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Borås som värdstad för nationell konferens Sverige 

mot Narkotika 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att stå som värd för konferensen 

Sverige Mot Narkotika och att därmed att anslå högst 100 000 kr för att 

genomföra konferensen.        

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Borås Stad har fått en förfrågan om att stå som värdkommun till den nationella 

konferensen Sverige Mot Narkotika (SMN) under våren 2020. Sverige Mot 

Narkotika har genomförts sedan 1993 och sedan 2015 har konferensen 

genomförts i samarbete med Folkrörelser mot droger och ECAD Sverige. 

Ambitionen för Sverige Mot Narkotika är att årligen arrangera en nationell 

konferens i en svensk ECAD-stad. Konferensen pågår under två dagar i 

april/maj. De senaste åren har konferensen arrangerats i Gävle 2016, Eskilstuna 

2017 och Göteborg 2018.  

 

Syfte med konferensen  

Sverige Mot Narkotika syftar till att utgöra en motkraft till de krafter i samhället 

som verkar för en mer liberal användning och hantering av narkotika och andra 

droger. Budskapet är att Sverige har en restriktiv inställning till användning och 

hantering av narkotika.  

Sverige Mot Narkotika ska utgöra 

 

 en manifestation av de svenska alkohol-, narkotika- och övriga 

drogförebyggande samt folkhälsofrämjande insatserna 

 en mötesplats för ett brett urval av aktörer inom det svenska drog- 

förebyggande och folkhälsofrämjande arbetet 

 ha en tydlig koppling till FN:s narkotikakonventioner, FN:s 

Barnkonvention och svensk ANDT-strategi samt stödja den 

gemensamma mobiliseringen mot narkotika. 
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Målgrupp: 

 Personer och organisationer som utgör en direkt eller indirekt påverkan 

av den svenska drog- och folkhälsopolitiken. 

 De som i sina arbeten, sin uppväxt eller i andra sammanhang arbetar 

med eller påverkas av den svenska drog- och folkhälsopolitiken. 

 

Mål med konferensen: 

Att konferensens budskap når målgrupperna och att besökarna upplever att de 

fått ökad kunskap om: 

- den svenska och den internationella narkotika- och 

folkhälsopolitiken 

- fakta runt narkotikaanvändning och folkhälsa 

- kunskap kring tidig upptäckt och tidiga insatser 

- framgångsrika metoder för förebyggande insatser, tidig upptäckt, 

vård/ behandling och för narkotikans minskade tillgänglighet 

- utvecklingsmöjligheter inom sitt egna och andras 

verksamhetsområde 

Att antalet insatser och arrangemang inom narkotika- och folkhälsoområdena 

ökar i och omkring den arrangerande staden. 

 

Värdkommunens åtagande 

Arrangörsstaden ansvarar för projektering, framtagande och genomförande av 

konferensen i samarbete med en organisationskommitté från nätverket 

Folkrörelser mot droger. 

Den arrangerande värdstaden inrättar en lokal styr-, och arbetsgrupp med 

uppgift att ansvara för det praktiska operativa arbetet.  

 

Ekonomi 

Konferensens ekonomi grundar sig på bidrag från Folkrörelser mot droger, 

arrangerande ECAD-kommun, konferensdeltagar- och utställaravgifter samt 

statliga, regionala och lokala myndigheter samt övriga organisationer. 

Arrangerande stad ska bidra till arrangemang med högst 100 000 kronor. 

Avsikten är att söka medel från representationskommittén till den officiella 

tillställningen på kvällen dag 1.  

 

Deltagande organisationer bidrar med 10 000 kronor vardera.  

Arrangerande kommun äger rätt att ta ut alla beslutade och styrkta kostnader 

vid arrangemanget utom för personal som är anställda inom 

kommunen/värdstaden.  
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Fördelar med att vara värdkommun 

Genom att arrangera Sverige Mot Narkotika i Borås 2020 uppmärksammas 

stadens folkhälsoarbete och arbete mot narkotika. Som värdkommun stödjer vi 

den gemensamma mobiliseringen mot narkotika och uppmärksammar 

medlemskapet i ECAD. Inom staden bidrar arrangemanget till att lyfta 

narkotikafrågan och kommunicerar att Borås tar ställning mot de krafter i 

samhället som verkar för en legalisering avseende användning och hantering av 

narkotika och andra droger.  

 

Medarbetare och samarbetspartners i det drogförebyggande arbetet i Borås 

kommer i och med att Borås är värdkommun kunna delta kostnadsfritt på 

seminarier och föredrag för kunskapshöjning och nätverkande inom området, 

vilket kan ses som en effektiv kompetensutveckling på ”hemmaplan”. 

Konferensen brukar få stor medial uppmärksamhet vilket är positivt för hela 

staden.  

 

Som arrangörsstad kommer vi samverka med Länsnykterhetsförbundet som har 

god erfarenhet av att arrangera liknande konferenser. Länsnykterhetsförbundet 

åtar sig att avsätta tid för planering och genomförande av konferensen. Utöver 

det skapar planering och genomförande av konferensen skapar goda kontakter 

och samarbeten med andra aktörer inom ANDT-området.                

 

Beslutet expedieras till 

1. Representationskommittén 

 

 

 

Håkan Eriksson (C) 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Åtgärdsplan för budget i balans 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna åtgärdsplan för budget i 

balans 2019 och att skicka den för kännedom till Kommunstyrelsen och 

Revisionskontoret.        

Sammanfattning 

Framtagen åtgärdsplan har dels sin utgångspunkt i beslut Fofn 2019-06-18 § 

105 gällande buffert för Fritids- och folkhälsonämnden och dels 

prognosavvikelsen framtagen per september, dock med vissa mindre 

justeringar. Den 10 november lämnas ny prognos per oktober till 

ekonomistyrning.    

En förutsättning för budget i balans vid årets slut är godkännande av 

förväntade bokslutsjusteringar samt återföring av momsinbetalningar med 

utgångspunkt i framtagen momsutredning för Stadsparksbadet.     

Beslutsunderlag 

1. Åtgärdsplan för budget i balans 2019 

                                

Beslutet expedieras till 

1. ks.diarium@boras.se  

2. revisionskontoret@boras.se 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Åtgärdsplan för budget i balans 2019
Datum: 2019‐10‐25

(tkr) (tkr)

Prognostiserade överskott Prognostiserade underskott 

Utifrån beslut Fofn 2019‐06‐18 § 105

Gemensam fritidsadministration Anläggningsenheten

*Personalkostnader 100 *Intäkter ‐1 000

Mötesplatser/Förebyggande Evenemang

*Personalkostnader 350 *Junior EM ‐800

*Lokalt inflytande 25

Fritidsgårdsverksamhet Badresor Kollo

*Lokalkostnader 80 *Personalkostnader ‐100

Träffpunkt Simonsland Nämnd ‐100

*Personalkostnader 100

Överenskommelsen Osäkerheter kring prognoser ‐618

*Verksamhetsmedel 30

DELSUMMA 685

Bokförd buffert

DELSUMMA 360

Begäran återföring moms

DELSUMMA 1 573

TOTALT 2 618 TOTALT ‐2 618

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

årest slut.

Beräknat justerat resultat 0

*Ackumulerat resultat 2018, Ingående balans 2019 343

Förväntad bokslutsjustering vid årets slut

Prognoserna uppdateras vid nästa prognostillfälle per okt

Badenheten (Stadsparksbadet/Borås Simarena) ‐4 800 * Konsekvens av stängning för renoverin

Kraftsamling Sjöbo ‐1 300 * Socialt investeringsprojekt

En kommun fri från våld ‐2 700 * Socialt investeringsprojekt

‐8 800
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Taxor och avgifter för Fritids- och folkhälsonämnden 

2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till taxor 

2020.               

Ärendet i sin helhet 

I Fritids- och folkhälsonämndens budget uppgår de budgeterade intäkterna för 

2019 till 60,7 miljoner kronor. Det är en väsentlig del av nämndens totala 

budget. Av dessa är ca 44,5 miljoner kronor direkt kopplade till våra 

taxefinansierade verksamheter.  

För 2020 föreslås en höjning på mellan 1-3% inom vissa kategorier.                            

Beslutsunderlag 

1. Fritids- och folkhälsonämndens förslag till taxor och avgifter för 2020                            

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Taxor och avgifter 2020  
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Borås Stad
(Gäller fr.o.m. 1 januari 2020)
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Viktig information i samband med arrangemangs-, schema-  
och enstaka bokningar

Vid uppsägning/ avbokning av bokad arrangemangstid gäller följande:

En vecka före arrangemanget   Full betalning
Två veckor före arrangemanget  Reducering 50%
Tre veckor före arrangemanget  Kostnadsfritt      

Vid uppsägning / avbokning av bokad schematid gäller :

En månads ytterligare betalning från och med uppsägnings-/avbokningsdatum.

Vid uppsägning/avbokning av enstaka bokningar gäller följande:

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

Träningstaxor
v. 1 – v. 15/per tim. 
Gäller träning och matcher
Bidragsberättigade 
föreningar/skolor        675:-
Övriga    1.350:-
v. 16 - v. 52/per tim.
Bidragsberättigade 
föreningar/skolor i Borås Stad       160:-  
Övriga    1.200:-

v. 16 - v. 52/per tim. 
Matcher seniorer        920:-/per match  950:-

Arrangemang Återkommer efter ev. investering i LED-reklamskyltar     
      I Borås bidragsberättigade  Övriga org., föreningar,  
      föreningar,    privatpersoner och skolor
           utanför kommunen
Borås Arena  (4 tim)    1.800:-  1.900:-     3.800:-  4.000:-  
Därefter per tim.       360:-   380:-          740:-  800:-

Seriematcher med entré
Publik: -  500 1.800:-/match  
 501 - 1000 2.600:-/match  
 1001 -  15% av entréavgifterna
 
 
Borås Arena konferens  Återkommer efter ombyggnad
(Vid allsvenska- alternativt internationella matcher hyrs anläggningen inte ut till konferenser).

 I Borås bidragsberättigade Övriga org., föreningar, 
 föreningar, Korpen  privatpersoner och skolor
           utanför kommunen

Lokal  Heldag Halvdag Heldag  Halvdag

Restaurangen 2.450:- 1.450:- 4.900:-    2.900:-  
Puben 2.450:- 1.450:- 4.900:-   2.900:- 
Presscafét 1.400:-  900:-  2.800:-   1.800:- 
Konf. 3 1.550:- 1.000:-  3.100:-     2.000:-  
Konf. 2  700:- 450:-       1.400:-     900:- 
Konf. 1  1.050:- 650:-     2.100:-   1.300:-  
Grupprum        700:- 450:-    1.400:-         900:-            
Umbro (Storlogen)  1.550:- 950:-    3.100:-    1.900:-
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Konstgräs 
   Borås Arena 2, S-E vallen,  Brämhult
  Ramnavallen, Hedens IP,   
  Kronängs IP, Kransmossen, 
  Sjöbovallen, Björkängsvallen, 
  Byttorp, Boda, Dalsjöfors, 
  Sandared

v. 01 – v. 15/per tim. 
Gäller träning och matcher
I Borås bidragsberättigade
föreningar/skolor,       450:-       350:-  
Övriga     1.000:-       850:-  
Ej plogade planer   205:-   155:-
 
(Vid rikliga snövintrar kan taxan justeras ned när planmåttet minskas).

v. 16 - v. 52/per tim.
I Borås bidragsberättigade
föreningar/skolor, Korpen         110:-      105:-  
Övriga        950:-                               700:-   

Ryda Fotbollshall

Kvällstid och helger hyrs hallen ut i 60 minuters pass. 
Vardagar kl 16.00-22.00 22.30 
Lördag-söndag kl. 8.00-20.00

Timkostnad
     Hel plan  Halv plan
Bidragsberättigad förening,             
skolor, Korpen        900:-      600:-

Föreningar och skolor som  
inte är verksamma i kommunen         1.500:-               1.000:-

Dagtid (vardagar) hyrs hallen ut i 60 minuters pass. 
Från kl. 8.00-16.00.  

