheten, och de har därför inte tagits med i sammanställningen.
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4.1 Kommunala badplatser i Borås

Karta Kommunala badplatser i Borås

6

4. 2 Karta kommunala och föreningsägda badplatser i och i närheten av Borås
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4.3 Förteckning över kommunala och större föreningsägda badplatser i Borås

Badplats

Ort/Stadsdel

Ansvarig

Almenäs
Asklanda
Bogryd
Bosnäs (3 badplatser)
Buastrand
Byttorp
Dalsjön
Frufällan
Furusjön
Halla
Hofsnäs
Häggåns badplats
Kypesjön
Marsjön
Rammsjön
Sandared
Sjöbo
Sjömarken
Skalle
Skansasjön
Solviken
Sparsör
Stora Ekenäset

Centrum
Fristad
Bogryd
Bosnäs
Seglora
Byttorp/Tullen/Hestra
Dalsjöfors
Frufällan
Rydboholm
Ljushult
Hofsnäs
Kinnarumma
Norrmalm
Rångedala
Dannike
Sandared
Sjöbo
Sjömarken
Fristad
Aplared
Fristad
Sparsör
Ljushult

Storsjön
Tolken
Transås
Trummesjön
Tämta badplats
Viareds sommarstad
Vänga
Östra Valsjön

Viskafors
Äspered
Hedvigsborg
Sandhult
Tämta
Viared
Vänga
Hedared

Fof
Fof
Fof
Bosnäs Samfällighetsförening
Fof
Fof
Fof
Fof
Fof
Halla Fritidshusförening
Fof
Kinnarumma byalag
Fof
Fof
Fof
Fof
Fof
Fof
Fof
Fof
Fristad SMU
Fof
Västergötlands naturistförening
Fof
Fof
Fof
Sandhults byalag
Fof
Viareds sommarstugeförening
Vänga hembygdsförening
Fof
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4.4 Allemansrätten – bad vid annans strand och brygga

Tack vara allemansrätten finns stor möjlighet att bada på andra platser/i andra sjöar i Borås. Varhelst allemansrätten gäller kan du bada från både klippor och stränder.
Vid enstaka tillfälle får du också lov att bada vid annans brygga.
Enligt information om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida gäller följande:
”Att tillfälligt bada vid en brygga eller strand som ligger utanför en tomt/hemfridszon finns det
inget förbud mot. En förutsättning är naturligtvis att den som äger bryggan inte blir hindrad från
att använda sin brygga.” Hemfridszonen kan enbart finnas omkring byggnader, inte platser med
enbart badbrygga eller studsmatta eller likande.
4. 5 Vem besöker badplatserna?

Övervägande delen av badplatserna används till största delen av närboende. Undantagen är Almenäs, Sjömarken, Skalle, Tämta, Kypesjön, Hofsnäs och Buastrand i Seglora som har många besökare utifrån. Många besökare utifrån har också Sundholmen, som dock inte är någon regelrätt
kommunal badplats.
Vad gäller de föreningsägda badplatserna, så har Solvikens badplats vid Ärtingen samt Halla badplats vid Frisjön många besökare utifrån.
De flesta kommunala badplatserna ligger nära stora bostadsområden och är utmärkta fritids- och
aktivitetsplatser under en stor del av året. Dessa platser är viktiga för de närboende, både som
mötesplatser, som platser för lek och rekreation, och som semestermål för de som inte har möjlighet att åka på några andra resor under sommaren och semestern. Platserna är också utmärkta
utgångspunkter för vinteraktiviteter såsom skridskoåkning, vinterfiske, korvgrillning med mera.
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5 Områden som idag saknar en närbelägen badplats

Karta över de tre områden som idag saknar närbelägen badplats.
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Placeringen av befintliga badplatser i centrala Borås
Tre områden utmärker sig vad gäller avsaknad av närbelägna badplatser.
Områdena beskrivs i ordning efter befolkningssiffrorna för respektive område.
5.1 Centrum/Boda

Det största området innefattar stora delar av centrala Borås: nämligen Parkstaden, Norrby, Centrum, Göta, Brämhult, Hässleholmen, Hulta och Trandared. Många av de boende i dessa områden
cyklar eller tas bussen till Almenäs, Kypegården eller Alidebergsbadet för att bada, men det finns
också många som tar bussen eller bilen till Sjömarken eller Skalle.
I detta stora område bor ca 47.000 människor, vilket visar att det absolut finns ett underlag för att
anlägga ytterligare minst en badplats på östra sidan av staden.
År 2008 gjordes en utredning för att se om Hultasjön skulle kunna vara en lämplig badsjö. Utredningen kom fram till att sjön dels låg för nära motorvägen och dels att den var lämpligare som fiskesjö än som badsjö. Dessutom har badvattenprover visat att vattnet i Hultasjön inte alltid är
tjänligt för bad, på grund av att sjön emellanåt får ta emot förorenat dagvatten från vägarna i närheten.
Men hänsyn till dessa fakta är Hultasjön sammantaget inte lämplig som badsjö.
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Inom parentes kan också nämnas att en badplats i Viskan i centrala Borås har varit på önskelistan
vid flera tillfällen. Badvattenprov har tagits i Viskan ett flertal gånger och samtliga prov visar på
att vattnet inte är tjänligt för en badplats.
Under år 2016 gjordes en undersökning hos boende, fritidsgårdsbesökare, skolelever med flera på
Hässleholmen, Hulta och Trandared beträffande vilka typer av aktiviteter de önskade att området
skulle utvecklas med vid uppförandet av en ny aktivitetsplats. En mycket stor grupp hade en simbassäng som nummer 1 på sin önskelista.
Då det inte är möjligt att använda Hultasjön som badsjö och det inte heller finns något annat vatten i närheten, föreslår nämnden att det utreds om det går att anlägga en mindre simbassäng med
tillhörande vattenlek i anknytning till det nya aktivitetsområde som kommer att byggas upp på
Boda. I närområdet (Brämhult, Hässleholmen och Hulta) bor ca 16.000 invånare.
Lämpliga referensobjekt är Göteborgs flytande simbassäng i Frihamnen och Kungabergsbadet i
Fritsla.
5.2 Gånghester

I många år har önskemål funnits om att anlägga en badplats vid Stora Häljasjön i Gånghester. I
samhället bor ca 1.500 invånare, dessa nyttjar idag badplatserna i bland annat Dalsjöfors och
Aplared (Skansasjön).
Stora Häljasjön är dock en skogssjö utan fasta strandkanter och utan fast botten, och det är inte
rimligt att tro att sjön kommer att kunna bli en badsjö med sandstrand. Förvaltningen föreslår
därför att det inte uppförs en badplats vid denna sjö, då en dylik badplats inte kommer att kunna
användas av alla, och där vi inte heller kan känna oss säkra på varken säkerheten eller tryggheten
för de badande.
5.3 Borgstena

I Borgstena med omnejd bor ca 500 invånare. Även i Borgstena har det funnits tankar om att anlägga en badplats i den lilla sjön Nossekälla.
Precis som Stora Häljasjön är Nossekälla en skogssjö utan fasta strandkanter. Inte heller här är
det rimligt att tro att det går att skapa en badplats med sandstrand.
Boende i Borgstena nyttjar idag bland annat badplatserna i Tämta och Molla (i Herrljunga kommun).
5.4 Bredared

Även Bredared kan nämnas under denna rubrik, då det finns en liten badplats på privat mark i
Bredared där allmänheten badar med allemansrätten som stöd.
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6 Badplatser i en växande stad
Borås är en växande stad. Inom ca 20 år förväntas vi vara ytterligare 30.000 innevånare i Borås.
Detta är ett av skälen till att vi dels vill utöka antalet badplatser och dels utöka storleken på några
av badplatserna. Vår ambition är också att utveckla badplatserna till att vara fritids- och aktivitetsområden som kan nyttjas under betydligt större del av året, än enbart under badsäsongen.
Nedan listas de förbättringar/utökningar som förvaltningen bör fokusera på de närmsta åren.
Badplatserna beskrivs i bokstavsordning
6.1 Förslag nya och utökade kommunala badplatser i Borås

6.1.1 Almenäs badplats
Almenäs är vår största och mest välbesökta badplats. Vi önskar nu tillgängliggöra området ytterligare för fler besökare. Detta genom att ta det före detta (och idag igenväxta) koloniområdet söder
om dagens badplatsområde i anspråk genom att anlägga ett besöksvärt grönområde med promenadstigar utmed Viskan. I området finns flera träd, buskar och blommor som härrör från koloniträdgårdstiden och som kan lyftas fram. Det bör också finnas möjlighet till någon form av rörelse/aktivet, till exempel i form av en inte-nudda-mark-park som passar ihop med grönskan i
området. Vi vill dessutom anlägga en tillgänglighetsanpassad promenadslinga i kanten av ån och
om möjligt också låta denna promenadslinga passera rakt över den lilla våtmark som finns mellan
det gamla koloniområdet och parkeringen.
Den tillgänglighetsanpassade badrampen vid Almenäs har många år på nacken och är dessutom
krånglig att ta sig ner till med rullstol då man på grund av den relativt branta backen är tvungen
att ta sig ner via flera ”serpentinsvängar”. Förvaltningen bör satsa på att uppföra en större badpir
som alla badande på Almenäs kan nyttja, inklusive de som behöver anpassningar i form av en tillgänglighetsanpassad badramp. Förvaltningen bör också köpa in några rullstolar som är speciellt
anpassade för bad till utlåning.
Idag finns cykelväg mellan Knalleland och fram till avtagsvägen mot Almenäs. Det är alltså en
sträcka om 650 meter som saknar cykelväg. Tillsammans med Tekniska förvaltningen bör Fritidsoch folkhälsoförvaltningen arbeta för att cykelväg byggs även här.
Den befintliga parkeringen på Almenäs räcker idag inte till vid varma sommardagar. En liten del
av det före detta koloniområdet bör därför avsättas till parkeringsutrymme. Samtidigt vill vi också
asfaltera en del av den befintliga parkeringen.
Förvaltningen föreslås att denna stora uppgradering av Almenäs sker under Borås stads 400-årsjubileum, år 2021.
Utöver ovan förslagna åtgärder bör förvaltningen ta fram mindre informationstavlor som berättar
om natur, kultur och historia inom Almenäs badplatsområde.
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Inspirationsbild från piren i Askim
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6.1.2 Dalsjöns badplats
Dalsjöfors badplats med tillhörande grönområde är betydligt mindre än badplatserna i övriga
samhällen i samma storleksklass. Redan 1969 gjordes en ändring i dåvarande byggnadsplan då ett
markområde norr om badplatsen reserverades för en framtida utökning av badplatsen. Denna utökning har dock inte kommit tillstånd. Mellan badplatsen och den reserverade ytan finns ett avtalsservitut för en väg till en närliggande fastighet. En utredning bör göras för att se om det är
möjligt att flytta infarten till denna fastighet till att istället ligga i nordöstra kanten av det reserverade området.
Den reserverade ytan kan delvis göras om till grönyta och eventuell plats för eventuell beachvolleybollbana eller likande. Delar av ytan bör dock bibhålla den parkliknande bokskog som idag är
på väg att växa upp. Då två av Dalsjöfors GOIF´s vandringsleder passerar badplatsen är det
också lämpligt att skapa någon form av rastplats på denna nya yta.
Sandstranden och bryggan bör dock inte utökas/flyttas, då den då eventuellt kan uppfattas som
alltför närliggande angränsande fastighet.
6.1.3 Pickesjön
Om och när nya bostäder uppförs i området omkring Regementet och Pickesjön bör vi undersöka om det finns möjlighet och underlag för att anlägga en badplats i Picksjön. Då sjön är navet
i ett större friluftsområde så skulle också detta borga för att det finns ett underlag för en badplats
här.
6.1.4 Rydets strand, Sandared
Utöver de nya badplatser /simbassänger som nämns under ”vita hål” föreslår nämnden att förvaltningen med stöd av Miljöbalken övertar skötseln av Rydets strand i Sandared. Denna mycket
välbesökta strand har tidigare skötts av ett byalag som inte längre finns. Stranden har dock en stor
mängd besökare och det är rimligt att förvaltningen bekostar soptunna och hyrtoalett för att undvika att det uppkommer sanitära olägenheter omkring badplatsen.
Miljöbalken nämner bland annat i ”förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” att
Kommunen skall utöver vad som framgår av miljötillsynsförordningen ägna särskild uppmärksamhet å följande byggnader, lokaler och anläggningar: idrottsanläggningar, campinganläggningar,
badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller ”som annars utnyttjas av många människor.”
6.1.5 Sandareds badplats
Delar av badplatsområdet vid Sandareds badplats är mycket sankt och går idag inte utnyttja fullt
ut. Området bör släntas av så att en större yta av området kan nyttjas av besökarna.
Sandareds badplats föreslås och bli den badplats där nästa tillgänglighetsanpassade badramp uppförs, se stycke om tillgänglighetsanpassade badplatser.
6.1.6 Sjöbo badplats
Sjöbo badplats saknar idag parkering. De allra flesta parkerar vid vattenverket och invid Sjöbo
sommarstad. Dock är det inte tillåtet att parkera här, och inte heller tillåtet att köra in på vägen
som passerar vattenverket. Förvaltningen bör framledes undersöka om det är möjligt att iordningställa en parkering på grusytan norr om vattenverket, samt anlägga en ny promenadstig från
denna grusyta och ned mot badplatsen.
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Förslag ny parkering och
promenadstig till Sjöbo badplats.
6.1.7 Sjömarkens badplats
På sikt är det önskvärt att förbättra den fysiska tillgängligheten till Sjömarkens badplats och fritidsområde. En handikapp-parkering bör anläggas och den elbelysta promenadslingan bör tillgänglighetsanpassas.
Även vid Sjömarkens badplats bör förvaltningen ta fram mindre informationstavlor som berättar
om natur, kultur och historia inom badplatsområdet.
I området bör också skapas ytterligare möjligheter till olika aktiviteter för flera åldrar, t.ex. beachvolleybollplan, utegym, stolpar för slackline med mera.

Inspirationsbilder till ytterligare aktivitetsmöjligheter vid Sjömarkens badplats
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6.1.8 Skalle badplats
Skalles badplats utanför Fristad är mycket välbesökt, både av invånarna i Fristad med omnejd,
men också av andra boråsare. Då Skalles badplats är en av få badplatser som har bra skyltning utmed en stor väg, så kan man också tänka sig att badet besöks av den del turister.
Dock är det promenad- och cykelmässigt inte helt ofarligt att ta sig till Skalle från Fristad centrum. Man måste både passera en stor riksväg och järnvägen. En cykelbana finns fram till bensinstationen, men cykelbanan går på ”fel” sida av vägen, och övergångsställe saknas.
Det bör undersökas om det istället går att dra en gång- och cykelväg på västra sidan av järnvägen
mot badplatsen.

Förslag till ny gång- och cykelväg till Skalle badplats,
naturreservat och fågeltorn markerad med röd streckning
6.1.9 Sparsörs badplats
Badplatsen i Sparsör delar av gammal hävd brygga med båtägarna i Sparsör. Området är därtill
mycket litet, men det är tyvärr den enda allmänna plats där allmänheten i Sparsör kan komma ner
till vattnet. Det är dock inte helt lyckosamt att badande barn och båtar med motor befinner i
samma område. Önskemålet för framtiden är att kunna dela av området med en brygga för badande och en brygga för båtar och däremellan en tydlig avgränsning så att båtarna inte kan
komma in på badområdet.
6.1.10 Strandsträckan i Sandared
Den kommunala badplatsen i Sandared består idag endast av en liten del av den långa strandsträckan utmed Viaredssjön i Sandared. Om och när ytterligare bostäder byggs upp intill Tennishallen i Sandared är det rimligt att se över om den kommunala badplatsen i Sandared kan utökas till att täcka hela strandsträckan.
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6.1.11 Tolkens badplats / Sundholmen, Äspered
Tolkens badplats är idag en liten badplats i en sluttning ned mot sjön Tolken. Stigen från parkeringen ned till badplatsen är ganska brant och även sluttningen ned mot bryggan är brant och stenig. Badplatsen ligger på skuggsidan av viken och ligger dessutom på privat mark i ett naturreservat.
Under många år har ett önskemål funnits, dels från ortsrådet i Äspered, och dels från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen om att flytta Äspereds badplats till Sundholmens kursgård, och då mer exakt på södra sidan av kursgården, i viken intill den stora parkeringsplatsen. Här kan en badplats
anläggas som är betydligt mer tillgänglig för allmänheten, och som då också kan utnyttja de stora
grönytor som finns omkring Sundholmens kursgård. Idag finns ett vägservitut för vägen till kursgården som troligtvis inte medger trafik till en ny stor badplats. Det bör utredas om vägservitutet
kan skrivas om, alternativt om infartsvägen till kursgården och den önskade badplatsen kan flytttas.
Då det finns ett flertal badplatser omkring sjön Tolken är det lämpligt att döpa om den befintliga
badplatsen till Äspereds badplats för att skilja den från de övriga.
6.1.12 Transås badplats
Transås badplats är en liten men närbelägen badplats som redan idag har många besökare. Upptagningsområdet är främst Trandared, Hedvigsborg och Kristineberg, men även många inifrån
centrala Borås, då detta är den närmaste badplatsen sett från Borås centrum.
Det bör undersökas om det kan vara möjlighet att utöka både strandsträcka och gräsytor vid badplatsen, samt även parkeringen som idag är alldeles för liten.
6. 2 Badplats och aktivitetsplats

De flesta av de kommunala badplatserna ligger mycket nära stora bostadsområden och är utmärkta fritids- och aktivitetsplatser under en stor del av året förutom att enbart fungera som badplatser. Dessa platser är mycket viktiga för de närboende, både som mötesplatser, som platser för
lek och rekreation, som semestermål för de som inte har möjlighet att åka på några andra resor
under sommaren och semestern.
Platserna är också utmärkta utgångspunkter för vinteraktiviteter såsom skridskoåkning, vinterfiske, korvgrillning med mera.
De sista åren har förvaltningen börjat förvandla badplatserna till utflyktsmål och aktivitetsplatser
som kan användas under betydligt större del av året än enbart under sommaren. Vi har förbättrat
möjligheterna till lek och aktivitetsmöjligheter, vi har förlängt perioden för bryggor och toaletter,
vi har skapat promenadstigar, grillplatser och picknickbord har renoverats.
Vi önskar nu fortsätta i detta spår genom att skapa fler möjligheter till aktiviteter på ytterligare
några badplatser. Under de sista åren har vi förbättrat aktivitetsmöjligheterna i Almenäs, Kypesjön, Sjömarken, Sandared, Skalla, Asklanda, Dalsjöfors och vid Storsjön i Viskafors.
De badplatser som näst efter dessa har störst upptagningsområden och som bör prioriteras härnäst är: Kolbränningens, Sjöbo, Transås, Sparsörs och Bogryds badplatser. Utvecklingen kan ske
genom t.ex. lekredskap, utegym, promenadslinga, beachvolleybollplan, grillplatser, picknickbord
m.m.
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6.3 Hundbadplatser

Enligt allemansrätten är det tillåtet för hundar att bada på alla platser där det inte är privat tomt
alternativt utpekat i lokala ordningsföreskrifter att det är inte är tillåtet. I Borås lokala ordningsföreskrifter är samtliga kommunala badplatser (förutom Sjöbo och Furusjöns badplatser) utpekade
som allmänna platser med förbud för hund att bada.
Sett till att vi har en så pass stor mängd sjöar och andra vattendrag i Borås så finns det relativt
många platser där hundar kan bada. Dock finns det inte så många platser där både hundar och
människor kan bada på samma plats. Det är för många önskvärt att kunna besöka en sjö där både
de själva och deras hundar kan bada. Idag finns kommunala hundbadplatser vid Sjöbo badplats
och vid Furusjöns badplats i Rydboholm.
Borås stad bör kunna erbjuda minst två hundbadplatser i centrala Borås samt ytterligare ett i varje
väderstreck utanför staden. De utpekade hundbadplatserna skall vara platser där människor kan
bada tillsammans med sina hundar.
Enligt Borås stads lokala ordningsföreskrifter är det koppeltvång på alla allmänna platser i staden,
och detta skall också gälla på hundbadplatserna.

6.3.1 Nya platser för hundbad
 I centrala Borås föreslår vi att man pekar ut den lilla stranden på södra sidan av Kypesjön
(det vill säga tvärs över sjön från den stora badplatsen) som hundbadplats.


Vi föreslår också att området intill grillplatsen på norra sidan av Kolbränningen pekas ut
som hundbadplats (också detta tvärs över sjön från den stora badplatsen).



Förvaltningen har tillsammans med Sandareds Intresseförening pekat ut strandsträckan
mellan den stora badplatsen och segelsällskapets strand som lämplig för hundbad.



Framtid Fristad och förvaltningen har pekat ut strandsträckan väster om piren vid Asklanda badplats som lämplig för hundbad.



Söder om Borås finns som nämnts redan en hundbadplats vid Furusjöns badplats i närheten av Rydboholm.



I Dalsjöfors finns ingen möjlighet till hundbad i närheten av den befintliga badplatsen då
området är alltför litet. Dock finns ”av gammal hävd” en hundbadplats på västra sidan av
Dalsjön, utmed den nyanlagda elbelysta promenadslingan.



Öster om den stora badplatsen och öster om Hestraån i Tämta finns en liten sandstrand
som bör öppnas för bad för både hundar och hästar.

Samtliga nya hundbadplatser skall skyltas upp med information om vad som gäller på hundbadplatsen.
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7 Trafik
7.1 Gång- och cykelbanor

Möjligheten att ta sig på ett lätt sätt, till fots eller till cykel, till badplatserna varierar stort. I princip
samtliga mindre samhällen saknar säkra gång- och cykelmöjligheter till badplatserna. I de större
samhällena finns ofta gång- och/eller cykelväg enbart delar av sträckan mellan samhället och badplatsen.
I hela Borås stad finns i dagsläget enbart tre badplatser som har både säkra gång- och cykelmöjligheter ända fram till badplatsen, nämligen Byttorps badplats, Kypesjöns badplats och Transås
badplats.
Flera av badplatserna, främst badplatserna utmed Viaredssjön och Öresjö, har också barriärer i
form av större och högt trafikerade vägar samt järnvägar.
Endast en av de större badplatserna i staden, Dalsjöfors badplats, gynnas av den Cykelplan som
är framtagen av Tekniska förvaltningen, där cykelväg som passerar förbi badplatsen finns med
som ”ej tidssatta åtgärdsförslag”.
Nedanstående förteckning är gjord utifrån var övervägande del av befolkningen inom respektive
samhälle bor.
Förvaltningen bör de närmast åren lägga fokus på att förbättra gång- och cykelmöjligheterna till
de största och mest välbesökta badplatserna. Högt prioriterade är Almenäs badplats och Skalle
badplats.

Badplats

Gångväg/trottoar

Cykelbana

Almenäs

Finns från centrum fram
till och med Almenäs kolonilotter. Sista 650 meterna
saknas gångväg/trottoar.
Finns från Fristad centrum
fram till Björkvägen. Sista
550 meterna saknas gångväg/trottoar
Saknas
Saknas
Saknas

Finns från centrum fram till
och med Almenäs kolonilotter. Sista 650 meterna saknas
gångväg/trottoar.
Finns från Fristad centrum
fram till Asklandavägen.
Sista 950 meterna saknas cykelväg
Saknas
Saknas
Saknas

Finns ända fram till badplatsen

Finns ända fram till badplatsen

Asklanda
(Fristad)
Bogryd
Bosnäs
Buastrand
(Seglora)
Byttorp

Passage över
järnväg /större
väg
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Badplats

Gångväg/trottoar

Cykelbana

Dalsjön

Finns fram till Folkets
park. Dock saknas passage/övergångsställe över
Storgatan

Frufällan
Furusjön
(Rydboholm)
Halla (Ljushult)
Hofsnäs
Häggåns badplats
(Kinnarumma)
Kypesjön
Marsjön
(Rångedala)
Rammsjön
(Dannike)
Rydet (Sandared)

Finns fram till badplatsen
Saknas

Saknas (Cykelbana till bl.a.
badplatsen finns med som
”ej tidssatt åtgärdsförslag” i
Tekniska förvaltningens cykelplan, beslutad december
2017)
Saknas
Saknas

Saknas

Saknas

Saknas
Saknas

Saknas
Saknas

Finns fram till Kypegården
Finns (Banvallen)

Saknas
Finns (Banvallen)

Saknas

Saknas

V1700

Finns fram till Pumpvägen.
Sista 150 meterna saknas.

Saknas

Sandared

Finns fram till Badvägen,
sista 300 meterna saknas.

