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1 Inledning 

Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv ser sig Fritids- och folkhälsonämnden som en viktig 
aktör för att bidra till god hälsa och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla invånare. Invånare och 
civilsamhälle är utgångspunkten för nämndens verksamhet. Det är en utmaning att nå ALLA invånare. 
Statistik och kunskap om invånarnas hälsa och livsvillkor används som kunskapsunderlag för 
prioriteringar och planering av verksamheten. Fritids- och folkhälsonämnden vill kommande år lägga 
fokus på att nå ut med verksamhet och utbud till alla invånare och identifiera de grupper som har sämre 
förutsättningar till god hälsa och fritid för att särskilt nå ut till dessa. Alla invånare ska känna sig trygga, 
välkomna och delaktiga i alla verksamheter, mötesplatser och anläggningar varför arbetet med trygghet 
och inkludering ska genomsyra all verksamhet. 

Det ställs höga krav på omställning i takt med samhällsutvecklingen. Invånarnas och civilsamhällets 
krav på service och tillgänglighet ökar. Under många år har ekonomin varit god och investeringstakten 
hög för att möta utvecklingen. I en tid av ökade kostnader, höjda räntor och inflation påverkar det 
nämndens ansvar i stor utsträckning. Framförallt påverkas hyror och drift vilket ger mycket stora 
differenser i den ekonomiska ramen mellan åren. 

Nämndens ambition att utveckla och kvalitetssäkra grunduppdraget med invånarna och civilsamhället 
kräver målmedvetet, effektiv och långsiktigt arbete i förvaltningen. För att kunna fortsätta skapa och 
förbättra förutsättningarna för invånarnas hälsa och fritid och bidra till att Borås växer behövs en 
ramförstärkning till nämndens verksamheter som beskrivs under avsnitt 5.2. 

2 Utmaningar, risker och möjligheter 
- Omvärldsanalys 

Världen och nutiden präglas av globalisering och samhällsutveckling med snabb förändringstakt. 
Fritids- och folkhälsonämnden ser några förändringsmönster som påverkar kommande år i hög 
utsträckning. 

Tiden efter pandemin 

Invånare, medarbetare och verksamheter vittnar om efterdyningar av pandemin. Det är svårt att 
bedöma vilka förändringar som kommer bli bestående och vilka konsekvenser pandemin medför på 
längre sikt. Fritids- och folkhälsonämnden ser att återgången till ett nytt normalläge har fungerat väl 
men att pandemin har inneburit en påverkan på medarbetare och verksamhet likväl som invånares 
hälsa, liv och vanor. Under pandemin ökade intresset för friluftsliv, spår och leder, och badplatser vilket 
är positivt för invånarnas hälsa och folkhälsan. Fritids- och folkhälsonämndens ambition är att 
synliggöra och marknadsföra utbudet runt om i Borås för att hålla kvar boråsarnas och andras intresse 
för friluftslivet samt nå de grupper som inte tar del av friluftslivet i lika hög utsträckning. Närheten och 
tillgång till rörelse och aktivitet behöver öka för att främja invånarnas hälsa och möjlighet till 
fritidsaktiviteter. En del av nämndens verksamheter har mött särskilt stora utmaningar under pandemin. 
En av dessa är badverksamheten där öppettider och tillgång har varit begränsade under pandemin. 
Flera av baden har de senaste åren också varit stängda för renoveringar. Under de senaste åren har nya 
badanläggningar i närliggande kommuner byggts vilket ger en förändrad konkurrens när det gäller 
badgäster. Utifrån detta finns behov av att synliggöra och marknadsföra baden för att locka boråsare 
och andra till stadens badanläggningar. 
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Ökade skillnader mellan grupper och områden 

Skillnaderna vad gäller till exempel arbetslöshet, skolresultat, hälsa, valdeltagande och upplevd trygghet 
finns såväl inom som mellan kommuner och regioner. Den ökande ojämlikheten utifrån dessa faktorer 
och koncentrationen av social utsatthet till vissa bostadsområden leder till utanförskap som påverkar 
samhället i stort. Välfärdsbokslutet mäter förändringar i hälsa mellan kön, geografiska områden och i 
olika grupper. Rapporten är ett kunskapsunderlag i arbetet med att öka den sociala hållbarheten i Borås. 

Välfärdsbokslutet 2020 visar att Borås är en bra stad att bo, leva och växa upp i för de flesta. En av 
utmaningarna som staden står inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika grupper av boråsare 
och att dessa skillnader ökar. I Välfärdsbokslutet lyfts 15 områden fram där hälsan och 
förutsättningarna till hälsa är sämre än i övriga delar av staden. Samtidigt lyfts också ett antal 
prioriterade grupper fram där förutsättningarna är sämre. Pandemins påverkan kommer ge negativa 
konsekvenser framåt. Förutom pandemins påverkan på sjuklighet och dödlighet har påverkan på 
samhällets funktioner funnits de senaste åren. Detta kan ge både direkta och indirekta 
hälsokonsekvenser. De negativa konsekvenserna kommer att drabba olika grupper olika hårt. De 
grupper som lever under utsatta socioekonomiska förhållanden löper högre hälsorisker än andra. 
Skillnader mellan olika gruppers livsvillkor och hälsa riskerar därför att öka till följd av pandemin. 

Denna kunskap förstärker vikten av ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa i samhället. 
Arbetet med social hållbarhet är ett gemensamt ansvar och stadens gemensamma ansats genom Social 
Hållbart Borås är ett prioriterat arbete för Fritids- och folkhälsonämnden. En bred samverkan är 
därmed en grundläggande förutsättning för att staden tillsammans ska kunna kraftsamla för att nå 
resultat i arbetet för ett socialt hållbart Borås. 

Komplexa samhällsutmaningar 

Nutiden präglas av komplexa samhällsutmaningar där ansvaret är otydligt, perspektiven är många, och 
arbetssätten är obeprövade. Vid komplexa samhällsutmaningar finns det sällan en aktör som kan lösa 
utmaningen utan betydelsen av strategisk samverkan och samarbete med andra avgörande. 
Medvetenheten om att de nya samhällsutmaningarna kräver nya lösningar har ökat. Samhället utmanas 
av ett stort omställningsbehov kopplat till klimatet. Ingen går förbi behovet av att i stort och smått 
bidra till minskat klimatutsläpp. Denna fråga kräver global riktning och lokal styrning. För varje 
verksamhet inom nämndens ansvar krävs planering och genomförande för att bidra till minskat 
klimatutsläpp men också en aktiv samverkan mellan parter då en verksamhet sällan ensam lyckas med 
förändring. Offentliga aktörer söker aktivt samverkan och stöd i civilsamhället och invånare för att lösa 
framtidens utmaningar. Utifrån Fritids- och folkhälsonämndens breda folkhälsouppdrag och uppdraget 
mot civilsamhället finns nämnden ofta representerad i denna typ av sammanhang. Metodutveckling för 
medskapande på Norrby och arbetet med Socialt Hållbart Borås är särskilt aktuella. Nämnden ser att 
efterfrågan på kontaktnät mot civilsamhället och invånare kommer öka. Genom närhet till invånarna 
och föreningslivet ser Fritids- och folkhälsonämnden möjligheter att ta vara på civilsamhällets kraft för 
att möta samhällsutmaningarna. Överenskommelsen, samarbetsuppdraget för lokalt inflytande och 
samverkan i sju områdesnätverk och fyra ortsråd, föreningsenheten och andra verksamheter 
tillsammans bildar en stabil plattform och starka relationer mot civilsamhället. Då intresset för 
civilsamhällets perspektiv i olika frågor ökar ser nämnden att behovet att verka som samordnade och 
kontaktskapande mot civilsamhället och invånare gentemot andra aktörer ökar. Det kan handla om 
initiativ till överenskommelser med civilsamhället, samordning av ideella krafter såväl som samverkan 
kring utveckling av staden. Ett konkret exempel är förvaltningens plattform mot invånare och 
civilsamhälle efterfrågas allt mer de samhällsbyggande processerna. Borås fortsätter växa och i staden 
finns en ambition att arbeta mer strategiskt i tidiga skeenden och samverka för att säkerställa olika 
perspektiv i de samhällsbyggande processerna. Fritids- och folkhälsonämnden behöver delta som en 
mer aktiv part i det tidiga skedet för att bidra med kunskapsunderlag utifrån folkhälsoperspektivet, som 
ansvariga för anläggningar, planer, spår och leder och nämndens kontaktytor med civilsamhället i olika 
former. 
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Civilsamhällets nya former 

Civilsamhället står under förändring och de traditionella arbetssätten utmanas. Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor bedömer att det finns ett stort och stabilt intresse för politik och 
samhällsfrågor hos unga. Många är intresserade av samhällsfrågor, politik och händelser i andra länder. 
Sju av tio unga har under det senaste året gjort någon form av politisk handling. Alla unga är dock inte 
lika engagerade och de finns skillnader mellan olika grupper. Skillnaden i engagemang mellan olika 
grupper av unga är oroväckande och kan minska ungas tilltro till demokratin. När det gäller 
civilsamhället pågår en kulturförändring . Allt färre är medlemmar i en förening och bland barn och 
unga minskar föreningsdeltagandet. Det är svårt att rekrytera styrelsemedlemmar och befolkningen i 
stort väljer generellt korta tillfälliga engagemang. Detta utmanar civilsamhällets grundvalar och ställer 
stora krav på kommunens förmåga. På vilket sätt skapas återigen ett starkt föreningsengagemang? Hur 
behöver stödet och dialogen med civilsamhället utvecklas för att vara en del av den återstart som 
civilsamhället kräver? Fritids-och folkhälsonämnden ser behov att fortsätta stärka stödet till 
civilsamhället i alla dess former. 

Allt fler äldre 

Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är låga födelsetal och ökad livslängd vilket medför en 
allt äldre befolkning. Detta innebär ett ökat kostnadstryck och på sikt kostnadsförskjutning av resurser 
till omsorg och vård likväl som kompetensförsörjningsutmaningar. För att stå sig i den hårda 
konkurrensen om arbetskraften är det viktigt att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare, vilket 
beskrivs under avsnittet arbetsgivarpolitik. Det ska också beaktas att de äldre blir friskare och framtida 
generationer av äldre kommer ha än högre krav på service. För Fritids- och folkhälsonämndens 
verksamheter innebär detta en förändrad målgrupp och fler äldre som behöver stöd och tillgång till 
meningsfulla fritidsaktiviteter. Verksamheterna möter efterfrågan genom samverkan kring mötesplatser 
och aktiviteter med bland annat Vård- och äldreförvaltningen. För att kunna möta behoven framöver 
krävs kunskap om äldres livsvillkor och hälsa varför ett strategiskt arbete med att följa upp och 
presentera kunskap om äldres hälsa har initierats av förvaltningen. 