Timkostnad
     Hel plan  Halv plan
Bidragsberättigad förening,    
Skolor, Korpen               600:-                  400:-   

Föreningar och skolor som        
inte är verksamma i kommunen         1.000:-                  600:-   
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Ryahallen/Ryavallen 
      I Borås bidragsberättigade  Övriga org., föreningar,  
      föreningar    privatpersoner och skolor
           utanför kommunen
Timpriser     230:-                  1.100:-
Träningskort t.o.m.17 år 630:-/år             1.260:-/år    
fr.o.m.18 år 990:-/år    1.980:-/år   
Dagskort/person 80:-/dag   150:-/dag   

Skolor (inom Borås Stad) 230:-/tim                            690:-/tim   

Träningsavgifter 
      I Borås bidragsberättigade Övriga org., privatpersoner,   
      föreningar    föreningar utanför kommunen 
      Kr/tim    Kr/tim
Idrottshall (20x40 m)                                       110:-        410:-  
Isbana Boda 110:-    410:-
Idrottshall (18x36 m)  95:-    335:-  
Idrottshall (mindre än 18x36 m)  85:-      285:-    
Skolgymnastiksal och diverse mindre lokaler  70:-       230:-
Omklädningsrum  65:-     150:-   
Ryavallen     110:-                  420:-  
Fotbollsplaner, övriga gräsplaner     95:-       345:-  
Fotbollsplaner, 7-manna gräs  65:-      240:-    
Ishallarna *                                                      110:-      730:-  
Curlinghallen          360:-/bana/tim    
Badmintonbana i idrottshall                                                                   110:-    
Bordtennis /per bord i idrottshall                                                          110:-     
Tennisbana i idrottshall                                                                                  125:-

* Skolor med schemalagd verksamhet i Ishallen/Curlinghallen, inte friluftsdagar, har samma taxa som  
bidragsberättigade föreningar. 

Seriematcher Seniorer
För seriematcher och cupmatcher gäller taxa enligt följande:
Boråshallen, Almåshallen, Engelbrektshallen, Hestrahallen, Sjöbohallen  850:-  per match   

Övriga hallar med läktare         600:-  per match 750:- 
(Dalsjö-, Fristad- Rångedala-, Sandared-, Viskaforshallen)

Övriga hallar                       700:-  per match 650:- 
(Boda-, Erikslunds-, Lundby-, Äsperedshallen)

Konstgräsplaner, Ryavallen         850:-  per match 
Naturgräsplaner         650:-  per match 700:-
Ishallarna          900:-  per match 

Seriematcher med entré 
Publik:      - 500 1.800:-/match    3.000:-
  501-1000  2.600:-/match    5.000:- 
 1001-       15% av matchavgifterna
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Arrangemang

     I Borås bidragsberättigade Övriga org.,föreningar        Därefter    
     föreningar   och skolor        per tim
         utanför kommunen   

Minimihyra med eller utan entré         

Ryavallen (4 tim) 1.600:-  1.700:-   2.800:-   2.950:-           310:-/550:- 340/590      
Ryahallen (4 tim) 1.800:-  1.900:- 4.600:-   4.750:-           410:-/1.150:- 380/950
      
Konstgräsplaner                850:-          1.600:-  1.700:-           330:-/610:-  340/680    
Naturgräsplaner (2 tim) 650:-   700:-     1.250:-  1.350:-           260:-/500:-  280/540
Ishallen - A-hallen (4 tim)        1.800:-  1.900:- 3.800:-  3.950:-           360:-/740:-  380/790
Ishallen - B-hallen (2 tim) 900:-        2.000:-                        350:-/720:- 360/800

Boråshallen: A-hall med fasta platser (4 tim) 1.800:- 1.900:- 3.800:-  3.950:-           360:-/740:- 380/790  
 Scenen  1.100:-   2.000:-    
 B-hall (2 tim) 700:-    1.300:-                       270:-/500:- 280/520
 C-hallarna (2 tim) 425:-       800:-                      180:-/300:- 170/320  
 Entréhall  725:-                           1.450:-                      300:-/580:- 290/
  
Nyttjande av jumbotron i reklamsammahang tecknas i separat överenskommelse.
 

Almås-, Engelbrekts-, Hestra-, Sjuhärads- 
och Sjöbohallen, Daltorp  (2 tim) 850:-   1.600:- 1.700:-     330:-/610:- 340/680

Övriga hallar med läktare (2 tim) 750:- 1.300:-                 300:-/500:- 300/520 
(Dalsjö-, Fristad- Rångedala-, Sandared-,  
Viskaforshallen) 

Övriga hallar  600:- 650:-  1.100:-                 230:-/420:- 260/440
(Boda-, Erikslunds-, Lundby-, Äsperedshallen)

Almenäs           2.000:-  

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

Övriga arrangemang

Pris efter särskild överenskommelse.
Efter normalt öppethållande (vardagar kl. 23.00 fram till 07.00, lördagar och söndagar kl. 21.00
fram till 07.00) gäller beräknad taxa + extra vaktmästarkostnad. 
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Årshyra
         Nya lokaler 1-5 år gamla  
Omklädningsrum    380:-/kvm  450:-  670:-/kvm   700:-
Samlingslokal 610:-/kvm  650:-  670:-/kvm   700:-
Kök 610:-/kvm  650:-    670:-/kvm  700:-  
Kansli, expedition      725:-/kvm  750:-  785:-/kvm   800:- 
Klubbrum      640:-/kvm  650:-   705:-/kvm   700:-
Förråd/WC och liknade     325:-/kvm  350:-   365:-/kvm   380:-
Verksamhetslokaler     150:-/kvm     180:-/kvm   
Passage      235:-/kvm  350:-    275:-/kvm   380:-
Tvättrum     325:-/kvm  350:-    365:-/kvm  380:-  
Loger              2.600:-/kvm      

Specialarrangemang 

Boråshallen   Rotundan - konferens (företag)  700:- (2 tim)  Därefter 325:-/tim 
   Danskurser    700:- (2 tim) Därefter 325:-/tim 

Boråshallen   Rotundan - utbildning, möten mm.   
   För bidragsberättigade föreningar      110:-/tim 115:-
   För privatpersoner och övriga organisationer      270:-/tim 
   Träningstaxa bidragsberättigade föreningar       65:-/tim
   Arrangemang bidragsberättigade föreningar     130:-/tim
   Hyra av kiosk och kök (nuvarande i anslutning till Rotundan)   100:-/tim 150:-

Utbildning, möten m. m. För bidragsberättigade föreningar  För privatpersoner och    
         övriga organisationer 

Ryavallen, styrelserum  70:-/tim      230:-/tim  

Ishallen, konferens  70:-/tim        230:-/tim          

Mindre skolarrangemang/turneringar samt 
föreningarnas säsongs- och/eller årsavslutningar.                1.000:-/tillfälle 1.100:-

OBS! En ny taxa kommer i samband med tillbyggnaden av ett nytt kök och restaurang.   

Särskild taxa

Augustiis:  Avser vecka 31-33. (Ordinarie säsong börjar v.34)
   Bidragsberättigade föreningar 675-/tim           
   Övriga  1.350:-/tim     
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Sundholmen kurs- och konferens, bara bidragsberättigade föreningar 
Dag eller kväll                                                                                    
Bidragsberättigade föreningar                       1.450:-  
Dag och kväll (08.00-01.00)
Bidragsberättigade föreningar                       1.850:-
Ett dygn                                                       
Bidragsberättigade föreningar   3.300:- 

Kypegården och Kransmossen 
Korten gäller bara på friluftsgårdarna
Bastubad med omklädning per gång  45:- 
Årskort      950:-  1.000:-
Halvårskort     640:-   690:-
Säsongskort - 3 månader    430:-   450:- 
Uthyrning Kypegården efter ordinarie öppettider (badavgift tillkommer)
Cafeteria     900:-/tim   1.000:-
Bastu      900:-/tim   1.000:- 
Hela anläggningen            1.400:-/tim   1.600:-  

Skidstadion
Tävlingar och arrangemang, sekretariatsbyggnad, 
högtalaranläggning mm.         Heldag  1.235:-/8 tim 3.000:-  Halvdag  720:-/4 tim 1.500:-
Årskort              1.100:- 1.200:- 
Dagskort     100:- 
Privat skidskola (arrangörstaxa)          3.000:-/säsong/åkavgift

Träffpunkt Simonsland
Taxor avser extern uthyrning, ej för föreningar och befintliga tjänstepersoner i huset. 
Tills vidare betalar bidragsberättigade föreningar ingen taxa vid hyra av lokaler under husets öppettider.

Lokaler    Heldag  Halvdag
Upp till 150 pers (2 lokaler) 4.900:- 2.900:-
Upp till 40 pers (3 lokaler) 3.100:- 2.000:-
Mellan 16-20 pers (6 lokaler) 2.100:- 1.300:-
Mellan 10-14 pers (6 lokaler) 1.400:- 900:-

Förvaringsskåp i kontorslandskap 
Hyra per månad  Hyra per år  500 kr för stort skåp
     300 kr för mellan skåp
     100 kr för litet skåp
Hjälp med teknik under ordinarie öppettider 400 kr/tillfälle 
Personalkostnader före/efter öppettider 500 kr/timme

Taxor Skateboard- och BMX-hall   
• Bidragsberättigade föreningar, enskilda träningstider 100:-/tim    
• Arrangemang – 100:-/tim  
• Engångsbesök – 50:-   
• Klippkort (10 gånger) – 400:-
• Årskort alla åldrar – 1000:-
• Uthyrning till skolor – 220:-/tim  



Entré Stadsparksbadet 

           
Vuxna           110:-     
Ungdom 12 - 17 år     70:-   
Barn 1 - 11 år i vuxens sällskap     60:-     
Familjebad (2 vuxna och 3 barn, alt. 1 vuxen och 4 barn)           260:-            
       

Rabatterade priser  Autogirobetalning **

Föreningsverksamhet i ledarledd gruppverksamhet (endast simklubbar)
 a) till och med 20 år      Ingen avgift  
 b) 21 år och äldre  70:-   
Rabattkort vuxna = 10 bad  700:-   
Rabattkort ungdom = 10 bad  450:-   
Rabattkort barn = 10 bad  350:-   
Årskort vuxna*       2.000:-      179:-/månad**

Årskort ungdom* 1.000:-              95:-/månad**

Årskort barn* 600:-        55:-/månad**   
Ålderspensionär mot uppvisande av legitimation och FaR   80:-  

• Studerande/enkelbad, subventionerat pris mot  
 uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation    80:-    
• 4-månaderskort FaR, mot uppvisande av recept och legitimation 700:- 
• 4-månaderskort för studenter mot  
 uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation*   700:-     
• 4-månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation   700:-
• Deposition för tagg vid köp av årskort och rabattkort    50:-
*  Års- och 4 månaderskort gäller på följande badanläggningar: Stadsparksbadet, Borås Simarena,  
   Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet och Kypegården och Kransmossen.