Saknas

Järnväg samt
gamla Göteborgsvägen
Järnväg samt
gamla Göteborgsvägen

Sjöbo

Finns fram till Sjöbo Vattenverk
Finns ända fram till badplatsen

Finns utmed Viskan, dock ej
ifrån Sjöbo
Finns fram till Badstrandsvägen, sista 250 meterna
saknas.
Finns från Fristad centrum
fram till bensinmacken. Passage/övergångsställe saknas
sedan över R42. Sista 650
meterna saknas gångväg/trottoar (dock relativt
lågt trafikerad sträcka)

Sjömarken

Skalle (Fristad) Finns från Fristad centrum
fram till bensinmacken.
Passage/övergångsställe
saknas sedan över R42.
Sista 650 meterna saknas
gångväg/trottoar (dock relativt lågt trafikerad
sträcka)
Skansasjön
Saknas
(Aplared)

Passage över
järnväg/större
väg

Järnväg

Järnväg samt
gamla Göteborgsvägen
Järnväg samt
RV42

Saknas (Cykelbana förbi
badplatsen finns med som
”ej tidssatt åtgärdsförslag” i
Tekniska förvaltningens cykelplan, beslutad december
2017)
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Badplats

Gångväg/trottoar

Cykelbana

Solviken
(Fristad)

Saknas

Sparsör
Stora Ekenäset (Ljushult)

Saknas
Saknas

Saknas (Cykelbana som passerar i närheten av Solviken
finns med som ”ej tidssatt
åtgärdsförslag” i Tekniska
förvaltningens cykelplan,
beslutad december 2017)
Saknas
Saknas

Storsjön
(Viskafors)
Tolken (Äspered)
Transås

Finns fram till SE-vallen.
Sista 1.900 meterna saknas
Saknas

Finns fram till SE-vallen.
Sista 1.900 meterna saknas
Saknas

Finns ända fram till badplatsen
Saknas

Finns ända fram till badplatsen
Saknas

Saknas
Saknas

Saknas
Saknas

Saknas
Saknas

Saknas
Saknas

Trummesjön
(Sandhult)
Tämta
Viareds sommarstad
Vänga
Östra Valsjön
(Hedared)

Passage över
järnväg/större
väg
Rv42

Järnväg
(Badplatsen ligger på en ö, och
måste besökas
per båt.
Järnväg

V180
Rv42

V180

7. 2 Kollektivtrafik

Möjligheten att åka kollektivt till badplatserna skiljer sig åt mellan de olika delarna av staden. De
badplatser som ligger utmed de stora vägarna, har bra transportmöjligheter via kollektivtrafiken.
Sämre är det om man vill åka till någon mindre sjö i Borås.
Fokus för vår förvaltning bör vara att arbeta för att förbättra kollektivtrafiken till de större och
mer välbesökta badplatserna. Prioriterade badplatser är Almenäs, där det från och med 2017 blivit
färre avgångar på vardagar och helgtrafiken helt tagits bort, samt Kypesjöns badplats där vi bör
arbeta för att försöka få bussarna att vända ända nere vid Kypegården. Detta skulle inte enbart
gynna de badande, utan alla besökare till Kypegårdens friluftsområde och badplats. Detta skulle
dessutom förbättra betydligt för de som har någon funktionsnedsättning och inte har möjlighet
att gå/rulla den branta backen ned mot Kypeområdet.
7.3 Parkering och handikapp-parkering

I princip samtliga kommunala badplatser i Borås har idag parkeringar som är alltför små. Det är
önskvärt att arbeta för att utöka åtminstone några av dessa parkeringar. Dock är parkeringsfrågan
ekonomimässigt underordnad utvecklingen av själva badplatserna vilket gör att denna punkt inte
kommer att prioriteras särskilt högt i utredningen och planen. Prioriterade parkeringar bör vara
parkeringarna vid Almenäs och vid Transås badplatser.
Handikapp-parkering bör iordningställas både vid Sandareds och Sjömarkens badplatser.
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8 Tillgänglighetsanpassade badplatser
Idag finns tillgänglighetsanpassade badramper vid Almenäs och Kypesjöns badplatser.
Läs mer om tillgängligheten på Almenäs badplats i stycket under ”Badplatser i en växande stad”.
De två tillgänglighetsanpassade badramper som idag finns i kommunen ligger båda i centrala delarna av staden.
Förvaltningen bör nu gå vidare och tillgänglighetsanpassa ytterligare någon badplats i något av
samhällena utanför staden.
De sjöar som finns att tillgå är dock olika väl lämpade för en tillgänglighetsanpassning.
Sjömarkens badplats är näst efter Almenäs den mest besökta badplatsen och hade onekligen varit
ett förstahandsval, om det inte varit för att den har ett mycket oberäkneligt vattenstånd. På grund
av en vattendom kan vattenståndet variera ända upp till 130 centimeter. I Sjömarken har också
både sandstranden och sanden på sjöbottnen (på grund av både is och vattenströmmar) en tendens att flytta på sig mellan säsongerna.
Asklanda badplats är mycket flack, och där ligger dessutom parkeringen mycket bra till, men badplatsen är mycket långgrund och det är först efter 100 meter som en gående kommer ut till midjehöjd.
Vid Dalsjön i Dalsjöfors är utrymmet i dagsläget för litet för att få till en bra tillgänglighetsanpassning. Om vi dock får möjlighet att utvidga Dalsjöns badplats kan vi återkomma till frågan om en
tillgänglighetsanpassad ramp vid denna badplats.
Parkeringen till Storsjöns badplats ligger ca 350 meter ifrån själva badplatsen. Vägen mellan parkeringen och badplatsen är också kuperad för att fungera med rullstol eller rullator. Då badplatsen ligger inne i Storsjöns naturreservat så har vi inte fått möjlighet att uppföra en parkeringsplats
närmare själva badplatsen.
Sammantaget är Sandareds badplats den badplats som är bäst lämpad för en kommande tillgänglighetsanpassning. Parkeringen ligger i samma nivå som stranden, och själva strandområdet är
också ganska flackt. Sjön håller dessutom ungefär samma nivå varje år.
För handikapp-toaletter, se stycke om toaletter på badplatserna.
För rullstolar anpassade för bad, se stycke om Almenäs.
För handikapp-parkeringar, se stycke om trafik.
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9 Simkunnighet och säkerhet
9.1 Simkunnighet

Idag har alla barn och ungdomar i Sverige möjlighet att lära sig att simma i skolan. Förvaltningen
kommer dessutom under år 2018 att starta upp ett simfritids för de som behöver extra stöd för
att lära sig att simma. Vid Sjömarkens badplats finns sommartid också badresor där simskola är
en del av den ordinarie verksamheten.
För de äldre finns frivilliga simskolor i flera av simhallarna i kommunen. I Fristad finns också en
simskola för enbart kvinnor.
I det stora hela är simkunnigheten relativt bra i Borås.
Drunkningsstatistiken i hela Sverige för de senaste åren (2014-2017) pekar ut två grupper med betydligt fler drunkningsolyckor än övriga befolkningen, det är dels äldre män i åldern 60-80 år samt
yngre män i åldern 15 – 30 år.
Almenäs badplats är den badplats i Borås med flest besökare ur de två utpekade grupperna, och
främst i den yngre av grupperna. Då badplatsen också är Borås största och mest välbesökta badplats bör det undersökas om det är möjligt att ha badvakter på badplatsen under de mest välbesökta dagarna. Det bör också undersökas om det är möjligt att ha någon form av simskola/vattenvaneskola under sommarlovet. En utredning i frågan bör göras av enheten för förenings- och
anläggningsutveckling tillsammans med badenheten och fritidsgårdarna.
9.2 Säkerhet

Idag finns livboj och hake vid samtliga kommunala badplatser. De större badplatserna har flera
livbojar och hakar. Ytterligare några badplatser har även en stege. Vid Almenäs, Sjömarken, Sandared och Kypegården finns livräddningsflottar.
Informationstavlor finns vid samtliga badplatser med information om badvett och hur man går
till väga om man behöver ringa efter ambulans/räddningstjänst. På Almenäs och Sjömarken finns
dessa skyltar också med bildstöd samt översatta till engelska.
Då många av våra badplatser/fritidsområden också besöks vintertid för både skridskoåkning,
fiske med mera är det viktigt att all livräddningsmaterial finns på plats året om.
De badplatser som är frekvent besökta även vintertid bör utrustas med stege utöver livboj och
hake.
Livräddningsflotte skall finnas om det är troligt att en nödställd kan föras ut på öppet vatten på
grund av strömt vatten. Inga av kommunens badplatser ligger vid strömt vatten. Dock finns av
gammal hävd livräddningsflottar vid de största badplatserna. På sikt bör en livräddningsflotte
också införskaffas till Skalle badplats som är välbesökt både sommar- och vintertid.
Tillsyn och utbyte av livräddningsmaterialen sker idag av våra olika utförare, dock utan någon
återkoppling till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Förvaltningen bör köpa in en applikation eller liknande för att användas för utförarnas egenkontroll vad gäller tillsynen av livräddningsmaterial.
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9.3 Hjärtstartare

I dagsläget finns inga hjärtstartare på de kommunala badplatserna. Rekommendationen i Sverige
är att hjärtstartare ska finnas utplacerade där det riskerar att ske ett hjärtstopp vart femte år. Almenäs badplats är vår med besökta badplats med över 1000 besökare under varma sommardagar.
Förvaltningen bör köpa in en hjärtstartare till Almenäs under 2018, samt under sommarsäsongen
2018 göra besöksmätningar vid framför allt Sjömarkens, Skalle och Sandareds badplatser, för att
undersöka om hjärtstartare bör sättas upp även här.

10 Regler och förordningar
10.1 EU-bad

Ett EU-bad är en badplats registrerad hos Havs- och vattenmyndigheten som väntas ha minst
200 badande i snitt per dag. För EU-bad finns högre krav bland annat vad gäller badvattenprovtagning och gentemot övriga badplatser. Man skall också ta fram en badvattenprofil för eu-badet
som bland annat skall innehålla uppgifter om potentiella föroreningskällor.
I dagsläget är enbart Almenäs badplats registrerat som EU-bad. Sjömarkens badplats som också
är mycket välbesökt och som också dagligen har ett stort antal besökare genom sommarlovsverksamheten ”Badresor” bör också registreras som EU-bad. Framledes bör mätningar göras vid bl.a.
Asklanda, Skalle och Sandareds badplatser för att undersöka om även dessa bör registreras som
EU-bad.
10.2 Blå Flagg

Almenäs var tidigare certifierad som en Blå Flagg badplats. Blå Flagg i Sverige drevs fram till och
med år 2012 av Håll Sverige Rent, som sedan valde att lägga ner svenska Blå Flagg på grund av
att de ansåg sig ha för små möjligheter att påverka innehållet gentemot det internationella Blue
Flag. Efter nedläggningen fick de svenska badplatserna och hamnarna möjlighet att istället ansöka
till internationella Blue Flag. Ett år efter denna nya uppstart var det endast fyra havsbad i Skåne
och två större strandbad i Vänerns som valde att certifiera sig för Blue Flag.
År 2014 startades Blå Flagg återigen upp i Sverige. Dock har antalet certifierade Blå Flagg-bad
endast ökat med två stycken sedan år 2012.
För att bli certifierad för Blå Flagg krävs att man uppfyller 33 olika kriterier som bland annat
handlar om badvattenprovtagning, information, livräddning, tillgänglighet, miljöutbildning/miljöaktiviteter, sophantering, toaletter med mera. Vi uppfyller idag relativt många av dessa kriterier,
dock finns några punkter/aktiviteter som vi inte uppfyller idag.






Environmental education activities must be offered and promoted to beach users.
Information relating to local eco-systems, environmental elements and cultural sites must
be displayed.
The local authority/beach operator should establish a beach management committee.
A Blue Flag beach with a high number of visitors must be guarded/patrolled by an
adequate number of lifeguards
Emergency plans to cope with pollution risks must be in place

De sju bad som idag är certifierade för Blå Flagg i Sverige är betydligt större bad än Almenäs,
med över 100 meter långa sandstränder, och flera av dem ligger också i närheten av campingplatser.
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Förvaltningen föreslår därför att vi avvaktar med att ansöka om att Blå Flagg-certifiering för Almenäs badplats och istället fokuserar på att göra miljöförbättringar samt ta fram och sprida information om de miljöfrågor som är intressanta för just Almenäs och Borås-området.
10.3 Alkohol och rökning/vattenpiperökning på kommunala badplatser

Enligt den lokala ordningsstadgan i Borås är förtäring av alkohol inte tillåten på de kommunala
badplatserna. Någon liknande paragraf för rökning/vattenpiperökning finns inte.
Vattenpiperökningen har de senaste åren ökat markant på Almenäs badplats. Allmänheten har
själva farhågor om att detta är något som gör att andra grupper undviker att besöka Almenäs.
Folkhälsomyndighetens utredning om framtida rökfria miljöer på allmänna platser nämner speciellt platser ”i synnerhet där barn vistas”. Slutbetänkandet av Tobaksdirektivutredningen ”En
översyn av tobakslagen” från 2016 föreslår att bland annat lekplatser och ”inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning” i framtiden skall vara rökfria. Den nya tobakslagen väntas träda i kraft 2019.
Kommunstyrelsen i Borås beslutade 22 januari 2018 att ställa sig bakom initiativet ”Tobacco
Endgame” eller ”Rökfritt Sverige 2025” som arbetar för att rökningen inte längre skall vara ett
dominerande folkhälsoproblem samt för att få till ett politiskt beslut om en plan för att få ett rökfritt Sverige år 2025.
Sedan år 2017 sätter Borås stad upp skyltar med önskemål om att man inte skall inte röka vid de
kommunala lekplatserna. Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslår att liknande skyltar också
sätts upp vid badplatserna, dock med tillägget att önskemålet också gäller för vattenpiperökning.
10. 4 Förbud mot sjötrafik vid Borås stads badplatser

I dag finns länsstyrelsebeslut om förbud mot båttrafik (1/5 – 30/9) för badplatserna vid Almenäs
samt i Sjömarken, Sandared, Skalle och Dalsjöfors. Gränserna för båttrafiken markeras i vattnet
med bojar.
Förvaltningen bör undersöka om det är möjligt att få till stånd ett förbud mot båttrafik även vid
Frufällans badplats då denna badplats ofta störs av närgående båtar i hög fart.
10.5 Vattenskoteråkning

Vattenskoteråkning är förbjudet i samtliga sjöar och vattendrag i Borås. Någon tillsyn bedrivs
dock inte, på grund av att det är oklart om den svenska vattenskoterförordningen stämmer överens med EU-lagstiftningen och EU:s krav på fri rörlighet för varor och tjänster.
Vid några av våra sjöar och badplatser, främst i Sjömarken och i Dalsjöfors, körs vattenskoter i
närheten av badplatserna och utgör både ett störningsmoment och en säkerhetsrisk. Vid båda
dessa badplatser finns bojar som avgränsar badplatsområdet gentemot övriga sjön och förvaltningen har också tagit fram informationsskyltar om vattenskoterförbud.
Det hade varit önskvärt att kunna göra ytterligare insatser för att minska vattenskoteråkningen
vid badplatserna, men det har vi alltså inte möjlighet att göra.
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11 Miljö
11.1 Erosion

Vid några få badplatser gör eroderingen att delar av sandstränderna försvinner mer för varje år
som går. Detta gäller främst Sjömarkens, Asklandas, Frufällans och Sjöbos badplatser. Både Sjömarken och Asklanda har delvis ”erosionssäkrats” med hjälp av stabila stenmurar i strandkanten,
men detta arbete behöver på sikt fortsättas på dessa badplatser.
11.2 Vasstillväxt

Vasstillväxten har ökat markant vid några av våra badplatser, främst i Sparsör och vid Marsjön i
Rångedala. Dock anses Öresjö vara en vassfattig sjö och vi har därför fått avslag till att slå så pass
mycket vass som vi önskat. På sikt riskerar därför några av våra badplatser att växa igen.
11. 3 Fåglar på badplatserna

Besök på badplatsen innebär också ofta att de besökande har med sig någon form av fika eller dylikt. All mat på badplatserna drar till sig fåglar som sedan blir kvar i området eftersom de vet att
där finns mat att hämta. Vid några av våra badplatser visar detta sedan sig genom enstaka otjänliga badvattenprov.
Det är svårt att få fåglarna att hålla sig bort från badplatserna. Avskjutning sker endast i undantagsfall och endast då det gäller kanadagäss. Det vi kan göra är att dels informera mer om varför
det är så viktigt att alla sopor slängs i papperskorgarna och varför det inte är lämpligt att mata
fåglarna, dels måste vi också se till att själva sophanteringen funkar på ett bra sätt.

12 Drift och skötsel
12.1 Drift och skötsel av kommunala badplatser / föreningsdrift

Av Borås 23 kommunala badplatser sköts 12 st av Servicekontoret, 5 st av Fristadbostäder AB, 5
av olika föreningar/byalag och 1 av Tekniska förvaltningen.
Servicekontoret har i dagsläget svårt att hinna med alla de uppgifter som vi beställt på badplatserna, varför det finns anledning att försöka skapa ytterligare föreningsdriftsavtal på några badplatser.
12.2 Ökad sophantering

Under de sista åren har både sophanteringen och nedskräpningen ökat vid de större badplatserna
i staden.
Som ansvariga för projektet ”Borås Rent och Snyggt” förordar förvaltningen att det vid offentliga
mötesplatser och stråk skall finnas soptunnor och papperskorgar. Vi vill skapa bra förutsättningar
och underlätta för allmänheten att göra rätt.
Då flera av våra större badplatser också är mötesplatser och fritidsområden som besöks under
andra delar än enbart badsäsongen skall förvaltningen stå för soptunnor/papperskorgar under
hela året. En bra skötsel och tömning av dessa soptunnor/papperskorgar är nödvändig.
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Då de allra flesta badplatser inte har daglig tillsyn och soptömning vill förvaltningen köpa in s.k.
Big-Belly-soptunnor för att kunna förbättra sop- och skräphanteringen. Big-belly är komprimerande soptunnor som under 2016 och 2017 testats av Tekniska förvaltningen och gett mycket
goda resultat.
De badplatser förvaltningen först bör fokusera på för dessa soptunnor är: Sjömarken, Sandared,
Dalsjöfors, Storsjön i Viskafors samt Skalle och Asklanda i Fristad.
12.3 Toaletter på badplatserna

Idag finns hyrtoaletter vid samtliga badplatser under besökssäsongen. Då badplatsernas besökssäsong inte enbart är kopplad till själva badsäsongen har badplatserna delats in i tre grupper med
olika lång ”toalettsäsong”. Toalettsäsongen är också något avhängig närheten till närliggande bostadshus och trädgårdar/tomter.


Vid Sjömarkens och Almenäs badplatser finns toaletter under perioden 1/4 - 30/10.



Mellan 1/5 och 15/9 finns toaletter vid Asklandas, Byttorps, Dalsjöns, Sandareds, Skalle,
Sparsörs och Storsjöns badplatser.



Övriga badplatser har hyrtoalett på plats mellan 1/6 och 30/8. I denna grupp ingår också
de hyr-toaletter som förvaltningen bekostar åt några större föreningsägda badplatser.

12.3.1 Året-runt-toaletter på Almenäs och i Sjömarken?
Under ett års tid har vi mätt antalet besökande på Almenäs. Vintertid ligger besöksantalet i genomsnitt på ca 20 personer per dag, vilket än så länge inte är ett tillräckligt besöksvärde för en
uppvärmd vattenklosett vintertid. Däremot förslår vi att man under vinterperioden ställer ut en
hyrtoalett (tillgänglighetsanpassad) vid Almenäs och Sjömarkens badplatser.
12.3.2 Tillgänglighetsanpassade toaletter
Tillgänglighetsanpassade toaletter (också dessa är hyrtoaletter) finns idag vid Sjömarken, Sandared, Asklanda, Almenäs o Kypesjöns badplatser.
På sikt föreslår vi att förvaltningen sätter ut handikapp-toaletter även vid de större badplatserna
vid Dalsjön, Tämta och Buastrand.
12.4 Badvattenprovtagning

Själva badvattenprovtagningen har tidigare utförts av Borås Stads Miljöförvaltning. Sedan år 2017
har de avsagt sid denna uppgift, och provtagningen hanteras nu av Fritids- och folkhälsoförvaltningen själva, tillsammans med Servicekontoret.
12.5 Bottensök/bottenrensning

Idag genomförs bottensök och bottenrensning av SÄRF samt en dykarförening tre gånger per år
vid samtliga kommunala badplatser. Uppgifterna sköts på ett tillfredställande sätt och vi ser ingen
anledning till att förändra något.
12.6 Drift och skötsel av föreningsägda badplatser

Vid några orter och samhällen utanför Borås finns föreningsägda och föreningsdrivna badplatser
som fyller upp de ”vita hål” vad gäller badplatser som annars hade funnits på orten. Vi är mycket
tacksamma att dessa föreningar att på egen hand hjälper till med att förbättra möjligheten till
både bad och friluftsliv på sin ort.
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Några av dessa föreningar hjälper vi idag genom att bekosta en hyr-toalett över sommaren.
Denna möjlighet bör i framtiden utvecklas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan underlätta
för de föreningar som driver en ”större badplats” (enligt karta på sidan 7) genom att bekosta följande:
 Hyr-toalett
 Badvattenprovtagning
 Bottensök/bottenrensning

13 Information
Idag marknadsförs badplatserna endast genom vår kommunala hemsida samt via siten ”Badplatsen” som drivs av Havs- och vattenmyndigheten och som egentligen är en plattform för inrapportering av badvattenprover. Information om badplatserna finns också i boken Friluftsguiden.
13.1 Badplatskarta/flyer

Det är önskvärt att ta fram någon form av badplatskarta/flyer för att ytterligare marknadsföra de
kommunala badplatser. Denna karta/flyer bör delas ut på bland annat turistbyrån, fritidsgårdarna
och mötesplatserna.
13.2 Skyltning till badplatserna

Vi har de sista åren försökt förbättra skyltningen till både Almenäs, Kypesjön, Kolbränningen
och Sjöbo badplatser inne i centrum men fått avslag från Tekniska förvaltningen.
Trafikverket har gett avslag vad gäller skyltning till Asklanda, Dalsjöfors och Sandareds badplatser.
De enda badplatserna som idag har den skyltning vi önskar är Sjömarken, Skalle och Transås badplatser.
Att kunna skylta till åtminstone de stora badplatser som besöks av turister hade dock varit önskvärt.
För de mindre badplatserna är det dock inget stort problem att det saknas skyltning, då vi knappast kan härbergera fler parkerade bilar än vi gör idag.

14 Interna förbättringar
De allra flesta av de kommunala badplatserna ligger utanför detaljplanelagt område. Ofta är gränserna för badplatserna ganska luddiga, och några klara avgränsningar finns inte gentemot angränsande markslag. Förvaltningen bör tillsammans med Mark- och Exploateringsavdelningen och
Tekniska förvaltningens park- och skogsenhet bestämma exakta gränser och efter detta också
lägga in dessa som ett lager i kommunens intramap-kartor.
Tillsammans med Tekniska förvaltningen bör vi också ta fram ett lager till intramap-kartorna som
innehåller allt livräddningsmaterial i kommunen.
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15 Investeringsplan
15.1 Investeringsplan 2018 - 2022

Etapp 1
* Inköp nya bryggor till Byttorps badplats
* Inköp bryggor till Storsjöns badplats
* Utvidgning av badplats Transås
* Uppförande av båtramp intill Almenäs
Etapp 2
* Uppförande av stödmur mot erosion Frufällans badplats
* Utöka strandytan Sandareds badplats
* Ytterligare möjligheter till aktivitet/lek för yngre barn Sandareds badplats
* Anläggande av tillgänglighetsanpassad badramp samt handikapp-parkering Sandareds badplats
* Inköp av Big Belly-soptunnor Sandared, Sjömarken, Dalsjöfors, Storsjön, Asklanda samt Skalles
badplatser
Etapp 3
* Inköp nya bryggor Sjömarkens badplats
* Uppförande av beachvolleybollplan samt ytterligare möjligheter till aktivitet Sjömarkens badplats
Etapp 4
* Uppförande av tillgänglighetanpassad badpir Almenäs
* Uppförande av tillgänglighetsanpassad promenadslinga Almenäs
* Anläggande av nytt grönområde/parkområde med aktivitetsmöjligheter Almenäs
* Anläggande av cykelväg till Almenäs
* Asfaltering av delar av parkeringen Almenäs
Etapp 5
* Påbörja utvidgning av Dalsjöns badplats
* Förbättrade möjligheter till lek/aktivitet Kolbränningen, Transås, Bogryd samt Sparsörs badplatser
* Påbörja flytt av Äspereds badplats till Sundholmen
15.2 Ej tidssatta investeringsprojekt

* Uppförande av erosionshämmande stödmurar vid Sjömarken, Asklanda och Sjöbo badplatser
* Aläggande av ny parkering o gångväg till Sjöbo badplats
* Anläggande av båtbrygga Sparsör
* Anläggande av tillgänglighetsanpassad promenadstig mellan Asklanda o Skalle
* Anläggande av cykelväg mellan Fristad och Skalle
* Tillgänglighetsanpassning av promenadslinga vid Sjömarkens badplats
* Anläggning av handikapp-parkering vid Sjömarkens badplats

30

15.3 Bryggutbytesprioritering

Bryggorna inom respektive 5-års-spann listas utan inbördes prioritering
2018-2022
Byttorpssjön/Kolbränningen
Sjömarken
2023-2027
Bogryd
Dalsjön
Marsjön
Transås
Valsjön
Hofsnäs
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Antal bofasta i respektive badplats upptagningsområde
Badplats

Ansvarig

Almenäs, Öresjö
Aplared, Skansasjön
Arnäsholm, Frisjön
Arås, Viaredssjön
Asklanda, Öresjö
Bogryd, Bogrydssjön
Borgstena, Lassesjö
Bosnäs, Bosjön
Bredared, Habeltorpasjön
Buastrand, Stora Hålsjön
Byttorp, Kolbränningen
Dalsjöfors, Dalsjön
Dannike, Rammsjön
Drared, Sjögårdssjön
Frufällan, Öresjö
Halla Ljushult, Frisjön
Hedared, Östra Valsjön
Hofsnäs, Torpasjön
Kinnarumma, Häggån
Kvarbo, Ärtingen
Kype, Kypesjön
Kypered, Kyperedssjön
Mjöshult, Säven
Nabben Fristad, Öresjö
Rydboholm, Furusjön
Rydet Sandared, Viaredssjön
Rångedala, Marsjön
Sandared, Viaredssjön
Sandhult, Trummesjön
Sjöbo, Öresjö
Sjömarken, Viaredssjön
Skalle, Öresjö
Skärsjöhult, Skäresjön
Solviken Fristad, Ärtingen
Sparsör, Öresjö
Stora Ekenäset
Sundholmen, Tolken
Sävsjövik Vänga, Säven
Transås, Stora Transåssjön
Tämta, Säven
Viareds sommarstad, Viaredssjön
Viskafors, Storsjön
Västersjön Viared, Västersjön
Äspered, Tolken
ÖSS, Öresjö

Borås stad
Borås stad
Förening
Borås stad
Borås stad
Förening
Borås stad
Borås stad
Borås
Borås stad
Förening
Borås stad
Förening
Borås stad
Borås stad
Förening
Förening
Borås stad
Förening
Borås stad
Borås stad
Borås stad
Förening
Borås stad
Borås stad
Borås stad
Företag
Kyrka
Borås stad
Förening
Förening
Borås stad
Borås stad
Förening
Borås stad
Förening
Borås stad
Förening

Antal bofasta
i samhället/
området
7227
1447
<50
64
3402
1070
<50
634
15
59
5399
4910
410
70
638
93
386
<50
321
93
6372
100
60
<50
471
553
495
3544
868
4935
3265
2023
<50
<50
1482
<50
<50
116
3452
147
380
3709
88
396
229

Bilaga 1
Betydande
del tillresta
besökare
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
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SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00023 3.6.7.2

Hans Andersson
Handläggare
033 357376

Ansökan om arrangörsbidrag för Borås Pride
28-30 juni 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja RFSL Borås Sjuhärad ett
arrangörsbidrag på 40 000kr för genomförande av Borås Pride 28-30 juni 2018.