Digitalisering 

Digitaliseringen i samhället innebär möjligheter men också utmaningar. Ny teknik ger möjligheter att 
lösa problem, förbättra service till invånare och civilsamhälle samt frigöra tid. För att ta vara på 
digitaliseringens möjligheter krävs ny kunskap och färdigheter, vilket innebär en utmaning att hänga 
med i den snabba teknikutveckling som sker. Teknikutvecklingen väcker också frågor kring säkerhet 
och etik. Invånarnas perspektiv är avgörande för digitaliseringen i förhållande till nämndens 
verksamheter. Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag riktar sig till alla invånare vilket gör att 
verksamheterna möter de invånare som är pådrivare av teknisk och digital utveckling genom sina höga 
krav på service likväl de invånare som finns i digitalt utanförskap och behöver stöd för att ta del av 
service och information. För att säkerställa digitaliseringen sker i takt med verksamhetsutvecklingen och 
invånarnas perspektiv samordnas arbetet på förvaltningen genom en handlingsplan där behov och 
insatser beskrivs. De närmaste åren behöver arbetet intensifieras för att möta samhällsutvecklingen och 
bidra till att lösa framtidens utmaningar. Det kommer att påverka arbetssätt och arbetsuppgifter och 
påverka omställningstakten av personalyrken i förvaltningen på sikt. I denna omställning kommer 
nämndens förmåga till omställning av verksamhet och personal vara avgörande. Att skapa 
förutsättningar för chefer att leda medarbetare i förändring blir med detta viktigt. 

Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 

Nutidens teknikberoende innebär sårbarhet när det gäller exempelvis dataskydd och 
informationssäkerhet. Klimatförändringar, pandemin, hot, och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i 
världen är ytterligare händelser som ökar medvetenheten om samhällets sårbarhet och ger insikter om 
att beredskap krävs för att möta framtida kriser och allvarliga händelser. Pandemin har förstärkt denna 
insikt men också prövat nämndens förmåga att anpassa sig i skarpt läge. En lärdom är att omställningen 
och det stora kommunikationsbehovet som uppstår vid särskilda händelser bäst kan mötas i samverkan 
med andra nämnder, samhällsaktörer och civilsamhället.  
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Utifrån lägesbilden och komplexiteten i samhället är bedömningen att behovet av närvaro och synlighet 
i bostadsområden och mot invånarna kommer öka i framtiden. Det är en utmaning att möta behovet av 
information och service i bostadsområden och kräver fortsatta insatser kopplat till mötesplatserna och 
områdesutvecklingen. Samarbetet gällande mötesplatserna med bland annat Kulturnämnden, Vård- och 
Äldrenämnden, Förskolenämnden , Arbetslivsnämnden och AB Bostäder är en framgångsfaktor för att 
möta invånarnas behov och förväntningar. Genom samverkan med offentliga aktörer såväl som 
civilsamhället verkar mötesplatserna som en knutpunkt för trygghetsskapande arbete, medborgarservice 
och områdesutveckling. 

  

3 Grunduppdraget 

3.1 Nämndens grunduppdrag 

Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag handlar om det breda folkhälsouppdraget som utgår från de 
nationella övergripande folkhälsomålen, att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose 
allmänhetens och organisationers behov av mötesplatser och öppen ungdomsverksamheter samt 
anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Nämnden har också ansvar för 
samarbetsuppdraget kring mötesplatser, demokrati och lokalt inflytande samt ansvar för arbetet med 
överenskommelsen med civilsamhället. 

Nämndens uppdrag utifrån reglementet handlar om att verksamheterna tillsammans, både internt och 
med andra, skapar förutsättningar för god hälsa och meningsfull fritid för alla invånare. Det breda 
folkhälsouppdraget och det övergripande målet kommuniceras till alla medarbetare. 

Förenings- och anläggningsverksamheten ansvarar för uthyrning av lokaler för idrott och arrangemang 
som genomförs i staden. Enheten har också ansvar för drift av stadens idrotts-, utebad och 
fritidsanläggningar, inklusive motionsspår. Enheten ansvarar också för alla kommunala friluftsbad, 
handhar föreningsregistrering och bidragsutbetalning och administrerar även Borås Stads Idrottsskola. 

Badenheten ansvarar för badanläggningarna Stadsparksbadet, Borås Simarena (inklusive friluftsbadet 
Alideberg), Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Viskaforsbadet och Asklandabadet där möjlighet till 
motionssim, lek, träning och rehabilitering (FAR) erbjuds. 

Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet ansvarar mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet 
runt om i staden. Den öppna ungdomsverksamheten består av både kommunalt drivna fritidsgårdar 
som är en mötesplats för barn och ungdomar mellan 10 och 19 år samt tre föreningsdrivna gårdar. 
Verksamheten bedriver olika utvecklingsarbeten, internationella utbyten och trygghetsskapande arbete. 

Kvalitets- och utvecklingsenheten ansvarar för det övergripande folkhälsoarbetet, kommunikation och 
kvalitet. Verksamheten arbetar med övergripande frågor inom samarbetsuppdraget; 
Överenskommelsen med civilsamhället i Borås och lokalt inflytande, Välfärdsbokslut, lokalt 
folkhälsoarbete, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt processtöd för uppdrag och 
mål inom förvaltningen. 

HR-kluster och ekonomi-kluster är en administrativ stödfunktion till övriga i förvaltningen och till 
Kulturförvaltningen. Klustret samverkar med Kulturförvaltningen i frågor som berör HR, 
nämndadministration, ekonomi och IT. 

Alla verksamheter inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska bidra till en mer jämlik hälsa  och 
meningsfull fritid. Med grunduppdraget som plattform arbetar verksamheten vidare med de mål och 
uppdrag som Kommunfullmäktige och nämnden har fastställt. Utöver reglementet tar nämnden även 
utgångspunkt i nationella målen för folkhälsopolitiken. Nämndens arbete styrs av ytterst av Borås Stads 
vision och de styrande dokumenten som finns gäller för nämndens verksamhetsområden. 
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Målsättningarna inom Socialt hållbart Borås och utmaningarna som lyfts fram i Välfärdsbokslutet är 
vägledande för prioriteringar och satsningar i verksamheterna. 

Utifrån grunduppdraget arbetar verksamheterna med ett invånarfokus och strävar efter en trygg och 
inkluderande verksamhet i alla avseenden. Arbetet bedrivs i nära samverkan med invånare, 
civilsamhället och andra samhällsaktörer. 

3.1.1 Fritidsramen 

3.1.1.1 Kvalitet och utveckling 

Verksamhet 

Kvalitet- och utvecklingsenheten driver och samordnar nämndens förvaltnings- och 
stadenövergripande uppdrag. Enheten ansvarar för det politiska samarbetsuppdraget, 
Överenskommelsen med de idéburna organisationerna, folkhälsoarbetet och andra uppdrag av 
långsiktig eller tillfällig karaktär. Kvalitets- och kommunikationsarbetet utgår från enheten men verkar 
för hela förvaltningen. 

  

  

Folkhälsa 

Verksamhet 

Folkhälsoarbetet bygger på nämndens ansvar för att kartlägga, följa upp och informera om invånarnas 
hälsa. Vidare ansvarar nämnden för den övergripande utvecklingen av folkhälsoarbetet. Arbetet utgår 
från kunskapen vi får genom välfärdsbokslutet, om skillnader i livsvillkor mellan olika grupper och 
geografiska områden. Inom ramen för välfärdsbokslutet redovisas statistik från diverse olika 
undersökningar, till exempel CAN, trygghetsmätningen, hälsoenkäten för barn och unga, LUPP och 
hälsoenkät för äldres hälsa. Arbetet bygger också på styrdokument på olika nivåer, såväl nationella, 
regionala och lokala. Samarbetet med Hälso- och sjukvårdsnämnden Södra medför flertalet regionala 
styrdokument att förhålla arbetet till. Lokala styrdokument av betydelse och som nämnden tagit fram är 
Program för föräldraskapsstöd, Program för ANDTS-förebyggande arbete, Handlingsplan för 
suicidpreventivt arbete, Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stads och lokalpolisområde Borås 
och Handbok för trygghet i offentlig miljö. 

Folkhälsoarbetet fokuserar på lokal områdesutveckling på de socioekonomiskt utsatta områdena, 
brottsförebyggande- och ANDTS-förbyggande arbete, hälsosamt åldrande, skadeförebyggande och 
suicidpreventivt arbete, främja psykisk hälsa, föräldraskapsstöd och Borås rent och snyggt. Arbetet 
förutsätter nära samverkan med såväl andra förvaltningar, externa organisationer och civilsamhället. 

Välfärdsbokslutet synliggör den ojämlika hälsan, vilket präglar i princip allt folkhälsoarbete, och 
redovisar tre utmaningar i staden: 

 Inkludering och ökat deltagande för alla 
 Fokus på geografisk områden som är särskilt utsatta och  
 Grupper att särskilt fokusera på.  
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För att öka inkluderingen genomförs det lokala arbetet så långt ut i verksamheterna som möjligt, 
ambitionen är att arbeta med- och inte för invånarna. De medskapande processerna är tidskrävande 
men viktiga. En utmaning är att möjliggöra medskapande arbete vilket förutsätter ett brett engagemang, 
en transparant dialog och uthållighet. 

För att förflytta ett område och nå områdesutveckling förutsätter det både förändrade livsvillkor och 
kompensatoriska åtgärder i de mest utsatta områdena. Därför samarbetar Fritids- och 
folkhälsonämnden med aktörer inom olika sektorer, både de samhällsbyggande förvaltningarna, 
utbildnings- och sociala kluster men även med polisen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och 
bostadsbolag. Folkhälsoarbetet innebär uteslutande tvärsektoriellt arbete, vilket spänner över flera 
verksamheter och ett viktigt uppdrag för utvecklingsledarna inom folkhälsa är att bevaka och säkerställa 
att folkhälsoinsatserna är kunskapsbaserade och att arbetet bygger på barnkonventionen och de 
mänskliga rättigheterna. 