** Autogiro kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Minimiålder 18 år.

Gruppriser vid 10 st eller fler, gäller vid kontantbetalning och för Borås skol- och kommunbad 
Vuxen  70:-       
Ungdom  45:-       
Barn  35:-       

Kursavgifter simskola 
Vuxen                                                     550:-/termin + badavgift      
Ungdom     1.100:-/termin inkl. badavgift   
Barn  1.000:-/termin inkl. badavgift   
Intensivsimskola                                   550:- + badavgift      
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Entré Stadsparksbadet forts.

Enskild lektion med instruktör 
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik   456:-/tim + moms + badavgift                
        570:-/tim inkl. moms + badavgift              

Simundervisning grundskoleelever (under skoltid) 45:-/elev/tillfälle/exkl. moms 
Skolor utanför Borås Stad (under skoltid) 57:-/elev/tillfälle/inkl. moms 
       
Kursavgifter övrig verksamhet
Vattengympa med redskap          ca. 15 gånger  550:-/termin + badavgift      
                1.600:- inkl. badavgift         
Babysim                                  ca. 15 gånger      1.600:-/termin + badavgift för föräldrar     
Vattenträning         100:-/termin + badavgift 
 
Uthyrningspriser
Handduk, badbyxa, baddräkt        40:- 
Burkini          50:-  55:-
Träningsväst/Bälte         50:-
Skola badkläder 25:- 
HLR Docka              50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle 
Livräddningsdocka         50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle    
Isflak         100:-/klass eller grupp/lektionstillfälle    
Livboj & hansalina         50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle 
Fotografering        Enligt överenskommelse    
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Entré Borås Simarena

Vuxna  90:-      
Ungdom 12 - 17 år    60:-       
Barn 1 - 11 år i vuxens sällskap 50:-

Rabatterade priser   Autogirobetalning **

Föreningsverksamhet i ledarledd gruppverksamhet (endast simklubbar)
 a) till och med 20 år      Ingen avgift  
 b) 21 år och äldre  60:-    63:-
Rabattkort vuxna = 10 bad  610:-  630:-
Rabattkort ungdom = 10 bad  410:-  430:-
Rabattkort barn = 10 bad  310:-  320:-
Årskort vuxna*       1.700:-  1.765:-     150:-/månad**  156:-
Årskort ungdom* 850:-   885:-          75:-/månad**  78:-
Årskort barn* 525:-   545:-      45:-/månad** 47:-
Ålderspensionär mot uppvisande av legitimation och FaR   70:-   70:-

• Studerande/enkelbad, subventionerat pris mot  
 uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation    70:-    
• 4-månaderskort FaR, mot uppvisande av recept och legitimation 640:-  
• 4-månaderskort för studenter mot  
 uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation*   640:-      
• 4-månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation*  640:-  
• 5-månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation*  800:-
• Deposition för tagg vid köp av årskort och rabattkort    50:-
*  Års- och 4- och 5-månaderskort gäller på följande badanläggningar: Borås Simarena,  
   Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet och Kypegården och Kransmossen.
** Autogiro kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Minimiålder 18 år. (minimum 3 månader)

Gruppriser vid 10 st eller fler, gäller vid kontantbetalning och för Borås skol- och kommunbad 
Vuxen  61:-  63:-      
Ungdom 41:-  43:-     
Barn  31:-  32:-      
 
Enskild lektion med instruktör 
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik   456:-/tim + moms + badavgift               
        570:-/tim inkl. moms + badavgift          
Simundervisning grundskoleelever (under skoltid)    45:-/elev/tillfälle  
       
Kursavgifter övrig verksamhet
Vattenträning         100:-/termin + badavgift     

Uthyrningspriser
Handduk, badbyxa, baddräkt        40:- 
Burkini          50:-  55:-
Träningsväst/Bälte         50:-
Skola badkläder 25:- 
HLR Docka              50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle 
Livräddningsdocka         50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle    
Isflak         100:-/klass eller grupp/lektionstillfälle    
Livboj & hansalina         50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle 
Fotografering        Enligt överenskommelse    



Entré Dalsjöbadet och Sandaredsbadet

Vuxna         60:- 
Ungdom 12 - 17 år            40:-  45:-
Barn 1 - 11 år i vuxens sällskap   30:-  35:- 
Familjebad  
(2 vuxna och 3 barn alt. 1 vuxen och 4 barn)            155:-  160:-

Rabatt pris         Autogirobetalning ***

Rabattkort vuxna  = 10 bad              410:-  420:-
Rabattkort ungdom  = 10 bad                         260:-  290:-
Rabattkort barn  = 10 bad                      160:-  180:- 
Årskort vuxna**           1.130:- 1.160:- 90:-/månad ***   100:-
Årskort ungdom**                          570:-   590:- 50:-/månad ***   55:-
Årskort barn**                           360:-   370:- 30:-/månad***  35:-

Ålderspensionär enkelbad mot uppvisande av legitimation och FaR   50:-
Studerande/enkelbad, subventionerat pris mot uppvisande 
av giltigt CSN kort samt legitimation                          50:-  
4-månaderskort FaR, mot uppvisande av recept och legitimation       640:- 
4-månaderskort för studenter *                                     640:-      
4-månaderskort ålderspensionär,  
mot uppvisande av legitimation *                          640:- 
5- månaderskort studenter, ålderspensionärer, FaR   800:-  580:-
• Deposition för tagg vid köp av årskort och rabattkort    50:- 

*  4- och 5-månaderskort för studerande och ålderspensionärer gäller både: Borås Simarena, Alidebergsbadet,  
   Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Kypegården och Kransmossen. 
* 5-månaderskortet gäller bara på Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. 
** Årskort gäller på följande anläggningar: Kypegården, Kransmossen, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet,  
   Dalsjöbadet. 
***Autogiro kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Bindningstid 12 månander uppsägningstid 1 månad. 
Minimiålder 18 år.

Gruppriser vid 10 personer eller fler, gäller vid kontantbetalning och för Borås skol- och kommunbad 
Vuxen        41:- 42:-
Ungdom       26:- 29:-
Barn          16:- 18:-
Kursavgifter simskola
Vuxen                  550:-/termin + badavgift     
Ungdom             ca. 15 gånger      650:-/termin inkl badavgift   675:-
Barn                                                             ca. 15 gånger   650:-  inkl badavgift           675:-
Intensivsimskola                                           ca. 10 gånger     450:-  inkl badavgift           500:-
Kursavgifter övrig verksamhet
Babysim                                                       ca. 15 gånger    1.450:- +badavgift för förälder    1.500:-
Wet-vest                                                       ca 12 gånger       670:- +badavgift   700:-
Vattenträning                 100:-/termin+badavgift 

Enskild lektion med instruktör 
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik  456:-/tim exkl. moms                 
 570:-/tim inkl moms              
Simundervisning grundskoleelever (under skoltid)  30:-/elev/tillfälle  
Skolor utanför Borås Stad (under skoltid)   35:-/elev/tillfälle 
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Forts. Entré Dalsjöbadet och Sandaredsbadet
Uthyrningspriser
Handduk, badbyxa, baddräkt        40:- 
Handduk, badbyxa, baddräkt (skola)      25:-
Burkini          50:-  55:-
Träningsväst/Bälte         50:-
Skola badkläder        25:- 
HLR Docka              50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle 
Livräddningsdocka         50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle      
Isflak         100:-/klass eller grupp/lektionstillfälle    
Livboj & hansalina         50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle   
Fotografering          Enligt överenskommelse    
Deposition för tagg vid köp av årskort och rabattkort               50:- 

Badpriser Viskaforsbadet
Badavgift, Skolbad       25:- 26:-

Badpriser Asklandabadet
Privatpersoner i grupp, vuxenorganisationer
samt föreningar utanför Borås Stad                    5.300:-/termin        360:-/tim 
 
Entré Alidebergsbadet
Engångsbad, vuxna  55:-  60:- 
Engångsbad ungdom 12-17 år   35:-  40:-
Engångsbad barn 1-11 år i vuxens sällskap 25:-  30:-
 
Rabattkort 10 bad, vuxna          420:-  440:- 
Rabattkort 10 bad, ungdom 12-17 år        270:-  280:-
Säsongskort, från 12 år  600:-  630:-
Skolbad i grupp med vuxen   25:-/person 26:-
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Specialarrangemang på Stadsparksbadet, Borås Simarena,  
Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet. 

• För omklädning och bad vid särskilda arrangemang eller upplåtelse av badet till företag, föreningar,  
födelsedagskalas eller annan kommersiell verksamhet ska förhandling ske i varje enskilt fall.

• På Stadsparksbadet är hyresavgiften för de bidragsberättigade simklubbarna i Borås Stad en förhandlings- 
fråga beroende på intäktsbortfall, kostnader med mera dock minst 20% på entrén eller minst 5.000:- för  
3 timmar plus 1.500:- per timma därefter.
 
 Bidragsberättigade Bidragsberättigade Privatpersoner i grupp,
 simklubbar i Borås Stad *        föreningar  vuxenorganisationer, företag
        i Borås Stad *  samt föreningar utanför
           Borås Stad *

Dalsjöbadet och Sandaredsbadet         450:-/tim  460:-            450:-/tim  460:-         700:-/tim   720:-
när badet är stängt för allmänheten + badavgift                + badavgift    

     
Borås Simarena 1.300:-/tim  1.340:-  1.300:-/tim   1.340:- 1.500:-/tim   1.545:- 
när badet är stängt för allmänheten  + badavgift + badavgift
       
* Om badet behöver stängas för allmänheten tillkommer avgift på minst 20% beroende på intäktsbortfall och  
ev. andra kostnader. 

Träningstaxa i Stadsparksbadet, Borås Simarena, Alidebergsbadet,  
Dalsjöbadet, Sandaredsbadet och Viskaforsbadet.
 
    Bidragsberättigade  Bidragsberättigade Privatpersoner i grupp,
    simklubbar i Borås Stad           föreningar  vuxenorganisationer, företag
        i Borås Stad *  och föreningar utanför
           Borås Stad 

    Kr/ tim    Kr/ tim + badavgift Kr/ tim + badavgift

Hyra av banor 25 m 40:- 42:- 40:-  42:-                            120:- 125:- 
Hyra av banor 50 m                 40:- 42:- 40:-  42:-                          120:- 125:-
Hyra av hoppbassäng eller 
undervisningsbassäng   80:- 83:-    80:-  83:-             300:- 310:-
Motionshallen    70:- 73:-   70:-  73:-         140:- 145:- 

Hyra av hela badet    Ingen extra badavgift  Ingen extra badavgift  Ingen extra badavgift
(Viskafors)   75:-  78:-   75:-  78:-      300:-   310:-  
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BESTÄLLNINGSUNDERLAG IP-SKOGEN
Besöksadress: Tullkammargatan 9 Borås, Tel 033-35 74 19,  0704-55 74 19

     Bidragsberättigad  förening Övrig kund När-OL el.dyl.