Ärendet i sin helhet
2016 anordnades det första Borås Pride, 2017 det andra och 2018 är det dags
för den tredje upplagan av Borås Pride. Festivalen går under parollen ‘Bryt dig
fri från normer’ vilket har ett brett budskap som möjliggör många inriktningar
under festivalen. Borås Pride arrangeras av RFSL Borås Sjuhärad.
Borås Pride riktar sig främst till alla invånare i Sjuhärad. Tillsammans skapar vi
trygga mötesplatser för hbtqia-personer och lyfter genom bland annat
workshops, samtal, kulturarrangemang och föreläsningar frågor kring hbtqiapersoners liv, synlighet och rättigheter.
Fritids- och folkhälsonämndens uppfattning är att Pride är ett viktigt
evenemang för att stödja människors likaberättigande oavsett sexuell läggning.
Borås Pride arrangeras för tredje året i rad och 2016 samt 2017 års festivaler
blev lyckade arrangemang där gränser och normer uppmärksammades genom
bland annat föreläsningar och utställningar. Festivalen avslutas med paraden där
3000 personer deltagit.

Beslutsunderlag
1. Ansökan från RFSL Borås Sjuhärad
2. RFSL Borås Sjuhärad, resultatbudget för Pride

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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Beslutet expedieras till
1. RFSL Borås Sjuhärad

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Ansökan om arrangemangs/projektbidrag
för Borås Pride 2018

 2017-11-07

RFSL Borås Sjuhärad
2016 anordnades det första Borås Pride, 2017 det andra och 2018 är det dags för den tredje
upplagan av Borås Pride. Festivalen går under parollen ‘Bryt dig fri från normer’ vilket har ett brett
budskap som möjliggör många inriktningar under festivalen. Borås Pride arrangeras av RFSL Borås
Sjuhärad. Bakgrunden till att Borås Pride startade hänger mångt och mycket ihop med RFSL’s dagliga
arbete med hbtqia-personers mänskliga rättigheter, lokalt, nationellt och internationellt. Att sprida
kunskap om människor lika värde, människors rätt till lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön,
könsidentitet, sexuell läggning, funktionsvariationer etc.
Borås Pride riktar sig främst till alla invånare i Sjuhärad. Tillsammans skapar vi trygga mötesplatser för
hbtqia-personer och lyfter genom bland annat workshops, samtal, kulturarrangemang och
föreläsningar frågor kring hbtqia-personers liv, synlighet och rättigheter.
Vi har valt att förlägga Pride till Borås - huvudsakligen i centrala delar av staden - av olika
anledningar, bland annat;
- för att kommunikationerna till Borås från hela vårt upptagningsområde är relativt goda
- en stor del av vår medlemsbas är bosatta i staden
- genom att verka i centrala delar har vi närheten till butiker, de större lokala kulturinstitutionerna,
caféer och restauranger, hotell med mera, vi ser detta som en förenklande fördel i vårt arbete
- som arrangör har vi vårt säte (kontor) i Borås vilket är en logistisk fördel
- för många kommuninvånare är de centrala delarna en relativt neutral plats, mindre kodad till
boende och mer kodad till gemensamma offentliga miljöer vilket vi tror bidrar till en ökad
tillgänglighet och ökad känsla av att alla faktiskt är välkomna att delta och medverka i festivalen,
oavsett var du bor. Vi ser det som viktigt att samarbeta aktivt med aktörer som driver sitt lokala
engagemang på olika platser och ser också den centrala placeringen som ett sätt att låta personer
från olika hörn av regionen att mötas på en plats som under festivalen också är deras gemensamma.
Borås Pride vill se en ökning av den sociala tillväxten för Sjuhärad. Utifrån detta arbetar arrangören
med ett av festivalens huvudsakliga syften: att öka öppenhet, delaktighet och inkludering av alla
människor och trycka på vikten av arbete med allas lika värde i fokus.
RFSL Borås Sjuhärad arbetar idag redan med en rad olika sociala aktiviteter såsom: transcafé,
ungdomsverksamhet, anhöriggrupp, kultur hbtq 35+, newcomers. Alla dessa sociala mötesplatser är
till för personer som på något sätt identifierar sig med någon av grupperna eller som på något annat
sätt vill bidra med sin kunskap, tid och kraft. Detta förväntas också leda till att fler personer känner
att de såväl kan stanna kvar som flytta till regionen, med grund i den öppna hållning inom kommun
och region, att de både kan bidra och engagera sig i sociala projekt och arbeten som bl.a arrangören
anordnar.
RFSL Borås Sjuhärad syfte med Borås Pride 2018 är att synliggöra normer som genomsyrar samhället
och vilka konsekvenser de har specifikt för hbtqia-personer. Vi vill samla enskilda personer,
verksamheter, offentliga aktörer och föreningar i Sjuhärad till en öppen folksamling och uppmuntra
till ett öppet klimat som synliggör, ifrågasätter och bryter normer, fördomar och diskriminering.

Under festivalens tre dagar skapar vi mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal,
upplysning, reflektion och underhållning. Festivalen vill lägga en grund för framtida arbete i Sjuhärads
åtta kommuner genom att bland annat lyfta och arbeta med samhällspåverkan och attitydförändring.
Vi vill också att Borås Pride ska vara glädje och fest där minnen av nya människor, bekantskaper och
fördjupad kunskap leder till långsiktig utveckling för ett bättre samhälle för alla människor och
specifikt för HBTQIA-personer. Projektet kommer att utveckla och skapa mervärde för
besöksnäringen och bidra till en positiv utveckling av de kreativa näringarna samt bidra till en positiv
utveckling för och tillsammans med civilsamhället i vårt upptagningsområde Sjuhärad.  Gemensamma
värdeord för Borås Pride utgår ifrån RFSL Borås Sjuhärads arbete och är: normbrytande, queer,
öppenhet, tillgänglighet, inkluderande, fortbildande och glädje.
Tidigare projekt, Borås Pride 2017 genomfördes 15-17 juni med samlande punkt i Borås. Aktiviteter
inför Borås Pride genomfördes även på flera platser runtom i Sjuhärad - inför såväl som under
festivaldagarna - på och i samarbete med bland annat bibliotek, ungdomsföreningar och enskilda
kulturaktörer. Under projektets gång hölls ett 60-tal programpunkter vilket samlade ett uppskattat
antal på cirka 1500 personer under de tre dagarna det pågick. Till lördagens parad som sträckte sig
från Knalleland till stora torget medverkade sammanlagt cirka 3000 personer. Projektet var tänkt att
främst rikta sig till invånare i Sjuhärad vilket också resultatet visade i form av undersökning bland
besökare beställt av Borås TME. Undersökningen visade på att en majoritet av besökarna kom från
Borås eller omkringliggande kommuner.
Borås Stads roll i projektet var att besökare, deltagare och invånare skulle ta del av information om
vårt projekt och dess syfte som i sin tur kan ligga till grund för ett framtida arbete i såväl Borås som
resten av Sjuhärad där dessa frågor kring hbtqia lyfts fram och som leder till ett fortsatt och utökat
påverkansarbete gentemot det offentliga, enskilda personer, näringsliv, civilsamhälle, föreningar och
organisationer i vårt samhälle. 2017 års Borås Pride faktiska kostnad landade på cirka 700.000 SEK. Ej
inräknat i denna summa är sponsring vi fick från samarbetspartners i form av tjänster. Bland dessa
kan nämnas: hotellrum och konferenslokal i samarbeten med Choice, annonsering och
marknadsföring i samarbete med Borås Tidning, arbetstid och projektstöd i samarbete med Borås
TME samt samarbeten med till exempel Borås City, Scandic Plaza, Röda Kvarn, Hemgården,
Textilmuseet, Café NäRA och många många fler.
Inför 2018 års festival vill vi vidareutveckla och tillgodose de tankar, önskemål och intressen som
allmänheten visade under projektet 2017. Att anordna Borås Pride 2018 är en stor apparat som
innebär att vi är i behov av ideell kraft men även av bidrag, stöd och samarbeten med andra aktörer.
Vi har kunskapen, kraften, viljan men vi behöver stöd från det offentliga. Ett projektstöd från Borås
Stad skulle innebära att vi i än större utformning kan tillgodose allmänhetens efterfrågan där andra
aktörer (enskilda som offentliga) inte räcker till. Vi har då möjlighet att fortsätta arbetet med
hbtqia-frågor och på ett utbildande sätt främja synen för människors lika värde.
Borås Pride 2018 har en prognos budget på 850000 SEK
RFSL Borås Sjuhärad ansöker för Borås Pride 2018 ett arrangemangs/projektbidrag på 50.000 SEK.
RFSL Borås Sjuhärad   Magasinsgatan 1   504 35 Borås
033-10 69 70   www.rfslboras.se           Organisationsnummer: 864501-9699
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RFSL Borås(Libérté)
864501-9699
Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31
Belopp uttrycks i tusentals kronor

Utskrivet 2018-03-19 08:33
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Resultatbudget
Kostnadsställe 11 - Pride
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50,0

50,0

50,0

600,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

Summa nettoomsättning

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

600,0

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

600,0

4 1 6 0 Borås Pride Pride Park

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-45,0

4 1 6 2 Borås Pride Parad

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-10,0

4 1 6 3 Borås Pride Funktionär

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-4,5

4 1 6 4 Borås Pride Marknadsföring & kommunikation

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-10,0

4 1 6 6 Borås Pride Ekonomi/Merhandise

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-10,0

4 1 6 8 Borås Pride Program

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

-240,0

Summa råvaror och förnödenheter

-26,6

-26,6

-26,6

-26,6

-26,6

-26,6

-26,6

-26,6

-26,6

-26,6

-26,6

-26,6

-319,5

5 0 0 0 Lokalkostnader (gruppkonto)

-4,8

-4,8

-4,8

-4,8

-4,8

-4,8

-4,8

-4,8

-4,8

-4,8

-4,8

-4,8

-57,0

6 0 0 0 Admin konstnader (gruppkonto)

-2,3

-2,3

-2,3

-2,3

-2,3

-2,3

-2,3

-2,3

-2,3

-2,3

-2,3

-2,3

-27,6

Summa övriga externa kostnader

-7,1

-7,1

-7,1

-7,1

-7,1

-7,1

-7,1

-7,1

-7,1

-7,1

-7,1

-7,1

-84,6

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-142,1

7 2 1 0 Löner till tjänstemän

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

7 5 1 0 Arbetsgivaravgifter 31,42 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-11,8

-142,1

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3 5 3 0 Sponsring Pride
3 7 4 0 Öres- och kronutjämning

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader

Personalkostnader
7 0 4 5 Lön/arbavg. Projektledare 30% Pride

Summa personalkostnader

Sida 2(2)

RFSL Borås(Libérté)
864501-9699
Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-12-31

Utskrivet 2018-03-19 08:33
Senaste vernr A 46 C 10 E 54 L 17

Resultatbudget
Kostnadsställe 11 - Pride

Belopp uttrycks i tusentals kronor

1801
Budget

1802
Budget

1803
Budget

1804
Budget

1805
Budget

1806
Budget

1807
Budget

1808
Budget

1809
Budget

1810
Budget

1811
Budget

1812
Budget

Ack

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-45,5

-45,5

-45,5

-45,5

-45,5

-45,5

-45,5

-45,5

-45,5

-45,5

-45,5

-45,5

-546,2

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

53,8

BERÄKNAT RESULTAT

Sida

1(1)

SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00077 3.6.7.2

Hans Andersson, handläggare
Tommy Jingfors, handläggare

Ansökan om utökat stöd till Odenslunds 4H-gård 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Odenslunds 4H ett utökat
föreningsbidrag på 150 000 kr för 2018.
Ärendet i sin helhet
Odenslunds 4H bedriver sin verksamhet på Hässleholmen i Borås. De har
bland annat ridning för personer med funktionsnedsättning, kaninläger på
somrarna, gård- och stallskötsel samt tar emot förskolor och skolor som får
prova på lantlivet mitt i stan. Det är i huvudsak tjejer som söker sig till
föreningen. Odenslunds 4H är en viktig förening i området och fyller en stor
social funktion för många barn och ungdomar på Hässleholmen med omnejd.
I överläggningar med föreningen kan vi konstatera att 2017 var ett tufft år för
föreningen, framförallt ekonomiskt. Bland annat har höga veterinärkostnader
och elkostnader gjort att föreningen har hamnat i ekonomiska svårigheter.
Intäkterna är starkt begränsade, förskolor och skolor har svårt att erlägga en
besöksavgift, likaså är medlemsintäkterna begränsade. I diskussionerna är vi
överens om att föreningen måste se över sina kostnader och finna andra
alternativ än att äga djuren i föreningens regi. Likaså ska vi tillsammans söka
stöd från Arbetslivsförvaltningen för extra tjänster eller motsvarande, som kan
underlätta föreningens arbete.
Fritids- och folkhälsonämnden värderar föreningens arbete högt. Utöver dagens
riktade stöd på 550 000 kr och 447 000 kr i hyresbidrag vill nämnden stödja
med ytterligare 150 000 kr som en engångsinsats under 2018. Senast den 30
november 2018 får föreningen i uppdrag att redovisa en plan för de kommande
åren hur kostnaderna kan minskas och lämna förslag på en långsiktig hållbar
utveckling för verksamheten.
Beslutsunderlag
1. Resultaträkning Odenslunds 4H 2017
2. Verksamhetsberättelse Odenslunds 4H 2017
Ida Legnemark
Ordförande

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00071 2.6.3.25

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

Administrativa lokaler för Fritids- och
folkhälsoförvaltningen
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Lokalförsörjningsnämnden att
stödja och utreda, på nämndens uppdrag, en lösning på förvaltningens
trångboddhet för de administrativa funktionerna.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är sedan 2017-01-01 i en ny organisation.
Förvaltningen har mer än fördubblat sin bemanning från ca 83
tillsvidareanställda till 180. Nya verksamheter som öppen ungdomsverksamhet,
Mötesplatser, ansvar för lokalt inflytande och demokratiutveckling,
sommarverksamhet för barn och ungdomar med mera har inneburit att
nuvarande administrativa lokaler inte räcker till.
Förvaltningen har sedan lång tid tillbaka uppvaktat
Lokalförsörjningsförvaltningen om utökade lokalytor i Stadshuskvarteret utan
att lyckas. Nu vill Fritids- och folkhälsonämnden att utredningen vidgas till att
gälla fler alternativ än Stadshuskvarteret. Målsättningen är att lösa lokalfrågan
senast 1 januari 2019.
Samverkan
Förslaget har samverkats i förvaltningens samverkansgrupp.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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SKRIVELSE

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

Datum

Instans

2018-03-19

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00072 2.6.2.25

Renovering och tillbyggnad av Bergdalens IK duschoch omklädningsrum på Björkängsvallen
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner upprättat hyresavtal med Bergdalens
IK. Kostnaden belastar Förenings- och anläggningsverksamheten.

Ärendet i sin helhet
Bergdalens IK har sökt och beviljats bygglov för en renovering och tillbyggnad
av dusch- och omklädningsutrymmen i deras befintliga klubbstuga på
Björkängsvallen. Föreningen äger sina egna anläggningslokaler medan Borås
Stad och Fritids- och folkhälsonämnden har investerat i en konstgräsanläggning
och en naturgräsplan. Arrendeavtal finns avseende den upplåtna marken mellan
Borås Stad och ”Landstinget i Älvsborg”, detta avtal upphör 2021-08-31 om
inget avtal träffas om förlängning av arrendet.
Föreningens befintliga lokaler, i synnerhet dusch- och omklädningsutrymmen,
har varit och är undermåliga. Fritids- och folkhälsonämnden har
uppmärksammat detta i nämndens lokalförsörjningsplan sedan ett par år
tillbaka och har föreslagit en långsiktig lösning.
Nu har föreningen själva kommit med förslag till en konstruktiv lösning, där
föreningen investerar 3 milj kronor i en om- och tillbyggnad av dusch- och
omklädningsrum. Föreningen investerar 1,8 milj kr själva och föreslår Fritidsoch folkhälsonämnden att teckna ett hyresavtal under fyra år (2018-2021) till en
total summa av 1,2 milj kronor. I samband med tecknandet av hyresavtalet kan
också Fritids- och folkhälsoförvaltningen utnyttja de renoverade dusch- och
omklädningsutrymmena för andra lag som kan spela på Björkängsvallen.
Under tiden förhandlar Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Bergdalens IK
med markägaren om en förlängning av nuvarande arrende. Nuvarande arrende
har varit sedan oktober 1986 och avslutas 2021.

Beslutsunderlag
1. Bilaga; hyresavtal
2. Bilaga; ritning 1
3. Bilaga; ritning 2
Samverkan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samverkat med Bergdalens IK.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutet expedieras till
1. Bergdalens IK
2. Lokalförsörjningsnämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Hyresavtal avseende klubbstuga på kv Samariten 4, Borås (Björkängsvallen)

1. Parter
1.1

1.2

Hyresvärd
Bergdalens IK
Backersgatan 10
504 57 Borås
Hyresgäst
Fritids och Folkhällsoförvaltningen i Borås

Org.nr:

Org.nr:

501 80 Borås

2.

Bakgrund

Hyresvärden äger idag en klubbstuga som står på ofri grund, markägare Landstinget i Älvsborg.
Arrendeavtal finns avseende den upplåtna marken mellan Borås Stad och Landstinget i Älvsborg, detta avtal
upphör 2021-08-31 om inget avtal träffas om förlängning av arrendet.
Klubbstugan är för närvarande inte i ändamålsenligt skick för att bedriva Bergdalens verksamhet varför en
upprustning måste ske samt att staden har framfört önskemål om att lägga annan verksamhet i lokalerna.
Med anledning av ovanstående har därför följande avtal träffats.

3.

Överenskommelse

Följande överenskommelse har träffats:


Hyresvärden renoverar och bygger om klubbstugan enligt bygglovshandlingar A 10:01-02 upprättade
2017-10-20 av J&B Förvaltnings AB, bilaga 1 och 2
Hyresvärden svarar för hela ombyggnadskostnaden.
Hyresvärden svarar för allt underhåll av klubbstugan.
Hyresgästen har rätt att nyttja lokalerna för annan verksamhet i samråd med hyresvärden.
Hyresgästen erlägger hyra, enligt pkt 4 nedan, för nyttjandet.






4.

Hyra

Hyresgästen erlägger hyra för avtaltiden enligt nedan:





320.000:315.000:310.000:305.000:-

vid godkänt startmöte med Borås Stad
1/1-2019
1/1-2020
1/1-2021

I det fall hyresvärden blir momspliktig för klubbstugan skall hyresgästen erlägga moms på ovanstående belopp.

5.

Avtalstid

Detta avtal gäller från och med klubbstugans påbörjande av ombyggnads-och tillbyggnadsarbeten till och med
2021-08-31 (arrendeavtalets utgång).

Detta avtal har upprättats i 2 exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Borås 2018- -

Borås 2018- -

För Bergdalens IK

För Fritid och folkhälsoförvaltningen

………………………………………………

………………………………………………………..

Calle Bergman

Tommy Jingfors

Dusch

Dusch
Omkl.rum 3

Bollar/konor

Dusch

Apparatrum

Omkl.rum 1 Omkl.rum 2

Dusch

Dusch

Omkl.rum 6

Omkl.rum 7

TM

"Torkr."
TT

TM

Omkl.rum 5

Bollar/konor

Passage

Post/frd

Kansli

Dusch

Omkl.rum 4
Passage

Passage

Dusch
Kiosk

Omkl.rum 8

Omkl.rum 9

Altan

Dusch

Samlingssal

3900

2400

Plan

Bygglovsritning

Sektion samlingssal

Box 413

Tel: 033-100 205
Fax:033-102 426
Jan Lindberg

2017-10-20

Ombyggnad av klubbstuga
Bottenplan
Bergdalens IK
AuToCAD LT 2004

1: 100

A 10:01

Fasad mot norr

Bygglovsritning

Box 413

Tel: 033-100 205
Fax:033-102 426
Jan Lindberg

2017-10-20

Ombyggnad av klubbstuga
Fasader
Bergdalens IK
AuToCAD LT 2004

1: 100

A 10:01

Sida
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SKRIVELSE

Cecilia Strömberg
Handläggare
033 357303

Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN

Omfördelning av budget som en konsekvens av ny
organisationsstruktur och beslut i KS
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Godkänna omfördelningen av budget som en konsekvens av ny
organisationsstruktur och beslut i Kommunstyrelsen samt översända
informationen till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2017-12-11 om budget 2018:2. I
rapporten specificerades nämndens två verksamhetsramar som totalt uppgick
till 235 350 tkr, fördelat på fritidsramen 193 950 tkr samt bidragsramen 41 400
tkr.
Efter detta beslut har budgetramarna justerats utifrån beslut i
Kommunstyrelsen 2018-02-19 med ärende nr 2017/KS0077. Fritidsramen har
förstärkts med 300 tkr som en konsekvens av att hörselinstruktören från Vårdoch äldrenämnden har flyttats till Träffpunkt Simonsland. Det har också gjorts
en förändring mellan bidragsramen och fritidsramen på 400 tkr då
tilläggsanslaget för överenskommelsen, enligt önskemål, har flyttats till
fritidsramen från bidragsramen. Detta innebär att nämndens totala budgetram
för 2018 är 235 650 tkr, fördelat på fritidramen 194 650 tkr och bidragsramen
41 000 tkr.
Som en konsekvens av en intern omorganisation (se beslutsunderlag 1) har det
också, efter beslut i december, skett förändringar inom Fritidsramens
verksamhetsbudgetar. Dessa förändringar påverkar inte nämndens totala
budgetram.
Förändringarna specificeras i beslutsunderlag 2. Budgetjusteringarna gäller från
2018-01-01 för att underlätta administrationen kring budgetfördelningen.
Verksamhetsbudget för Fritids- och folkhälsonämnden, badresor/barnkoloni,
badenheten samt bufferten är oförändrad och specificeras därmed inte.

Beslutsunderlag
1. Organisationsskiss Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 2018-02-01
2. Justeringar och nya verksamhetsbudgetar, 2018-01-01

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och
folkhälsonämnden

2018-02-01 – steg 2
2019-01-01 – steg 3

Utvecklingsenheten

Kluster Stab
Ekonomi (Ekonomi, Controller, IT,
kvalitet och säkerhet)
HR (Personal, kommunikation och
nämndadministration)

Mötesplatser och Öppen
ungdomsverksamhet
Öppen ungdomsverksamhet
/fritidsgårdsverksamhet, Mötesplatser
och Brygghuset, Badresor/kollo samt
process och utveckling.

Förvaltningschef
övergripande ansvar för
verksamhet, budget och
personal.

övergripande frågor inom
samarbetsuppdraget;
Överenskommelsen och
Lokalt inflytande samt
processtöd för uppdrag o mål
inom förvaltningen.

Förenings- och
anläggningsverksamhet
Badverksamhet
Drift och skötsel av samtliga
bad- och simanläggningar

Föreningsstöd och bokning,
Anläggnings- och föreningsutveckling,
Drift och skötsel av samtliga idrottsoch rekreationsanläggningar samt
Lundby Park.

Folkhälsoarbete
Strategiskt och lokalt folkhälsoarbete, Träffpunkt Simonsland samt Kraftsamling Sjöbo.
Folkhälsoarbetet ska prägla Fritids- och folkhälsoförvaltningens samtliga verksamheter.

• En Utvecklingsenhet skapas,
med en ny enhetschef. Enheten sorterar direkt under förvaltningschefen. Utveckling skapar vi tillsammans och
utvecklingsenhetens roll blir att samordna, stimulera, inspirera och processleda i de förvaltningsövergripande
frågor som ska genomsyra hela förvaltningen. Enheten får dessutom ansvaret för de kommunövergripande
samarbetsuppdragen; Överenskommelsen och Lokalt inflytande. Dessutom ska enheten fungera som ett
processtöd till övriga verksamheter och för de uppdrag och mål som hanteras inom våra verksamheter. Till
enheten knyts funktionerna för ÖK och Lokalt inflytande. I arbetet med processtöd för förvaltningens uppdrag
och mål kommer personal från våra olika verksamheter att ”lånas” in – med verksamhetschefernas goda minne och fungera som processledare och stödja cheferna i sina uppdrag, under ledning av enhetschefen. Funktionen
utvecklingsledare Kvalitet samverkar med utvecklingsenheten för att kvalitetssäkra uppdragen och målen. Under
2018 finns Utvecklingsledaren Kvalitet i klustersamverkan med Kulturförvaltningen 50/50, från och med 2019
kommer tjänsten att tillhöra Utvecklingsenheten 100%.

• Förenings- och anläggningsenheten knyts ihop till en
gemensam verksamhet (försök 2018-02-01—2018-09-30)
verksamheten leds av verksamhetschef och delas upp i tre enheter, en bidrags- och bokningsenhet, en enhet för
förenings- och anläggningsutveckling samt en enhet för Lundby Park. Tre enhetschefer får ansvaret för var sin
enhet. Bidrag- och bokningsenheten ansvarar för förvaltningens bidrags- och bokningssystem med ett uttalat mål
med ökad digitalisering - 24/7. Uppföljning, utvärdering och sammanställning sker kontinuerligt. Till enheten hör
också verksamheten med Idrottsskolan samt verksamhetens samlade internkontroll. Enheten Förenings- och
anläggningsutveckling fokuserar på dagens och morgondagens behov, samt utvecklar tillsammans med
samverkanspartners (genom exvis ÖK och IOP) olika frågor som gagnar en förenings- och anläggningsutveckling.
Lundby Park ska växa till den mest jämställda actionparken i Sverige och utveckla samverkan med olika föreningar
i Borås.
Gemensamt för de tre enheterna är en stor portion av omvärldsbevakning, följsamhet till de
samhällsförändringar som sker samt en gedigen samverkan och dialog med civilsamhället.