Trygghetsfrågan är viktig och komplex. Den upplevda tryggheten i förhållande till den faktiska 
säkerheten skiljer sig ofta åt. Utbildning, arbete och människors ekonomiska situation påverkar 
upplevelsen av trygghet i hög grad. Under 2022 genomfördes en trygghetsmätning för att komplettera 
kunskapen om invånarnas upplevda trygghet, vilken kommer komplettera överenskommelsen med 
polisen och handboken för trygghet i offentliga miljöer och ligga till grund för kommande satsningar. 
Staden har valt att satsa på EST - effektiv samordning för trygghet, och utvecklar metoden samt utökar 
de geografiska områdena där metoden används.  Det sker i nära samarbete med det drogförebyggande 
arbetet, vilket påverkar både barn- och ungas möjligheter och tryggheten. Under 2023 avses det 
ANDTS- förbyggande arbetet, det brottsförebyggande arbetet och det våldspreventiva arbetet knytas 
ihop och förstärka varandra ytterligare. 

Borås rent och snyggt är en förvaltningsövergripande samverkan som samordnas av Fritids- och 
folkhälsonämnden. En ren, snygg och trygg stad är också ett uttalat prioriterat område i stadens vision. 
Nedskräpning kan tyckas vara banalt men är ofta avgörande för hur den fysiska miljön upplevs och 
eftersom skräp drar till sig mer skräp är det en framgångsfaktor att hålla rent och snyggt, vilket även 
förebygger skadegörelse. Det är dock ett arbete som ingen förvaltning eller någon annan aktör klarar av 
att lösa själva utan kräver gemensamma ansträngningar och prioriteringar. Arbetet inom Borås rent och 
snyggt har varit framgångsrikt under många år men det är en utmaning i att hålla i och hålla ut i, då 
såväl styrgrupp som arbetsgrupp förändras över tid. 

Undersökningar visar på sämre upplevd psykisk hälsa, främst hos barn och unga men även hos de, 
enligt välfärdsbokslutets, prioriterade grupper vilket är en viktig kunskap och utgångspunkt i stadens 
folkhälsoarbete. Tidiga och samordnade insatser gentemot barn och föräldrar, utbildning av personal 
och föreningslivet genomförs kontinuerligt. Program för föräldraskapsstöd och Handlingsplan för 
suicidpreventivt arbete anger riktningen för det förebyggande och främjande arbetet i samverkan med 
berörda aktörer. Samordningen utgår från Fritids- och folkhälsonämnden. 

Barn mellan 7-10 år en en målgrupp som Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med andra 
nämnder identifierat som en grupp som tenderar hamna i en gråzon. Det finns inget tydligt uppdrag 
avseende verksamhet för denna målgrupps fritidssysselsättning och civilsamhället når inte alla barn som 
behöver det. Flera i målgruppen går inte på fritidshem och det finns heller ingen given verksamhet där 
de kan verka och utvecklas, samtidigt som det är en viktig ålder för att tillvarata barnens skapande, 
kreativitet och bidra till en meningsfull fritid. 

3.1.1.2 Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet 

Verksamhet 

Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgänglig 
för alla invånare i Borås. Verksamheten är en del i den helhet som verkar för en positiv utveckling för 
ett socialt hållbart Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, 
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delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande förhållningssätt 
och med en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och 
resurser. 

Förutom de styrande dokumenten som alla nämndens verksamheter har att förhålla sig till grundas 
arbetet på Program för öppen ungdomsverksamhet och uppdragsbeskrivning för mötesplatserna. 

I praktiken innebär det i korthet att: 

Främja delaktighet och inflytande genom medborgarservice, genom service utifrån ett 
rättighetsperspektiv. 

Erbjuda en trygg och social mötesplats där invånare kan mötas, uppleva, lära och bryta ensamhet. 

Samverkan med civilsamhället som skapar mervärde för invånarna som t.ex. studiecirklar, läxläsning 
och aktiviteter. 

Verksamheten arbetar också för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa och en meningsfull fritid 
för en bred målgrupp, från unga till seniorer, och med extra fokus på personer med 
funktionsnedsättningar. 

De verksamheter som ingår är fem enheter som benämns Mötesplatser och en enhet som benämns 
träffpunkt inom detta ansvarsområde: Norrbyhuset, Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo, 
Mötesplats Kristineberg och Träffpunkt Simonsland/Brygghuset. 

Det finns även tio kommunalt drivna öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar och de är lokaliserade 
på Hässleholmen, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Sandared och 
Brämhult. Dessutom lämnar nämnden bidrag i olika omfattning till öppen ungdomsverksamhet som 
drivs av Mariedals IK, Kulturföreningen Tåget, Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling och 
Byttorps IF. En samverkan finns också med Borås Fältrittklubb och Parasportcenter i Sjuhäradshallen. 

Inom verksamhetens uppdrag ingår också Borås kollo, Badresor och internationellt arbete. 

I syfte att skapa trygga och tillgängliga verksamheter för både invånare och medarbetare pågår ett 
systematiskt och samordnat arbete med våldsprevention kunskapsbaserade metoder och ett likvärdigt 
förhållningssätt ger stöd för att utföra verksamhetens uppdrag. All personal inom mötesplatser och 
öppen ungdomsverksamhet får fortbildning inom våldsprevention. 

Våld är en av våra stora samhällsutmaningar som medför långtgående konsekvenser i form av stora 
kostnader och ett enormt lidande för både vuxna och barn. 

Fritids- och folkhälsonämnden har säkerställt att det våldspreventiva arbetet med dess inriktning och 
evidensbaserade metoder som togs fram i stadens sociala investeringsprojekt "En kommun fri från 
våld", kommer att fortgå inom nämndens ansvarsområde och i samverkan med civilsamhället. 

Grunden för nämndens våldspreventiva arbete bygger på att många aktörer arbetar samordnat samt en 
systematisk implementering av de av WHO identifierade förändringsprinciperna: 

 öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld, 
 förändra destruktiva machonormer 
 aktivera åskådaren. 

Insatserna görs utifrån de tre fokusområdena boendetrygghet, ungas delaktighet och invånarnas fritid 
med avsikt att täcka områden som en invånare i Borås möter i sin vardag. 

Förvaltningen erbjuder grundutbildningar i våldsprevention för Borås Stads personal via den 
kommunövergripande kompetensförsörjningen. 
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Mötesplatser 

Mötesplatserna fyller en viktig funktion i respektive närområde gällande såväl trygghetsskapande 
åtgärder som invånarnas rätt till kommunal service. Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för 
mötesplatserna men arbetet drivs tillsammans med bland annat Kulturnämnden, Vård- och 
Äldrenämnden, Förskolenämnden, Arbetslivsnämnden och AB Bostäder. 

Samverkan sker även med andra aktörer och mötesplatserna utgör en plattform för områdesarbete och 
samhällsservice. Med en säkerställd kommunal plattform avseende personal och service är också 
civilsamhället och dess olika delar en viktig resurs i detta arbete. 

Öppen ungdomsverksamhet 

Borås Stads fritidsgårdar har alltid varit en viktig plats för unga genom att erbjuda trygga vuxna att prata 
med, en plats att träffa kompisar på och möjlighet att delta i aktiviteter i närområdet. 
Huvudmålgruppen är ungdomar mellan 10-18 år.  De senaste åren har verksamheten fokuserat på att 
stärka ungas rättigheter och aktörskap genom metoder som främjar ledarskap. Verksamheten använder 
metoder som våldsprevention, Projektkontor, ungdomsledarutbildningar och ELD-metoden som 
synliggör ungdomars icke formella lärande. En fortsatt utveckling och fokus på dessa metoder är en 
viktig del i arbetet med att möta de utmaningar som finns för att skapa en socialt hållbar 
samhällsutveckling. Att öka ungdomars delaktighet i såväl genomförande som planering av 
verksamheten är en utveckling som både lokalt, nationellt och internationellt betonas inom den öppna 
ungdomsverksamheten. Grunden för verksamheten och dess utveckling utgår från universell 
prevention (ett brett förebyggande arbete). 

Den öppna ungdomsverksamheten når unga genom basen för den öppna ungdomsverksamheten som 
är oftast fritidsgården. Dessa är öppna från fyra till sex dagar i veckan beroende på enhetens placering. 
Den andra delen handlar om verksamhet utanför gårdens fyra väggar, i såväl egen regi som i samverkan 
med andra. Utgångspunkten är att nå ut till en bred målgrupp med en verksamhet som genomsyras av 
hållbarhet, delaktighet och jämställdhet. Uppdraget för fritidsledarna inom verksamheten är "att 
stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande". 

Våren 2017 utsåg MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Borås Stad till lokalt 
Eurodesk-kontor. Detta innebär att kunna bistå unga mellan 13-30 år med praktiska råd, stöd och 
information om olika möjligheter inom EU. Borås Stad är en av 16 svenska Eurodesk som tillsammans 
jobbar för att möjliggöra för fler unga att komma ut i arbetslivet, få ökad förståelse för andra kulturer, 
nya erfarenheter och ett större internationellt nätverk. 

Lovverksamhet inom öppen ungdomsverksamhet bedrivs i form av sommarlovsverksamhet, badresor, 
Borås Kollo och verksamhet under övriga lov. Verksamheten tar sin utgångspunkt i artikel 31, barnets 
rätt till lek, vila och fritid och riktar sig till barn i Borås med fokus på åldern 7-15 år. Verksamheten sker 
i nära samverkan med mötesplatserna och civilsamhället. Personalen består av ordinarie medarbetare 
men erbjuder också arbetstillfällen för ferieungdomar och sommarvikarier. Verksamheten som bedrivs 
där barnen bor är kostnadsfri och tillgänglig för både flickor och pojkar. Verksamhetens resurser 
prioriteras efter kunskapsunderlaget i Välfärdsbokslutet. Sommarlovsverksamheten ska erbjuda barn 
möjlighet att prova nya aktiviteter, lära känna andra barn och få nya upplevelser. 
Sommarlovsverksamheten går under mottot: Alla barn har rätt till ett roligt sommarlov! 

Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdarna i Borås Stad, 
vilket innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår 
oftast från ett socialt trygghetsskapande arbete via exempelvis rast-verksamhet och aktiviteter på 
gruppnivå såsom värderingsövningar, demokratiarbete och lägerverksamhet. De senaste åren har också 
det systematiska våldspreventiva arbetet blivit en viktig del på många skolor, ett område som 
fritidsledare inom fritids- och folkhälsoförvaltningen kontinuerligt får fortbildning inom. 