Materiel
Bef.
antal

Önsk 
antal

Erh
antal Pris Materiel

Bef
Antal

Önsk
Antal

Erh
antal Pris

Avskärmning kvm  2x10 m 16 Sport-ident enhet (nya) 211
Avstäng. rep 8x25m 11 Sport-ident (bärselar) 10
Avstäng. Stolpe (järn) 271 Sport-ident enhet  (gammal) 166
Bord  (hopfällbart trä) 90 Sport-ident (löparbricka) 170
Bord (hopfällbart camping) 60
Bord plast 150x80 hopfällbart 30 Sport-ident (thermoprinter) 1
Bord med två bänkar 45 Sport-ident (UPS) 1
Duschanläggning 1 Startklocka (analog) 7
Elaggregat  1500 W 0 Startklocka (digital) Gå Fram 3
Elcentral 3-fas 1 Startklocka (digital) Pip 3
Elkabel 1-fas (25 m) 11 Startskylt 2
Elkabel 3-fas (25 m) 13 Startskynke 3
Expeditionsvagn 2 Stol (stapelbar) 310
Expeditionsvagn (Data) 1 Toalett (elkabel för värme) 5
Flagga (målportal) 2 Toalettvagn 1-pers 1
Fördelningsdosa 1-fas 3uttag 2 Toalettvagn (4-pers) 5
Grill 3
Hjärtstartare 1 Transport                              *
Högtalare (speaker) 1 Tömning toalettvagn            *
Läktare mobila 20 pers. 6 Städning                               *
Megafon (tratt) 4
Målklocka Ben II 2 Tält 24kvm 4x6m 3
Målklocka Regnly 1 Tält 30kvm 5x6m 5
Målklocka Regnly TE 1 Tält 36kvm 6x6m  4
Målklocka EMIT 1 Tält 72kvm 6x15 m              * 1

Tältlampa 1
Målskylt 2
Målskynke+Beachflagga 4+2 Vattenkärl 25 liter 20
Mäthjul 1 Vattenkärl 50 liter 10
OL-kontrollställ Glasfiber 100 Vattenpump (dränkbar) 1
OL-skärmar 396 Vattenslang 2” 2x25 3
OL-stämplar på skenor 302 Vattentank (500 l) 2
Plastkona 270mm 48 Vattentank (1 000 l) inkl. säck 2
Plastkona 400mm 60
Reflexstavar 150 Vägvisare 1
Skrivare till Regnly TE 1 Värmefläkt (9 kW) 2
Skylt (löpare på väg) 2
Släpkärra 3
Släpkärra (kanot) 1

Mottagarens kvittering

Datum:……………………………..   Underskrift:………………………………………………

Totalbelopp  (exkl. moms)

Sek:   

*Se baksidan

Kontaktperson: ________________________
Telefon: ____________ Fax: ____________
Önskat avhämtningsdatum: ______________
Önskat utkörningsdatum: ________________ *
Transport till:_______________________
Återlämnat datum:______________________

Kund: _________________________________
Organisationsnummer:____________________
Arrangemangsdatum:_____________________
Adress ________________________________
Postnr: __________ Ort: __________________
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REGLER VID FÖRHYRNING AV IP-SKOGEN 
Ip-skogen är en mobil idrottsanläggning. Den står till förfogande för organisationer, föreningar och liknande inom Borås Kommun.  
Ip-skogen kan i händelse av att anläggningen ej är hyrd av Boråsförening hyras av förening i annan kommun. 
 
Beställaren svarar för ut & återtransport av förhyrd materiel. Draganordningen på vagnarna utgöres av 50mm kula (husvagnskoppling). Ut & 
återtransportering av vagnar & dyl. kan utföras av Servicekontoret i mån av tid till en kostnad av 350:-exkl. moms / enhet x 2 (t ex vagn). 
 OBS! Gäller även skolor. Vid förhyrning av vagnsenheter är det lämpligt att förhyraren tillser att försäkringar är till fullo tecknade vid 
tillfället i fråga. Förhyraren är ansvarig att inneha rätt körkortsbehörighet för transport av tex. Släpkärror, toa-vagnar, sekretariatsvagnar. 
 
Förhyraren bekostar inköp av toalettpapper, pappershanddukar, start & målklockor, samt drivmedel för varmvattenaggregat och 
vattenpumpar. Förhyraren bekostar även latrintömning 340:- / toalettvagn. 
Förhyraren ansvarar för att materielen vid återlämnandet är väl avstädat, rengjort samt i oskadat skick. 
OBS! Anmärkningar på städning eller skadegörelse av  materiel debiteras förhyraren. med 430:- Tälttvätt debiteras med 1000:- 
Skadegörelse, som åsamkats vagnar och material samt förekommet material, ersättes av förhyraren. Vid förhyrning av vagnenheter eller 
annat dyrbart materiel är det lämpligt att förhyraren ser till att försäkringar är tillfullo täckande för tillfället i fråga. 
Tältet (72 m2) 6x15 m hyrs ut till en kostnad av 3000:-  (Boråsförening) dygn 3,  1500:- . Till extern förening/kund 6000:-, dygn 3,  4000:-
exkl. uppsättning moms, transport & milersättning. 
Priserna gäller fritt hämtat IP skogen   OBS! Mervärdeskatt tillkommer! 
 

 
 
 

Taxa för Boråsförening Extern uthyrning 
Per arrang. 
1-2 dygn 

Därefter 
per dygn 

Per arrang  
1-2 dygn 

Därefter 
per dygn 

Avskärmning 10kvm 10 5 20 10 
Avstängningsrep 8x25m 40 20 60 40 
Avstängningsstolpar (järn) 5 2 10 5 
Bord (hopfällbar camping), bord 150x80 30 15 50 30 
Bord (hopfällbar trä) 40 25 70 50 
Bord med två bänkar 80 40 200 100 
Duschanläggning 1700 850 3400 1700 
Elaggregat 1500 W 250 100 420 200 
Elcentral 3-fas 60 40 120 60 
Elkabel 1-fas 25m 30 15 60 40 
Elkabel 3-fas 25m 30 15 60 40 
Expeditionsvagn 500 300 800 380 
Expeditionsvagn (Data) 500 300 800 380 
Flagga (målportal) 25 15 50 30 
Fördelningsdosa 1-fas 3uttag    10 5 20 10 
Grill 50 20 100 50 
Hjärtstartare,  GRATIS     
Högtalare (speaker) 60 30 120 60 
Läktare mobila 800    
Megafon (tratt) 40 20 60 30 
Målklocka Ben II 40 20 75 50 
Målklocka Regnly 40 20 50 30 
Målklocka Regnly T.E, Målklocka EMIT 200 100 420 210 
Mäthjul 20 10 40 25 
OL-Reflexstavar 5 2 10 5 
OL-skärmar 5 2 10 5 
OL-stämplar på skenor/glasfiber 10 5 20 10 
Plastkona 270 mm 5 3 10 5 
Plastkona 400 mm 5 3 10 5 
Skrivare till Regnly TE 60 40 120 80 
Skylt (löpare på väg) 25 15 30 20 
Släpkärra 250 150 600 160 
Släpkärra kanot 250 150 600 160 
Sport-ident (bärselar) 10 5 15 10 
Sport-ident (enhet), inkl.stämpelsk./glasfi.,skärm/reflexstav 15  35  
Sport-ident (löparbricka) 10  20  
Sport-ident (pinnar) 10  15  
Sport-ident (thermoprinter) GRATIS     
Start & målskynken/Beach flagga 25 15 50 20 
Startklocka (analog) 40 30 75 50 
Startklocka (digital) PIP och Gå Fram 200 100 300 150 
Startskylt & målskylt  25 15 30 20 
Stol (stapelbar) 10 5 20 15 
Toalettvagn 1 pers 110 70 300 150 
Toalettvagn 4 pers 350 200 1200 480 
Tält 550 300 1500 550 
Tältlampa     
Vattenkärl 25 l  15 10 30 20 
Vattenkärl 50 l 30 15 40 30 
Vattenpump el dränkbar     
Vattenslang 2”     
Vattentank 500 liter 80 40 120 70 
Vattentank 1 000 liter inkl vattenpåse 650 300 800 400 
Vägvisare     
Värmefläktt  9kW 150 100 320 200 
     
     



IP Skogens Sportidentsystem

Hyrpriser

För nationella tävlingar eller motsvarande, gäller för klubbar i Borås och Bollebygds kommuner anslutna till 
Borås O-ring, samt klubbar i Marks kommun anslutna till Marks O-ring

Basenhet (kontrollenhet) avläsningsenhet och stämpelskena, kontrollställ,  
skärmar/reflexstavar 15:-st/tävling  
Sekretariatsvagn anpassad till Sportidentsystemet.      450:-/evenemang   
Termoprinter           Gratis 
Papper till Termoprinter        Självkostnadspris
Sportident Löparbrickor          10:-st/tävling

Borås O-rings närtävlingar / träningstävlingar
Basenhet (kontrollenhet) avläsningsenhet och stämpelskena, kontrollställ,  
skärmar/reflexstavar          220:-/tävling    
Klubbträningar          110:-/tillfälle   
Utbildning           Gratis
Termoprinter           Gratis 
Papper till Termoprinter        Självkostnadspris

Övriga klubbar utanför Borås, Bollebygds och Marks kommuner
Basenhet (kontrollenhet) avläsningsenhet och stämpelskena, kontrollställ,  
skärmar/reflexstavar 35:- enhet/tävling 
Sportidentpinnar           15:-st/tävling
Sekretariatsvagn anpassad till Sportidentsystemet.                750:- + moms/arrangemang
Termoprinter exkl. papper                     55:-/tävling + papper

För basenheter och sportidentpinnar måste en blankett fyllas i som anger antalet använda enheter och 
pinnar.
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Borås Stad
501 80  Borås

Besöksadress: Sturegatan 38

Tfn: 033-35 70 00 vx

E-post: fritidfolkhalsa@boras.se



 

 

Ansökan ”Årets Integrationsfrämjande förening 2019” 

Om RFSL Sjuhärad 
 
RFSL Sjuhärad känner inga gränser för att bekämpa fördomar och förtryck av 
hbtqia-personer. Vi verkar för öppenhet och synliggörande, hbtqia-personers intressen i samhället 
och jobbar för att vara ledande i arbetet med attitydförändring och normkritik. 
Vi verkar för att förbättra den personliga och sociala situationen samt verka för saklig 
upplysning internt i föreningen såväl som externt i till exempel samarbeten, nätverk och 
gentemot allmänhet. Vi skall vara en ledande, drivande och öppnande organisation inom hbtqia-
frågor i hela samhället. Vi arbetar för att alla människor skall ges lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vi arbetar intersektionellt och 
aktivt lyfta hur olika normer samverkar och påverkar människor negativt, det gäller främst 
heteronorm och tvåkönsnorm i relation till normer som gäller till exempel bakgrund, geografi, 
utseende, tro, funktionsskillnader, klass och ålder. 
 

Beskriv hur din förening arbetar med: 

• Att göra deltagandet i verksamheten tillgängligt både ekonomiskt och välkomnande. 

RFSL Sjuhärad har flera grenar i sin verksamhet. Samtliga, med undantag av klubbkvällar då 

medlemskap i föreningen krävs, är alla gratis och inget medlemskrav. 

Ungdomscafé 

Alla under 26 år välkommen att delta. Inget medlemskaps krävs. Innehållet är pyssel, 

musiklyssnande, samtal, fika och umgås i ett tryggt rum. Alla är välkomna och vi tolererar ingen 

mobbning, rasism eller homofobi. Två onsdagar i månaden mellan kl 17.00-19.00.  

Transcafé 
Här är transpersoner, ickebinära, intersexpersoner och alla som stödjer varje persons rätt att själv 
identifiera sin könsidentitet välkomna. Här är ett tryggt rum, där ingen ska bli diskriminerad. Vi 
bjuder på enklare fika. En torsdag i månaden mellan kl 18.00 – 20.00. 
 