Nämndens budgetramar och förändringar i fördelning till verksamheter utifrån ny organisationsstruktur
Enhet
Fritids- och folkhälsonämnd

Nettobudget beslut dec 2017 Nettobudget efter förändring Förändring
-1326
-1 326
0

Gemensam fritidsadministration

-10 576

-12 153

1 577

Evenemang

-2 022

-2 272

250

Mötesplatser/förebyggande arbete

-19035

-16 482

-2 553

Fritidsgårdsverksamhet

-35 515

-34 311

-1 204

Badresor/barnkoloni

-2 562

-2 562

0

Folkhälsa

-3929

-3072

-857

Träffpunkt Simonsland

-8 447

-9 034

587

Anläggningsenheten

-87 587

-90 487

2 900

Badenheten

-21 951

-21 951

0

-1000
-193 950

-1000
-194 650

0
700

Buffert
FRITIDSRAMEN

Enhet

Nettobudget beslut dec 2017

Administration föreningsenheten
Föreningsbidrag

Nettobudget efter förändring

Förändring

-2 997

-2 803

-194

-31 778

-31 522

-256

,
Bidrag till invandrarföreningar

-1 720

-1 820

100

Bidrag till sociala föreningar

-2 850

-2 800

-50

Bidrag till funktionshindrade

-1 355

-1 355

0

-700

-700

0

-41 400

-41 000

-400

Bidrag till pensionärsföreningar
BIDRAGSRAMEN
Specifikationer per verksamhetsområde;

Verksamhetskod
Resurs receptionist
Resurs projekt "Jämlik Hälsa", mars‐dec
"Hitta Ut" ‐ IOP
Resurs ‐verksamhetsutvecklare
Intäkt resurs ‐ verksamhetsutvecklare
Resurs ‐ enhetschef
Flytt från bidragsramen ‐ överenskommelsen
Resurs ‐ från VäF ‐ hörselinstruktör
Lundby Park
Lokalt inflytande ‐ ramförstärkning
Resurs ‐ lokalt inflytande‐ verksamhetsutvecklare
Fördelning chefslöner
Summa ramjustering

Mötesplatser/förebyggande
26100

Mötesplatser/förebyggande
Lokalt inflytande/26100

Folkhälsa
26200

Folkhälsa
Jämlik hälsa/26200

Gemensam fritidsadm.
40100

‐240 000
‐220 000
166 000
617 000
400 000

‐617 000

Anläggningsenheten
420*,423*,424,4273*,4275*,428*
‐287 000
240 000
‐250 000
220 000
‐166 000

Evenemang
44100

Fritidsgårdsverksamhet
44300

Träffpunkt Simonsland
79500
287 000

250 000

300 000
‐3 143 000
‐500 000
‐614 000
1 204 000
‐3 053 000

3 143 000
500 000
614 000
500 000

‐617 000

‐240 000

1 577 000

2 900 000

250 000

‐1 204 000
‐1 204 000

587 000
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Cecilia Strömberg, handläggare
Tommy Jingfors, handläggare

Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00217 042

Svar på revisionsrapport – Granskning av Borås Stads
budgetprocess

Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Svar på revisionsrapport om Borås Stads budgetprocess skickas till
Stadsrevisionen och till Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Stadsrevisionen anser efter sin granskning att Kommunstyrelsen behöver
utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och dokumenterad budgetprocess
med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna.
Fritids- och folkhälsonämnden anser att nuvarande budgetprocess har
förbättringsområden men upplever den ändock som ändamålsenlig. En
utveckling bör göras för att stärka kopplingen mellan verksamhetsplanering och
ekonomi på både kort och lång sikt. Förutsättningarna är transparenta och
tydliga spelregler som utmynnar från ett välkänt och dokumenterat regelverk
som gäller för alla. Något som nämnden anser kan utvecklas och förtydligas
ytterligare.

Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktiges budget är det viktigaste styrdokumentet i Borås Stad.
Hanteringen av budgetprocessen är avgörande för budgetbeslutets styrande
effekt. Mot denna bakgrund har Stadsrevisionen granskat om Borås Stad har en
ändamålsenlig budgetprocess.
Metoder för rapporten är dokumentstudier, sammanställning av material
gällande Borås Stad och omvärldsanalys av andra kommuner samt intervjuer
med berörda tjänstemän.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att budgetprocessen inte är
ändamålsenlig. Ställningstagande sammanfattas särskilt i fyra punkter.


Vid beslut om budget i Kommunfullmäktige behandlas ett flertal
uppdrag som inte är beredda av Kommunstyrelsen. Stadsrevisionen

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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bedömer detta som ett avsteg från beredningsplikten. Uppdragen
innebär i vissa fall en kostnadsökning för nämnder som inte utretts i
förslagen.


Dialogen med nämnderna när det gäller budgetförutsättningar och
ramtilldelning är bristfällig. Vid Kommunstyrelsens beredning görs
förändringar av nämndernas förslag som medför att budgeten som läggs
fram för beslut i fullmäktige avviker från nämndernas ursprungliga
förslag.



Budgetbeslut tas sent på året (november) vilket försvårar
planeringssituationen för nämnderna.



Det ursprungliga budgetbeslutet sätts på olika sätt ur spel genom
tilläggsbeslut och efterjusteringar och informell hantering av exempelvis
äskanden, budgetförändringar under budgetåret, inkonsekventa
förändringar av ackumulerat resultat. Konsekvensen blir otydliga
spelregler för nämnderna vilket Stadsrevisionen bedömer medföra att
budgetens långsiktiga styrande effekt begränsas.

Stadsrevisionen anser efter sin granskning att Kommunstyrelsen behöver
utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och dokumenterad budgetprocess
med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna.
Utifrån granskningsrapporten kan konstateras att det finns en sårbarhet som
måste förebyggas. För att kvalitetssäkra budgetprocessen och därigenom ge alla
nämnder samma förutsättningar måste spelreglerna vara transparenta och
tydliga och väl kommunicerade. Beslut och prioriteringar kan inte bygga på
relationer och informella samtal även om det i nuläget inte uppfattas som ett
problem.
Nämnderna måste ges förutsättningar att i sitt budgetförslag ta hänsyn till
eventuella kostnadsökningar som tilldelade uppdrag kan medföra. Samtidigt
som det måste ges förutsättningar att, efter dialog, fastslå tilläggsanslag i budget
löpande i de fallen fattade beslut under året genererar ökade kostnader. Det
vore önskvärt med en tydligare koppling mellan verksamhetsplanering och
ekonomi. Ett budgetbeslut tidigare på året är därför att föredra. För att
förbättra och säkerställa planeringsförutsättningarna i driftsbudgeten bör
möjligheten till flerårsbudgetering ses över.
Uppdragen som tilldelas nämnderna måste bli än tydligare och bättre
kommunicerade. Det finns idag mycket oklarheter i de uppdrag som tilldelas av
Kommunfullmäktige. En del uppdrag upplevs mycket långsiktiga och i flera fall
krävs samverkan mellan nämnder. Det finns ibland oklarheter kring
ansvarsfördelning och målbilder. Det upplevs vara svårt att veta när ett uppdrag
anses vara slutfört. För att uppdragen ska få den effekt som eftersträvas måste
”hela Staden perspektivet” beaktas av alla nämnder. Det önskas också en bättre
återkoppling vid slutförda uppdrag till nämnden.
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Fritids- och folkhälsonämnden anser att nuvarande budgetprocess har
förbättringsområden men upplever den ändock som ändamålsenlig. En
utveckling bör göras för att stärka kopplingen mellan verksamhetsplanering och
ekonomi på både kort och lång sikt. Förutsättningarna är transparenta och
tydliga spelregler som utmynnar från ett välkänt och dokumenterat regelverk
som gäller för alla. Något som nämnden anser kan utvecklas och förtydligas
ytterligare.

Beslutsunderlag
1. Stadsrevisionens rapport om Borås Stads budgetprocess, 2017-12-06
2. Stadsrevisionens rapportsammandrag om Borås Stads budgetprocess, 201712-06
Beslutet expedieras till
1. Stadsrevisionen
2. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Missiv
2017-12-05
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder

BORÅS STADS BUDGETPROCESS
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads budgetprocess. Vår bedömning är att budgetprocessen inte är
ändamålsenlig.
Revisorerna hänvisar till att resultat och bedömningar i bilagd granskningsrapport ska beaktas. Detta
innebär att Första revisorsgruppen och Andra revisorsgruppen identifierar ett behov av en
genomgripande omprövning av budgetprocessen med målsättningen att utveckla en tydlig, transparent,
konsekvent och dokumenterad process, med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna.
Missivet med rapport och rapportsammandrag bilagda tillställs nämnderna och Kommunstyrelsen.
Svar från Kommunstyrelse och nämnder ska inkomma senast 2018-04-27.

FÖRSTA REVISORSGRUPPEN		ANDRA REVISORSGRUPPEN

Nils-Gunnar Blanc		Boris Preijde
Ordförande		Ordförande

Borås Stads revisionskontor
Postadress 	
501 80 Borås

Besöksadress
Sturegatan 42

Webbplats
boras.se/revisionskontoret

E-Post
revisionskontoret@boras.se

Tel
033-35 71 54

Fax
033-35 71 57
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Rapport Budgetprocessen

1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Borås Stads budget är kommunens övergripande styrinstrument som anger de politiska prioriteringarna, målen, uppdragen samt tillgängliga resurser det kommande året.1
Enligt Kommunallagen (1991:900) ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta
om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.2

1.2 Syfte
Projektet syftar till att granska om budgetprocessen i Borås Stad är ändamålsenlig med avseende
på styrningen av Stadens verksamheter.

1.3 Avgränsningar
Styrdokument, budgetförutsättningar och behandling av budget fram till delårsrapporten avser
året för ansvarsprövning, 2017. Övrig information om budgetprocessen kompletteras med helåret
2016 för att täcka in ett helt budgetår. Processen är likartad för åren 2016 och 2017 och för tidigare
år, vilket innebär att exempel utanför aktuellt revisionsår kan användas för att beskriva Borås Stads
budgetprocess.

1.4 Ansvarig nämnd
Granskningen omfattar Borås Stads nämnder och Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar
för att bereda budgeten för beslut i Kommunfullmäktige.

1.5 Revisionskriterier
Utformningen av en kommuns budget regleras i lagstiftning och lokala styrdokument enligt
nedanstående.
-

Kommunallag (1991:900), 5, 6 och 8 kapitlen, Lag (1997:614) om kommunal redovisning m.m.
SKLs skrifter om God ekonomisk hushållning ”Hushållning i lagens namn”, God
redovisningssed.
Regler och principer för ekonomistyrning (2002), Program Borås Stads Styr- och ledningssystem
(2014), Ekonomiska ramar för år 2017, Budget 2017, Årsredovisning 2016.

1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare är Anna Sandström. Granskningsmedarbetare är Anna Duong.

1.7 Metod
Metoder för rapporten är dokumentstudier, sammanställning av material gällande Borås Stad och
omvärldsanalys av andra kommuner, intervjuer med berörda tjänstemän.

1

Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014

2

Kommunallag (1991:900)
3
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2 Förutsättningar för kommunal
budgetering
2.1 Inledning
Styrning i kommuner och landsting betyder för många budgeten. Kommuner och landsting skiljer
sig från andra organisationer genom att budgeten är lagstadgad. I åttonde kapitlet Kommunallagen
behandlas kommunens ekonomiska förvaltning. Varje år ska kommunen upprätta en budget för
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år,
varvid budgetåret utgörs av periodens första år. Av budgeten ska framgå vilka anslag som ska utgå,
hur de ska finansieras och med vilken skattesats.3

2.2 Definitioner och formell reglering
Budget
Budgeten är ett redskap för att styra genom tilldelning av resurser och kostnadstak. De tilldelade
resurserna fungerar som en restriktion för verksamheten att anpassa sig till. 4 Budgeten är också
ett sätt att kommunicera planering och beslut från Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige ut
i organisationen. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för
god ekonomisk hushållning.5

I 8 kapitlet Kommunallagen fastslås vad budgetens ska innehålla. ”Kommuner och landsting skall
varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret.
I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur verksamheten
skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten
skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid
vara periodens första år. Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.
Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall
styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt
som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året”.6
Budgetprocess
Budgetprocessen är navet i kommunens styrning och resursfördelning till verksamheterna.
Budgetprocessen startar oftast med att Kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott fastställer anvisningar
för upprättande av kommande års budget. I en traditionell budgetprocess baseras budgeten på en analys
av föregående år och en prognos av innevarande år. Alternativt baseras budgeten på ramtilldelning
utifrån en resursfördelningsmodell.7
Beredning
I 26-32a §§, 5 kapitlet Kommunallagen finns regler om beredning, det s.k. beredningstvånget, som
berör Kommunfullmäktige. Beredningstvånget innebär att ett ärende som ska hanteras av fullmäktige
alltid ska ha beretts av endera en berörd nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Styrelsen ska
alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som ska behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska lägga
fram förslag till beslut i ett ärende om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har
3

Brorström, Haglund, Solli, 2014, sid 190

4

God ekonomisk hushållning; SKL

5

Brorström & Solli 1990:99, sid 17ff

6

Kommunallagen (1991:900), 4-6§ 8 kap

7

Brorström, Haglund, Solli, 2014, sid 204ff
4
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gjort det. Detta gäller dock inte val samt behandling av revisionsberättelse. Det är fullmäktige som
avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag att fatta beslut på.
I 1§ 6 kapitlet Kommunallagen framgår Kommunstyrelsens uppgifter och i 7§ 6 kapitlet. nämndernas
uppgifter. Ett syfte med ärendeberedningsprocessen är att styrelsen och nämnderna ska ha tillgång
till underlag som gör det möjligt att fatta rätt beslut som stödjer respektive uppgift. I kommentarerna
till Kommunallagen följer att syftet med beredningen till fullmäktige är att ge ett tillförlitligt och
allsidigt belyst underlag för besluten.
God ekonomisk hushållning
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner att Kommunfullmäktige ska fastställa mål
för god ekonomisk hushållning enligt 5 § 8 kapitlet Kommunallagen, och sedan 1 januari 2013
enligt 1 § 8 kapitlet Kommunallagen föreligger krav på att ”Fullmäktige ska besluta om riktlinjer
för god ekonomisk hushållning för kommunen.8
Delårsrapport
I nionde kapitel, Kommunala redovisningslagens fastslås att kommuner minst en gång under
räkenskapsåret ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets
början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens
verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysningar ska då lämnas om
sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning, och
händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden.9
Årsredovisning
I Lag om kommunal redovisning finns reglerat om årsredovisningen som kommunen ska upprätta.
Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. I en kommun ska årsredovisningen tas fram av
Kommunstyrelsen.10 Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna
enligt 5§ 8 kap. andra stycket Kommunallagen (1991:900) har uppnåtts och följts.11

8

Kommunallag (1991:900)

9

Lag (1997:614) om kommunal redovisning, kap 9

10

Lag (1997:614) om kommunal redovisning, kap 3

11

Lag (1997:614) om kommunal redovisning, 5§ 4 kap.
5
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3 Borås Stads budgetarbete
3.1 Budgetprocess
I figur 1 beskrivs tidslinjen för budgetprocessen med beslutstillfällen.

Budgetprocessen Borås Stad
Året innan budget
April

Juni

2016

Augusti

November

KF

Budget KF

Ramfördelningsmodell

KS

Sep-okt

Juni

Beslut ekonomiska ramar

Budgetberedning

Nämnder

Oktober

BudgetBudget KS
beredning
Augusti

Budget 1

Årsredovisning

Budgetåret
2017

Januari

Juni

2018

Juni

KF

KS

Augusti

Tertial 1
Januari

Maj

Nämndbudget

Tertial
1

Januari

Nämnder Budget 2

Februari

Mars

1010dagar dagar

Maj

10dagar

Juli

10dagar

November

April-Maj

Delårsrapport

Årsredovisning
Borås Stad

Okt

April

Tertial
2

Årsredovisning
Borås Stad

Sept

Okt

Nov

101010dagar dagar dagar

Februari

Årsredovisning

Figur 1 Den formella budgetprocessen för budgetår 2017
I granskningen konstateras att det saknas en samlad, detaljerad beskrivning av budgetprocessen.
Det finns olika beskrivningar av budget och budgetprocess i flera dokument.

Borås Stad upprättade Regler och principer för ekonomistyrning år 200212 Därutöver finns
budgetprocessen beskriven i Borås Stads Styr- och ledningssystem från år 2014. Dessa dokument
beskriver inte den faktiska budgetprocessen i Borås Stad.
Budgetchefen leder arbetet med att ta fram underlag till budget genom att fastställa ramfördelningen
och föreslå Kommunstyrelsen budgetramar för nämnderna. Borås Stad har sedan många år en
resursfördelningsmodell, främst för att sätta budgetramar för stadsdelarna (och de tidigare
kommundelarna). Till budget 2017 har Borås Stad använt sig av ramuppräkning som baseras på
tidigare års budget med uppräkning för löner, övriga kostnader och volym i förekommande fall.

12

Regler och principer för ekonomistyrning, KF, Borås Stad, 2002-02-18
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Året innan budgeten beslutas utges Ekonomiska ramar från Kommunstyrelsen i juni månad.13 De
ekonomiska ramarna beskriver följande moment; Borås Stads planeringsmodell, Den ekonomiska
utvecklingen för Borås, Finansiella mål, Budgetförutsättningar tre år framåt ur ett makroperspektiv,
Ramuppräkning, Borås Stads vision 2025 och indikatorer samt Budgetförslagens utformning. Därefter
gör nämnderna den s.k. Budget 1 som ska beslutas av Kommunstyrelsen senast i slutet av augusti.14
Den nämndbehandlade budgeten ska inlämnas till Kommunstyrelsen (augusti), när beslut ska tas
i Kommunstyrelsen (oktober) och Kommunfullmäktige (november). Därutöver kommer i oktober
månad en tidsplan med tider för årsredovisning, budgetuppföljning och nästkommande års budget.15
Därefter upprättar nämnderna Budget 2 som skickas till Kommunstyrelsen i början av januari.
Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om Nämndbudget i januari-mars månad innevarande budgetår.
De intervjuade uppfattar Nämndbudgethandlingen som den slutliga årsbudgeten för nämnden.
Budgetåret avslutas med att årsredovisning lämnas in från nämnderna som utgör underlag till Borås
Stads årsredovisning.
Kommunstyrelsen anser att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett tillräckligt
underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten. I Borås Stad har Kommunstyrelsen
sedan länge argumenterat för det – relativt många andra kommuner - sena budgetbeslutet genom
att framhålla att ”I en tid med snabba och dramatiska förändringar i ekonomin så kan det vara
vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir inaktuell från start och
omarbetningar krävs...”.16
De intervjuade uppger att den formella regleringen av budgetprocessen i första hand är känd genom
de budgetförutsättningar som ges av ekonomiska ramar och tidsplan. I övrigt är kunskapen om
styrdokumenten begränsad.
De intervjuade identifierar brister när det gäller budgetprocessens tidsramar. Processen uppfattas
som utdragen med sent beslut, och de intervjuade har svårt att förstå varför det inte kan tas ett
tidigare budgetbeslut i Borås när det är möjligt i andra kommuner (bilaga 2). Sena beslut försvårar
nämndernas planering, och intervjuade vid förvaltningarna ifrågasätter varför det behövs budget 1
och 2, liksom att Kommunstyrelsen förändrar budgeten efter det att den har beslutats av fullmäktige.

3.2 Mål och uppdrag
Kommunfullmäktige fastställer i budgeten indikatorer och uppdrag som har betydelse för att nå de sju
strategiska målområdena i Vision 2025; Människor möts i Borås, Vi tar gemensamt ansvar för barn
och unga, Företagandet växer genom samverkan, Livskraftig stadskärna, Medborgares initiativkraft
gör landsbygden levande, Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, Ekologisk hållbarhet
lokalt och globalt 17. I styrdokumentet uppges bl.a. att de mål som sätts ska vara SMARTA, dvs
Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Aktivitetsskapande.18 Målens indikatorer
uppgår för år 2017 till 40. 19

13

Ekonomiska ramar 2017, fastställt av Kommunstyrelsen, 2016-06-15

14

Ibid

15

Tider för Årsredovisning 2016, Budgetuppföljning 2017 och Budget 2018, 2016-10-19

16

Ekonomiska ramar 2017, fastställt av Kommunstyrelsen, 2016-06-15

17

Ibid

18

Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014, sid 6

19

Budget 2017, sid 12-19
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Nämnderna ska kontinuerligt redovisa till Kommunfullmäktige i vilken grad målen för indikatorerna
uppnåtts och uppdragen utförts.20 Totalt finns det 97 uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige,
varav 73 uppdrag tillkommit år 2017.21
Uppdrag som inte ingår i budgeten och motioner tilldelas inga resurser och aktuella nämnder
informeras inte heller, enligt intervjuade. Dessa uppdrag är inte tidssatta och nämnden måste tolka
fullmäktiges beslut om uppdraget enligt intervjuade.
Borås Stad skriver i sin budget att årsredovisningen är ett viktigt dokument för redovisning och
analys av måluppfyllelsen, och att det är av stor vikt att måluppfyllelse diskuteras löpande under
verksamhetsåret och inte enbart blir en punkt i en årsredovisning. Utfallet för verksamhetsmålen
ska ingå både i löpande månadsuppföljningar och i tertialuppföljningarna. Så snart uppgifter om
en indikator (t ex betygsstatistik i grundskolan) finns tillgängliga ska de redovisas och analyseras i
uppföljningsrapporterna i Stratsys.22
Intervjuade framhåller att verksamhetsmålen i budgeten är för många och att de inte alltid är
relevanta för verksamheten. De kan också vara orealistiska och motsägelsefulla. De intervjuade menar
samtidigt att utvecklingen har varit positiv det senaste året när det gäller dialogen om målen. Den
positiva utvecklingen gäller även enligt intervjuade till viss del uppdragen som uppfattas i högre grad
blivit mätbara, samtidigt som det förekommer otydligheter kring vem som har ansvar för uppdrag.

3.3 Kommunstyrelsens beredning
Syftet med Kommunstyrelsens beredning till fullmäktige är att ge ett tillförlitligt och allsidigt belyst
underlag för besluten. Kommunstyrelsens beredning av budgeten genomförs av Stadsledningskansliet
med budgetchefen som ansvarig.
De intervjuade framhåller att ett problem är att nämndernas budgetförslag i Kommunstyrelsens
beredning förändras på ett sätt som medför att fullmäktige inte får rätt bild av nämndens förslag.

3.4 Budgetjusteringar och hantering av avvikelser
Granskningen visar att budgetförändringar och justeringar kan ske under och efter budgetåret som
äskanden, ianspråktaganden av buffert, ianspråktagande av ackumulerade resultat och avskrivning
av negativa resultat. En del av dessa justeringar sker utan politiska beslut och saknar dokumenterade
regler/riktlinjer; nämnder har under 2017 fått ändrad årsbudget utan att beslut tagits i Kommunstyrelsen
eller Kommunfullmäktige (bilaga 1).
Ackumulerade resultat innefattar såväl över- som underskott för nämnden. Det budgeterade
resultatet är i normalfallet noll, dvs. budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar
nettokostnaderna. Vissa undantag förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i
budgeten finansierar verksamheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från
tidigare år. 23 Nämnderna har ansvar för verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat över tiden och
inte enbart för innevarande budgetår. Underskott kan arbetas bort över en längre period. Beslut om
fördelning av underskottstäckning fattas av fullmäktige i årsbudgeten eller av Kommunstyrelsen.
24
Det framkommer i granskningen att de ackumulerade resultaten för nämnderna redovisas inte i
ekonomisystemet, utan enbart i sidoordnad redovisning.

20

Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014, sid 11

21

Ibid

22

Budget 2017, sid 9

23

Regler och principer för ekonomistyrning, KF, Borås Stad, 2002-02-18

24

Ibid
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Över-/underskott har hanterats på olika sätt. Årsredovisning 2016 har en driftredovisning där de
ackumulerade över-/underskotten finns uppräknade. Exempelvis har Arbetslivsnämndens överskott
eliminerats i årsredovisningen, utan direkt förklaring till beslutsförslaget i Kommunfullmäktige.
Över-/underskott för Stadsdelsnämnderna har eliminerats i samband med omorganisationen som
skedde den 1/1 2017, vilket förklaras i årsredovisning 2016.25
Årsredovisning 2016 föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige ska besluta om att resultatet
för den kommungemensamma verksamheten regleras i bokslutet, d v s avskrivs. Övriga nämnders
ramar som avskrivs i budgeten är Valnämnden, Fritids- och folkhälsonämndens föreningsbidragsram,
Tekniska nämndens persontransportsram, Arbetslivsnämnden samt Stadsdelsnämnderna (som i
omorganisationen övergår till facknämnder).26
I årsredovisning 2016 är buffert upprättad för de flesta nämnder och budgetramar, men för andra
(exempelvis Kommunstyrelsen, gemensamma verksamhetsramar) är det inte upprättade. Vissa
nämnder har inte avsatt 1 %, såsom budgeten föreskriver, och andra har lagt in delar av den direkt
i redovisningen. Servicenämnden har en negativ budgettilldelning, d v s ett resultatkrav på 5 000
tkr, och därmed ingen buffert fastställd.27
Enligt intervjuade förekommer äskanden, men detta är inte reglerat i Borås Stads styrdokument.
Några nämnder gör äskanden i budget, men flertalet av de intervjuade uppfattar att detta egentligen
är felaktigt. I den budget som behandlas av Kommunstyrelse och fullmäktige har de som skrivit
med äskanden i nämndens budget fått delar av dessa strukna. Likaså har vissa investeringar
strukits till hälften. Äskanden förekommer därutöver i årsredovisningen.
Intervjuade framhåller att hanteringen av budgetförändringar av olika slag skapar en osäkerhet
om vilka budgetrestriktioner som egentligen gäller. Det är också otydligt om det ska genomföras
konsekvensbeskrivningar och omvärldsanalyser i budgetförslaget från nämnden.