Det finns stora fördelar med samverkan mellan skola och fritid sett ur ett Borås Stads-perspektiv. Det 
innebär fler vuxna i skolan där fritidsledarna bidrar till en helhetssyn på ungdomarnas liv då de träffar 
dessa både i skolan och på fritiden. Kompetenta fritidsledare är en yrkeskategori som tillför 
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specialkompetens. Skolans fortsatta nivå av köp av tjänster påverkar också förutsättningar för den 
öppna ungdomsverksamhetens öppethållande på kvällstid. Det senaste året har samverkan med 
grundskolan minskat. Fritids- och folkhälsonämnden ser gärna en utökad/utvecklad samverkan med 
grundskolan, inte minst inom det våldspreventiva arbetet. 

  

  

3.1.1.3 Badenheten 

Verksamhet 

Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och 
folkhälsonämnden ansvarar för drift, underhåll och verksamheten i fyra publika bad, Stadsparksbadet, 
Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och 
badsäkerhet i och vid vatten, till bad, träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet 
bedriver skolan egen simundervisning. Asklandabadet är anpassat och hyrs i huvudsak ut till personer 
med olika funktionsvariationer. Vi bedriver ingen egen verksamhet varken i Asklandabadet eller 
Viskaforsbadet. Vid Borås Simarena finns även Alidebergsbadet, ett utomhusbad som Simklubben 
Elfsborg driver tillsammans med Badenheten. Fastigheterna förvaltas av 
Lokalförsörjningsförvaltningen. Den tekniska driften samt skötsel av vatten- och ventilation på våra 
anläggningar sköter våra egna drifttekniker. 

Stadsparksbadet är det största badet med flest besökare. Badet är ett familje- och motionsbad mitt i 
centrala Borås. Här erbjuds alla typer av undervisning i vatten, motionssim och vattengymnastik. Borås 
Simarena är en mycket populär motions-, tränings- och tävlingsanläggning. Här har föreningslivet fått 
förutsättningar att växa i antalet grupper och aktiviteter. Anläggningen är också populär som 
träningsanläggning för simföreningar runt om i landet, även från Norge och Danmark. I anslutning till 
Borås Simarena finns Alidebergsbadet som drivs i samarbete med Simklubben Elfsborg och är ett 
populärt utomhusbad och utflyktsmål under sommarmånaderna. Sandareds sim- och idrottshall är ett 
bad för alla åldrar med fokus på barnfamiljer. I badet bedrivs simundervisning men simhallen är också 
tillgänglig för allmänheten. Dalsjöbadet/Dalsjöhallen profilerar sig som ett lugnare alternativ, med 
huvudinriktning på vuxna samt barn upp till 12 år. Viskaforsbadet består av en liten bassäng med 
omklädningsrum, dusch och bastu. Badet är obemannat och ligger i anslutning till Viskaforsskolan. 
Skolan bedriver egen simundervisningen där. Asklandabadet i Fristad är ett litet bad utrustat med 
hjälpmedel för att kunna ta emot personer med olika funktionsvariationer. Badet hyrs idag främst ut till 
daglig verksamhet samt av olika boenden. Det finns även några föreningar och företag som bedriver 
verksamhet där. 

Verksamheten bidrar genom anläggningarna och arbetet till förutsättningar för vattenvana, träning, 
rekreation, rehabilitering och simkunnighet. På så vis stärks invånarnas möjlighet till en god hälsa och 
en meningsfull fritid.  Borås stads vision ligger till grund för de mål som badenheten arbetar efter, 
tillsammans med reglementet och stadens övriga styrande dokument. Välfärdsbokslutet är ett viktigt 
kunskapsunderlag utifrån invånarnas livsvillkor och hälsa. Europeiska standarder gällande bad är 
vägledande för kvalitetssäkring av anläggningarna.  Ambitionen är att verksamheten bedrivs så att alla 
gäster upplever trygghet, kvalité, omsorg och personlig service. Medarbetare ska känna att baden är en 
trygg och attraktiv arbetsplats. 

Fokus för verksamheten handlar om att öka simkunnigheten, öka vattensäkerheten, och bidra till en 
förbättrad hälsa för invånarna. Det innebär ett kontinuerligt och systematiskt utvecklingsarbete med 
simkunnighet, vattensäkerhet, service och bemötande och våldsprevention. 
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En av de främsta målsättningarna för badverksamheten är att öka simkunnigheten hos invånarna, både 
vuxna och barn. Detta sker till stor del genom samverkan med Grundskoleförvaltningen. Simkunnighet 
är en del av betygskravet för idrott och hälsa samt stärker barns förutsättningar. Ytterligare insatser för 
att öka simkunnigheten görs genom att erbjuda babysim, simlekis, simundervisning för både barn och 
vuxna, crawl kurser för nybörjare och erfarna och olika vattenträning i grupp. 

De grupper där simkunnigheten behöver öka mest är också de grupper som har sämre ekonomiska 
förutsättningar vilket Välfärdsbokslutet visar. Tillsammans med andra aktörer, exempelvis SLS (Svenska 
Livräddningssällskapet) är ambitionen att lösa den utmaningen. 

För att säkerställa barns rättigheter till lek, vila och fritid samt bidra till barns utveckling görs en 
prioritering på barn som målgrupp. Detta sker dels genom målsättningen att öka barns simkunnighet 
men även genom att utveckla badanläggningar som trygga mötesplatser för barns och ungas fritid. 
Särskilda satsningar görs kring loven och på sommarlovet erbjuds sommarsimskola i sjöar i de fyra 
serviceorterna. Verksamheten syftar till att tillgängliggöra simundervisning för barn i serviceorterna och 
är kostnadsfri. 
 

Ett arbete pågår för att öka tillgängligheten ur flera olika perspektiv och möta invånarnas behov och 
förväntningar. Vatten är en stor resurs och invånarna ska på ett säkert sätt kunna vistas nära, vara i och 
på vatten samt ha tillgång till rent vatten. Genom säkerhetsarbete inom ramen för en vattensäker 
kommun blir vattenmiljöer och närliggande miljöer till vatten tillgängliga för fler människor. Vatten är 
inte farligt, det är okunskapen om vatten som är farligt.  Arbetet med vattensäkerhet handlar om att öka 
kunskapen och minska drunkningsolyckor. 
 

3.1.1.4 Förenings- och anläggningsenheten 

Verksamhet 

Anläggningsenheten inom Fritids- och folkhälsonämnden tillhandahåller anläggningar för idrotts-, 
motions-, utebad- och friluftsverksamhet. Verksamheten omfattar ca 35 idrottsplatser och 
aktivitetsplatser, 30 idrottshallar, 25 utebadanläggningar, två stora friluftsområden samt åtskilliga mil av 
spår och leder. 

Flera av anläggningarna ska också kunna tjäna som arrangemangs- och evenemangsanläggningar där så 
är möjligt. Uppgiften är att med bra service tillhandahålla en god miljö i funktionella anläggningar till 
skolidrott, föreningar och allmänhet för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa och en meningsfull 
fritid. 

Förvaltningens bokningscentral svarar för uthyrning av idrottsanläggningar i stadens samtliga delar. 
Målet är att driva anläggningarna så att de upplevs som attraktiva med hög standard och servicenivå. I 
målet ingår att åstadkomma ett optimalt öppethållande och högsta möjliga nyttjande. Föreningar och 
privatpersoner skall genom bokningscentralen på ett enkelt sätt kunna boka lokaler och anläggningar. 

Fritids- och folkhälsonämndens intentioner är att låta civilsamhället i möjligaste mån sköta driften av 
anläggningar. I de samtal som förs mellan förvaltningens personal och berörda föreningar diskuteras 
alltid dessa frågor. Idag finns ett 20-tal föreningsavtal i olika former. En ambition under året är att 
utveckla själva avtalsmodellen, så att de kvalitetssäkras oavsett vilket "uppdrag" föreningen gör för 
förvaltningen. 

Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela föreningsbidrag till 
barn/ungdoms-, pensionärs-, funktionshinder-, etniska samt sociala föreningar. 
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Förutom bidragsgivning till föreningslivet så utför föreningsenheten ett stort antal aktiviteter och 
processer tillsammans med det lokala civilsamhället och ofta i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. 
Bland annat så är avdelningen med och samordnar Föreningsgalan, Idrottsskolan, arbetet med Säker 
och trygg förening samt kontinuerliga träffar med föreningsanställda. 

Utbildningar på temat föreningskunskap spelar en central roll i enhetens uppdrag att stärka 
demokratiarbetet i föreningslivet och uppmuntra till den gemenskap föreningslivet ofta innebär. 
Tillsammans med föreningar och organisationer, och i Överenskommelsens anda, kan vi gemensamt 
arbeta för att uppnå nämndens mål om en jämlik hälsa och meningsfull fritid, med fokus på barn och 
unga i Borås. 

Förvaltningen har på senare år märkt av en ökande motionstrend samt ett ökat friluftsintresse vilket har 
lett till ett ökat antal besök på våra friluftsområden. Inte minst Kransmossen och Kypegården har varit 
mycket välbesökta. Kransmossen har under denna tid utvecklats till en multisport arena med 
generationsöverskridande verksamhet och är själva fundamentet i förvaltningens grunduppdrag jämlik 
hälsa och meningsfull fritid. Förvaltningen har nu som målsättning att även Kypegården ska utvecklas 
mer genom en ökad samverkan med civilsamhället och därmed en tryggare omgivning. Meningen är att 
ge plats för föreningar att genomföra aktiviteter på gården alla dagar i veckan och dessutom få tillgång 
till en servering. Från femårsplanen som togs fram 2019 genomförs nu en omfattande satsning på 
gården med ett ombyggt kök och nya kontor. Samtidigt som verksamheten i våra friluftsområden växer 
måste ambitionsnivån anpassas till både ekonomiska och personella resurser. En ökad verksamhet 
ställer ökade krav på underhåll och skötsel samt högre närvaro av personal. 

Aktivitetsplatser på strategiska ställen har visat sig vara en framgångsfaktor som bidrar till 
förvaltningens grunduppdrag. Genom de båda satsningarna Boda och Kronängsparkens 
aktivitetsområden bidrar förvaltningen med ökad lust till rörelse och motion. Under 2022 bör 
områdena prioriteras så att ett färdigställande kan ske. 