Anhörigträffar 
Har ditt barn eller någon annan närstående nyligen berättat för dig att det är homosexuellt, 
bisexuellt, pansexuellt, transperson, intersexuellt, asexuellt eller queert? 
Säger ditt barn att det inte känner sig som det kön det blivit tilldelat? 
Har dina föräldrar separerat och nu istället lever i ett samkönat förhållande? 
Är du på något annat sätt anhörig eller närstående till en hbtqia-person? Det är inte ovanligt att ha 
frågor och funderingar. Ibland kan det dessutom vara skönt, för både dig och din närstående, att 
prata med andra utomstående om dessa funderingar. Både för att själv få chans att lätta på hjärtat 
men även att få lyssna på personer i liknande situationer. Därför finns RFSL Sjuhärads anhöriggrupp 
för dig. Anhöriggruppen drivs av personer som själva är anhöriga till hbtqia-personer. Syftet med 
anhöriggruppen är att det skall vara ett stöd för anhöriga till hbtqia-personer. Vi erbjuder bland 
annat stödsamtal, träffar med andra i liknande situationer samt ett nätverk i ett så kallat peer-to-
peer samtal. Träffarna sker ungefär fyra gånger per år. 

Newcomers 
RFSL Newcomers Sjuhärad är en mötesplats och ett nätverk med och för hbtqia-personer: en plats 
för nyanlända, migranter och människor som varit i Sverige länge som vill umgås i ett tryggt 
sammanhang och stärka kampen för hbtqia-personers rättigheter såväl som stötta varandra i arbetet 
för allas lika möjligheter. Två gånger i månaden (tisdagar) har vi öppet hus mellan kl 16.00 – 18.00. 



 

 

Alla är välkomna och fokus på träffarna är alltid att skapa forumet tillsammans och se till att det blir 
vad vi vill och behöver. 

Klubbkvällar 

Klubbkvällar sker fredagar eller lördagar, mellan 15-30 tillfällen per år, kl 21.00 – 02.00. Medlemskap 

krävs. Innehållet är olika teman så som after work, quizar, livemusik, Silent Disco med mera. 

Medlemmar kan komma med önskemål kring innehåll. Ibland hjälper medlemmar till under 

kvällarna.  

Vi har påbörjat dialog med kommunen för bättre tillgänglighet till föreningslokalen och har 
arrangerat flertalet träffar på andra platser i vårt område.  
Vi har öppnat upp och gjort lokalen tillgänglig för medlemsinitierade aktiviteter och, i vår 
ordinarie verksamhet, uppmanat till utökat engagemang. Detta har gett resultat i ett stabilt 
medlemsinitiativ som tar plats i våra lokaler och flertalet sporadiska träffar. Förfrågningar från 
medlemmar att hålla möten eller träffar hos oss har ökat vilket vi ser som positivt. 
Vi har påbörjat utveckling av aktiviteter specifikt av, med och för personer i livets övre åldersspann 
samt satsa på att lyfta upp RFSLs och vår lokalavdelnings historia som en del av detta. 
 
• Att skapa gemensamma mötesplatser för människor från olika länder och kulturer. 
 
RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända 
hbtqia-personer i Sverige. Deltagarna kommer från olika delar av världen och har ofta flytt 
förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
Vi vill med vår Newcomersverksamhet erbjuda en mötesplats för nätverkande, aktiviteter, 
samtal och stöd samt forma verksamheten tillsammans med deltagarna för att göra den 
relevant samt lyfta och arbeta med frågor kring hbtqia, migration och etablering genom att: 
Arrangera regelbundna öppna träffar tillsammans med aktiva deltagare för möten, aktiviteter 
och samtal. Under 2018 arrangerade vi 33 öppna träffar av, med och för Newcomers. Totalt besökte 
465 personer träffarna, med ett snitt på 14 personer per tillfälle. 
Erbjuda stödjande samtal, enskilt eller i mindre grupper, mellan de öppna träffarna. Med 
begränsningen att vi inte tar terapi- eller svårare krissamtal utan då hänvisar till kompetenta 
aktörer i den mån det finns 
Varje månad skickas ett medlemsbrev till deltagare i Newcomers, detta skickas via mail 
såväl som i sociala medier där vi har en sluten grupp för medlemmar, i brevet skrivs om vad som 
är på gång såväl inom som utanför RFSLs nätverk. Specifika arrangemang bjuds också in till och 
vid ett flertal tillfällen har gemensamma utflykter gjorts. 
Synliggöra vår verksamhet för relevanta samhällsaktörer och påvisa vikten av korrekt 
information och en hög hbtqia-kompetens i mottagande och möten med specifikt nyanlända 
Detta har framför allt gjort inom de nätverk vi medverkar i men också gentemot kommunala aktörer. 
Tillhandahålla information om relevanta samhällsaktörer till deltagare 
Vi tillhandahåller information om hbtqia och RFSLs arbete i Sverige på flera språk genom att alltid se 
till att hålla lagret av informationsfoldrar är påfyllt. Under de träffar vi har ser vi vikten av att 
förmedla information på flera språk och arbetar aktivt med ideella tolkar, som också är deltagare i 
Newcomers. Vi har utökat antalet träffar och även arbetat med formen - 
genom att ha fler tematiska träffar och fler träffar utanför våra egna lokaler. Arbetet med 
utställningen ”Så minns vi, finns vi - om hbtq, rasism & nazism” har haft en bärande roll de två 

senaste åren. 

• Att samverka med andra föreningar, skolor med flera i närområdet. 

Vi samarbetar och ingår i nätverk bland annat med Borås Feministiska Förening, Tjejjouren Magnolia, 
Studiefrämjandet, ABF, Agape, andra RFSL-avdelningar, RFSU, Noaks Ark, PG Väst,  



 

 

Högskolan i Borås.  
Vi genomför skolformation där vi 2018 genomförde 160 skolinformationstillfällen, för åldrarna 
förskola-gymnasium, där vi även presenterat ett urval av vårt sociala arbete. 

• Föreningspåverkan – hur ser ledarfördelningen och styrelsen ut? 

Föreningen skapar tillsammans med medlemmar en bredd av möjligheter och är en plattform för 
möten, stöd, gemenskap och samvaro. Vi arbetar för att marknadsföra dessa möjligheter bättre, 
både internt gentemot medlemmar och externt gentemot nya målgrupper. Vi ska kunna påvisa en 
bredd i vårt arbete och möjliggöra verksamhet där mötet mellan människor är i centrum. Därtill ska 
vi även jobba med övriga intressen som lyfts av medlemmar. 
För RFSL Sjuhärad gäller att styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst fem (5) och max 
13, inklusive ordförande, kassör och eventuella andra benämnda poster. Till styrelsen kan även väljas 
ersättare för ledamöter. Mångfald, vad gäller exempelvis sexuell läggning, könsidentitet eller 
könsuttryck, hälsa, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder 
och socioekonomisk bakgrund, ska eftersträvas så långt det är praktiskt möjligt. 
 
• Att skapa jämställdhet och jämlikhet i föreningen. 
 

Vi verkar för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där 

alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka 

denna läggning eller identitet, har lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter 

att leva och verka.  

Borås Pride syftar att besökare, deltagare, invånare skulle ta del av information om vårt projekt och 

syfte som i sin tur kan ligga till grund för ett framtida positivt arbete, i såväl specifikt Borås som i 

Sjuhärad som helhet, där frågor kring hbtqia lyfts. Vi ville också sätta fokus på att möjliggöra ett 

fortsatt och utökat påverkansarbete gentemot det offentliga, enskilda personer, näringsliv, 

civilsamhälle, kulturarrangörer, föreningar och organisationer i vårt samhälle. Vi har mellan 30-40 

funktionärer i alla åldrar som hjälper till under festivalen.  

 

• Att arbeta med nyskapande verksamhet som främjar integrationen. 

Vi skapar nätverk och samarbeten med relevanta samhällsaktörer såsom arbetsförmedlingen, 
etableringscenter, flyktingnätverk, migrationsverket, studieförbund och boenden för 
nyanlända. Under 2018 har samordnaren för Newcomers Sjuhärad deltagit i Flyktingnätverket, Agape 
Borås och RFSL Newcomers nationella nätverk. En tät kontakt finns med såväl migrationsverket, 
offentliga biträden, studieförbund och etableringsaktörer i vårt område. 
 

 

 

 

 

 



 

 

     Borås 2019-10-12 
 

Albanska Kultur- och Idrottsförening Dardania, Borås 

 

Härmed ansöker vi om utmärkelsen som årets integrationsfrämjande förening med 

prioritet på barn- och ungdomsverksamhet. 

 Föreningen bildades i mars 2010 med bara fotbollsverksamhet och idag sju år senare 

kan vi även erbjuda kulturaktiviteter med dans, sång, poesiläsning och även läx/studiehjälp upp till 

universitetsnivå. Vi har cirka 800 medlemmar och bland dem är över 200 barn och ungdomar. Dessa 

barn och ungdomar kommer från de mest segregerade områdena i Borås så som Hulta, Hässleholmen 

och Norrby.  

 Vi har en nolltolerans mot alla former av diskriminering och det är något våra ledare 

förespråkar starkt i sina aktiviteter med barnen. I vår förening arbetar vi ideellt och vi tycker att 

föreningslivet är en viktig aktör för integrationen som kan stå för kompletterande insatser i förhållande 

till kommunernas och myndigheternas arbete med integration och etablering. Vi arbetar för ömsesidig 

integration och vår verksamhet innehåller bland annat friskvård (fotboll), kulturaktiviteter (dans och 

sång), studiecirklar, barnverksamhet (läxläsning), kafé, social gemenskap, skapande av nya kontakter, 

rådgivning och kulturmöten för människor från olika länder och kulturer.  

 Exempel på insatser som vi i vår förening gör för att främja integration är att ordna med 

läxläsning, språkträning och mötesplatser. Vår medlemsavgift ligger på 50 kronor per år och då har 

våra medlemmar tillgång till alla ovannämnda aktiviteter som erbjuds av föreningen året runt. Vi 

samarbetar med andra föreningar som Elfsborg, Norrby If och Bosniska kulturföreningen och allt detta 

underlättar etableringen i samhället för både våra gamla medlemmar men även nya som är intresserade 

att gå med i vår förening. Under året 2018 har vi jobbat hårt både med vårt fotbollslag och 

kulturaktiviteterna. Trots knappa resurser så har spelare och ledare, i olika åldrar och med olika 

bakgrund, med gemensam viljestyrka och sammarbete lyckats åstadkomma det som så många har 

misslyckats med tidigare.  

 Vi tar emot nyanlända familjer som deltar i våra förenings aktiviteter inom kultur och 

idrott samt  uteaktiviteter. Vi har ungdomar och vuxna som hjälper till som publikvärdar i 

Elfsborgsmatcher.  Vi skapar nätverk mellan människor som kan ge vänner för livet och värdefulla 

kontakter till samhälles– och arbetslivet. Vi ger socialt stöd till de som mår dåligt eller behöver stöd av 

någon annan anledning. Vi är en central för en snabb och god etablering i samhället och vi anser att 

vår ideella förening är bra på detta. Även jämställdhet är en viktig fråga som genomsyrar all vår 

verksamhet och även styrelsen. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 

medborgare och därför är könsfördelningen i vår styrelse jämn. De flesta av kvinnorna i vår förening 

har genomgått utbildning i föreningskunskap och som resultat har vi nu större antal kvinnor i 

ledarpositioner i föreningenbl.a. i styrelsen och som aktivitetsledare. Vi har även anmält oss att vara 

fadderförening för nyanlända och flyktingar där vi ökar stödet och kan hjälpa till i 

integrationsprocessen med vår erfarenhet och kunskap. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Albanska Kultur- och idrottsföreningen Dardania i Borås 

 

LirimKadriu ordf.     