3.5 Uppföljning
Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god
kontroll på oönskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade
ramar. Rapportkravet medför att ansvariga nämnder måste följa upp budgeten och därmed styra
mot de uppsatta målen.28 Utöver den formella uppföljningen har Kommunstyrelsen en informell
uppföljning i den löpande kontakten med nämnderna.
Den formella uppföljningen för kommunkoncernen omfattar:
•

Tertialuppföljning 1 per den 30 april, delårsrapport per den 31 augusti

•

Årsredovisning

•

Månadsrapporter

•

Finansrapporter

Budgeten införs i ekonomisystemet under januari-februari månad. Budgetuppföljning sker i den
formella styrmodellen genom månadsuppföljning betecknad som 10-dagars (publicering på den
10:e dagen efter månadens slut) under månaderna februari, mars, maj, juli, september, oktober
25

Årsredovisning 2016, sid 60

26

Årsredovisning 2016, sid 111-150

27

Ibid

28

Brorström, Lindvall, Solli, 2007, sid.
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och november. 10-dagarsuppföljningen skickas till Stadsledningskansliet. Därutöver sker de två
tertialuppföljningarna som även beslutas om i Kommunstyrelsen. Den andra tertialuppföljningen
är även delårsbokslutet som beslutas i Kommunfullmäktige i november månad. I april månad året
efter budgetåret tas därefter Borås Stads årsredovisning.29
De intervjuade påpekar att 10-dagarsuppföljningen inte räcker till, då nämnden vill ha en mer
fyllig rapport. Chefer för ekonomifunktioner får därmed genomföra två olika uppföljningar.

3.6 Övriga inslag i budgetprocessen
Kommunstyrelsen har regelbundna PLanerings- och UPPföljningssamtal (PLUPP-samtal) med nämnderna
och styrelserna. Syftet med dessa samtal är att genom analys av ekonomin och måluppfyllelsen få en
fördjupad bild av nämndernas och styrelsernas verksamheter i budget- och årsredovisningsprocesserna.
I dessa samtal medverkar de programansvariga kommunalråden, nämndernas/styrelsernas presidium,
förvaltningschef/vd samt tjänstemän från Stadsledningskansliet.30 Vid mötena förs informella
mötesanteckningar.
Planerings- och uppföljningssamtal där tjänstemän från Stadsledningskansliet och respektive
förvaltningschef deltar, TjänstemannaUPPföljning genomförs. Dessa samtal kan hållas i samband
med budget eller årsredovisning, eller när det finns särskild anledning.31
De intervjuade påpekar att PLUPP-samtalen har utvecklats till en plattform för dialog med
kommunalråden och senaste året inbegriper även verksamhets- och kvalitetsfrågor. De intervjuade
poängterar att PLUPP-samtalen borde vara mer framåtsyftande och strategiska och mindre av
uppföljning och detaljstyrning. Samtalen är informella och inga protokollförda anteckningar förs.

29

Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014

30

Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014, sid. 16

31

Ibid
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4 Stadsrevisionens bedömning
Kommunfullmäktiges budget är det viktigaste styrdokumentet i Borås Stad. Hanteringen av
budgetprocessen är avgörande för budgetbeslutets styrande effekter.
Vid beslut om budget i Kommunfullmäktige behandlas ett flertal uppdrag som inte är beredda av
Kommunstyrelsen, vilket Stadsrevisionen bedömer som ett avsteg från beredningsplikten. Uppdragen
innebär i vissa fall en kostnadsökning för nämnder som inte utretts i förslagen.
Dialogen med nämnderna när det gäller formulering av budgetförutsättningar och ramtilldelning
är bristfällig. Nämnderna förser Kommunstyrelsen med budgetunderlag. Vid Kommunstyrelsens
beredning görs förändringar av nämndernas förslag som medför att budgetförslaget som läggs fram
för beslut i fullmäktige avviker från nämndernas ursprungliga förslag. Stadsrevisionen bedömer det
som väsentligt att en sammanfattning av respektive nämnds budgetförslag oförändrat biläggs det
slutgiltiga budgetförslaget som tas upp i fullmäktige.
I rapporten konstateras att budgetbeslutet tas sent på året (november) vilket försvårar planeringssituationen
för nämnderna. Kommunstyrelsens argument för ordningen är att man kan ta hänsyn till ”dramatiska
förändringar” och säkerställer att plan och verklighet sammanfaller. I granskningen kan konstateras
att andra kommuner och regioner/landsting tar budgetbesluten tidigare (i vissa fall före sommaren,
se bilaga 2). Det är inte troligt att andra kommuner har annorlunda planeringsförutsättningar än
Borås Stad, och det är mycket som talar för att kommunernas budgetering från år till år till allra
största delen är förutsägbar och medger tidiga budgetbeslut. Stadsrevisionens bedömning är därför
att budgetprocessen bör utvecklas så att budgetbeslutet kan tas före sommaren.
I granskningen konstateras att det ursprungliga budgetbeslutet delvis sätts ur spel på olika sätt genom
tilläggsbeslut och efterjusteringar och genom informell hantering; äskanden, budgetförändringar
under budgetåret, inkonsekventa förändringar av ackumulerade resultat, osv. Konsekvenserna av
detta är otydliga spelregler för nämnderna. Stadsrevisionen bedömer att dessa förhållanden medför
att budgetens långsiktigt styrande effekt begränsas. Stadsrevisionens bedömning är med dessa
utgångspunkter att Kommunstyrelsen behöver utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och
dokumenterad budgetprocess med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna.

________________________________
Ola Sabel
Revisionschef
Certifierad kommunal revisor

________________________________
Anna Sandström
Granskningsledare
Certifierad kommunal revisor
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5 Källförteckning
Lagar och förordningar
Kommunallag (1991:900)
Lag (1997:614) om kommunal redovisning

Styrdokument Borås Stad
Borås Stad: Regler och principer för ekonomistyrning, KF, Borås Stad, 2002-02-18
Borås Stad: Styr- och ledningssystem, reviderat 2014-01-16
Borås Stad: Budget 2017, 2016-11-24
Borås Stad: Årsredovisning 2016, 2017-04-20
Borås Stad: Ekonomiska ramar, 2016-06-20
Borås Stad: Tider för Årsredovisning 2016, Budgetuppföljning 2017 och Budget 2018, 2016-10-19

Övrigt
Brorström, Haglund, Solli (2014), ”Förvaltningsekonomi”
Brorström, Lindvall, Solli (2007), ”Vetenskap för profession”
SKL (Sveriges kommuner och landsting): ”Hushållning i lagens namn” (2005)
EY, ”Kalmar kommun, Granskning av budgetprocessen”, 2016-11-28
Deloitte, ”Revisionsrapport budgetprocessen Ragunda kommun”, 2013
KPMG, ”Kristinehamns kommun – Granskning av budgetprocessen”, 2015
KPMG, ”Region Skåne Granskning av budgetprocessen, Revisionsrapport”, 17 november 2016
Göteborgs Stad, ”Regler för budget och uppföljning i stadens nämnder och bolag”, GKH 2013:167

Källor – Internet:
SKL har en redovisningsenhet som hanterar redovisningsfrågor, bl a god redovisningssed:
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning.1866.html
http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-ochuppfoljning/planering/
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Intervjuade befattningar
Förvaltningar
Intervju med chef för ekonomifunktion 1			

2017-08-17

Intervju med chef för ekonomifunktion 2			

2017-09-07

Intervju med chef för ekonomifunktion 3			

2017-09-11

Intervju med chef för ekonomifunktion 4			

2017-09-25

Intervju med förvaltningschef 1				

2017-08-10

Intervju med förvaltningschef 2				

2017-08-22

Intervju med förvaltningschef 3				

2017-08-31

Intervju med förvaltningschef 4				

2017-09-08

Intervju med förvaltningschef 5				

2017-09-25

Intervju med förvaltningschef 6				

2017-10-04

Stadsledningskansliet
Intervju med Kvalitet & Utveckling				

2017-09-20

Intervju med ekonomistyrning 1				

2017-09-21

Intervju med ekonomistyrning 2				

2017-10-05

Telefonintervju med tjänsteman 1				

2017-10-25

Telefonintervju med tjänsteman 2				

2017-11-01
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Bilaga 1 Kompensationer under budgetåret 2016
Belopp avskrivna
(tkr)

ÅR 2016 Kompensationer

Beslutat i KS & KF

Kommunstyrelsen

Innovationsplattform Vinnova

Lokalförsörjningsnämnden

Utebliven intäkt internhyressystemet

4 037

Lokalförsörjningsnämnden

Övrig verksamhetsram

2 557

60

Fritids- och Folkhälsonämnden Lägre intäkter renovering Stadsparksbadet
Samhällsbyggnadsnämnden

Innovationsplattform Vinnova

Tekniska nämnden

Investeringar i statliga anläggningar

2 051
-60
2 000

Upphandlingsverksamheten

-310

Miljö- och konsumentnämnden Orangeriet

693

Kulturnämnden

Skulpturbiennal, utställningar mm

3 785

Sociala omsorgsnämnden

Verksamhet IFO vuxen som flyttas

3 866

Antal:

Summa:

10 st

18 679

Tabell 1 Kompensation till nämnderna i årsredovisningen 32
Formella budgetförändringar
Borås Stad har genomfört några större budgetförändringar till nämnderna under budgetår 2016:

•
•
•

Statsbidrag gällande flyktingsituationen, Utbildningsnämnden (23 800 tkr), Kommunstyrelsen
(5 000)33
Tillfälligt generellt statsbidrag för ökade kostnader för flyktingar, 81 000 tkr. Cirka hälften
fördelas ut till förvaltningarna som berörs genom Stadsdelsnämnd Norr34
Särskilda satsningar löneavtalet 2016, 16 000 tkr, som fördelas till Stadsdelsnämnderna,
Utbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden samt Kulturnämnden35

Budgetförändringar utan beslut
Under redovisningsåret 2016 har tre nämnder (Kommunstyrelsen, Kulturnämnden samt Fritidsoch Folkhälsonämnden) fått ändrad årsbudget, utan att beslut tagits i Kommunstyrelsen eller
Kommunfullmäktige.

32

Årsredovisning 2016, sid 111-150

33

KF, 20160317, Diarienr 2016/KS0189

34

KS, 20160620, Diarienr 2016/KS0069

35

KS, 20160620, Diarienr 2016/KS0070
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Budgetförändringar i årsredovisning för år 2016
Under år 2016 har följande förändringar föreslagits från Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige
att besluta 36:

•
•

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 70 342 000 kr överförs från
tidigare år37
Beslutat i april 2017 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet
DRIFTREDOVISNING38

I Driftredovisningen konstateras att den budget som Kommunfullmäktige fastställde för 2016
uppgick till sammanlagt 5 566,2 mnkr ”därefter har tilläggsanslag beviljats med 74,0 mnkr”. Hur
dessa tilläggsanslag har beslutats står inte att finna i årsredovisningsdokumentet.
Ett tiotal nämnder omfattades av tilläggsanslag år 2016, summorna uppgick till dryga 18 miljoner
kronor, för detaljinformation se tabell ovan.
Av Kommunstyrelsen beslutade projekt
Projekten finns inte rapporterade till Kommunfullmäktige enligt protokoll.
År 2016
Det som inte kan hittas i handlingar och protokoll är projektet om Lokal utveckling (summa 1 828
tkr). Avsatta medel som fördelats ut till KS i takt med att beslut tas om bidrag till olika föreningar.

Följande projekt har vi kunnat identifiera i Kommunstyrelsens handlingar:
•
•
•
•
•

Medlemskap i ACTE 1 000 tkr. Beslut har tagits i KS med avsättning till Näringslivsenheten
på KS39
Licenser nya IT-plattformen - 12 333 tkr. Medlen har varit avsatta centralt men lagts ut
till KS efter verkliga kostnader40
Broddar till pensionärer -1 570 tkr. 41Centralt avsatta medel som utfördelats till Fritid- och
folkhälsa som ett socialt investeringsprojekt42
Modersmålsundervisning, Centralt avsatta medel som utfördelats till Utbildningsnämnden
som ett socialt investeringsprojekt43
Kompensation för investeringsbidrag som inte kommit nämnden tillgodo 120 tkr till
Kulturnämnden. Beslut i nämndbudget 201644

36

Årsredovisning 2016

37

Årsredovisning 2016, sid 60

38

Ibid

39

Diarienr 2016/KS0514

40

Årsredovisning 2016, sid 115

41

Årsredovisning 2016

42

Diarienr 2015/KS0472

43

Årsredovisning 2016 sid 130

44

Budget 2016
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Bilaga 2
Exempel från andra kommuner och regioner
Kommunerna och landstingen/regionerna arbetar på olika sätt med budget. Nedan finns några
exempel som är beskrivna på respektive kommuns/regions hemsida eller i revisionsrapporter.
Göteborg Stad
Göteborg tar sin budget i mitten av juni månad.
Budgetarbetet i Göteborgs Stad är reglerat i dokumentet ”Regler för budget och uppföljning i stadens
nämnder och bolag”.45
Helsingborg Stad
Budgetarbetet beskrivs ingående på hemsidan.
Planeringen i koncernen börjar med en omvärldsanalys för att uppmärksamma pågående trender
som kan påverka Helsingborgs utveckling på kort och lång sikt. Nämnder och bolag använder sedan
analysen för vidare dialog inom verksamheten. I februari beslutar Kommunstyrelsen om stadens
övergripande planeringsanvisningar för mål och ekonomi. 46

I april månad bjuder Kommunstyrelsens ordförande in majoritetsberedningen och nämndernas
ordförande från majoriteten till en övergripande dialog kring omvärld, mål och ekonomi. Utifrån
detta kunskapsperspektiv arbetar kommunstyrelsen sedan fram ett förslag för mål och ekonomi
(budget) för hela staden. I juni beslutar Kommunfullmäktige om mål och ekonomisk tilldelning
för hela staden och stadens nämnder. 47
I november/december beslutar nämnderna om internbudget och hur målen ska mätas. I januari
fattar Kommunfullmäktige det definitiva beslutet om mätbara mål för staden och nämnderna samt
eventuella justeringar av ekonomisk tilldelning.48
Kalmar kommun
Budgetarbetet inleds redan i årsredovisningen, som innehåller ett framtidsavsnitt där verksamhets- och
volymförändringar beskrivs. Detta är ett äskande inför kommande års budget. Kommunfullmäktige
fastställer budget för kommande år i juni månad. Detta har då föregåtts av informationsmöten,
budgetberedning, beslut i Kommunstyrelsen tidigare under juni månad. I förekommande fall tas
en tilläggsbudget under november/december, t ex gällande särskilda satsningar.49
Andra kommuner
I flera andra kommuner tas budgeten innan sommaren.50 I samtliga kommuner fastställer
Kommunfullmäktige budget samt eventuella tillägg till budget.

45

GKH 2013:167

46

http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-uppfoljning/planering/

47

Ibid

48

Ibid

49

EY, ”Kalmar kommun, Granskning av budgetprocessen”, 2016-11-28

50

Deloitte, ”Revisionsrapport budgetprocessen Ragunda kommun”, 2013, KPMG, ”Kristinehamns kommun –

Granskning av budgetprocessen”, 2015
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Region Skåne
Budgetprocessen inleds med omvärldsanalys i regionstyrelsens arbetsutskott i mars månad för
kommande budgetår. I april månad behandlas koncernstabens långtidsberäkningar som underlag för
en långsiktig planering. Budgetdirektiven beslutas i juni månad av regionstyrelsen. Budgetdirektiven
innehåller förutom ekonomiska förutsättningar även strategikarta med vision, verksamhetsidé, mål
och måltal. I augusti månad inkommer nämnder och bolag med sina yttranden över budgetdirektiven
och i oktober månad tar regionfullmäktige beslut om Region Skånes budget med verksamhetsplan
för de två kommande åren. Internbudget för nämnderna tas under november-december.51

51

KPMG, ”Region Skåne Granskning av budgetprocessen, Revisionsrapport”, 17 november 2016
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Borås Stads budgetprocess
Kommunfullmäktiges budget är det viktigaste styrdokumentet
i Borås Stad. Hanteringen av budgetprocessen är avgörande för
budgetbeslutets styrande effekter. Mot denna bakgrund har
Stadsrevisionen granskat om Borås Stad har en ändamålsenlig
budgetprocess.

I granskningen konstateras att det ursprungliga budgetbeslutet
delvis sätts ur spel på olika sätt genom tilläggsbeslut och
efterjusteringar och genom informell hantering; äskanden,
budgetförändringar under budgetåret, inkonsekventa
förändringar av ackumulerade resultat, osv. Konsekvenserna
av detta är otydliga spelregler för nämnderna. Stadsrevisionen
bedömer att dessa förhållanden medför att budgetens långsiktigt
styrande effekt begränsas.

Bedömningar
Den sammantagna bedömningen är att budgetprocessen inte
är ändamålsenlig.

Vår sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen behöver
utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och dokumenterad
budgetprocess med ett regelverk som kommuniceras med
nämnderna.

Vid beslut om budget i Kommunfullmäktige behandlas ett
flertal uppdrag som inte är beredda av Kommunstyrelsen, vilket
Stadsrevisionen bedömer som ett avsteg från beredningsplikten.
Uppdragen innebär i vissa fall en kostnadsökning för nämnder
som inte utretts i förslagen.
Dialogen med nämnderna när det gäller formulering av
budgetförutsättningar och ramtilldelning är bristfällig. Vid
Kommunstyrelsens beredning görs förändringar av nämndernas
förslag som medför att budgetförslaget som läggs fram för
beslut i fullmäktige avviker från nämndernas ursprungliga
förslag. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att en
sammanfattning av respektive nämnds budgetförslag oförändrat
biläggs det slutgiltiga budgetförslaget som tas upp i fullmäktige.
I rapporten konstateras att budgetbeslutet tas sent på året
(november) vilket försvårar planeringssituationen för nämnderna.
Kommunstyrelsens argument för ordningen är att man kan ta
hänsyn till ”dramatiska förändringar” och säkerställer att plan
och verklighet sammanfaller. I granskningen kan vi konstatera
att andra kommuner och regioner/landsting tar budgetbesluten
tidigare. Det är inte troligt att andra kommuner har annorlunda
planerings-förutsättningar än Borås Stad, och det är mycket som
talar för att kommunernas budgetering från år till år till allra
största delen är förutsägbar och medger tidiga budgetbeslut.
Vår bedömning är därför att budgetprocessen bör utvecklas
så att budgetbeslutet kan tas före sommaren.
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Susanne Karlsson
Handläggare
033 358297

Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2016-00172 214

Yttrande över granskning för Detaljplan för Viskafors,
del av Rydboholm 1:342 - vårdcentral och bostäder vid
Pumpkällevägen, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplan för Viskafors, del av
Rydboholm 1:342 vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen och skickar
beslutet till Samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet i sin helhet
Planen syftar till att möjliggöra bostäder, skola samt vård och kommersiella
verksamheter centralt i Viskafors.
Detaljplanen kommer att resultera i mer rörelse vid alla tider på dygnet i
samhället, vilket i sin tur bidrar till att öka tryggheten. Fritids- och
folkhälsonämnden ser även positivt på att äldre kan bo kvar på orten då man
möjliggör för fler lägenheter centralt med god tillgång på service i närområdet.
Planen har varit ute på samråd under 2016. Fritids- och folkhälsonämnden
ställde sig även då positiv till detaljplanens syfte och de synpunkter som man
hade i samrådet har tagits tillvara.

Beslutsunderlag
1. Planbeskrivning
2. Plankarta
3. Illustrationskarta
.
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Underrättelse om granskning för detaljplan för Viskafors,
Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen, Borås Stad
Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute för granskning.
Du får den här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 5 mars–5 april.

Syfte och område
Planens syfte är att göra det möjligt att skapa bostäder, skola samt vård- och kommersiella verksamheter
centralt i Viskafors. Området ligger vid korsningen Pumpkällevägen och Fritslastigen. Mitt emot planområdet
ligger Viskaforshallen. Storleken på området är omkring 3 300 kvadratmeter och ägs av Borås stad.
Gällande detaljplan för området (P940) anger användning S, skola. Marken inom planområdet är så kallad
prickmark, mark som inte får bebyggas och är i planen illustrerad som parkering. Planförslaget innebär att
marken nu kommer att kunna bebyggas.

Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en
samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen.

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb:
boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”, och i stadshuset
på våning 6, Kungsgatan 55, Borås. Ring gärna innan du kommer så att
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till
stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post
eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 5 april via e-post till
detaljplanering@boras.se.
Ange planens diarienummer (BN2016-1640), din fastighetsbeteckning
eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar
digitalt,
eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad,
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett
väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om
du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig
att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina
synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information
Plankonsult Mikaela Ranweg, tfn: 010-615 32 99, e-post: mikaela.ranweg@ramboll.se
Planarkitekt Mattias Nilsson, tfn: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se
Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-02-28
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Åsa Skytt Jansson
Handläggare
033 357219

Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00063 1.1.3.1

Yttrande över Handlingsplan för ett tillgängligt
samhälle 2018-2020
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker handlingsplanen 2018-2020 för ett
tillgängligt samhälle och det mål som fritids- och folkhälsonämnden ansvarar
för, vilket syftar till att öka möjligheter till friluftsaktiviteter för personer med
funktionsnedsättning,
-

att utöka antalet tillgängliganpassade naturområden

-

säkerställa att det finns minst en tillgänglighetsanpassad toalett i det
naturområde som är markerat som tillgänglighetsanpassat

Ärendet i sin helhet
Borås Stads prioriterade områden i ”Program för ett tillgängligt samhälle” är
hämtade ur FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och dess 50 artiklar. Sociala omsorgsnämnden följer
upp och säkerställer att samtliga berörda nämnder känner till programmet
och sina respektive uppdrag i den tillhörande handlingsplanen för ett
tillgängligt samhälle 1818-1820.
Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för ett mål som är hämtat från artikel
9; Öka tillgängligheten. Målet syftar till att öka möjligheter till
friluftsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning genom att:
-

att utöka antalet tillgängliganpassade naturområden

-

säkerställa att det finns minst en tillgänglighetsanpassad toalett i det
naturområde som är markerat som tillgänglighetsanpassat

Fritids- och folkhälsonämnden kommer inom ramen för åtgärdsplanen Spår
och leder 2016-2020, att ombesörja de mål som är ställda till nämnden.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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Beslutsunderlag
1. Borås Stads Program för ett tillgängligt samhälle
2. PM Remiss: mål i Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020
3. Missiv Remiss: Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-202
4. Utredning Spår och leder 2016-2020
5. Åtgärdsplan Spår och leder 2016-2020
Beslutet expedieras till
1. Sociala omsorgsnämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Program för ett
tillgängligt samhälle

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

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

» Normerande

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
För uppföljning ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Program för ett
tillgängligt samhälle
Borås Stads program för personer med funktionsnedsättning visar kommunens ambitioner för
att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. Ytterst handlar det
om alla människors lika värde och rätt att delta i samhället. Syftet med programmet är att ge
vägledning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter
som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Från 1 januari 2015 är
bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en form av diskriminering i
diskrimineringslagen.
Programmet bygger på Borås Stads vision att medborgarna ska vara medskapare och får ett
reellt inflytande på stadens utveckling, det ska vara lätt för människor att vistas och förflytta
sig i stadskärnan och andra delar av kommunen.
Borås Stad vill förstärka sina insatser för att göra samhället mer tillgängligt för alla. Kommunen
ska ge information, stöd och råd samt utveckla former för samverkan med näringsliv och
organisationer. Programmet ska leda till åtgärder för att undanröja de brister och hinder som
idag finns för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
Programmet omfattar alla grupper med funktionsnedsättning.

Borås Stads verksamhet
Borås Stad ska ha hög kvalitet på sina tjänster och sin service som riktar sig till personer med
funktionsnedsättning.
Borås Stad ska samarbeta med fastighetsägare för att möta framtida behov av bostäder som är
tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.
Bemötande är centralt. Ökade kunskaper skapar en medvetenhet om situationer som personer
med funktionsnedsättning möter och om deras behov. Information ska finnas tillgänglig i
sådan form som gör det möjligt för alla att förstå.
Nämnder och styrelser ansvarar för att ha med personer med funktionsnedsättning när man
planerar och driver sin verksamhet, samt vid upphandling, så man inte tvingas göra olika
anpassningar i efterhand.
En handlingsplan med konkreta åtgärder kopplade till programmet ska driva fortlöpande
verksamhetsutveckling. Synpunkter från personer med funktionsnedsättning ska kontinuerligt
beaktas.
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Prioriterade områden
Borås Stads prioriterade områden är hämtade ur FN-konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och dess 50 artiklar. Varje utvalt område konkretiseras till åtgärder
i handlingsplanen

Öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning (artikel 8)
Borås Stad ska genom ökade kunskaper om och kontakter med personer med funktionsnedsättning
förändra attityder, undanröja fördomar, och underlätta för dem att använda sina demokratiska
rättigheter. Kunskapen om kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning
ska ökas.

Öka tillgängligheten (artikel 9)
Borås Stad har en god fysisk tillgänglighet. Vi ska fortsätta att utveckla tillgänglighet ur alla
aspekter, med Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard som grund för arbetet. Fram
tom 2020 ska tillgänglighet för personer med kognitiva funktionshinder prioriteras.

Minska våld och andra övergrepp (artikel 16)
Personer med funktionsnedsättning och deras familjer samt personal ska få stöd, information
och utbildning för att motverka våld och tvång.

Utbildning för alla (artikel 24)
Ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter som andra till skola
och utbildning, liksom barn till vårdnadshavare vars funktionsnedsättning begränsar deras
möjlighet att stödja barnet i skolarbetet. Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att ha
möjlighet att nå målen. Verksamheterna ska arbeta inkluderande.

Fler människor i arbete (artikel 27)
Borås Stad ska vara ett föredöme och verka för lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande
arbete för personer med funktionsnedsättning, och medverka till att de får en meningsfull
sysselsättning. Kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning ska tas tillvara.