Verksamhetsområdet har många avtal/IOP med olika delar av civilsamhället. Enheten har som 
målsättning att ta fram en enhetlig mall för avtalsskrivning för att underlätta arbetet och att hitta en 
avtalsmodell som är transparent och rättvis. I samband med framtagandet av mallen ska samtliga avtal 
ses över för att sedan anpassas i takt med att nya avtal sluts. 

De nya bidragsreglerna som antogs i mars 2020 ska fortsatt utvärderas och följas upp. 

Evenemang 

Verksamhet 

Staden arbetar med ett antal större evenemang årligen. De senaste åren har staden stått värd för bland 
annat SM- veckan 2017, U20 i friidrott 2019 samt ett flertal SM i friidrott vilket har satt Borås på 
kartan. Arbetet sker i bred samverkan och TME är en mycket viktig part i genomförandet av 
evenemang. Evenemangen syftar till att stärka civilsamhället och öka attraktionskraften för staden. 
Evenemangen blir också en hävstång för anläggningsutvecklingen och kopplas således till en budget. 
Evenemang kräver god dialog med civilsamhället och det är föreningarna i staden som är drivande i 
vilka stora tävlingar och evenemang som är möjliga att genomföra. Evenemangen ger också möjlighet 
att fortsatt arbeta med en attraktiv volontärverksamhet vilket svarar till invånarnas önskemål om att 
bidra till staden i det korta perspektivet. Nämndens ambition är att fortsätta attrahera större evenemang 
till Borås för att det gynnar staden i stort och föreningslivet stärks. 
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3.1.2 Bidragsramen 

Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela föreningsbidrag till 
barn/ungdoms-, pensionärs-, funktionshinder-, etniska samt sociala föreningar. Det är denna ram som 
utgör nämndens finansiella möjlighet att stötta civilsamhället. Detta är traditionellt kärnan i det 
kommunala föreningsstödet. Bidragsramen syftar till att uppnå nämndens mål om en jämlik hälsa och 
meningsfull fritid, med fokus på barn och unga i Borås. 

  

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under 
kommande år 

Verksamheten 2023 

Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv och civilsamhället ser sig Fritids- och folkhälsonämnden 
som en viktig aktör för att bidra till god hälsa och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla invånare. Det är 
en utmaning att nå alla invånare. Statistik och kunskap om invånarnas hälsa och livsvillkor används som 
kunskapsunderlag för prioriteringar och planering av verksamheten. Fritids- och folkhälsonämnden vill 
kommande år lägga fokus på att nå ut med verksamhet och utbud till alla invånare och identifiera de 
grupper som har sämre förutsättningar till god hälsa och fritid för att särskilt nå ut till dessa. Alla 
invånare ska känna sig trygga, välkomna och delaktiga i alla verksamheter, mötesplatser och 
anläggningar varför arbetet med trygghet och inkludering ska genomsyra allt arbete. 

Nämnden erbjuder genom verksamheterna ett rikt och brett utbud av fritids- och badanläggningar, 
friluftsområden, spår, leder och badplatser, mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet med mera till 
invånare i alla åldrar. Synligheten och marknadsföringen av utbudet behöver öka för att fler invånare 
och besökare ska få tillgång till fritidsaktiviteter. 

Välfärdsbokslutet visar att det finns skillnader mellan grupper och områden när det gäller livsvillkor, 
hälsa och förutsättningar till god hälsa. För att minska skillnaderna i hälsa och förutsättningar till god 
hälsa behöver förvaltningens verksamhet och utbud nå dessa grupper och områden. På så vis tar 
Fritids- och folkhälsonämnden ansvar utifrån sitt breda folkhälsouppdrag för att bidra till ett Socialt 
Hållbart Borås 

Nämndens verksamheter och arbete fyller en viktig roll gentemot invånarna och civilsamhället. 
Tillsammans med invånare och civilsamhälle arbetar man med områdesutveckling, trygghet och 
delaktighet i samhället. Arbetet med trygghet och inkludering ska fortsatt genomsyra Fritids- och 
folkhälsonämndens arbete. 

För att kunna kvalitetssäkra och utveckla grunduppdraget i alla delar krävs fortsatt ett målmedvetet, 
effektivt och långsiktigt arbete i alla delar av organisationen. Ambitionen är att arbeta med tillitsresans 
intentioner, vilket är avgörande för att använda kompetensen ändamålsenligt, nyttja medarbetares och 
chefers fulla potential och motivera ett högt medledarskap i verksamheterna, särskilt under högt 
förändringstryck. 

Kvalitet och utveckling 

Kvalitet- och utvecklingsenheten driver och samordnar nämndens förvaltnings- och 
stadenövergripande uppdrag. Enheten ansvarar för det politiska samarbetsuppdraget, 
Överenskommelsen med de idéburna organisationerna, folkhälsoarbetet och andra uppdrag av 
långsiktig eller tillfällig karaktär. Kvalitets- och kommunikationsarbetet utgår från enheten men verkar 
för hela förvaltningen. 
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Digitaliseringen i samhället innebär en möjlighet till utveckling men är också en utmaning för 
verksamheterna. Utvecklingen går snabbt, kräver ökad kunskap och ny kompetens hos medarbetarna, 
samt tid för att utveckla förändrade arbetssätt. Fortsatt läggs fokus på att stärka samverkan i 
förvaltningen när det gäller digitalisering samt dra nytta av varandras kompetens. Ytterligare 
utvecklingsområden är att utveckla användningen av verksamhetssystem, utveckla fler e- tjänster, 
tillgängliggöra data i högre utsträckning, samt satsningar för att möta det digitala utanförskapet. 
Förvaltningens arbete utgår från en handlingsplan för digitalisering som ska följas upp kommande år. 

Överenskommelsen handlar om att bevara och utveckla samarbetet med idéburna organisationer i syfte 
att arbeta gemensamt med olika samhällsutmaningar. Arbetet styrs av ett gemensamt Samråd, vilket 
Fritids- och folkhälsonämnden samordnar. För att de idéburna organisationerna ska kunna medverka 
på mer lika villkor finansierar Fritids- och folkhälsonämnden en processledare för de idéburna 
organisationerna. Tjänsten möjliggör samverkan på mer likvärdiga förutsättningar, där civilsamhället 
liksom staden kan ge processtöd kring olika initiativ från såväl idéburna som kommunen. Under 2023 
kommer tjänsten för de idéburna organisationernas processledare öka från 40 till 50 procent. 

De idéburna organisationernas processledare tjänst ökas upp till 50 % från 40 %. Gemensam 
kunskapsgrund, förståelse för varandra och att mötas för att bevara goda relationer är viktiga 
förutsättningar för en fortsatt samverkan. Överenskommelsen bjuder därmed in till gemensamma 
utbildningstillfällen, forum där aktörer kan mötas i dialoger och lära om varandra och stöttar upp 
befintliga processer där staden och idéburna organisationer vill fördjupa sin samverkan. Tidigare år har 
ett övergripande stormöte arrangeras och under 2023 genomförs istället två tematiska forum. 

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för samarbetsuppdraget avseende mötesplatser, lokalt 
inflytande och demokrati. Inom ramen för nämndens uppdrag i allmänhet och folkhälsouppdraget i 
synnerhet pågår en nära samverkan med Individ- och familjeomsorgsförvaltningen avseende 
samarbetsuppdraget barn och unga i riskzon samt Samhällsbyggnadsnämnden avseende den 
samhällsbyggande processen. 

Fritids- och folkhälsonämndens medverkan i de samhällsbyggande processerna har blivit tydligare och 
mer frekvent i samband med att staden utvecklar arbetssätten med ambitionen att gå mer i takt med alla 
berörda aktörer. Fritids- och folkhälsonämnden behöver delta som en mer aktiv part i den 
samhällsbyggande processens tidiga skede, för att bidra med kunskapsunderlag utifrån 
folkhälsoperspektivet, som ansvariga för anläggningar, planer, spår och leder och nämndens 
kontaktytor med civilsamhället i olika former. Detta har även lyfts i nämndernas gemensamma 
budgetäskande. 

Under 2023 ska ett nytt välfärdsbokslut tas fram och för första gången kommer en enkätundersökning 
avseende äldres hälsa lyftas in i bokslutet. Underlaget avseende äldres hälsa kompletterar hälsoenkäten 
för barn och unga som genomförs i årskurs 6, 8 och 1 på gymnasiet, och bokslutet omfattar alla åldrar. 
I samband med det nya välfärdsbokslutet prioriteras kunskapsspridningen till berörda nämnder, 
organisationer och civilsamhället. Välfärdsbokslutet följer upp arbetet i Socialt hållbart Borås och är en 
del av hur nämnden medverkar och bidrar inom ramen för Socialt hållbart Borås. 

Som en förlängning av Välfärdsbokslutet finns nu lokalt kunskapsunderlag för Norrby, Sjöbo, 
Hässleholmen och Hulta som ska ligga till grund för olika insatser i områdena. Arbetet på de 
socioekonomiskt utsatta områdena behöver omfatta insatser av både social karaktär och att förbättra 
den offentliga, fysiska miljön i området. Kronängsparken och Bodavallen är exempel på områden där 
utveckling pågår och som är viktiga att färdigställa. 

Det ordinarie folkhälsoarbetet på områdesnivå och stadens långsiktiga satsning Socialt hållbart Borås 
förstärker varann. Ett lyckosamt områdesutvecklingsarbete behöver utgå från och involvera invånare 
och föreningar på området. I samverkan med civilsamhället ska erfarenheter och resultat av 
metodutvecklingsarbetet i medskapande processer, som bedrivits sedan 2021 på Norrby, omhändertas 
och utvecklas och vara utgångspunkt för olika insatser på kort och lång sikt på området. 
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Inom folkhälsoarbetet behöver det kunskapsbaserade arbetet fortsätta utvecklas. Tidiga och 
kunskapsbaserade insatser ska genomsyra arbete. Bland annat EST-arbetet, satsningen på ANDTS- 
coacher, föräldraskapsprogram, medskapande processer och suicidpreventiva aktiviteter är exempel på 
kunskapsbaserade insatser. 