Tfn. 0760078590    

lirim.kadriu@outlook.com  

dardaniaif@hotmail.com  
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Beskriv hur din förening arbetar med: 

• Att göra deltagandet i verksamheten tillgängligt både 

ekonomiskt och välkomnande. 

• Att skapa gemensamma mötesplatser för människor från 

olika länder och kulturer. 

• Att samverka med andra föreningar, skolor med flera i 

närområdet. 

• Föreningspåverkan – hur ser ledarfördelningen och styrelsen 

ut? 

• Att skapa jämställdhet och jämlikhet i föreningen. 

• Att arbeta med nyskapande verksamhet som främjar 

integrationen. 

 

 







Mångkulturell ungdomsförening Safir 

Getängsvägen 26b, 504 68 Borås 

Borås 2019-10-15 

Ansökan för årets integrationsfrämjande förening 

Vi från den mångkulturella ungdomsföreningen Safir vill härmed ansöka om att få bli årets 

integrationsfrämjande förening. Vi har under nästan 15 års tid arbetat med kultur, integration, 

arrangemang och annat som främjat mångkulturellt integrationsarbete i Borås. Vi har i 

dagsläget över 200 medlemmar från 30 olika länder. Bara i år har vi haft över 30 

kulturarrangemang där människor från över 30 olika länder har medverkat.  

Våra arrangemang är alltid gratis och tillgängliga för våra medlemmar och allmänheten. Detta 

innebär att vi inkluderar människor från olika sociala förhållanden.  

Vi har skapat många evenemang och vår förening är en mötesplats för människor med 

ursprung från olika länder och kulturer. Ett exempel på detta är när vi i år firade den 

internationella kvinnodagen den 8 mars. Vi hade då ett evenemang i samarbete med 

folkhögskolan i Borås, Borås stad, AB Bostäder, CBG och ABF  som arrangör. Evenemanget 

kallades för ”Kulturer i möte” och hade 68 deltagare i programmet och 150 personer i 

publiken. Vi var från sammanlagt 40 olika länder. Den yngsta var 5 och den äldsta 80 år 

gammal. 

Evenemangets program var, i samarbete med följande föreningar: 

- Modevisning som var ett samarbete med VK Copenhagen med designer Vesna Krivokapic - 

från Danmark. Här blandades traditionell kulturell stil med modernt mode, helt enkelt det 

bästa från två världar! 

- Modevisning med olika vackra folkdräkter som representerar världens kulturer. 

- Dansuppvisning Female dancehall från Showakademien med koreografi av Mia Saarinen. 

- Körsång med afghanska ungdomskören. 

- Körsång med föreningen ”Safir”. 

- Körsång med ”Vida världen”. 

- Gitarrspelande med Tobias Jonsson. 

- Musik/dans och underhållning med Noor El- Dean från Syrien, Pardis Khosbin från 

Afghanistan, Awatef från Iran, Tatjana från Makedonien, Najah Omar Saed från Somalia, 

Lisbeth George från Gambia, Velma Murguz från USA, Marusha från Indien och Saad från 

Pakistan. 

Detta evenemanget, bland andra, tycker vi representerar vårt integrationsfrämjande och 

insatser i Borås. Vi har alltid fokus på mångfald, jämlikhet och ungdomarnas utveckling.  

I vår styrelse sitter: 

Ordförande Alfred Sthitarica från Kosovo 

Kassör Nermin Halilovic från Bosnien 

Styrelse ledamöter: 

Tamara Pavlovic från Serbien, 16 år  

Michael Shearer från USA 

Pardis Khoshbin från Afghanistan 

Enes Sojkic från Bosnien 

Salehe Zahedi från Afghanistan, 14 år 

Sekreterare Alma Dzihic från Bosnien 

Ungdomssamordnare Arnela Halilovic från Bosnien, 27 år 



Mångkulturell ungdomsförening Safir 

Getängsvägen 26b, 504 68 Borås 

Borås 2019-10-15 

Vi har även under detta årets gång arrangerat: Ungdomskvällar med dans, sång och musik 

från olika länder. Under dessa kvällar har det medverkat ungdomar från alla stadsdelar i 

Borås. Flera karaokekvällar på ryska, arabiska, dari, bosniska, serbiska, kroatiska, 

makedonska, engelska och svenska. Detta uppskattas väldigt mycket av våra medlemmar och 

andra gäster.  

Vi har arrangerat ett Eidfirande för ungdomar efter månaden ramadan. Vi har också haft 

maskeradfest och disco för våra yngre medlemmar under 10 år. Vi har arrangerat yogadagar i 

samarbete med ”Yogakällan” Vi har medverkat i kretsloppet där vi hade en station vid 

Ramnasjön där vi spelade och sjöng musik på olika språk. Vi har också haft bröllop, dop, 

babyshower och födelsedagar för våra medlemmar.  

Under 2019 har vi värvat många nya medlemmar, skapat många nya samarbeten och vidgat 

vårt nätverk ännu mer för ett integrationsfrämjande arbete. Vi tror på vår idé om att ett utökat 

mångkulturellt arbete i en förening som Safir främjar integrationen och får den att växa i vår 

stad. Vi har även samarbetat och bjudit in alla föreningar som drabbades hårt och blev av med 

sina lokaler i den stora branden som skedde vid Knalleland i Borås. Vi har öppnat våra dörrar 

och erbjudit dessa föreningar att fortsätta ha sina ordinarie aktiviteter i våra lokaler, helt 

gratis. Detta för att vi anser att ett brett samarbete mellan olika föreningar i Borås är väldigt 

viktigt för både integrationen och utvecklingen i Borås.  

Vi är väldigt stolta över allt som vi har åstadkommit hittills och kommer att fortsätta vårt 

arbete med ännu mer integration, kultur, jämlikhet och mångfald genom ungdomarnas 

initiativ, engagemang och inflytande i samhället genom föreningslivet. 

För fler frågor eller kontakt med oss kan ni vända er till vår ungdomssamordnare Arnela:  

Arnelahalilovic11@hotmail.com 0737 – 79 54 26 
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Mångkulturell ungdomsförening Safir 

Getängsvägen 26b, 504 68 Borås 

Borås 2019-10-15 

 





Från: Multaka Asham <multaka.asham@gmail.com>  
Skickat: den 18 oktober 2019 15:13 
Till: Mikael Hedberg <Mikael.Hedberg@boras.se> 
Ämne: Integrationsfrämjande förening 2019 

 

Hej! 

 

Här kommer lite presentation om Multaka Alsham Forening .Vi är en  förining som intresserar  

oss för kultur i första hand .Vi har ett mål att hjälpa invandrare som lämnade sitt land att 

samexistera och integrera sig i det svenska samhället. Vår förening grundades i 2015. Våra 

aktiviteter är  väldigt många och varierade.  

Målet är att ta hand om barn och kvinnor i första klass och hjälpa dem att integrera sig ordentligt i 

det svenska samhället.  

Vi har mer än 350medlemmar som har arabiska nationality. Mer än hälften av dem är barn mellan 

5 och 15 år.  

 

Aktiviteter som vi gjorde för mina medlemmar: 

 

Kurser för barn och vuxna för att lära sig svenska. 

 

Kurser för barn för att lära sig arabiska som är deras modersmål. Baserat på vikten av att lära sig 

modersmålet för att hjälpa barn att lära sig svenska. 

 

Vi har ordnat modersmålsundervisning på olika nivåer  i 4 år nu , där  träffas   vi med mer än 100 

barn i vår lokal  , det skett  två gånger i veckan . 

Vi har många  behöriga lärare som jobba frivilligt med os och hjälpa till . 

Träningsläger för barn i skogar och teoretiska lektioner för att lära sig bevara skogarna och 

miljön. 

 

Utbildningskurs och föreläsningar för barn och vuxna för att hålla sig borta från droger och 

förklara riskerna som följer av dem. 

 

Fritidsresor till sjöarna för familjer och mycket utomhusaktiviteter. 

 

Utbildningsresor till Borås djurpark för familjer. 

 

 Resor till ridskolan för barn och lära sig om ridning. 

 

Resor till Up Zone i Borås stad för barn för att njuta av nya och unika äventyr genom klättring. 

 

Jodo Kurser för barn och utvecklar många sporttalanger för barn under kursen. Det var en väldigt 

viktig sak som hjälpte barn att träffa nya barn i samhället och utveckla relationer med dem. 

 

Fotbollsturneringar för barn i olika åldersgrupper, då kunde barn bilda nya relationer med 

svenska barn. 
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Olika aktiviteter för vuxna inom volleyboll och fotboll som hjälpte dem för att få nya relationer 

med nya personer. 

 

Teoretiska och praktiska kurser för barn för att lära sig simma , barnen delats i olika 

åldersgrupper , det hjälpte nya invandrarbarn att förbättra sin simkunnighet , alltså alla ska ges 

möjligheten för att lära sig simma och uppnå en obligatorisk simnivå  som krävs i skolorna.  

 

Teoretiska och praktiska kurser för kvinnor för att lära sig simma . Vi kommer från konservativt 

samhälle , där   Har kvinnorna   svårt och gå till offentliga badhus  .  Vi har skapat ny chans till 

dem att kunna simma , dvs att jämställdhet skulle skapas . 

 

Teoretiska körkurser för personer som vill få ett svenskt körkort. Många trafikregler har 

förklarats i det svenska och europeiska samhället. 

 

Svensk matlagningskurser för kvinnor. 

 

Zumba danslektioner för kvinnor som hjälpte dem att träffa med svenska kvinnor. 

 

Kurser för sömnad och brodering för flickor och  kvinnor som fick dem att lära sig om svensk 

sömnad. 

 

Föreningens deltagande i midsommarfirandet i Ramla Parken som anses vara ett  viktigaste 

festliga tillfällen i Sverige, med underbara arv från syriska kultur. Vi är angelägna om att 

säkerställa integration i det svenska samhället. 

 

 Delta i en utställning Från kultur till andra som vi deltog med traditionellt hantverk från syriskt 

kultur och införlivades med det svenska kultur.  

 

En föreläsning om vikten av att rationalisera el och ge viktig information om kontrakt och hantera 

dem. Information om konsumenternas rättigheter i Sverige förklarades och gavs av elföretagets 

anställda. 

 

En av dessa aktiviteter  även är radioprogram  som vi har börjat med i mer än två år nu . Vi är i 

samarbete med Boråsnörradio och vi gör direktsändning en timme i veckan  på lördagar . 

Radioprogrammet handlar om framförallt svenska lagar och regler utöver detta pratar vi om 

nyheterna som rör sig Sverige i första hand . 

Vi har mer än 5000 följare som lyssnar på vårt program och många har visat stort intresse   för 

programmet . 

Syftet med det här programmet är att komma in i Svensksamhället , alltså integreras oss i 

samhället och förebygga alla tankar som kan förekomma och leda till högerextremism . 

Föreningen deltagit i flera evenemang som Borås stad ordnats , bland annat Norrby dag , 

Dialgmöte i vår lokal . Samarbete med andra föreningen pågår och vi träffs regelbundet med dem 

för att förstärka föreningsliv i Borås . 

Mer än 40 deltagare jobbar helt frivilligt för att uppnå de här målen som nämnts ovan . 

 

grundval av dessa punkter vill vi på fråga er att ansöka om Bästa Förening i Borås. 

 



Med vänlig hälsning  

Multaka Asham ledningen 
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Ansökan om stöd till aktivitetsplatser på landsbygden 

2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker beviljad summa enligt förslaget. 