Öka möjligheterna för en aktiv fritid (artikel 30)
Fritids- och idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för alla. Borås Stad ska ge möjligheter
för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet som andra. Det är angeläget att
planera och underlätta och ge stöd så alla utifrån sina behov kan delta i aktiviteter och göra
bra hälsoval.
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Uppföljning
Sociala omsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet från 2017.
Nämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett
reviderat program. En handlingsplan med konkreta åtgärder kompletterar programmet. Sociala
omsorgsnämnden ansvarar för att årligen följa upp och revidera handlingsplanen. Detta sker
i samverkan med berörda nämnder/bolag samt intresseorganisationer. Planen redovisas till
Kommunfullmäktige, som ansvarar för fastställande.
Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor
inom Borås Stad.
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Datum
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2018-03-05 Sociala omsorgsförvaltningen
Dnr SON 2018-00031 1.1.3.1
Mikael Strömberg
Handläggare
033-35 73 01

Berörda nämnder

Remiss: mål i Handlingsplan för ett tillgängligt
samhälle 2018-2020
Bakgrund
I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndsorganisation
(Kommunfullmäktige 2016-03-17) fick Sociala omsorgsnämnden ett särskilt
uppdrag avseende tillgänglighet.
I samband med den nya nämndsorganisationen uttrycktes en oro för att de nya
facknämnderna skulle utveckla ett ”stuprörstänk” där det egna ansvarsområdet
kunde gå ut över det allmänt bästa. En rad frågor definierades som berör mer
än en nämnd, ett exempel var här tillgänglighetsfrågorna.
Samarbetsuppdraget syftar till att säkra en helhetssyn utifrån kommunens och
invånarnas bästa. Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har:
• befogenhet att sammankalla berörda nämnder
• ansvar för att samarbetsuppdraget kommer igång
• ansvar för att skapa förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för
samarbete
• ansvar för att formulera mål för tillgänglighetsuppdraget
• ansvar för att resultat mäts, utvärderas och redovisas.
Program för ett tillgängligt samhälle
Under 2016 har program för tillgänglighetsarbete tagits fram. Programmet visar
kommunens ambitioner för att arbeta med att öka tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning. Syftet med programmet är att ge vägledning för att
säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter som
andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. I programmet
finns det sex prioriterande områden (se bilaga 1) som är hämtade ur FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Varje
utvalt område konkretiseras till åtgärder kopplade till programmet i
handlingsplan för ett tillgängligt samhälle.

Sociala omsorgsförvaltningen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Bryggaregatan 15

boras.se

socialomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl

Borås Stad

Datum

Sida

2018-03-02
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Handlingsplan för ett tillgänglighet samhälle
Programmet för ett tillgängligt samhälle och dess handlingsplan har följts upp
för att säkerställa att samtliga berörda nämnder känner till de berörda
uppdragen. I Sociala omsorgsnämndens samarbetsuppdrag ligger ansvaret att
följa upp de aktiviteter som finns i handlingsplanen. I 2017 års handlingsplan
fanns 10 mål, flera av dessa har rapporterats som genomförda. De mål som inte
genomfördes följer med till handlingsplanen för 2018–2020.
Under hösten har en revidering av handlingsplanen tagit sin början. Förslag till
mål för tillgänglighetsuppdraget i 2018–2020 finns i den bifogade filen
’Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018–2020’ (Se bilaga 2). Förslaget
översänds till samtliga nämnder för inhämtande av yttranden. Nämndernas
yttranden ska endast beröra de mål som är riktade till er nämnd.

Bilaga
1. Program för ett tillgängligt samhälle
2. Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018–2020
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MISSIV
Datum

Instans

2018-03-05

Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2018-00031 1.1.3.1

Remiss:
Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020

Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskoleförvaltningen
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
6. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Servicenämnden
11. Samhällsbyggnadsnämnden
12. Tekniska nämnden
13. Vård- och äldrenämnden
14. Kommunstyrelsen
15. Sociala omsorgsnämndens lokala funktionshinderråd – för kännedom
Remissvaren ska ha kommit in till Sociala omsorgsnämnden senast den 201804-20. Remissvaren skickas i elektronisk form till SON.diarium@boras.se
gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller
remissinstansens namn. Ange diarienummer SON 2018-00031 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Sociala omsorgsnämnden.

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Bryggaregatan 15

boras.se

socialomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Mikael Strömberg
Handläggare
033-35 73 01
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SKRIVELSE

Åsa Skytt Jansson
Handläggare
033 – 35 72 19

Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00048 3.4.4.0

Yttrande över Uppföljning av ett Integrerat samhälle
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna yttrandet över remiss och
översänder det till Arbetslivsnämnden.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Arbetslivsnämnden följer upp arbetet för 2017 utifrån två programpunkter i
Program för ett Integrerat samhälle. Fritids- och folkhälsonämnden redogör
härmed för hur förvaltningen arbetar utifrån programpunkt ”arbete”, se nedan.
På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser?
Förvaltningen har tagit emot fler praktikanter och ferieanställda under 2017 än
tidigare år, dock inte inom den målgrupp som programmet syftar till.
Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?
Öppen ungdomsverksamhet, mötesplatserna, badenheten, Lundby park och
folkhälsoenheten erbjuder och tar emot praktikanter och ferieungdomar, dock
inte inom den målgrupp som programmet syftar till.
Brygghuset har arbetat med praktikanter inom ramen för Produktionsskolan,
vilken riktar sig till personer med, enligt Arbetsförmedlingens bedömning, en
funktionsvariabel och som befinner sig i utanförskap.
Badenheten har tagit emot en språkpraktikant, vilken fick ferieanställning under
sommaren.
Förvaltningens ambition är att utöka antalet praktikplatser utifrån samtliga
grupper som remissen hänvisar till: språkpraktik, prova på praktik och praktik
till arbete. Enheterna på förvaltningen efterlyser mer information om vad
praktikplatserna innebär och hur man går praktiskt till väga.
På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med annan
etnisk bakgrund?
Förvaltningen strävar efter en jämn fördelning bland personalen och det är ett
långsiktigt arbete. I samband med rekrytering av ny personal på fritidsgårdarna
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efterfrågas personer med annan etnisk bakgrund och språkkunskaper utöver
svenska, förutsatt att de sökande matchar kravprofilen utifrån relevant
utbildning och erfarenhet.
Genom samarbete med föreningslivet och SLS (Svenska livräddningssällskapet)
utbildas ungdomar med annan etnisk bakgrund till simlärare och bedriver sedan
simundervisning för barn och unga i samma ålder, vilket underlättar både
kommunikationen och inlärningen. Alla arbeten på baden förutsätter goda simkunskaper, vilket kan utgöra ett hinder för personer med annan etnisk bakgrund
att ta anställning.
Brygghuset erbjuder språkcafé för att hjälpa människor att lära sig språket för
att bättre kunna ta plats i samhället, genom praktikplatser eller annan
anställning.
Beslutet expedieras till
1. Arbetslivsnämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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MISSIV
Datum

Instans

2018-02-06

Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2018-00010 3.4.4.0

Remiss: Uppföljning Program för ett Integrerat
samhälle

Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Servicenämnden
11. Samhällsbyggnadsnämnden
12. Sociala omsorgsnämnden
13. Tekniska nämnden
14. Vård- och äldrenämnden
15. Kommunstyrelsen
16. AB Bostäder
17. Borås Borås TME
18. Borås Djurpark AB
19. Borås Energi och Miljö AB
20. Borås Elnät AB
21. Borås kommuns parkerings AB
22. Industribyggnader i Borås AB
23. Fristadbostäder AB

Arbetslivsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 72

boras.se

arbetsliv@boras.se

033-35 70 00 vxl
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24. Viskaforshem AB
25. AB Toarpshus
26. AB Sandhultsbostäder
Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2018-03-31.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se gärna i
både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens
namn. Ange diarienummer ALN 2018-00010 och remissinstansens namn i
ämnesraden på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av svar som ingår i
det beslutsunderlag som presenteras för Arbetslivsnämnden.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Hans Johansson
Handläggare
033-35 85 73
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PM
Datum

Instans

2018-02-06 Arbetslivsförvaltningen
Dnr ALN 2018-00010 3.4.4.0
Hans Johansson
Handläggare
033 35 84 69

Samtliga nämnder och bolag

Uppföljning 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 2017 är på två av
programmets sju programområden: arbete och boende. Därför skickar vi ut ett
antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om nämndernas och
Kommunala bolags integrationsinsatser under 2017.
Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2018- 03-31.
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 29 procent av kommunens invånare. (31731 personer 2016-1231), vilket är en ökning från föregående års siffror med 1 % och 1418 personer.
Målområden
Vid senaste uppföljningen 2016 konstaterades att målområde arbete och
boende är två viktiga utvecklingsområden. Frågor inom dessa områden, samt
område utbildning (med fokus på vuxenutbildning), ställs i detta PM.
Arbetsmarknadsprognos och utbildningsnivå.
Arbetsförmedlingen redovisar i sin prognos för 2017-2018 var behoven finns
av arbetskraft. Jobbtillväxten väntas öka inom de flesta yrkesområdena och
bristen på arbetskraft är mycket tydlig inom den offentliga tjänstesektorn.
Arbetslösa med kort utbildning väntas 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.
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Under 2018 väntas denna grupp utgöra 78 procent av de inskrivna arbetslösa.
Vuxenutbildning är här den enskilt viktigaste insatsen för denna grupp att
komma i arbete.
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 kunskapsnivåer1.
Vid de två senaste uppföljningarna av Program för ett integrerat samhälle
framgår det att vissa nämnder och bolag inte ser mottagandet av praktikanter
från målgruppen som ett verktyg för bra integration. Snarare beskriver en del
svar en begränsad syn på vad praktik kan vara, nämligen en förberedelse inför
en tänkt anställning. Det är viktigt att bredda synen på praktik. För målgruppen
är praktik det första mötet med arbetsmarknaden och oerhört viktigt för vilket
val man kommer att göra. Det finns flera former av praktik som kan beskrivas
enligt nedan.
1. Språkpraktik
Språkpraktik syftar till att ge personer träning i vardagssvenska och där med
åstad komma en bättre språkutveckling än vad som annars skulle ske.
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/18.7e585e8d14ec3328626e9fc6/14388398362
26/Folder_JobbBor%C3%A5s_febr2015+%282%29.pdf
Utbildning.
I rapporten ”Var finns jobben” konstaterar Arbetsförmedlingen att
arbetsgivarna i större utsträckning kräver att sökande har minst gymnasial
utbildning även om det med den starka jobbtillväxten blir lite lättare för dem
med lägre utbildning att komma in på arbetsmarknaden.

1

http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforvaltningen/vuxenu
tbildning/vuxenutbildning/provning.4.82f0a312665003f0d800056270.html
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Länk till Vuxenutbildningen
http://www.boras.se/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/utbildningsforval
tningen/vuxenutbildning/vuxenutbildning.4.46672496138d5310e5f80009448.ht
ml
Av statistik 2016-12-31 framtagen av Brec framgår att Borås Stad har tagit emot
totalt 600 vuxna (från 21 år) flyktingar under 2016. Av dessa har 113 personer
(19%) 10-12 års utbildning, och 176 personer (29 %) har utbildning längre än
12 år. Det innebär att 289 personer (48 %) har en högre utbildningsnivå2. Det
innebär jämfört med förra året en högre totalsumma för personer med högre
utbildning men en minskad andel av totala antalet.
Boende och 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 infra-struktur för att bostäderna ska fylla sin funktion3.
Borås Stad har under en längre tid haft en stark befolkningstillväxt. Mellan
2011-12-31 och 2016-12-31 har stadens befolkning ökat med 6586 personer.
Målgruppen utrikesfödda och födda i Sverige med båda föräldrarna födda
utomlands ökade med 4213 under samma period.
Till detta kommer de som, enligt Lagen (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning, anvisats till Borås Stad.
Nybyggnation
I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram står att läsa följande:
2.3 Bostäder med rimliga boendekostnader
Kommunen bör vid markanvisning för hyreslägenheter sträva efter rimliga
boendekostnader. Nyproduktion kan inte tillgodose hela efterfrågan av
lägenheter med låg hyra.
Riktlinje:
Kommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga boendekostnader
byggs genom att boendekostnaden beaktas vid markanvisning4.

www.boras.se/.../borasregionensetableringscenter
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/
4 Borås Stads bostadsbyggnadsprogram reviderad i okt. 2016
2
3
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I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 912
bostäder prognosticeras färdigställas genom nyproduktion 2017 och 619
bostäder 2018 samt 593 bostäder under 2019. 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 höga6.

5
6

Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande
Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande”
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen
försörjning, genom an-ställning 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 bak-grund, 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
2017 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 vari-erat 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.
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Utbildning
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare
(SFI). SFI ska er-bjudas 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 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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 mars 2018.
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SKRIVELSE

Åsa Skytt Jansson
Handläggare
033 357219

Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00048 3.4.4.0

Yttrande för Program för ett Integrerat samhälle
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program för ett integrerat samhälle
samt översänder yttrandet till Arbetslivsnämnden.
Sammanfattning
Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till
reviderat Program för ett integrerat samhälle, 2019-2022. Fritids- och
folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget.
Programmet anger att Borås Stad i sitt integrationsarbete har ett interkulturellt
förhållningssätt, vilket innebär att förutom att respektera och låta olika kulturer
och etniska grupper få ha sin kultur, så ska de ges möjlighet att möts och att
medverka i forum och dialoger som ger reellt inflytande i frågor som berör
dem.
Målgruppen för programmet är boråsare som födda utomlands, och boråsare
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent
av kommunens invånare.
Programmet innehåller följande sju programområden; arbete, boende,
utbildning, trygghet, folkhälsa, kultur och delaktighet.
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala
förvaltningar och bolag. Det idéburna är en viktig aktör i integrationsarbete.
Arbetslivsnämnden följer årligen upp förvaltningarnas arbete.
Programmet är omfattande och lätt att ta till sig i det vardagliga arbetet.
Programområdena är centrala för en god hälsa. Nämnden anser dock att
målgruppen för programmet borde vara alla stadens invånare då integration är
allas vårt ansvar, samt att begreppet integration bör omfatta samtliga
diskrimineringsgrunder.
Ärendet i sin helhet
Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till
reviderat Program för ett integrerat samhälle, 2019-2022. Fritids- och
folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget.
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Programmet anger att Borås Stad i sitt integrationsarbete har ett interkulturellt
förhållningssätt, vilket innebär att förutom att respektera och låta olika kulturer
och etniska grupper få ha sin kultur, så ska de ges möjlighet att möts och att
medverka i forum och dialoger som ger reellt inflytande i frågor som berör
dem.
Målgruppen för programmet är boråsare som födda utomlands, och boråsare
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent
av kommunens invånare.
Programmet innehåller följande sju programområden, vilka i hög utsträckning
berör Fritids- och folkhälsonämndens arbete och beskrivs nedan;
Arbete
Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning. Staden ska arbeta
med att ta emot praktikplatser och ferieanställningar. Flerspråkighet och
interkulturell kunskap ska ses som en merit vid rekrytering.
Boende
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden
genom att verka för ett varierat utbud av bostäder. Mötesplatserna är viktiga för
att boråsare av olika etnisk bakgrund, ålder, kön och religion ska kunna mötas i
sitt närområde på ett naturligt sätt. Föreningar och nätverk som erbjuder
aktiviteter för de boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling ska
stödjas.
Utbildning
Borås Stad har ansvaret för att alla får möjlighet till god uppväxt och utbildning.
Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i modersmålet. Staden
ska verka för att uppnå en jämn socioekonomisk och etnisk sammansättning
bland elever i alla våra skolor och förskolor.
Trygghet
Alla boråsare ska känna sig trygga i Borås, oavsett var man bor eller var man
kommer ifrån. Det ska vara enkelt för medborgarna att få service och stöd
utifrån sina behov och förutsättningar, samt kännedom om sina rättigheter och
skyldigheter. På de utsatta områdena är behoven större och staden arbetar
aktivt med det kommunala bostadsbolaget och polisen för att skapa trygga
bostadsområden och offentliga miljöer.
Folkhälsa
Borås Stad arbetar för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen. Extra satsningar på utbildning och sysselsättning
behöver göras samt samordnade insatser före integration, delaktighet och
trygghet.
Staden ska verka för att all barn och unga ges möjlighet till en aktiv och
hälsosam fritid.
Kultur
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett
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integrerat samhälle. Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och
fritidsverksamheter och ska ges stöd för jämlika förutsättningar att utöva dessa.
Delaktighet
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur
samhället i vid bemärkelse fungerar. Utöver samhällsorienteringen och
likvärdigt kommunalt stöd ger Mötesplatserna förutsättningar för
informationsspridning, service, stöd och delaktighet för medborgarna.
Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet är en
förutsättning för att inkludera alla ungdomar.
Föreningslivet i Borås är viktigt och att aktivt stödja föreningarna samt att alla
boråsare som vill får kontakt med föreningslivet. Föreningslivet kan fungera
som mötesplatser för personer med olika bakgrund och bidra till delaktighet i
samhällsutvecklingen. Staden ska ha regelbundna dialoger och samverka med
invandraföreningar samt med föreningar som arbetar med integration.
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala
förvaltningar och bolag.
Arbetslivsnämnden följer årligen upp förvaltningarnas arbete.
Beslutsunderlag
1. Remiss: Program för ett integrerat samhälle
Beslutet expedieras till
1. Arbetslivsnämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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MISSIV
Datum

Instans

2018-02-06

Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2018-00009 1.2.3.0

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle

Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Servicenämnden
11. Samhällsbyggnadsnämnden
12. Sociala omsorgsnämnden
13. Tekniska nämnden
14. Vård- och äldrenämnden
15. AB Bostäder
16. Borås Borås TME
17. Borås Djurpark AB
18. Borås Energi och Miljö AB
19. Borås Elnät AB
20. Borås kommuns parkerings AB
21. Industribyggnader i Borås AB
22. Fristadbostäder AB
23. Viskaforshem AB
24. AB Toarpshus

Arbetslivsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 72

boras.se

arbetsliv@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

25. AB Sandhultsbostäder
Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på
reviderat program för perioden 2019-2022. Förslaget som arbetets fram på
Arbetslivsförvaltningen utsänds på remiss till samtliga nämnder och
bolagsstyrelser.
Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2018-03-29.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se gärna i
både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens
namn. Ange diarienummer ALN 2018-00009 och remissinstansens namn i
ämnesraden på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Arbetslivsnämnden.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Hans Johansson
Handläggare
033-35 85 73

Program för ett
integrerat samhälle
Borås stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors
lika värde, som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Borås stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att
förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska grupper att få ha sin kultur, så ska
dessa ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor
som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom
andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former.
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.
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i
föreningslivet.
Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag.
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser
som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet och
vissa uppföljningar framgår där.

Arbete

Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning,
genom anställning eller eget företagande.
Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se flerspråkighet och
interkulturell kunskap som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk
bakgrund. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning
och värdefull arbetslivserfarenhet.
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.
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är utvecklande
och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på socialt
ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända att få chans till
praktik, som kan leda till arbete i näringslivet.

Boende

Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden ska
strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och
prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt blandat.
Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Detta gäller framför allt de
bolag som verkar i de yttre delarna av kommunen, att särskilt prioritera möjligheten till bostäder
för våra nyanlända Boråsare.
Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska
kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar 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.
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk
och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor.

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. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås
Stad samverka inom Sjuhärad.

Borås Stads anställda

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den egna
specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell kompetens,
normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar
möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.

Delaktighet

En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser på olika
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning
för att inkludera alla ungdomar.
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås Stad
ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten med
invandrarföreningar samt med föreningar som arbetar med integration.

Trygghet

Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. Borås
stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och rättvist
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får man god kännedom
om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt
och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den
nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med
föreningslivet.
Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer
och familjer, samt arbetar för att motverkar alla former av våldsbejakande extremism. Staden och
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även
föreningar/idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför
trygghetsvandringar och arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning.
Staden genomför särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet är att
bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden.
Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få
hjälp på 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.
Borås stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har trauman
som behöver bearbetas. Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra
aktörer för att stödja möjligheter till rehabilitering och god hälsa.
Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.

Kultur

Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt möjligheten att
ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Kulturföreningar ska stödjas för
att olika kulturer och kulturarv ska tas tillvara och lyftas fram.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för
jämlika förutsättningar att utöva dessa.

Arbetsmetoder

Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag.
Borås Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget
integrationsarbete utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna
organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad
samverka med dessa samt med andra kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns
internationella nätverk som underlättar arbetet med integrationen kan Borås Stad vara med i
sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet i integrationsarbetet.
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen
för att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt
sprida information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna
förvaltningen/egna bolaget.
I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten och integrationsråd samt
ta del av nationell och internationell kunskap.

Uppföljning

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet,
samt senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program.

Sida

1(1)

SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00049 1.2.2.0

Erik Hang
Handläggare
033 357435

Yttrande över Plan för laddinfrastruktur för elfordon
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända
svaret till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Strategisk samhällsplanering vid Stadsledningskansliet har upprättat ett förslag
till Borås Stads plan för laddinfrastruktur för elfordon. Planen innehåller förslag
till både inriktning och uppdrag.
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till att skapa förutsättningar
för och underlätta användandet av fordon som drivs av förnybara bränslen.
Lämpliga platser för etablering av laddinfrastruktur är parkeringar vid idrottsoch badanläggningar och större besöksmål såsom Borås Arena,
Stadsparksbadet, Boråshallen, Skidstadion, Kransmossen med flera.
Nämnden tillstyrker därför Plan för laddinfrastruktur för elfordon.

Beslutsunderlag
1. Remiss: Plan för laddinfrastruktur för elfordon

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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MISSIV
Datum

Instans

2018-02-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00144 1.2.2.0

Remiss: Plan för laddinfrastruktur för elfordon

Remissinstanser
1. Alla kommunala bolag och nämnder
Strategisk samhällsplanering vid Stadsledningskansliet har upprättat ett förslag
till Borås Stads Plan för laddinfrastruktur för elfordon. Planen innehåller förslag
till både inriktning och uppdrag. Förslaget skickas på remiss till kommunens
nämnder och bolag.
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 24 april 2018.
Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se gärna i både
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn.
Ange diarienummer KS 2018-00144 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.

Strategisk samhällsplanering, Stadsledningskansliet
Monica Lindqvist
Handläggare
033 357322

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Strategi
Program
• Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Plan för laddinfrastruktur för elfordon

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

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

Normerande

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: x xx 2018
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning ansvarar: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser
Dokumentet gäller till och med 2022.
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Bakgrund
Borås vision för 2025 säger att vi ska arbeta för en hållbar utveckling där de ekologiska,
sociala och ekono¬miska dimensionerna samverkar, samt att det ska finnas en stor
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det
som är bäst för en hållbar utveckling.
Inom visionsmålet Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, ingår strategin
”Vi stimulerar miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tek¬niska lösningar.”
Energi och klimatstrategin har beslutat att Borås ska vara en ledande miljökommun.
Borås Stad har stora möjligheter att påverka de lokala klimatutsläppen och kan därmed
bidra till minskade klimatutsläpp och vara en förebild.
Borås har länge arbetat för minskade klimatutsläpp och vi kan se resultat och det
är vi stolta över, men arbetet med att minska klimatutsläppen behöver intensifieras.
Borås Stads organisation bör minska sina klimatutsläpp liksom boråsarna.
Energi och klimatstrategin säger att Borås Stad ska skapa förutsättningar för förnybara
fordonsbränslen. Borås Stad ska gynna förnybara bränslen genom att använda dem i
den egna fordonsflottan och genom inköp av bilar som använder förnybara bränslen,
samt planera en infrastruktur för förnybara bränslen med exempelvis laddning av elbilar.

Plan för laddinfrastruktur för elfordon
För att underlätta för olika aktörer att våga och vilja satsa på att bygga upp anläggningar
i den fysiska miljön behövs en gemensam bild av var det är lämpligt utan att det blir för
detaljerat.
En plan för laddinfrastruktur för elfordon kan underlätta att laddplatser skapas för både
kommunens egna verksamhetsansvar och för publika behov.
Teknikutvecklingen går fort kring elektrifiering av fordon och olika aktörer bygger
egna strukturer på nationell eller regional nivå. Det finns tex vid dagligvaruhandel,
bensinstationer, i parkeringshus, vid bostadsbolag och bostadsparkeringar, i bilpooler
och cykelgarage.
En plan som är tänkt att hålla i några år framöver behöver hålla sig till inriktning och
exempel på funktioner där laddutrustning önskas i första hand, snarare än att peka ut
enskilda platser, omfattning i antal, eller typ av laddutrustning som tex s k normalladdare
eller snabbladdare.