Den ojämlika hälsan yttrar sig bland annat i att grupper med sämre livsvillkor har svårare att ta till sig, 
bearbeta och förstå olika typer av hälsobudskap. Detta riskerar att bidra till ännu större hälsoskillnader 
och ställer andra krav på kommunikationen. Utmaningen är att nå dem vi inte når. Detta behöver 
kraftsamlas och samverkas kring. 

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet behöver förstärkas ytterligare, ett arbete i vilket 
alla förvaltningar behöver medverka för att nå framgång. Framgångsfaktorer är att stärka livsvillkoren 
särskilt för grupper med sämre livsvillkor, främja skolgången och en meningsfull fritid hos barn och 
unga. Staden behöver mobilisera arbetet gentemot barn och unga i riskzon, vilket bland annat kommer 
göra med hjälp av integrerat team. 

Under 2023 kommer den nationella myndigheten Brottsförebyggande rådet förlägga sin årliga 
konferens "Råd för framtiden" i Borås. Målgruppen är brottsförebyggare från kommuner, polisen 
bostadsbolag, näringslivet och den ideella sektorn. Konferensen lockar ca 500 fysiska deltagare och 
nästan lika många digitala deltagare. Konferensen kommer sätta ljus på frågan och mobilisera de 
förebyggande, såväl nationellt som lokalt i Borås. 

Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet 

Den fortsatta utvecklingen av Mötesplatserna tar avstamp i det ökade behovet av närvaro och synlighet 
i olika områden i staden. Som ett led i detta fortsätter den sektorsövergripande samverkan på 
Norrbyhuset, Hässlehuset, Hultahuset, ett framtida Sjöbohus och verksamhet Kristineberg/Göta. 
Genom Mötesplatserna har staden en plattform för samhällsservice, invånardrivna aktiviteter och 
trygghetsskapande arbete. 

Det finns ett stort behov att stimulera till arbete i än större utsträckning. Dels att ge möjlighet till fler 
feriepraktikplatser året om men också att utveckla ett uppdrag för arbetsmarknadsinsatser kring drift av 
café, spår och leder och badplatser. Detta uppdrag skulle öka samverkan inom förvaltningen och 
minska sårbarheten för de verksamheter nämnden idag ansvarar. 

Inrättandet av Fritidsbanken är en satsning på folkhälsa och miljö likväl som ett sätt att främja spontan- 
och organiserad idrott samt bidra till intresset för friluftsliv. Fritidsbanken kommer finnas genom en 
fast placering på nuvarande Brämhults fritidsgård och via en mobil enhet. Fritidsbanken ger alla 
möjlighet att låna fritidsutrustning gratis och prova på olika aktiviteter runt om i kommunen. 

Lovverksamheten prioriteras fortsatt för att kunna erbjuda aktiviteter för barn och unga under alla lov. 
Arbetet sker i samverkan med civilsamhället. För att nå ut med utbudet görs ytterligare insatser kring 
marknadsföring. 

Badenheten 

Badanläggningarna ska utvecklas så att alla gäster upplever trygghet, kvalité, omsorg och personlig 
service. Prioriteringen att öka simkunnigheten för både barn och vuxna fortsätter. Under pandemin har 
simkunnigheten hos barn minskat, vilket kräver insatser kommande år. Samarbetet med 
Grundskoleförvaltningen fortsätter genom en ny plan för simundervisning. En prioritering görs för att 
öka simkunnighet, vattenvana och säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Utifrån det breda 
folkhälsouppdraget förs en prioritering av grupper med Välfärdsbokslutet som underlag. 

En ytterligare satsning som väntar kommande år för att stärka invånarnas möjlighet till rehabilitering 
och hälsa är utvecklingen av en aktivitetskatalog i samverkan med Primärvården och SÄS. Arbetet med 
certifieringen "En Vattensäker kommun" syftar till att ingen ska drunkna på grund av okunskap. 
Insatser görs kommande år för att stärka information och kommunikation kring vattensäkerhet. 
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Nuläget för badverksamheten är sårbart ur ett antal perspektiv vilket påverkar förutsättningarna att 
genomföra uppdraget. En ramförstärkning krävs för att få en budget i balans. 

Det handlar bland annat om driftenheten som sköter baden där pensionsavgångar väntar. Det är en 
utmaning att säkerställa kompetensen framöver och ett utvecklingsarbete är påbörjat.  En annan 
utmaning ligger i att locka tillbaka besökare till baden, både boråsare och andra. Flera av baden har varit 
stängda för renoveringar vilket följdes av ytterligare begränsningar i samband med pandemin. Under de 
senaste åren har nya badanläggningar i närliggande kommuner byggts vilket ger en förändrad 
konkurrens när det gäller badgäster. Utifrån detta finns behov av att synliggöra och marknadsföra 
baden. 

Verksamheten och medarbetarna möter dagligen besökare i olika åldrar som speglar hela  vårt samhälle. 
En mångfald och variation i åldrar av besökare bidrar till en positiv och trygg miljö. Till största del 
upplevs klimatet som bra men det finns också situationer och besökare som kan bidra till otrygghet. 
För att alla besökare ska uppleva trygghet, kvalité, omsorg och personlig service prioriteras 
trygghetsinsatser. Detta innebär att medarbetarna behöver utbildning och verktyg i att möta besökare 
som bidrar till otrygghet. 

För att minska på sårbarheten för baden ur både ekonomiskt och utifrån omvärldens utmaningar för att 
möta invånarnas ökade krav och förväntningar krävs en plan för framtidens bad. Fritids- och 
folkhälsonämnden ger förvaltningen ett uppdrag att ta fram en plan för utveckling av badverksamheten. 

Förening och anläggning 

Verksamheten bygger på en god dialog och en god förståelse för civilsamhällets behov och 
prioriteringar. Tillsammans med regelbundna omvärldsanalyser kan vi ligga i framkant om snabba 
åtgärder och omställningar behövs. För att upprätthålla och säkra att framtidens föreningsbidrag landar 
rätt behöver verksamheten ha många samverkansparter som speglar behovet av stöd. Ett utökat 
samarbete kommer därför att etableras med befintliga studieförbund med förhoppning om att bidragen 
ska få en bred förankring. 

Under pandemin sjösattes de nya bidragsreglerna. Reglerna justerades för att spegla nutiden och för att 
behandla föreningar och organisationer på ett mer ändamålsenligt sätt. Då föreningslivet står under 
förändring och pandemin bedöms har påverkan är det viktigt att följa upp arbetet.  Pandemin har 
fördröjt utvärderingen av de nya bidragsreglerna, så under 2023 är ambitionen att följa upp och 
utvärdera hur bidragen har påverkat föreningarna och även ge förslag till förändringar och 
förbättringar. 

Föreningarnas aktiviteter och medlemsantal har minskat under pandemin. En höjning av 
aktivitetsbidraget föreslås för att hjälpa föreningarna med att få tillbaka verksamheten till den nivå som 
de hade innan pandemin. Det nya bokningssystemet som infördes under 2021 och 2022 genererar nya 
möjligheter och kräver av användaren att den är mer aktiv. Detta ska arbetas med under året. 
Föreningsverksamheten ska gemensamt finnas till hands på stadens mötesplatser. Verksamheten ska 
också arbeta aktivt för att synliggöra det utbud verksamheten har och dessutom säkerställa det stora 
antalet avtal som är skrivna mellan verksamheten, andra förvaltningar och civilsamhället. 

När det gäller evenemang prioriteras två inriktningar kommande år. Det ena handlar om att sätta en 
hållbar organisation för Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag inom evenemang. Det handlar om att 
ta vara på erfarenheten av att genomföra stora evenemang, utveckla kompetensen när det gäller 
området och skapa en långsiktig plan för nämndens ambition. Den andra inriktningen handlar om 
förarbetet för ett stort vinterevenemang de närmaste åren. 
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3.2.1 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga arbetet 
i verksamheterna. Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag utifrån reglementet handlar om att bidra till 
jämlik hälsa och meningsfull fritid för alla invånare. Jämställdhetsperspektivet är ett område som därför 
genomsyrar Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag. I förvaltningen pågår ett arbete med att öka 
kunskapen och förståelsen för uppdraget utifrån ett invånarperspektiv. I detta arbete ingår att använda, 
utveckla och pröva verktyg som bygger på ett rättighetsbaserat arbetssätt. 

Ett konkret exempel på verksamhet som bidrar till jämställdhetsintegrering är arbetet med 
Välfärdsbokslut - där statistik samlas i syfte att synliggöra skillnader i livsvillkor, bland annat mellan 
kön. Underlaget ger förutsättningar att rikta medel och insatser för att minska skillnader mellan 
grupper.  I det senaste Välfärdsbokslutet lyfts kvinnor fram som en särskilt utsatt grupp i stort. Särskilt 
utsatta är kvinnor med låg utbildning och ensamstående kvinnor med barn. Det är en viktig kunskap att 
beakta i samband med nämndens prioriteringar. Ett processtöd för användning av Välfärdsbokslut i 
planeringsarbete har tagits fram och prövats i samband med planering av verksamhet. Ambitionen är 
fortsätta arbetet med att använda Välfärdsbokslutet samt stärka kopplingen till verksamhetsplanering 
och budgetprocess. 

En utmaning för nämnden och för staden i stort är att förbättra arbetet med analyser inom grupper. Till 
exempel är kvinnor med låg utbildning och ensamstående kvinnor med barn identifierade som särskilt 
utsatta grupper, men det är viktigt att identifiera skillnader även inom dessa grupper för att kunna möta 
de faktiska behov som finns, likväl som analysarbetet inom andra utsatta grupper behöver utvecklas. 

Ett ytterligare utvecklingsområde som hänger ihop med jämställdhetsintegrering men även arbetet med 
att säkerställa efterlevnaden av barnkonventionen och arbetet med mänskliga rättigheter i stort är analys 
av olika perspektiv i samband med beslutsfattande. Inom staden har ett verktyg för konsekvensanalys 
inför beslut (Rättighetsanalys) tagits fram som syftar till att säkerställa att alla perspektiven inom 
mänskliga rättigheter beaktas i samband med beslut. Fritids- och folkhälsonämnden kommer pröva 
verktyget kommande år. 

3.2.2 Nämndens egna uppdrag 

3.2.2.1 Människor möts i Borås 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att göra en analys och plan för utveckling 
av badverksamheten. 

Förvaltningen gör en utredning där 
badverksamheten belyses utifrån verksamhet, likväl 
som ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar. Arbetet ska landa i en långsiktig 
plan för baden. 