Kvarstående medel (ca 400 000 kr) föreslås att användas till fortsatt utveckling 

av aktivitetsplatser på landsbygden under 2019-2020, i samverkan med lokala 

föreningar/Ortsråd.        

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och Folkhälsonämnden ska under 2019 ”utveckla Aktivitetsplatser/ 

Näridrottsplatser på mindre orter”. Kommunfullmäktige har tillfört ett extra 

anslag på 1 mkr. till detta uppdrag. 

 

Uppdraget syftar till att uppmuntra: 

- ökad fysisk aktivitet och rörelse 

- utveckla nya- eller befintliga platser för människor att mötas på 

- ökat lokalt engagemang 

 

En aktivitetsplats ska stimulera och locka till rörelse samt vara en plats för 

människor att mötas på. Det är också en plats som är öppen för alla, där 

människor kan aktivera sig utan krav på föreningsmedlemskap eller avgifter. 

 

Inom de ordinarie uppdragen ”Lokalt inflytande” och ”stöd till Ortråden” 

ställdes frågan om idéer, tankar och förslag till Ortsråden/föreningar på 

berörda områden: serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors – 

med omnejd (dvs. även de mindre orterna inom respektive 

”bygd/upptagningsområde”): 

 

Vad finns för pågående-/kommande tankar från era Ortsråd/resp. orter? 

- hur ser behoven och önskemålen ut på ert område/ort? 

- hur kan ni inom Ortsrådet engagera er i arbetet (planering/genomförande)? 

- vilka platser är aktuella inom ert område/ort? 

- -redovisa förslag på innehåll och uppskattade kostnader 

 

Förslag inkl. underlag har skickats in till Fritids- och folkhälsonämndens 

diarium, under perioden juni-september 2019. Därefter har ett förslag till beslut 
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tagits fram genom ”Aktivitetsplatsgruppen”, utifrån en helhetsbild över 

befintligt utbud/aktiviteter (alt. planerade insatser) på både respektive ort och 

inom Borås Stads geografiska upptagningsområde som helhet samt insatsens 

effekt. 

 

Inkomna ansökningar – sammanfattning och motivering till beslut 

 

Vänga 

Förslag 1: ansökan samlad från ett flertal lokala aktörer, om stöd till en 

vandrings- och cykelled i anslutning till Vänga mosse. Sträckan är på 1 km och 

markägare är vidtalad. Arbete och material uppskattas till 150 000 kr, men kan 

utökas beroende på behovet av markarbete. Förhoppning från lokala aktörer att 

denna led så småningom kan byggas på och bli en del av sträckan till Fristad. 
 

Förslag 2: önskemål om bana för frisbeegolf samt en lekplats för möte mellan 

barnfamiljer mm.  
 

Beslut och motivering 

Ansökan (förslag 1) ligger inte helt i linje med syftet att utveckla 

aktivitetsplatser. Dock är Fritids- och folkhälsonämnden ansvariga för spår och 

leder, medan gång- och cykelvägar hanteras genom Tekniska nämnden. Frågan 

behöver utredas vidare mellan samtliga berörda parter innan ett eventuellt 

bidrag beviljas, vilket gäller oavsett de olika förslagen. Ansökan föreslås därmed 

att bordläggas.  

 

Kvarbo/Hästhagen 

Förslag från Kvarbo Sommarstad Vägförening att anlägga en fotbollsplan med 

en lekplats vid sidan om. Kostnaden uppskattas till ca 230 000 kr, vilket avser 

avverkning av skog, markarbete och material/utrustning. Marken på föreslagen 

plats är privatägd, vilket medför att ett eventuellt avtal skulle behöva tecknas 

samt att ytterligare kostnader kan tillkomma.  
 

Beslut och motivering 

Stor kostnad i relation till befintlig befolkning i närområdet. Pågående arbete 

med detaljplan inom Borås Stad (Samhällsbyggnadsnämnden), kan påverka den 

framtida planeringen av området. Ansökan föreslås att avslås. 

 

Sjömarken 

Sjömarkens IF vill i sin ansökan anlägga ett utegym på Sjömarkens idrottsplats i 

anslutning till föreningens befintliga motionsspår. Föreningen arrenderar i 

nuläget den befintliga platsen/marken. Beräknad kostnad enligt framtagen 

offert ca 120 000 kr. 
 

Beslut och motivering 

Ansökan är ur många aspekter genomarbetad och klarar flera av de framtagna 

kriterierna för aktivitetsplatser. Noteras även att ansökan skulle komplettera 

föreningens egen ambition om utveckling av befintliga- och nya motionsspår. 

Ansökan föreslås att tillstyrkas. 
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Dalsjöfors 

Förslag 1: utegym och samlingsplats, i området bredvid Dalsjöns badplats.   

Förslag 2: gångväg runt Dalsjön, backen vid Råviken, etapp 4.  

Förslag 3: alternativ gång- och cykelväg, ”Äsperedsvägen- Dalsjöforsmotet”. 

 

Beslut och motivering 

Förslag 1 stämmer väl överens med våra kriterier men behöver kompletteras 

med ett kostnadsförslag, vilket inte är benämnt i ansökan. Ansökan föreslås att 

tillstyrkas men behöver utredas vidare mellan samtliga berörda parter innan ett 

eventuellt bidrag beviljas. 
 

Förslag 2 inryms inom arbetet med spår och leder och har beviljats medel inom 

detta. Arbetet är påbörjat. 
 

Förslag 3 uppfyller inte kriterierna för aktivitetsplatser men lämnas vidare till 

ansvariga inom både Fritids- och folkhälsoförvaltningen (spår och leder) och 

Tekniska förvaltningen (gång och cykelvägar). 

 

Målsryd 

Ansökan från Ortsrådet/Målsryds IF gällande en motions- och hinderbana vid 

Målevi IP. Beräknad kostnad 150 000–175 000 kr.  
 

Beslut och motivering 

Ansökan uppfyller kriterierna för aktivitetsplatser. Ansökan föreslås att 

tillstyrkas med tillägget att föreningen även rekommenderas att se över- och 

rustar upp andra delar av idrottsplatsen.  

Noteras även att Ortsrådet/Målsryds IF ansökt om ”Medel för lokal utveckling” i syfte att 

utveckla befintliga- och nya motionsspår i samhället. Dessa ansökningar är oberoende av 

varandra men platserna bör kunna sammanfogas, t ex att Målevi IP märks ut som 

”spårcentral” och att utegymmet på så sätt tillgängliggörs ytterligare. 

 

Rydboholm 

Ingen ansökan inkommen, men ”Aktivitetsplatsgruppen” avser att utveckla den 

befintliga aktivitetsplatsen vid Sven Eriksonsväg, i samverkan med 

intresseföreningen/Ortsrådet ”Framtid Rydboholm”. Detta avser att inrymma 

utegym, belysning, skötsel (gräsklippning mm.), gångstråket runt dammen samt 

se över förbättrade möjligheter för tillgänglighet- och framkomlighet.  
 

Beslut och motivering 

Arbetet med aktivitetsplatsen i Rydboholm påbörjades 2017 och 

”Aktivitetsplatsgruppens” bedömning är att platsen behöver färdigställas utifrån 

framkomna önskemål om förbättringar. Beräknad summa 100 000 kr. 

 

Sparsör 

Ingen ansökan inkommen, men ”Aktivitetsplatsgruppen” avser att utveckla 

området vid idrottsplatsen Trollevi i Sparsör, i samverkan med Sparsörs AIK 
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och eventuellt övriga aktörer. Detta avser att inrymma ett nytt utegym i 

anslutning till befintligt elljusspår.  
 

Beslut och motivering 

Att anlägga ett utegym vid idrottsplatsen skulle utveckla området som helhet 

och skapa ett mervärde för de som besöker-/vistas i området. Eftersom det 

befintliga elljusspåret även binder samman Fristad och Sparsör så lockar platsen 

människor från båda orterna. Beräknad summa 100 000 kr. 

 

Ekonomisk sammanfattning – utifrån förslag till beslut 

Angivna summor redovisas inkl. moms. Vid överenskommelse mellan Borås 

Stad (Fritids- och folkhälsonämnden) och berörda samarbetspartners kan detta 

komma att justeras, utifrån att inköp av material kan komma att debiteras exkl. 

moms. 

   

Ansökan om summa Beviljad summa 

Vänga  150 000 kr  ?  

Kvarbo  230 000 kr  - 

Sjömarken  120 000 kr  120 000 kr 

Dalsjöfors  *  130 000 kr* 

Målsryd  150 000 kr   150 000 kr 

Rydboholm  -  100 000 kr 

Sparsör  -  100 000 kr 

 

Totalt    600 000 kr 

 

* Ansökan behöver kompletteras med beräknad summa och kan sedan eventuellt justeras.             

Beslutsunderlag 

1. Ansökningar från ortsråden                           

 

Beslutet expedieras till 

1. Berörda ortsråd 

2. Tekniska nämnden 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Projekteringsframställan för Sjöbovallen ombyggnad, 

Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 21 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens 

projekteringsframställan för Sjöbovallens ombyggnad, Barnhemsgatan 71, 

Torpa-Sjöbo 2:1 under förutsättning att nämnden kompenseras med de 

utökade kostnader ombyggnationen medför.       

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden hemställde åt Lokalförsörjningsnämnden 2017-

07-03 att utföra en förstudie för ny-/ombyggnad av omklädningsbyggnad på 

Sjöbovallen. Sjöbovallen har idag undermåliga lokaler (omklädningsrum samt 

klubbstuga) både till effektiv yta och byggnadstekniskt skick. Fritids- och 

folkhälsonämnden ser med tillfredsställelse fram emot att ombyggnationen 

kommer till stånd på Sjöbovallen då befintliga lokaler bedöms som olämpliga 

utifrån den verksamhet som bedrivs.                

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, 2019-08-20                              

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Håkan Eriksson (C) 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Yttrande över granskning för detaljplan för Centrum, 

Järnvägen 42 med flera, Simonsland, Borås Stad  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detaljplan Centrum, 

Järnvägen 4:2 m fl Simonsland, Borås Stad och skickar till 

Samhällsbyggnadsnämnden.                             

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att flera funktioner adderas till 

området Simonsland för att stärka den upplevda tryggheten.  

 

Många tar sig till och från området med kollektivtrafik. Därför är det positivt att 

man passar på att förbättra situationen för oskyddade trafikanter, genom att 

justera vändplanen, anlägga nya övergångsställen och en ny gång- och cykelbana 

på Viskastrandsgatan. I området rör sig ungdomar, äldre och personer med 

funktionsvariationer. Därför är det viktigt att man även under byggtiden 

säkerställer att dessa personer kan ta sig säkert och tryggt till gymnasieskolor 

och verksamheten på Träffpunkt Simonsland. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet.               

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa 

nya byggrätter för bostäder, kontor, skolverksamhet och hotelländamål. Genom 

att rivningsförbudet på en tidigare skyddad byggnad tas bort, skapas en större 

byggrätt för hotellet. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög 

arkitektonisk kvalitet, med en tydlig förankring i vår tid. Planen har tidigare 

varit på samråd.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att flera funktioner adderas till 

området Simonsland. Idag är området längs Viskastrandsgatan mörkt och 

otryggt på kvällstid och den upplevda tryggheten skulle stärkas av att många rör 

sig i området under fler av dygnets timmar.  