Borås Stad | Plan för laddinfrastruktur för elfordon
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Inriktning
Laddinfrastruktur kan skapas genom att skapa kombination av ytor, laddteknik och el.
Fordon av olika slag som bussar, bilar och cyklar/mopeder kan ibland samnyttja utbudet.
Åtgärder inom egen organisation som kommunen själv ansvarar för att genomföra priroiteras.
Lämpliga platser för etablering av laddinfrasrtuktur:
•

Vid bostäder

•

Större parkeringar utanför centrum, pendelparkeringar, parkeringsanläggningar
och bilpooler

•

Större arbetsplatser eller anläggningar, tex skolor

•

Större besöksmål, befintliga och nya, tex Borås Arena, Borås Djurpark och Borås
Simarena, Resecentrum

Ansvaret för att omsätta strategi till verkligt etablerande ligger hos alla bolag och nämnder,
vilka ska titta på möjlighet och lämplighet att skapa laddplatser vid planering av elförsörjning,
ombyggnader eller nybyggnader av lokaler eller relevant infrastruktur.
Externa aktörer på en global marknad förväntas engagera sig i ökad utsträckning för att
etablera laddinfrastruktur och då ska kommunens nämnder och bolag stödja dessa och
samarbeta för att få fram bra lösningar av laddinfrastruktur, genom att tex upplåta lämplig
mark i egenskap av markägare, kanske ändra en detaljplan eller prioritera dragning av
en elledning.
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Uppdrag
Vad

Vem

När

Inventera eget behov
av laddinfrastruktur vid
de anläggningar som
förvaltningen nyttjar

Alla nämnder

Rapportera till
Lokalförsörjningsnämnden
senast 2019

Sammanställa nämndernas
behov och ta fram en plan
för lämplig utbyggnadstakt
för ägda och inhyrda
fastigheter

Lokalförsörjningsnämnden

2020

Inventera eget behov
av laddinfrastruktur vid

Alla bolag

Rapporteras till
Kommunstyrelsen i samband

de anläggningar som
verksamheten nyttjar, samt
bygga ut där det bedöms
lämpligt.

med årsredovisningar årligen till
och med 2021

I kommande översyn av
”Riktlinjer för parkering”
integrera krav som stödjer
etablering av laddplatser

Kommunstyrelsen

Senast 2021

I kommande översyn
av ”Borås Stads
parkeringsregler” integrera
åtgärder som stimulerar till
etablering av laddplatser

Samhällsbyggnadnämnden

Senast 2021

Borås Stad | Plan för laddinfrastruktur för elfordon
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se
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SKRIVELSE

Hans Andersson
Handläggare
033 357376

Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00219 2.0.1.0
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Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att godkänna svar på
revisionsrapporten samt översänder det till Stadsrevisionen.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2017 beslutat om åtgärder för att
öka jämställdheten i föreningslivet i Borås. Exempel på det är digital
närvarorapportering och digitala ansökningar om bidrag. Det innebär dels att vi
kan mäta hur mycket kvinnor respektive män genererar i bidrag samt även hur
representationen ser ut på styrelsenivå. Mycket av arbetet med jämställdhet
handlar om att synliggöra skillnaderna inom olika idrotter/verksamheter och
därefter påverka genom dialog. I och med förändringarna finns nu verktygen
för att påbörja detta arbete.
Fördelningen av halltider sker som sagts tidigare i stora block där föreningarna
själva fördelar tiderna inom blocket. Fritids- och folkhälsoförvaltningen
kommer under 2018 att göra flera stickprov för att mäta fördelningen av
kvinnor/män som tränar i våra hallar och på våra planer.
Sedan 2003 har bidraget ”Socialt riktat bidrag” funnits. Bidraget syftar till att ge
extra medel till föreningar som verkar i eller vill starta verksamhet i de socialt
utsatta områdena som definieras av välfärdsbokslutet. Den stora flyktingvågen
under vintern 2015 och våren 2016 gjorde att Fritids- och
folkhälsoförvaltningen utökade sitt stöd till dessa föreningar så det skulle finnas
möjlighet för föreningarna att ta emot alla.
Våren 2015 ansökte Fritids- och folkhälsoförvaltningen om bidrag från
Arvsfonden för ett projekt för människor med funktionsnedsättning.
Målsättningen var att öka målgruppens fysiska och sociala hälsa genom
aktiviteter i Sjuhäradshallen. Bland annat startades en idrottsskola där man
kunde prova på olika idrotter.
Förvaltningen och RFSL har ett gott samarbete som går många år tillbaka.
Stödet till RFSL är viktigt ur ett HBTQIA-perspektiv och de senaste årens
Pride-festival i Borås har varit mycket uppskattad från fler håll. RFSL i Borås
blev Årets integrationsförening 2017 för sitt arbete med nykomlingar och stöd
till nyanlända.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Verksamheten Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet har ett stort
fokus på en jämnare fördelning av resurser mellan könen då besökssiffrorna
totalt, som rapporten visar, inte ligger inom jämn könsfördelning 40/60. För att
uppnå förbättring har verksamheten infört ett systematiskt förändringsarbete
som vilar på statistik, arbetsmetoder och förhållningsätt. Statistik redovisas och
följs upp via Loggboken, ett nationellt uppföljningsverktyg inom KEKS
(Kvalitet och kompetens i samverkan, nationellt nätverk för kommunal
ungdomsverksamhet).
Bland annat genom Borås Stads sociala investeringsprojekt, En kommun fri
från våld – EKFFV, utvecklas nya arbetsmetoder och förhållningssätt. Ett led i
detta är att all personalen inom verksamheten har fått grundläggande
fortbildning om våldspreventiva metoder. Det finns vetenskapligt belagt att
generella våldspreventiva metoder och förhållningsätt ökar förutsättningarna
för trygga miljöer vilket bidrar till ökad jämställdhet. Andra verktyg/metoder
som används är machofabriken och makeequal.
Ur ett mångfaldsperspektiv fördelas verksamhetsresursen till stor del i
de socioekonomiskt svaga områdena. I dessa områden har verksamheten förlagt
flest av öppettimmarna. Den årliga brukarenkäten visar en stor mångfald bland
besökarna, exempelvis framgår att totalt sett anger 65 % att de har annan etnisk
bakgrund och 18 % anger att de har någon form av funktionsnedsättning.
Dagkoloniverksamheten i Sjömarken under sommarlovet når besökare från alla
hela Borås med olika bakgrund.

Beslutsunderlag
1. Stadsrevisionens rapport om jämställdhet och mångfald i förenings- och
kulturlivet
Beslutet expedieras till
1. Stadsrevisionen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Missiv
2017-12-11
Fritids- och folkhälsonämnden
Kulturnämnden

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD I
FÖRENINGS- OCH KULTURLIVET
Första, och andra revisorsgruppen har granskat jämställdhet och mångfald i förenings- och
kulturlivet för barn och unga.
Stadsrevisionens bedömning är att Kultur- och fritidsverksamheten riktad mot ungdomar
är ändamålsenlig, men att ytterligare analys bör göras i syfte att säkerställa att resurser
fördelas i enlighet med Kommunfullmäktiges intentioner.
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Rapport Jämställdhet och mångfald i förenings- och kulturlivet

1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Borås Stad satsar i jämförelse med andra kommuner stora resurser på kultur- och fritidsverksamhet.1
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle.
För att beviljas bidrag av Borås Stad ska föreningar vara öppna, demokratiska och könsneutrala.
Alla ska vara välkomna oavsett etnisk bakgrund. Mötesplatser ska skapas utifrån faktiska behov,
utan föreställningar om kön, förutsättningar eller bakgrund där alla känner att de får presentera
och utvecklas sina idéer. Alla barn har rätt till lika möjligheter dvs kultur- och fritidsverksamheter.

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Mot ovanstående bakgrund syftar projektet till att granska om Borås Stads satsningar på kultur- och
fritidsaktivitet för barn- och unga lever upp till intentionerna i berörda styrdokument, samt om berörda
nämnder lever upp till Borås Stads bidragsbestämmelser, ur jämställdhets och mångfaldsperspektiv.
Revisionsfrågor
• Hur arbetar Borås Stad via föreningsbidragen för att gynna jämställdhet och
jämlikhet inom kultur- och fritidsområdet?
• Hur arbetar Borås Stad med att erbjuda kulturverksamhet som är jämställd och
jämlik?
• Hur fördelas tider, och vilket arbete sker för att säkerställa jämställd och jämlik
tillgång till kommunala kultur- och fritidsanläggningar?
• Hur sker arbetet för att få boende i socioekonomiskt svaga områden att bli
föreningsaktiva?
• Vilket arbete genomförs för att öka intresset för idrott- och kulturverksamhet hos
underrepresenterade grupper?
• Vilka rutiner finns för att följa upp att de föreningar som får bidrag är
öppna, demokratiska och könsneutrala?

1.3 Avgränsningar
Granskningen omfattar kultur- och fritidsverksamhet som antingen bedrivs i kommunal regi
eller får stöd av kommunala bidrag. Granskningen avgränsas till barn- och ungdomsverksamhet.
Granskningen avgränsas till Fritids- och folkhälsonämndens och Kulturnämndens ansvarsområden.

1.4 Revisionskriterier
Granskningen utgår från Kommunallagen (1991:900) och relevanta kommunala styrdokument.
1.4.1 Kommunallagen (KL)
Enligt 6 kap. 7 § KL skall nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Enligt 2 kap 2 § KL ska kommuner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl
för något annat.

1

Källa: SCB via Kolada. Jämfört med den statistiska urvalskategorin Större städer avseende nyckeltal kostnad
fritidsverksamhet, kr/inv, samt kostnad kulturverksamhet, kr/inv.
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1.4.2 Borås Stads kulturprogram
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft. Mångfald och kvalitet ska prägla
Borås Stads kulturutbud som stärker medborgaren och staden. Avseende barn och unga är fokus
i programmet att: Barn och unga ska få uppleva kultur av hög kvalitet och ha goda möjligheter att
utveckla sitt eget skapande. Samverkan ska ske mellan kulturverksamheterna och skolan.
1.4.3 Borås Stads ungdomspolitiska program
I det ungdomspolitiska programmet framgår bl.a. att fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling
till självständiga individer.

För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar mångfald,
kreativitet och engagemang ska vi (Borås Stad)
•
•
•
•

Skapa mötesplatser för ungas faktiska behov, utan föreställningar om kön, förutsättningar
eller bakgrund, där alla känner att de får presentera och utveckla sina idéer
Uppmuntra ungas idéer och involvera dem i verksamheter
Ifrågasätta normer för att ta bort hinder för ungas möjligheter till fritid och kultur.
Stödja aktiviteter som bygger på ungdomars engagemang och ansvar

1.4.4 Borås Stads program för ett integrerat samhälle
I programmet för integration framgår bl.a. att Borås Stad ska verka 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 av samhällsutvecklingen.

Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet uppges vara en förutsättning
för att verksamheten ska inkludera alla ungdomar.
Föreningslivet uppges vara viktigt för integrationen och föreningarnas förutsättningar lyfts som
viktiga för att öka delaktigheten.
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.
1.4.5 Borås Stads bidragsbestämmelser
Bidragsbestämmelserna gäller för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar,
politiska ungdomsförbund, funktionshinderföreningar och sociala föreningar. En rad krav ställs för
att föreningar ska få bidrag, de övergripande kraven är att föreningslivet ska vara öppet, demokratiskt
och könsneutralt, där alla är välkomna oavsett etnisk bakgrund.

1.5 Ansvariga nämnder
Kulturnämnden, och Fritids- och folkhälsonämnden, är ansvariga för att verksamheten lever upp
till program och bestämmelser antagna av Kommunfullmäktige.

1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Olof Fredholm vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är
Anna Sandström vid Revisionskontoret.

1.7 Metoder
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer med tjänstemän vid berörda
förvaltningar.
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2 Granskningsresultat
Borås Stad satsar i jämförelse med andra kommuner stora resurser på kultur- och fritidsverksamhet.
Kostnad för fritidsverksamhet avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt
fritidsgårdar oavsett regi. Kostnad allmän fritidsverksamhet avser allmän verksamhet inom fritidsområdet
inklusive stöd till fritidsföreningar (ej äldre och handikapporganisationer). Idrotts- och fritidsanläggningar
samt fritidsgårdar redovisas särskilt som egna verksamheter. Kostnad kulturverksamhet avser stöd till
föreningar, bibliotek, musikskola etc. per invånare. Det har inte de senaste åren genomförts någon
kultur- och fritidsvaneundersökning riktad mot barn- och unga.
2014
Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv

Kostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv

Kostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv

2016

Borås

2 403

2 403

2 430

Större städer (ovägt medel)

1 914

1 943

1 986

Övriga Sjuhärad (ovägt medel)

1 099

1 150

1 147

Borås

390

368

355

Större städer (ovägt medel)

356

319

325

Övriga Sjuhärad (ovägt medel)
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv

2015

241

276

262

Borås

1 770

1 705

1 749

Större städer (ovägt medel)

1 355

1 367

1 385

Övriga Sjuhärad (ovägt medel)

891

910

924

Borås

923

881

930

Större städer (ovägt medel)

606

612

632

Övriga Sjuhärad (ovägt medel)

155

147

154

Tabell 1.2
Jämställdhet
Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön. Jämställdhet definieras
vanligtvis som att kvinnor och män (flickor och pojkar) ska ha samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter inom livets alla områden. Ur ett kvantitativt perspektiv anses en jämn könsfördelning
råda då andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare.3
Intervjuade menar att en jämnare könsfördelning trots detta i regel är eftersträvansvärt.
Mång fald
Till skillnad från jämställdhet finns det inget enhetligt begrepp som definierar mångfald. Mångfald
handlar om likheter och olikheter. Med utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap 1 §,
handlar mångfaldsarbete om att motverka diskriminering, och på andra sätt främja lika rättigheter
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

2.1 Föreningsbidrag
För att föreningar inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde ska bli
bidragsberättigade krävs att de är öppna, demokratiska och könsneutrala, och att alla är
välkomna oavsett etnisk bakgrund. Fritid- och folkhälsonämnden (och dess förvaltning)
handlägger föreningsbidrag för ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar,
politiska ungdomsförbund, funktionshinderföreningar och sociala föreningar. I Borås Stads
bidragsbestämmelser finns fastställda regler för när föreningar kan beviljas bidrag. Cirka 75
% av Fritids- och folkhälsonämndens föreningsbidrag riktas mot ungdomsföreningar. Fritids-

2

Källa Kolada (SCB)

3

Källa: http://www.jamstall.nu/fakta/jamstalldhet/ information hämtad 2017-11-21
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och folkhälsoförvaltningen uppger att de inte kan ställa krav på att föreningarnas jämställdhetsarbete,
däremot kommer de under 2018 kartlägga hur fördelningen ser ut i styrelserna för att därefter
upplysa föreningar med en ojämn styrelsesammansättning.
2.1.1 Bidrag till ungdomsföreningar
Som ungdomsföreningar räknas idrottsföreningar, religiösa föreningar, scoutföreningar och
övriga ungdomsföreningar. Bidrag delas också ut till politiska ungdomsföreningar, de ingår inte
i nedanstående uppföljning. Ungdomar kan också vara bidragsberättigade medlemmar i andra
föreningskategorier, dessa redovisas inte här.
Föreningstyp
Idrotts

Pojkar

Flickor

Totalt

Andel pojkar

Andel flickor

9994

7569

17563

57%

43%

Religiösa

920

1004

1924

48%

52%

Nykterhets

199

221

420

47%

53%

Scouter

178

151

329

54%

46%

Övriga

492

485

977

50%

50%

Totalt

11783

9430

21213

56%

44%

Tabell 2.4
Generellt är pojkar mer föreningsaktiva jämfört med flickor. 57 % av de bidragsberättigade medlemmarna
inom idrottsföreningarna var år 2016 pojkar. Andelen flickor är högre inom övriga föreningskategorier
och totalt sett var år 2016 56 % av de bidragsberättigade medlemmarna pojkar. Samtliga av de jämförda
föreningskategorierna har en könsfördelning inom ramen 40/60%. Underlagen bygger på föreningarnas
ansökningar om föreningsbidrag, summan som redovisas visar ”medlemskap” och inte enskilda
individer. Många flickor och pojkar är medlemmar i flera föreningar. Föreningarna väljer själva hur
de vill fördela resurserna mellan könen och det är i dagsläget frivilligt att rapportera könstillhörighet
på genomförda aktiviteter. Från och med 2018 kommer Fritids- och folkhälsoförvaltningen begära att
föreningarna redovisar könsfördelning på bidragsberättigade aktiviteter, först då kommer det gå att räkna
fram hur föreningsbidragen fördelas per kön. Kommunens totala bidrag till ungdomsorganisationer
var år 2016 28,9 Mkr.5 Under förutsättning att bidragen fördelas i enlighet med andelen flickor
respektive pojkar som medlemmar, gick 15,9 Mkr av föreningsbidragen till pojkar och 12,5 Mkr
av föreningsbidragen till flickor.

4
5

Period 2016 källa verksamhetssystem
Källa: Föreningsbidrag 2016, Borås Stad Fritids- och folkhälsonämnden , 423 tkr till politiska ungdomsförbund
och 120 tkr till Borås ungdomsallians som avräknas summan 29,9 Mkr innan könsfördelning görs.
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2014
Idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet, andel (%)

Idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet (%)

Idrotsföreningar mee varken pojk- eller flickdominerad verksamhet (%)

2015

2016

Borås

16

19

18

Större städer (ovägt medel)

20

20

20

Övriga Sjuhärad (ovägt medel)

21

22

21

Borås

59

58

59

Större städer (ovägt medel)

57

57

57

Övriga Sjuhärad (ovägt medel)

56

58

57

Borås

25

23

23

Större städer (ovägt medel)

23

23

23

Övriga Sjuhärad (ovägt medel)

23

23

23

Tabell 3.6
Utifrån statistik över LOK-stöd till föreningarna går det att konstatera att Borås idrottsföreningar
generellt är mer pojkdominerade jämfört med kategorin Större städer och Övriga Sjuhärad. Skillnaderna
är dock relativt små.
Sammanfattningsvis konstateras att andelen pojkar av medlemsantalet i föreningarna är högre
i jämförelse med flickor.
2.1.2 Uppföljning av föreningsbidrag
För att Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska bevilja föreningsbidrag ska det till ansökan bifogas
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning,
revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelsesammansättning och en förteckning
över de kommunala bidrag föreningen fått under året.

Utifrån en rimlighetsbedömning gör sedan Fritids- och folkhälsoförvaltningen kontroller. Förvaltningen
uppger att de inte har möjlighet att kontrollera alla uppgifter som föreningarna kommer in med.
Under 2017 polisanmälde Borås Stad en av föreningarna som fick föreningsbidrag, orsaken var
misstanke om fusk med närvarokort. I detta arbete fick Fritids- och folkhälsonämnden stöd av CKS.7
Sammanfattningsvis konstateras att det utifrån granskningen inte kommit fram några uppgifter
som tyder på att Fritids- och folkhälsonämnden har bristfälliga rutiner avseende granskning av
bidragsberättigade föreningar.
2.1.3 Fördelning av halltider
Fördelning ishallstid

Flickor

Flick/pojkdominerad idrott

Tabell 4.

42%

Pojkar
58%

8

Borås Stad har i nationell jämförelse ett stort utbud av idrottslokaler, undantaget ishallar. Lokalerna
är relativt väl fördelade över kommunen, och lokalerna finns i såväl socioekonomiskt starka, såväl
socioekonomiskt svaga områden. Under 2017 kartlades hur istiderna fördelades mellan konståkning
(flickdominerad idrott) och ishockey (pojkdominerad idrott). Kartläggningen visade att konståkningen
fick 42 % av tiderna medan ishockeyn fick 58 % av istiderna. Fördelningen ligger i stort sett i linje
med de berörda föreningarnas medlemsantal.
6

Källa Kolada, Andel idrottsföreningar med flick/pojk/varken pojk/flickdominerad verksamhet som får statligt LOKstöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). Med flick/pojkdominerad verksamhet avses att ena könet svarar för mer än 60 %
av de inrapporterade aktiviteterna
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Föreningarna väljer själva hur de vill fördela tilldelade träningstider inom föreningen, mellan kön
och mellan åldrar. I dagsläget vet inte Fritids- och folkhälsoförvaltningen hur halltiderna fördelas
mellan könen. Under 2018 planerar Fritids- och folkhälsoförvaltningen att genomföra stickprov
avseende hur föreningarna fördelar tiderna internt.
Sammanfattningsvis konstateras att Fritids- och folkhälsoförvaltningen inte vet exakt hur halltiderna
fördelas mellan könen. Det stickprovet som genomfördes avseende istider visade på acceptabel
fördelning mellan flick- respektive pojkdominerad idrott.
2.1.3 Arbetet med att öka föreningsdeltagandet bland underrepresenterade grupper
Fritids- och folkhälsoförvaltningen uppger att föreningarna generellt är dåliga på att fånga upp barn
och unga med funktionsnedsättning. Förvaltningen planerar i samverkan med FUB9 att inleda ett
arbete för att få fler föreningar att ordna aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning
för att på så sätt göra det lättare för målgruppen att bli en del av det ordinarie föreningslivet.

Idrottsskolan
I strävan efter att få fler barn att ägna sig åt idrott erbjuder Fritids- och folkhälsoförvaltningen
idrottsskola för flickor och pojkar i år 1-3. Syftet är att ge barnen möjlighet att röra på sig, och kanske
hitta en framtida idrottsaktivitet. Under första året är verksamheten ledd av vårdnadshavare, åren efter
leds verksamheten av de involverade föreningarna i samverkan med vårdnadshavare. Verksamheten
kostar 100 kronor per år och uppges bidra till att fler barn börjar idrotta på sin fritid. Det finns en
särskild idrottsskola för barn med funktionsnedsättningar.
Sports for you
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar särskilt med att få barn och unga i socioekonomiskt svaga
områden att bli föreningsaktiva bl.a. genom Sports for you som sker i samarbete med föreningslivet,
SISU och Arbetslivsförvaltningen. Sports for you syftar till att ge unga möjlighet att prova på sporter
i sitt närområde. Arbetet uppges fungera relativt väl och en särskilt prioriterad målgrupp är flickor.
Sammanfattningsvis konstateras att Fritids- och folkhälsoförvaltningen bedriver ett aktivt arbete i
samverkan med föreningslivet i syfte att få fler barn och unga att bli en del av ett aktivt föreningsliv.
Förvaltningen planerar i samarbete med FUB arbeta för att barn och unga med funktionsnedsättning
lättare kan bli en del av det ordinarie föreningslivet.

2.2 Öppen ungdomsverksamhet
2.2.1 Fritidsgårdsverksamhet
Period
jan–sep 2017

Flickor
27,6%

Pojkar

Annan könsidentitet

72,1%

0,4%

Tabell 5.10
Den öppna fritidsgårdsverksamheten ska vara tillgänglig för alla invånare i åldern 10-18 år. För
att delta i aktiviteterna krävs ett gårdskort som kostar 25 kronor per år. All verksamhet ska vara
drogfri. Totalt finns det sexton fritidsgårdar varav tretton drivs i kommunal regi och tre som drivs
i annan regi med bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden. Fritidsgårdarna är relativt väl spridda
över kommunen.
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Sedan Stadsdelsförvaltningarna upphört är fritidsgårdarna samlade under Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och i samband med omorganisationen har förvaltningen börjat redovisa
besöksstatistik på likartat sätt. Statistiken uppges inte vara helt tillförlitlig. Under perioden januariseptember 2017 (sommarlovet ej inräknat) hade de kommunala fritidsgårdarna nästan 40 000 besök.
27,6 % av besökarna var flickor och 72,1 % av besökarna var pojkar. 0,4 % av besökarna uppgav
annan könsidentitet. Den fritidsgård med högst andel flickor som besökare var Fritidsgården
Ridhuset där nästan alla besök var av flickor, och den fritidsgård med minst andel flickor var
Hässlehus fritidsgård där 12,4 % av besökarna var flickor.
Representanter för fritidsgårdarna uppger att det är en utmaning att locka flickor till verksamheten.
Representanter för vissa av fritidsgårdarna menar att utomstående fortfarande har bilden av att
fritidsgårdarna fortfarande syftar till att verka brottsförebyggande. De intervjuade menar dock
att grunduppdraget idag är att främja barn och ungas utveckling. Norrbyhuset är den fritidsgård
i kommunen som lyckats bäst med att nå en jämn könsfördelning (41,4 % flickor). Enhetschefen
för Norrbyhuset menar att de genom aktiva insatser riktade mot flickor, f räscha lokaler, hög
vuxennärvaro och nolltolerans mot kränkningar gjort att flickorna trivs på fritidsgården. Ytterligare
framgångsfaktorer som lyfts är kunnig personal, planerade aktiviteter och våldspreventivt arbete.
Även den andra fritidsgården som enhetschefen ansvarar för har börjat få en högre andel flickor
som besöker verksamheten.
Några av de intervjuade upplever att det är en stor utmaning att nå flickor och pojkar med funktionshinder
då det är svårt att erbjuda aktiviteter där de känner sig trygga.
Representanter för fritidsgårdarna menar att de på totalen har besökare från hela Borås.
Under förutsättning att resurserna fördelas i enlighet med andelen flickor respektive pojkar som
besöker verksamheten i den kommunala verksamheten, gick 24,4 Mkr av resurserna till pojkar och 9,3
Mkr av resurserna till flickor, 102 tkr av resurserna riktades mot besökare med annan könsidentitet.11
Sammanfattningsvis konstateras att fritidsgårdarna främst når pojkar, men att det finns framgångsrika
exempel på fritidsgårdar inom kommunen som lyckas med att höja andelen flickor i verksamheten.
2.2.2 Skatehallen
Flickor
Uppskattad andel aktiva åkare

5,0%

Pojkar
95,0%

Tabell 6.12
Skatehallen drivs i kommunal regi. Hallen är öppen för allmänheten måndag till fredag 15.00-21.30.
Två timmar i veckan är reserverat för flickor. Engångsbesök kostar 50 kr (första besöket är gratis),
klippkort 10 gånger kostar 400 kr och årskort kostar 1000 kr. Flickor åker gratis på tjejtider. Lördagar
och söndagar bedrivs föreningsverksamhet i lokalen. Skatehallen arbetar aktivt för att få fler aktiva
tjejer i verksamheten, bl.a. genom läger och genom att försöka engagera kvinnliga förebilder, men
arbetet går trögt. Fritids- och folkhälsonämnden har tidigare haft en nämndindikator som mätte
hur många årskort som såldes till flickor. Måttet bedömdes inte som relevant då flickor åker gratis
på tjejtider. Skatehallen planeras att byggas ut, och i samband med utbyggnaden planeras för en
klättervägg, klättring uppges attrahera flickor i högre utsträckning jämfört med skate- och BMX
åkning.
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Skatehallen uppger att det är svårt att locka besökare med utländsk bakgrund till verksamheten,
orsaken uppges dels, vara att avgifterna är relativt höga, men också att Skate- och BMX är sporter
med relativt höga materialkostnader. Viss utlåningsutrustning finns.
Under förutsättning att resurserna fördelas i enlighet med andelen flickor respektive pojkar som
besöker verksamheten, gick 2,6 Mkr av resurserna till pojkar och 138 tkr av resurserna till flickor.
Sammanfattningsvis konstateras att verksamheten i princip enbart når pojkar med en socioekonomiskt
stark bakgrund.
2.2.3 Brygghuset
Tjejer 16–29 år
jan–sep 2017
Besökare
Andel flickor/pojkar

Killar 16–29 år

Annan identitet 16–29 år

Antal besökare/

Antal

Antal besökare/

Antal

Antal besökare/

Antal

deltagare

arrangörer

deltagare

arrangörer

deltagare

arrangörer

2582

374

3398

498

16

10

43,1%

42,4%

56,7%

56,5%

0,3%

1,1%

Tabell 7.13
Brygghuset är en Do-It-Yourself-arena för unga från 16 år. Idén är att den unga står för verksamheten
och Brygghuset för lokalen. Unga mellan 16-29 får i de flesta fall boka lokalerna kostnadsfritt.
Verksamheten uppger att de hittat rätt under 2017, och att de når ut till fler än tidigare. Verksamheten
uppger att de arbetar för att alla i målgruppen ska känna att Brygghuset är deras arena. Man har
riktad information mot samtliga gymnasieskolor i kommunen och uppger att de har besökare och
arrangörer från hela kommunen med olika socioekonomisk bakgrund. Brygghuset har en relativt
jämn könsfördelning. Verksamheten uppger att statistiken inte är helt tillförlitlig.
Under förutsättning att resurserna fördelas i enlighet med andelen flickor respektive pojkar som
besöker verksamheten, gick 2,3 Mkr av resurserna till pojkar och 1,8 Mkr av resurserna till flickor,
12 tkr av resurserna riktades mot besökare med annan könsidentitet.14
Sammanfattningsvis konstateras att verksamheten har en relativt jämn könsfördelning, och att
verksamheten arbetar för att nå ut till ungdomar från hela kommunen.
2.2.5 Kulturskolan
Flickor
Andel flickor/pojkar