3.2.2.2 Egen organisation 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att utvidga arbetet med att ta emot 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

I nämnden finns ett arbete med att ta emot 
personer som står långt utanför arbetsmarknaden i 
verksamheterna genom så kallade arbetslag. 
Arbetet ska utvidgas och hitta former för att kunna 
ta emot fler personer inom nämndens 
verksamhetsområden. 
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3.3 Så här följer nämnden upp grunduppdraget 

Kunskap kring invånarnas hälsa och förutsättningar till hälsa utgör en grundläggande del i nämndens 
arbete med att följa grunduppdraget. Målsättningen med att skapa bättre förutsättningar för en jämlik 
hälsa och meningsfull fritid kan endast uppnås om verksamheterna prioriterar utifrån befintlig kunskap 
och följer upp enligt de prioriteringar som ska säkerställa riktningen i arbetet. Välfärdsbokslutet ger 
möjlighet att följa människors livsvillkor på olika nivåer, genom övergripande statistik ner till 
hälsovanor och människors upplevda mående. 

När det gäller mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet följs öppethållande vilket ger indikationer 
om verksamhetens tillgänglighet. Verksamhetsmåttet gällande kön följs för att säkerställa att 
verksamheten når både kvinnor och män, flickor och pojkar.  Genom medlemskapet i KEKS (Kvalitet 
och kompetens i samverkan), får verksamheten tillgång uppföljning av kvalitet och kompetens. Inom 
ramen för uppföljningen ingår mått kring trygghet och delaktighet. 

Det mått som följs för badverksamheten är besöksantal vilket ger en indikation om vilka ekonomiska 
förutsättningar som finns. Simkunnigheten är en indikator som är viktig kopplat till måluppfyllelsen. 
Framöver kommer simkunnigheten hos varje årskull följas för att ge mer kunskap och tidigare 
indikation på vilka insatser som behövs. 

När det gäller föreningslivet följs ett antal mått för att ge indikationer kring föreningsengagemang och 
deltagande. Bidragsberättigade medlemskap, bidragsberättigade föreningar, antal aktiviteter, unika 
deltagare flickor/pojkar, antal föreningar certifierade i Säker & Trygg. Dessa mätningar visar dels 
huruvida föreningarna upprätthåller aktivitetsnivå, bedriver en jämställd verksamhet och hur många 
som deltar. Mätningarna är viktiga för de ger underlag för att kunna förändra i stöd på rätt sätt. 

3.3.1 Omsorg om varandra och miljön 

Verksamhetens indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Simkunnigheten ska öka Eleverna ska kunna simma 25 meter innan de går 
ur tredje klass. 
Vår målsättning är att 90 % av eleverna ska klara 
detta på de två terminer som Borås Stad har som 
obligatorisk simundervisning. De resterande 10 % 
av eleverna hoppas vi ska nå målsättningen genom 
att delta i de extra lektioner som erbjuds. 
 
Nedgången 2020 och våren -21 härleds 
uteslutande till pandemin. 
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3.3.2 Egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron och förbättra 
arbetsmiljön är ett långsiktigt arbete. Jämfört med 
2020 har förvaltningens totala sjukfrånvaro sjunkit 
från 9,52 procent till 7,88 procent vilket innebär en 
minskning om ca 1,6 procentenheter. Alla 
verksamheter, utom en har minskat sin 
sjukfrånvaro, även om sjukfrånvaron inom några 
verksamheter är fortsatt hög. Sjukfrånvaron var 
som lägst 2017 på 6,5 procent, i nuvarande 
organisation. 
Troligtvis har det strukturerade och likvärdiga 
arbetet med sjukfrånvaron i förvaltningen förbättrat 
förutsättningar för chefer att arbeta med 
sjukfrånvaro och arbetsmiljö, även om det finns mer 
att göra. Med fortsatt strukturerat och aktivt 
rehabiliteringsarbete i kombination med uppföljning 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
kombination av att se över arbetsorganisation 
skapar förvaltningen förutsättningar för att 
sjukfrånvaron fortsätter minska under 2023.  
 
Knappt hälften av den totala sjukfrånvaron består 
av långtidssjukfrånvaro över 60 dagar. Det är högre 
andel än i jämförelse med landets alla kommuner 
där genomsnittet för lång sjukfrånvaro över 60 
dagar var 38,6 procent för samma period. Under 
2023 kommer förvaltningen fortsatt att arbeta för en 
ökad aktiv rehabilitering med stöd av HR-
funktionen.  
 
Förvaltningen har verksamheter som är beroende 
av timavlönad personal vid oplanerad sjukfrånvaro. 
En hög andel timavlönade påverkar kontinuitet och 
arbetsbelastning för ordinarie personal, vilket kan 
vara en bidragande orsak till den höga 
sjukfrånvaron i vissa verksamheter i förvaltningen.  
För att vara en attraktiv arbetsgivare, förbättra 
arbetsmiljön och bibehålla en hög kvalitét i 
förvaltningens verksamheter kommer förvaltningen 
fortsatt under 2023 att arbeta med att se över 
arbetsorganisation, bemanning och 
schemaläggning, i syfte att identifiera 
tillvägagångssätt att öka andelen utförd arbetstid 
utförd av tillsvidareanställda.  
Psykisk ohälsa ökar i samhället och det observeras 
även i våra verksamheter. Framförallt bland de 
unga medarbetarna. Förvaltningen kommer under 
2023 att öka sin kunskap inom området för att tidigt 
vidta åtgärder för att minska ohälsan. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
ska minska. 

Andelen timavlönad personal har minskat under 
pandemin och är i maj 2022 på 9,2 procent, vilket är 
en minskning med fyra procentenheter i jämförelse 
med 2019. Andelen timavlönade varierar mellan 
förvaltningens verksamheter och några är mer 
beroende av timavlönade vid oplanerad 
sjukfrånvaro. Förvaltningen bedömer att pandemin 
utvecklat nya arbetssätt i verksamheter som delvis 
bistår och bedöms kunna påverka bemanningen 
och minska beroendet av timavlönade. 
För att vara en attraktiv arbetsgivare, förbättra 
arbetsmiljön och bibehålla en hög kvalitét i 
förvaltningens verksamheter kommer förvaltningen 
fortsatt under 2023 att arbeta med att se över 
arbetsorganisation, bemanning och 
schemaläggning, i syfte att identifiera 
tillvägagångssätt att öka andelen utförd arbetstid 
utförd av tillsvidareanställda. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads 
friskvårdsbidrag ska öka, % 

Förvaltningen har för andra året i rad minskat sin 
andel som tar ut friskvårdsbidra till 38 procent av 
andelen månadsanställda och bedöms bero på 
pandemin. FHM rekommendationer har varit att 
undvika aktiviteter som varit förenligt med ökad 
smittspridning. De flesta medarbetare har följt 
rekommendationerna och undvikit gruppaktiviteter 
som ofta är förenligt med en kostnad. Under 2023 
bedömer förvaltningen att fler medarbetare kommer 
att använda friskvårdbidraget som en konsekvens 
av att fler väljer gruppaktivitet som motionsform. 
 
Förvaltningen vill fortsatt uppmuntra till 
friskvårdsaktiviteter. En del i det arbetet är att 
fortsatt informera om friskvårdsbidraget som en 
förmån i samband med APT och introduktion av 
medarbetare samt att förvaltningen uppdatering av 
intranätet kommer underlätta möjligheten att 
påminna medarbetare om att söka friskvårdsbidrag. 
Sammantaget bedöms fler nyttja friskvårdsbidraget 
2023. 

3.3.3  Verksamhetsmått 

3.3.3.1 Öppen ungdomsverksamhet- fritidsgårdsverksamhet 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Öppethållande timmar per 
vecka, fritidsgård 

289 295 315 315 

Öppethållande dagar per 
vecka 

6 6 6 6 
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Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Andel besökare som är 
flickor/kvinnor 

38 % 36 % 38 % 50 % 50 % 

Måttet för jämställdhet uppfylls inom intervallet 40-60%. 

3.3.3.2 Badenheten 

Besökare 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal besökare 
Stadsparksbadet 

140 857 101 800 82 599 240 000 240 000 

Antal besökare Borås 
Simarena 

172 224 117 946 70 370 170 000 170 000 

Antal besökare 
Sandaredsbadet 

70 361 49 536 42 277 65 000 65 000 

Antal besökare 
Dalsjöbadet 

48 763 30 214 24 781 38 000 38 000 

Antal besökare 
Alidebergsbadet 

24 187 32 203 24 673 30 000 30 000 

Mindre antal besökare under vissa perioder beror på stängda anläggningar pga. renoveringar samt pandemin. 

3.3.3.3 Föreningsenheten 

Ungdomsföreningar 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

20 923 21 413 18 073 21 500 21 000 

Bidragsberättigat 
föreningar 

166 166 167 170 150 

Antalet aktiviteter 60 218 64 773 57 250 65 000 64 000 

Andel unika deltagare 
som är flickor/kvinnor 

43 % 41 % 41 % 45 % 41 % 

Andel unika deltagare 
som är pojkar/män 

57 % 59 % 59 % 55 % 59 % 

Andel föreningar som är 
certifierade som säkra 
och trygga 

46 % 57 % 55 % 55 % 50 % 
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Etniska föreningar 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

3 998 4 259 3 739 4 500 4 100 

Antalet aktiviteter 3 481 2 527 2 000 3 000 2 500 

Andel unika deltagare 
som är flickor/kvinnor 

42 % 45 % 45 % 50 % 50 % 

Andel unika deltagare 
som är pojkar/män 

58 % 55 % 55 % 50 % 50 % 

Andel föreningar som är 
certifierade som säkra 
och trygga 

19 % 20 % 20 % 50 % 25 % 

Föreningar vars medlemmar har någon form av funktionsnedsättning 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

4 171 3 695 3 498 4 000 3 800 

Antal aktiviteter 2 370 799 400 2 500 2 400 

Andel unika deltagare 
som är flickor/kvinnor 

61 % 62 % 61 % 50 % 60 % 

Andel unika deltagare 
som är pojkar/män 

39 % 38 % 39 % 50 % 40 % 

Andel föreningar som är 
certifierade som säkra 
och trygga 

14 % 20 % 20 % 50 % 20 % 

Pensionärsföreningar 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Bidragsberättigade 
medlemskap 

9 134 8 887 8 300 9 000 8 500 

Andel unika deltagare 
som är flickor/kvinnor 

67 % 64 % 64 % 50 % 60 % 

Andel unika deltagare 
som är pojkar/män 

33 % 36 % 36 % 50 % 40 % 

Andel föreningar som är 
certifierade som säkra 
och trygga 

9 % 9 % 10 % 50 % 20 % 
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Överenskommelsen 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal anslutna 
föreningar/organisationer 

83 85 87 90 90 

Antal upprättade avtal 
/IOP 

7 7 8 8  

Mått antal upprättade avtal/IOP föreslås att tas bort i budget 2023. 