 

Många tar sig till och från området med kollektivtrafik. Därför är det positivt att 

man passar på att förbättra situationen för oskyddade trafikanter, genom att 
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justera vändplanen, anlägga nya övergångsställen och en ny gång- och cykelbana 

på Viskastrandsgatan. Längs Viskastrandsgatan rör sig ungdomar, äldre och 

personer med funktionsvariationer till och från verksamheterna på Träffpunkt 

Simonsland, Viskastrandsgymnasiet och Realgymnasiet. Därför är det viktigt att 

man även under byggtiden säkerställer att dessa personer kan ta sig säkert och 

tryggt till gymnasieskolor och verksamheten på Träffpunkt Simonsland. 

 

Vidare har besökarna till Träffpunkt Simonsland uttryckt önskemål om fler 

parkeringsplatser i området. Förhoppningsvis kan det nya parkeringshuset möta 

en del av det behovet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Planebeskrivning 

2. Plankarta  

3. Illustrationskarta                              

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 
GRANSKNING 

 Nämndbeslut 
§ SBN 2019-258 
BN2016-264  

 
Underrättelse om granskning för detaljplan för Centrum, 
Järnvägen 4:2 med flera, Simonsland, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den 
här inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 1 oktober – 3 november.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa 
nya byggrätter för bostäder, kontor, skolverksamhet och hotelländamål. Genom 
att rivningsförbudet på en tidigare skyddad byggnad tas bort, skapas en större 
byggrätt för hotellet. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög 
arkitektonisk kvalitet, med en tydlig förankring i vår tid. 
 
Planområdet är beläget i Simonsland, i norra delen av centrum och är uppdelat i 
två delar. Planområdet omfattar innergården direkt söder om Viskan och ett 
område norr om Viskan där byggnaden Tystanden är placerad samt ytan 
bakom, som idag fungerar som parkeringsplats. 
 
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 3 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2016-264), 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 Karin Dahlin, tel: 010-615 20 38, e-post: karin.dahlin@ramboll.se 
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-01  
  

mailto:karin.dahlin@ramboll.se
mailto:zilka.cosic@boras.se
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Yttrande över samråd för planprogram Viskafors, Borås 

Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker mestadelen av Planprogram Viskafors, 

Rydboholm 1:342 m fl, Borås Stad med undantag av förslaget att i etapp 2 flytta 

Viskaforshallen till Sven Erikssonsvallen, och skickar till 

Samhällsbyggnadsnämnden.                            

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden har flera verksamheter i området såsom 

fritidsgård, bad, idrottshall och fotbollsplaner. I etapp 1 föreslås grusplanerna 

vid idrottshallen att utgöra ett område som kan utvecklas för bebyggelse och på 

så sätt förtäta i centrum av Viskafors. Här har Fritids- och folkhälsonämnden 

inget att invända. Fritids- och folkhälsonämnden är även positiv till att det 

föreslås att man förstärker den bostadsnära naturen.  

 

Beträffande etapp 2 finner Fritids- och folkhälsonämnden ingen anledning till 

att flytta en väl fungerande fullstor idrottshall från centrum till idrottsområdet 

vid Sven Erikssonsvallen. Rydboholms SK behöver redan idag all plats i 

området och flytten skulle begränsa föreningens möjligheter att utvecklas. Med 

tanke på de investeringar som gjorts på Sven Erikssonsvallen är det heller inte 

ekonomiskt försvarbart. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker planprogrammet i sin helhet med 

undantag av förslaget att i etapp 2 flytta Viskaforshallen till Sven 

Erikssonsvallen.                 

Ärendet i sin helhet 

Viskafors är en av de fyra serviceorter som utpekats i Översiktsplanen. 

Planprogrammets övergripande målsättning är att ta fram en målbild för 

möjliga bebyggelseområden. Idag upplevs Viskafors inte så sammanhållet. 

Därför är det viktigt att hitta lägen som kan stärka upp centrum, skapa 

kopplingar mellan torget och andra målpunkter samt skapa en tydligare entré till 

centrum. Vidare ska planprogrammet skapa förutsättningar för en hållbar 

bebyggelseutveckling och säkerställa kopplingar för människan till olika 

grönområden. 
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Fritids- och folkhälsonämnden har flera verksamheter i området såsom 

fritidsgård, bad, idrottshall och fotbollsplaner. De verksamheter som berörs av 

planprogrammet är framför allt idrottshall och fotbollsplaner. I etapp 1 föreslås 

grusplanerna vid idrottshallen att utgöra ett område som kan utvecklas för 

bebyggelse och på så sätt förtäta i centrum av Viskafors. Här har Fritids- och 

folkhälsonämnden inget att invända. Fritids- och folkhälsonämnden är även 

positiv till att det föreslås att man förstärker den bostadsnära naturen.  

 

Beträffande etapp 2 finner Fritids- och folkhälsonämnden ingen anledning till 

att flytta en väl fungerande fullstor idrottshall från centrum till idrottsområdet 

vid Sven Erikssonsvallen. Idrottsplanen har i närtid utvecklats med en 

konstgräsplan och nya omklädningsrum. Ur ett verksamhetsperspektiv är det en 

dålig idé att flytta idrottshallen hit, då Rydboholms SK redan idag behöver all 

plats i området. Flytten av idrottshallen skulle begränsa föreningens möjligheter 

att utvecklas. Med tanke på de investeringar som gjorts på Sven Erikssonsvallen 

är det heller inte ekonomiskt försvarbart att genomföra denna flytt. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker planprogrammet i sin helhet med 

undantag av förslaget att i etapp 2 flytta Viskaforshallen till Sven 

Erikssonsvallen.   

Beslutsunderlag 

1. Planprogram 

  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut  
§ PL 2019-2057 
BN2019-577  

 
Inbjudan till samråd för Planprogram för Viskafors, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu ett 
planprogram, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker. 
Samrådstiden pågår 10 september– 10 oktober.  
 
Syfte och område 
Viskafors är en av de fyra tätorter som pekas ut som serviceort i 
översiktsplanen för Borås (antagen av kommunfullmäktige 12 
april 2018). Dessa serviceorter ska stärkas som lokala centra för 
omgivande orter och landsbygd, med ett bra utbud av bostäder, 
vardagsservice och kollektivtrafik. Därför gör vi nu ett 
planprogram!     
Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala delarna 
av Viskafors och området i anslutning till torget, som bedöms 
ha stor utvecklingspotential.  
 

 
Ta del av handlingarna 
Planprogrammet 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! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Viskaforsskolans stora matsal, 18 september kl. 17.00–
20.00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 10 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2019-577), 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. 
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Mattias Nilsson, tel: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-09  

mailto:mattias.nilsson@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00159 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över samråd för detaljplan för Byttorp, Byttorp 

31 (Fjällgatan), Borås Stad   

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detaljplan Byttorp, 

Byttorp 3:1 (Fjällgatan), Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.                             

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden tycker att det är bra att det byggs i området. 
Boende kommer att ha nära till handel, service, skolor, idrottsplats och 
rekreation.  
 
Det är även positivt att man passar på att göra en bättre trafiklösning i de två 
korsningar som tidigare varit svåra att överblicka. Med en rondell blir området 
troligen mera trafiksäkert, vilket är viktigt med tanke på barn som rör sig till 
och från idrottsplatsen och skolan. Här är det även viktigt att utfarterna till och 
från husen planeras så att oskyddade trafikanter kan ta sig fram utan att deras 
säkerhet påverkas. 
 
Planområdet är en del av ett naturområde som ligger vid sjön Kolbränningen. I 

Borås Stads grönområdesplan är området klassificerat som klass 2, mycket höga 

naturvärden. När man tar sådan mark i anspråk krävs kompensationsåtgärder. I 

den aktuella planen består de av att återställa den stig som försvinner i och med 

att husen byggs och plantering av träd mellan kommande huskroppar och 

gångstråket vid Byttorpssjön.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden vill här understryka vikten av att stärka 

tillgängligheten till grönområdet.                 

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att skapa en byggrätt för två nya punkthus för bostadsändamål i 
det befintliga grönområdet och utöka gatan för att möjliggöra en rondell, samt 
att säkerställa kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploateringen. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden tycker att det är bra att det byggs i området. 
Boende kommer att ha nära till handel, service, skolor, idrottsplats och 
rekreation.  
 
Det är även positivt att man passar på att göra en bättre trafiklösning i de två 
korsningar som tidigare varit svåra att överblicka. Med en rondell blir området 
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troligen mera trafiksäkert, vilket är viktigt med tanke på alla barn som rör sig till 
och från idrottsplatsen och skolan. Här är det även viktigt att utfarterna till och 
från husen planeras så att oskyddade trafikanter kan ta sig fram utan att deras 
säkerhet påverkas. 
 
Planområdet är en del av ett naturområde som ligger vid sjön Kolbränningen. I 

Borås Stads grönområdesplan är området klassificerat som klass 2, mycket höga 

naturvärden. Området kring Kolbränningen är ett viktigt grönområde för alla 

som bor på Tullen, Byttorp och Hestra. När man tar sådan mark i anspråk 

krävs kompensationsåtgärder. I den aktuella planen består de av att återställa 

den stig som försvinner i och med att husen byggs och plantering av träd 

mellan kommande huskroppar och gångstråket vid Byttorpssjön.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden vill här understryka vikten av att stärka 

tillgängligheten till grönområdet.   

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019–002337 
BN 2017-634  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 
(Fjällgatan), Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 11 oktober – 10 november.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och 
utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa 
kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploateringen.  

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för 
bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med varierande 
höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 våningar.  

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! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Stadshuset på våning 7 i SBN Sessionssal, 21 oktober kl. 
17:00-19:00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
På grund av renoveringen av stadshusentrén är för tillfället huvudingången från Stora Brogatan. 
Tillgänglighetsanpassad entré finns vid stadshusets innergård som nås via Åsbogatan.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 10 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN 2017-634), 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 
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-11  

mailto:zilka.cosic@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019–002337 
BN 2017-634  

 
 

 

Tillfällig huvudentré 
Tillgänglighetsanpassad entré 



Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden  

2019-11-05 

 

1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-0926 § 192 avseende Avsägelse 

av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (2019-00112 1.1.1.25). 

 

2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-26 § 209 samt bilaga 

avseende Program för ett integrerat samhälle (2018-00048 3.4.4.0). 

 

3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-26 § 208 samt bilaga 

avseende Program för Nationella minoriteter (2019-00030 1.1.3.0). 

 

4. Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-16 § 148 samt bilaga avseende 

Mötesplats Sjöbo – Ombyggnad (2019-00127 3.6.8.3). 

 

5. Jordbruksverket: Anmälan av Jordbruksverkets beslut 2019-10-03 avseende ansökan om 

utbetalning av projektstöd för projektet Landsbygdsutveckling – ortsråd (2017-00126 

808). 

 

6. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av protokoll från lokala pensionärs- 

och funktionshinderrådet 2019-09-17 (2019-00070 3.7.1.25). 

 

7. Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av Minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet 

2019-10-16 (2019-00078 3.6.7.25). 

 

8. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars facknämnder 

september 2019 (2019-00065 1.2.4.1). 

 

9. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Säsongs och öppettider på baden 2020 

(2019-00164 3.6.8.1). 

 

10. Borås Stad/Västra Götalandsregionen: Anmälan av Verksamhetsplan för det gemensamma 

folkhälsoarbetet 2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Borås Stad (2019-

00158 3.7.3.25). 



Redovisning av delegationsbeslut på Fritids‐ och folkhälsonämnden  

2019‐11‐05 

 

1. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till Hedareds 

Bygdegård för nytt tak (2019‐00155 3.6.7.2). 

 

2. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om driftsbidrag för elljusspår i Nordtorp från 

SOK 68 Sandared (2019‐00171 3.6.7.2). 
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