Pojkar

55%

45%

Tabell 8.15
Borås Kulturskola har kurser i sju konstnärliga ämnen. Cirka 5 250 elever deltar i verksamheten
(inklusive säljverksamhet). Kulturskolan har utöver undervisning i egna lokaler undervisning på
11 skolor, gratis undervisning i filialer på åtta skolor, samt Fristad Musikskola som är en enhet i
Kulturskolans verksamhet.
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Kulturskolan strävar efter att ge alla barn och ungdomar en likvärdigvärdig möjlighet att delta i
verksamheten. Samtliga barn i årskurs 1 i kommunens skolor får under ett så kallat Kulår under
sammanlagt 30 veckor besök i sin klass av två lärare från Kulturskolan, eleverna får prova på
instrument och testa Kulturskolans olika ämnen.
För att få fler flickor och pojkar från en socioekonomiskt svag bakgrund att delta i Kulturskolans
verksamhet bedrivs kostnadsfri verksamhet på åtta grundskolor där det går många elever med svag
socioekonomisk bakgrund. Verksamheten finansieras av Grundskolenämnden.
För elever som inte går i skola på någon av de kostnadsfri undervisning har Kulturskolan en avgift
på 300 kronor per termin, därtill tillkommer en eventuell instrumenthyra på 200 kronor för
musikundervisning och för bild/serieteckning och textil design 200 kronor i materialkostnad.
Kulturskolan framhåller Kulåret och filialerna som orsaker till att verksamheten har en relativt
jämn könsfördelning.
Kulturskolan arbetar för att nå alla barn och ordnar undervisning för flickor och pojkar med
funktionsnedsättning. De driver i samarbete med DHR en teatergrupp för målgruppen.
Under förutsättning att resurserna fördelas i enlighet med andelen flickor respektive pojkar som
besöker verksamheten, gick 11,7 Mkr av resurserna till pojkar och 14,3 Mkr av resurserna till flickor.16
Sammanfattningsvis konstateras att andelen flickor är högre än andelen pojkar i verksamheten,
och att viss verksamhet finns riktad mot socioekonomiskt svaga områden och mot flickor och pojkar
med funktionsnedsättning.
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3 Bedömningar
Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stad i nationell jämförelse satsar relativt stora resurser på
föreningslivet och fritidsaktiviteter för barn och unga, och Borås Stad bedriver ett aktivt arbete
för att få fler barn att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Fritids- och folkhälsoförvaltningen och
Kulturförvaltningen är medvetna om de utmaningar som finns i verksamheten ur ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att Fritids- och folkhälsonämnden
ytterligare utvecklar analysen av fritidsaktiviteter för att öka kunskapen om vad det är som hindrar
olika grupper av barn och unga att delta i olika fritidsaktiviteter.
Kulturskolans verksamhet är flickdominerad och Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet är
pojkdominerad. Även om de flesta verksamheter ligger inom vad som anses vara en jämn könsfördelning
(40/60 procent), bedömer vi att det finns skäl att ytterligare analysera kring hur pengar och halltider
fördelas per kön. För de verksamheter som jämförts satsas drygt 18,9 Mkr (av totalt 95,1 Mkr) mer
på pojkars fritidsaktiviteter jämfört med flickors . Om utgångspunkten att Borås Stads verksamheter
ska ha en jämn könsfördelning behöver åtgärder vidtas avseende verksamheten på fritidsgårdarna
och i Skatehallen. Goda exempel kring hur en jämnare könsfördelning kan uppnås finns inom
fritidsgårdsverksamheten.
Stadsrevisionen bedömer att det finns anledning att analysera hur resurser fördelas ur ett
mångfaldsperspektiv; hur resurser fördelas till barn och unga med funktionsnedsättningar (synliga
och osynliga), mellan socioekonomiskt svaga och starka områden, och fördelning ur ett HBTQIAperspektiv.
Ett sätt att få ytterligare insikt i vad barn och unga gör på sin fritid, och vad de skulle vilja göra är att
genomföra en fritidsvaneundersökning som syftar till att ta reda på vad barn och unga vill göra på
sin fritid och hur väl de satsningar som genomförs speglar barn och ungas efterfrågan på aktiviteter.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Kultur- och fritidsverksamheten riktad mot
ungdomar är ändamålsenlig, men att ytterligare analys bör göras i syfte att säkerställa att resurser
fördelas i enlighet Kommunfullmäktiges intentioner.

Ola Sabel
Revisionschef
certifierad kommunal revisor

Olof Fredholm
Granskningsledare
Kommunal yrkesrevisor
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4 Källor
Lagar och förordningar
Kommunallagen (1991:900)
Diskrimineringslagen (2008:567)
Kommunala styrdokument
Borås Stads bidragsbestämmelser,
Borås Stads ungdomspolitiska program
Borås Stads program för ett integrerat samhälle
Borås Stads kulturprogram
Statistik
Statistik och nyckeltal är antingen inhämtad via intervjuer med verksamhetsrepresentanter, eller
via Kolada.
Intervjuer
Intervju 1, med representant för Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet, 2017-10-12
Intervju 2, med representant för Skatehallen, 2017-10-19
Intervju 3, med representant för Kulturskolan, 2017-10-20
Intervju 4, med representant för Fritidsgård, 2017-10-27
Intervju 5, med representant för Brygghuset, 2017-10-31
Intervju 6, med representanter för Föreningsenheten och Förvaltningsledning Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, 2017-11-01
Intervju 7, med representanter för Förvaltningsledning Kulturförvaltningen, 2017-11-06
Intervju 8, med representant för Process och utvecklingsenhet, 2017-11-08
Intervju 9, med representant för Fritidsgård, 2017-11-09
Intervju 10, med representant för Fritidsgård, 2017-11-09
Hemsidor:
Http://www.jamstall.nu
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Stadsrevisionens sammantagna bedömning
är att Kultur- och fritidsverksamheten riktad mot ungdomar
är ändamålsenlig, men att ytterligare analys bör göras i
syfte att säkerställa att resurser fördelas i enlighet med
Kommunfullmäktiges intentioner.

Borås Stad satsar i jämförelse med andra kommuner stora resurser
på kultur- och fritidsverksamhet. Det kulturella perspektivet
ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat
samhälle. Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads satsningar
på kultur- och fritidsaktivitet för barn- och unga lever upp
till intentionerna i berörda styrdokument, samt om berörda
nämnder lever upp till Borås Stads bidragsbestämmelser, ur
jämställdhets och mångfaldsperspektiv.
Bedömningar
Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stad i nationell jämförelse
satsar relativt stora resurser på föreningslivet och fritidsaktiviteter
för barn och unga, och Borås Stad bedriver ett aktivt arbete
för att få fler barn att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen
är medvetna om de utmaningar som finns i verksamheten ur
ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Stadsrevisionen
bedömer det som väsentligt att Fritids- och folkhälsonämnden
ytterligare utvecklar analysen av fritidsaktiviteter för att öka
kunskapen om vad det är som hindrar olika grupper av barn
och unga att delta i olika fritidsaktiviteter.

Kulturskolans verksamhet är flickdominerad och Fritids- och
folkhälsonämndens verksamhet är pojkdominerad. Även om
de flesta verksamheter ligger inom vad som anses vara en jämn
könsfördelning (40/60 procent), bedömer vi att det finns skäl att
ytterligare analysera kring hur pengar och halltider fördelas per
kön. För de verksamheter som jämförts satsas drygt 18,9 Mkr
(av totalt 95,1 Mkr) mer på pojkars fritidsaktiviteter jämfört
med flickors. Om utgångspunkten att Borås Stads verksamheter
ska ha en jämn könsfördelning behöver åtgärder vidtas avseende
verksamheten på fritidsgårdarna och i Skatehallen. Goda exempel
kring hur en jämnare könsfördelning kan uppnås finns inom
fritidsgårdsverksamheten.
Stadsrevisionen bedömer att det finns anledning att analysera
hur resurser fördelas ur ett mångfaldsperspektiv; hur resurser
fördelas till barn och unga med funktionsnedsättningar (synliga
och osynliga), mellan socioekonomiskt svaga och starka områden,
och fördelning ur ett HBTQIA-perspektiv.
Ett sätt att få ytterligare insikt i vad barn och unga gör på
sin fritid, och vad de skulle vilja göra är att genomföra en
fritidsvaneundersökning som syftar till att ta reda på vad
barn unga vill göra på sin fritid och hur väl de satsningar som
genomförs speglar barn och ungas efterfrågan på aktiviteter.
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SKRIVELSE

Marie-Louise Bengtsson
Handläggare
033 357186

Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00021 1.1.3.1

Svar på motion av Marie Fridén (M) avseende
Tillgänglig fritid
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna yttrande över motion av
Marie Fridén (M) avseende Tillgänglig fritid samt översänder det till
Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Marie Fridén lyfter i sin motion ”Tillgänglig fritid” fram många viktiga frågor
för fritidsgårdsverksamheten/Öppen ungdomsverksamhet inom Borås Stad
som jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet. Dessa frågor är redan i dag
prioriterade men som motionären beskriver behöver exempelvis
jämställdhetsresultaten avseende jämn könsfördelning bland besökarna
förbättras.
I dagsläget har några enheter lyckats bra med en jämn könsfördelning bland
besökarna medan det finns en förbättringspotential hos andra. En av styrkorna
med en väl fungerande fritidsgård är kontinuitet som bland annat innebär att
ungdomarna vet att gården är öppen fastställda och återkommande tider. Detta
främjar besökarnas möjlighet till delaktighet i allt som rör gården vilket innebär
att de får en känsla av tillhörighet, vilket har många positiva effekter. Många
anser också att fritidsgårdarna har en kompensatorisk uppgift och är därför
placerad i områden som anses ha störst behov av en sådan.
En mobil enhet kan ha svårt att tillhandahålla de styrkor som nämns ovan. Det
finns en risk att verksamheten till största delen består av anordnade aktiviteter
och att det finns mindre tid för exempelvis delaktighet och värdegrundsarbete.
En utbildad fritidsledare har en bred kompetens som innebär mycket mer än att
ordna ”aktiviteter” och det är viktigt att denna kompetens utnyttjas på bästa
sätt.
Begreppet Öppen ungdomsverksamhet syftar till, vilket motionären också
belyser, att lyfta fram möjligheten att också verka utanför fritidsgårdens fyra
väggar. Erfarenhet från exempelvis ungdomsledarutbildningar och den
sommarlovsverksamhet vi arrangerar visar att fördelningen mellan könen kan
bli jämnare om verksamheten vid vissa tillfällen flyttar från befintlig fritidsgård.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Det finns ett uppdrag inom förvaltningen att se över Öppen
ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet. I detta sammanhang kan också
idén om mobil fritidsgårdsverksamhet ingå.
Beslutsunderlag
1. Motionen av Marie Fridén (M)
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

MOTION

2017-12-19
Tillgänglig fritid

En fritidsgård är en lokal för någon form av organiserad fritidsverksamhet, ofta ledd av en
fritidsledare. Ungdomar kan där ägna sig åt exempelvis olika typer av sport, sällskapsspel
eller musikutövning. I Borås finns det 14 kommunala fritidsgårdar. Borås är en vidsträckt
kommun och fritidsgård är av olika anledningar otillgänglig för många ungdomar i vår
kommun.
Flera kommuner i vårt avlånga land har valt att inrätta mobila enheter för att råda bot på
otillgängligheten till en aktiv fritid.
Att arbeta mobilt innebär att ungdomsarbetare förflyttar sig för att möta unga och att stötta
ungas idéer i vad de vill göra där det är mest lämpligt för ungdomarna. Den mobila
verksamheten utgår från uppsökande arbete genom skolor och andra arenor för unga. Här
möts man och kan fånga in ungas idéer och intressen samt skapa kontakt. Ungas förslag
på vad man vill göra på fritiden undersöks tillsammans med ungdomarna och det som är
möjligt planeras och genomförs tillsammans precis som annan öppen verksamhet.
En mobil verksamhet där fordon och personal står i fokus måste profileras tydligt med rätt
känsla och utrustas på ett smart sätt för att attrahera och fungera. Den mobila
ungdomsgården kompletteras genom att befintliga lokaler i till exempel skolor,
samlingslokaler i hela kommunen inventeras och görs tillgängliga.
Stadsrevisionen har granskat om Borås stad lever upp till riktlinjerna för jämställdhet och
mångfald när det gäller kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga. Det är en dyster
läsning. Borås stad satsar 19 miljoner mer per år på fritidsaktiviteter för pojkar än på
flickors intressen. Stadsrevisionen kräver skärpning. Vi kan konstatera att bland
fritidsgårdarnas cirka 40 000 besökare i Borås januari-september i år var 72 procent
pojkar. Kanske kan en mobil enhet ha fokus även på att nå den andra hälften av
ungdomarna - flickorna, genom att finnas på plats där de känner sig välkomna.
Med stöd av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktig att besluta:
- ge Fritid- och folkhälsonämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en mobil
fritidsgård

Marie Fridén (M)
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SKRIVELSE

Hans Andersson
Handläggare
033 357376

Datum

Instans

2018-04-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00018 1.1.3.1

Svar på motion från Anna Svalander (L) om jämställd
idrott
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna yttrandet samt översänder
det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Liberalerna i Borås har skrivit en motion om jämställd idrott. Motionären vill
bland annat att Fritids- och folkhälsonämnden kartlägger hur alla bidrag
fördelas och att resultatet används som styrmedel av föreningslivet i Borås.
Samt att det tas fram en policy för stöd till enskilda elitidrottare samt att Borås
Stad gör en jämställdhetscertifiering av bidrag och resurser till idrottsrörelsen.
Ärendet i sin helhet
Enligt nyligen framtagen statistik är jämställdheten bland idrottsföreningar i
Borås ganska god, 47 % tjejer och 53 % killar, om man räknar bort fotbollen.
Fotbollen är den i särklass största idrotten både för killar och tjejer och
påverkar i hög grad den totala fördelningen av deltagartillfällen. Inom fotbollen
är deltagartillfällena fördelade på 24 % tjejer och 76 % killar och medräknat i
den totala statistiken blir fördelningen 37 % tjejer och 63 % killar. Bland de
största idrotterna i Borås som domineras av kvinnor finns ridning, konståkning,
friidrott och gymnastik. Idrotter som domineras av män är ishockey, innebandy,
fotboll och basket. Idrotter som hamnar i intervallet 40-60 % är tennis,
handboll och simidrott1. Tittar man på hela föreningslivet i Borås ser man att
medlemskapet är relativt jämt fördelad, 46 % kvinnor och 54 % män. I
föreningarnas styrelser finns det en överrepresentation av personer mellan 3650 år samt över 65 år. Sju av tio ordförande är en man och drygt sex av tio
sekreterare är en kvinna2 . Från och med 2018 har Fritids- och
folkhälsoförvaltningen gått över till en helt digital redovisning av medlemmar
och aktiviteter vilket betyder att vi kan lämna den här typen av redovisning
varje år.
Borås Stad har en lång tradition av generösa föreningsbidrag. Detta är en
förutsättning för att föreningarna ska kunna föra en långsiktig planering och
vara en stabil part att samverka med. Överenskommelsen som undertecknades
mellan Borås Stad och civilsamhället bygger på en gemensam värdegrund och
säkerställer bland annat att vi kan mötas i dialog på lika villkor. Det är utifrån
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denna värdegrund som föreningsbidragen ska utformas och inte enligt särskilda
styrmedel baserat på faktorer som har en längre och mer djupgående
problematik än förhållandet mellan män och kvinnor i föreningslivet i Borås.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2017 dragit igång en satsning på
elitidrottande kvinnor i individuella idrotter. Projektet syftar till att utveckla
redan talangfulla kvinnor genom att erbjuda föreläsningar kring sponsring,
mental träning, fysträning med mera. Projektet syftar också till att kvinnorna
själva delar med sig av sina egna erfarenheter för att stärka varandra.
Förhoppningsvis kan detta vara ”tungan på vågen” som gör att fler vågar ta
steget full ut och satsa på sin idrott. En kvinnlig projektledare leder arbetet.
Malmö Stad samarbetar med Fair Pay som ”är en stiftelse som arbetar för att
alla människor ska få idrotta på lika villkor. De bidrar med praktiska lösningar
och kunskap för att göra samhället mer jämlikt och hållbart för alla”. De
erbjuder kartläggningar, rådgivning, konsultuppdrag, certifiering och
föreläsningar och vänder sig till organisationer, företag och kommuner. Fritidsoch folkhälsoförvaltningen är positiv till det arbete som Malmö Stad gör
tillsammans med Fair Pay och kommer att kontakta båda parter för mer
information.
Beslutsunderlag
1. Motion från Liberalerna om jämställd idrott
2. Redovisning, jämställt föreningsliv
3. Statistik LOK-stöd 2016
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
Källanvisning
1. RF LOK-stöd 2016
2. Fritids- och folkhälsoförvaltningens egen undersökning våren 2017.

Motion från Liberalerna om jämställd idrott
Borås Stad har fått pris för arbetet med bredditdrott, något som vi skall vara stolta över. Staden ligger dock långt
efter när det gäller elitsatsningar och riskerar att hamna ännu längre efter om inget görs!
Borås, med 110.000 invånare har inte något damlag i någon sport på elitnivå och Borås hamnar sist av 25 liknande
städer i Sverige (enligt en sammanställning av Borås Tidning 2015) när det gäller damidrott. Det finns nästan inte
några enskilda elitidrottande damer i Borås och det tyder på ett strukturellt problem. Vem prioriteras i stadens
budgetar? Finns det modeller för fördelning av resurser som stödjer damer/flickor och hur följs fördelningen av
resurser upp?
Enligt Borås Stads program för jämställdhet skall staden ”...verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett
jämställdhetsarbete som ska omfatta medborgare, anställda och förtroendevalda i Borås. Jämställdhetsarbete
innebär en kritisk granskning av den egna verksamheten och en förändring av strukturer, som kan verka
skrämmande. Att ifrågasätta maktfördelning och inflytande berör och upprör. Samtidigt är det en möjlighet att ta till
vara både kvinnors och mäns kunskap och erfarenheter, och erbjuda likvärdig service till alla medborgare".
Detta förhållningssätt borde också genomsyra alla de bidrag och resurser som används till idrott och folkhälsa och
som fördelas till alla idrottsföreningar i form av bidrag, reklam och marknadsföringsbidrag.
Hur ser den totala fördelningen av bidrag och resurser till idrottsrörelsen i Borås ut i ett jämställdhetsperspektiv?
Vilka krav ställer Borås Stad på idrottsföreningar när det gäller jämställd fördelning av pengar, resurser,
representation i beslutande organ/styrelser? Vilken uppföljning sker av jämställdhetsfrågor? Vilken styrning kan ske
med hjälp av bidragen? Är det OK för Borås Stad att stödja föreningar som medvetet utestänger folk från sin
verksamhet pga av kön?
I många kommuner runt om i landet pågår arbete med att kartlägga och förändra system och strukturer. Malmö har
nyligen jämställdcertifierats. Örebro har nyss uppdaterat och tagit fram nya regler för hur de kan stödja enskilda
idrottare och dessutom fördela stödet jämställt. I andra städer använder man också bidragsfördelning som ett
styrmedel för att styra föreningar i önskad riktning och det borde vara genomförbart även i Borås.
Att det finns enskilda idrottare från Borås som lyckas nå eliten är ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads varumärke.
Tyvärr så finns det idag inget stöd eller några medel avsatta för att stödja enskilda idrottare, något som det finns i
flera andra kommuner där man insett marknadsvärdet av elitidrottare.
Liberalerna föreslår att :
Borås stad kartlägger hur samtliga resurser till idrottsrörelsen fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv. Det gäller alla
former och fördelning av bidrag, fördelning av halltider och plantider, annonser, reklam och marknadsföringsbidrag
samt olika former av utbildningsbidrag, arbetsmarknadsbidrag eller andra transfereringar.
Att det utifrån kartläggningen sätts upp tydliga mål för en jämställd fördelning, att regler och system för bidrag och
resurser stödjer en jämställd fördelning, samt att mål och utfall följs upp årligen så att bidragen kan användas också
som styrmedel för att uppnå en mer jämställd idrottsrörelse i Borås.
Att det tas fram ett bidragssystem/policy för att kunna stödja enskilda elitidrottare i sin satsning och inte som idag,
enbart fokusera på lag och lagsporter.
Att Borås stad gör som Malmö Stad och andra och genomgår en jämställdhetscertifiering av bidrag och resurser till
Idrottsrörelsen.
Anna Svalander (L)
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00033 3.6.8.3

Svar på e-petition gällande Belysning från
Trollgatan/Gyllingtorpsgatan ner till Sjöbovallen
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden anser e-petitionen besvarad och skickar svaret
till Stadsledningskansliet.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
En e-petition är inlämnad i Borås Stads e-petitionssystem. Enligt de regler som
Kommunfullmäktige fastställt skall e-petitionen efter det att den varit
exponerad på stadens webbplats överlämnas till den nämnd/bolag som
handlägger e-petitionens ämnesområde. Den skall sedan hanteras som ett
vanligt ärende hos nämnden/bolaget.
Skribenten föreslår belysning längs gångvägen mellan Sjöboparken och
Sjöbovallen.
Belysning mellan Sjöboparken och Sjöbovallen finns med i Fritids- och
folkhälsoförvaltningens plan för ”Spår och leder” och vi kommer under året att
påbörja planeringen för elbelysning längs just denna sträcka.
Beslutsunderlag
1. E-petition gällande Belysning från Trollgatan/Gyllingtorpsgatan ner till
Sjöbovallen
Beslutet expedieras till
1. Stadsledningskansliet
2. Skribenten

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Belysning från Trollgatan/Gyllingtorpsgatan ner till Sjöbovallen
Sammanfattning
Det är mycket mörkt under senhöst/vinter för ungdomar och hundägare att ta sig från trollgatan/gyllingtorpsgatan på
sjöbo till sjöbovallen, belysning skapar trygghet i vintermörkret.
Så det hade varit bra för stadsdelen om man kunde få upp belysning till nästa höst.

Beskrivning
Det är mycket mörkt under senhöst/vinter för ungdomar och hundägare att ta sig från trollgatan på sjöbo till
sjöbovallen belysning skapar trygghet i vintermörkret.
Så det hade varit bra för stadsdelen om man kunde få upp belysning till nästa höst.

Direktlänk till eFörslaget
http://boras.demokratiportalen.se/eforslag/148

Onlineunderskrifter
Nr.

Namn

Datum

1

Mikael Andersson

2017-12-05

Kommentar

Notering
Ovanstående e-petition är inlämnad i Borås Stads e-petitionssystem. Enligt de regler som
Kommunfullmäktige fastställt skall e-petitionen efter det att den varit exponerad på stadens
webbplats överlämnas till den nämnd/bolag som handlägger e-petitionens ämnesområde. Den
skall sedan hanteras som ett vanligt ärende hos nämnden/bolaget.
Eftersom Kommunfullmäktige två gånger per år får en redovisning av hur e-petitionerna har
handlagts, behöver Stadsledningskansliet (Emma Sandin, Göran Björklund) få en redovisning
från nämnden när ärendet behandlats.
Göran Björklund
Kommunsekreterare
Borås Stad
Stadsledningskansliet
033-35 83 00
0768-88 83 00
www.boras.se

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids‐ och folkhälsonämnden
2018‐04‐04
1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018‐02‐22 § 24 samt bilaga avseende
Borås Stads Miljöpolicy (2017‐00044 403).
2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018‐02‐22 § 23 samt bilaga avseende
Miljörapport Borås Stad tertial 2 – 2017 (2017‐00161 403).
3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018‐02‐22 § 25 samt bilagor avseende
Borås Stad Miljömål (2017‐00044 403).
4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018‐02‐05 § 65 avseende
Projekteringsframställan för ombyggnation av Sven Eriksonvallen, Varbergsvägen, Viskafors,
Rydboholm 1 (2017‐00090 821).
5. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018‐03‐05 § 128 avseende Letter of intent
med Franska staden Bourg‐en‐Bresse (2018‐00053 3.6.7.1).
6. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018‐02‐19 § 75 samt bilagor avseende
Revidering av Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten 2018‐
2020 (2018‐00019 1.1.6.0).
7. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018‐01‐22 § 26 samt bilagor avseende
Begäran om stöd för uppropet Tobacco Endgame 2025 (2016‐00114 761).
8. Kommunstyrelsen: Anmälan av Borås Stads Nämndbudget 2018 (2018‐00056 1.2.4.1):
9. Högskolan i Borås/Fritids‐ och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av skrivelse 2018‐03‐06
avseende Ansökan om byte av projektägare (2018‐00070 1.1.3.25).
10. Fritids‐ och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av redovisning av projektet DAGS‐ att prata oss
samman (2014‐00177 701).
11. Fritids‐ och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Aktivitetsdagar 2018 –
stadsdelar/bostadsområden.
12. Fritids‐ och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10‐dagars facknämnder
februari 2018 (2018‐00040 1.2.4.1).

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids‐ och folkhälsonämnden
2018‐04‐04

1. Folkhälsoenheten: Yttrande över Detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl,
Druveforsvägen, Borås Stad (2018‐00052 3.1.1.2).
2. Folkhälsoenheten: Yttrande över Detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7 ‐ Parkeringshus
vid Lidaholmsgatan, Borås Stad (2016‐00001 214).
3. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag till badmontontävlingen
Knalleträffen 3‐4 mars 2018; Borås Badminton (2018‐00037 3.6.1.3).
4. Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2018‐02‐02.
5. Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2018‐02‐28.