3.3.3.4 Anläggningsenheten 

Lundby Park 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal köpta årskort på 
Skatehallen 

105 86 65  

Antal föreningsaktiviteter 82 101 46 70  

Eftersläpningar av pandemin påverkar utfall och budgeterade siffror. 
Dessa mått följs upp i andra sammanhang på verksamhetsnivå och föreslås tas bort i budget 2023. 

3.3.3.5 Mötesplatser 

Mötesplatser 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Öppethållande timmar per 
vecka, mötesplatser 

170 190 185 200 200 

Öppethållande dagar per 
vecka 

6 6 6 5 5 

Andel besökare som är 
flickor/kvinnor 

47 % 47 % 52 % 50 % 50 % 

Måttet för jämställdhet uppfylls inom intervallet 40-60%. 
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3.3.4 Dessa indikatorer och verksamhetsmått föreslås att inte följas 
upp 

Antal upprättade IOP, Idéburet offentligt partnerskap, förslås tas bort för uppföljning men att antalet 
anslutna föreningar till Överenskommelsen kvarstår. IOP är ett partnerskap som bygger på att en 
gemensam utmaning identifierats och utifrån den upprättas en överenskommelse avseende det 
gemensamma arbetet. Nämnden samverkar med civilsamhället i flera olika former varav IOP är endast 
en form av samverkan.  Måttet speglar inte den breda samverkan som finns i alla olika delar varför 
bedömningen är att det är tillräckligt med uppföljningen av antalet anslutna organisationer. 

Antal köpta årskort på Skatehallen och antal aktiviteter föreslås att tas bort och följas vidare på 
verksamhetsnivå. 

3.4 Samarbete för att klara grunduppdraget 

Utifrån karaktären på Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag och nutidens samhällsutmaningar är 
samverkan i alla delar avgörande för att genomföra grunduppdraget. Nämndens verksamheter 
samverkar i stor utsträckning med både andra nämnder, föreningslivet och invånare. Utöver detta finns 
internationell, nationell och regional samverkan genom nätverk i alla delar av verksamheten. 

Folkhälsoarbetet bygger på tvärsektoriell kunskap och för att hålla kunskapen aktuell medverkar staden 
i nationella sammanhang såsom Healthy Cities och folkhälsonätverket som SKR leder. Borås Stad är 
medlemmar i det internationella nätverket ECAD - European Cities Against Drugs, vilket syftar till att 
mobilisera för en fortsatt restriktiv narkotikapolitik och som en motkraft till de globala och nationella 
mobiliseringsrörelserna. 

Regionalt deltar staden i nätverk för arbetet med Överenskommelsen, vilket Västra Götalandsregionen 
samordnar. Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet och tillhörande nätverk 
inom våldsprevention, ANDTS och det brottsförebyggande arbetet, i vilka staden deltar. Gemensamt 
för de internationella, nationella och regionala nätverken är att öka kunskapen samt delge och ta del av 
andras erfarenheter. 

Folkhälsouppdraget är av karaktären att samverkan krävs för att nå resultat. Uppdraget har resulterat i 
att nämnden leder och samordnar flera nätverk för att utifrån behov initiera gemensamma eller 
kompletterande insatser. Samarbeten som nämnden leder är bland annat det brottsförebyggande rådet, 
EST-forumet, beredningsgruppen för barn och unga vilken är knuten till både Brå och Socialt hållbart 
Borås, områdesnätverk, lokala nätverk för barn- och unga, medskapande processen på Norrby, 
arbetsgrupp för suicidpreventivt arbete, ANDTS-förbyggande styrgrupp och arbetet inom Borås rent 
och snyggt. Nätverken syftar till att öka kunskapen om målgruppen, varandras- och gemensamma 
utmaningar samt initiera insatser som förebygger ohälsa och stärker hälsan hos invånarna. 

Målområdet Goda uppväxtvillkor inom Socialt hållbart Borås leds av förvaltningschefen från Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen och beredningsgruppen leds av verksamhetschefen för folkhälsoarbetet, 
vilket förstärker det pågående förebyggande och främjande arbetet inom ramen för folkhälsoarbetet 
och nämndens andra verksamheter. 

Den medskapande processen på Norrby riktar sig uteslutande till civilsamhället och nätverket samlas 
utifrån överenskommelsens princip om att sätta utmaningen i mitten och att alla ska delta på samma 
villkor och allas rättighet att komma till tals och vara med och påverka. För att stärka det perspektivet 
har nätverket sökt och beviljats medel från Västra Götalandsregionen i syfte att stärka civilsamhällets 
organisering ytterligare genom att anställa processledare vilka motsvarar stadens aktörer i 
områdesutvecklingen. 
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De lokala utvecklingsledarna för folkhälsoarbetet på Sjöbo, Norrby och Hässleholmen samfinansieras 
med Hälso- och sjukvårdsnämnden Södra. Utifrån den samverkan ingår folkhälsostrateger eller 
motsvarande i nätverket för folkhälsoarbetet i Sjuhärad. 

Inom verksamheten mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet finns lokalsamverkan, 
föreningssamverkan och samverkan kring aktiviteter och uppdrag. All samverkan sker med 
utgångspunkt i invånarnas behov. 

Inom badverksamheten finns en kontinuerlig samverkan för att öka simkunnigheten. Utöver 
samverkan med Grundskoleförvaltningen gällande simkunnighet och Primärvården/SÄS gällande 
aktivitetskatalog finns en samverkan med föreningslivet.  Badenheten är också en del i Svenska 
Badbranschen och samarbetar med andra bad runt om i landet i syfte att kvalitetssäkra och utveckla 
baden. 

Fritids- och folkhälsonämnden har nära koppling till civilsamhället. Nämndens intentioner är att låta 
civilsamhället i möjligaste mån sköta driften av anläggningar. I de samtal som förs mellan 
förvaltningens personal och berörda föreningar diskuteras alltid dessa frågor. Idag finns ett 20-tal 
föreningsavtal i olika former. En ambition under året är att utveckla själva avtalsmodellen, så att de 
kvalitetssäkras oavsett vilket "uppdrag" föreningen gör för förvaltningen. 

  

4 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 
och styrelser 

Inför omorganisationen 2017 blev Fritids- och folkhälsonämnden, av Kommunfullmäktige tilldelade 
samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser”. Nätverken och ortsråden 
har blivit en viktig grund för samverkan med civilsamhället och invånarna. I Välfärdsbokslutet 
identifierades tre utmaningar varav inkludering och ökat deltagande för alla är ett. Inom ramen för 
samarbetsuppdraget har Fritids- och folkhälsonämnden fattat beslut om utvecklingsområden för både 
lokalt inflytande och mötesplatser. Arbetet med utvecklingsområdena fortsätter likväl som delområdet 
demokratifrågor. 

Under 2023 fortsätter arbetet med strukturen kring de lokala nätverken för barn och unga och 
kopplingen till målområdet God start i livet, inom ramen för Socialt hållbart Borås. De lokala nätverken 
behöver vara lokalt baserade och ha en tydlig målsättning för vad de vill åstadkomma utifrån den lokala 
kontexten. En hållbar struktur för hur de lokala nätverken ska bemannas de lokala nätverken behövs. I 
varje nätverk behöver det finnas kompetens kring att utveckla mötesformer, metoder och leda 
processer. 

Områdesnätverken arbetar utifrån sina lokala målsättningar och vad de vill åstadkomma tillsammans för 
det geografiska området. Här finns behov av att involvera civilsamhället mera och låta dem få ett ökat 
ansvar. Områdesdagarna/aktivitetsdagarna kan bli ett av de verktyg för större involvering och 
delaktighet för såväl civilsamhället som invånarna. Det är viktigt att låta behoven i områdena vara 
styrande, därför kan arbetet skilja en hel del över staden. 

Ortsråd och landsbygdsutveckling 

Fritids- och folkhälsonämnden har utsett en tjänsteperson som kontaktperson till varje ortsråd. De 
fungerar som en väg in till Borås Stads organisation och en väg ut till ortsråden från staden. För 
utvecklingen av ortsråden tillfördes "Ortsmiljonen"- en miljon kronor i budget 2022. Tillsammans med 
ortsråden har man tagit fram ett avtal för hur medlen fördelas och hur de får användas. Under hösten 
2022 följs arbetet med ortsmiljonen och ta steg vidare i hur vi vill arbeta under 2023. 
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Fritids- och folkhälsonämnden ingår i den arbetsgrupp som Näringslivsenheten samordnar kring 
strategin för landsbygdsutveckling. Under 2022 har det tagits fram ett förslag på strategiskt dokument 
utifrån de åtta utvecklingsområden som ses som extra viktiga faktorer i ett långsiktigt arbete med 
landsbygdsutveckling. Ortsrådens lokala utvecklingsplaner kompletterar detta arbete. 

Inom ramen för samarbetsuppdraget ingår Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillsammans med 
Stadsledningskansliet i SKR-nätverket Medborgardialog som systematiskt arbetssätt. Riktlinjer för 
delaktighet och inflytande för invånare, vilka kommer att beslutas i Kommunfullmäktige är framtagna. 
Arbetet med en handbok för delaktighet och inflytande för tjänstepersoner och politiker fortsätter. 
Dokumenten ska medverka till ett mer systematiskt sätt att arbeta med medborgardialog i Borås Stad. 
Här behöver förvaltningen arbeta vidare med processen inom ramen för Fritids- och 
folkhälsonämndens uppdrag. 

5 Resurser 

5.1 Fritidsramen 

5.1.1 Resultat 

5.1.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post 
Bokslut 

2021 
Budget 2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2023:1 

Summa intäkter 47 874 63 759 56 345 63 377 

Summa kostnader -293 675 -303 259 -305 195 -309 677 

Buffert (endast i budget) 0 -2 400 0 -2 500 

Nettokostnad -245 801 -241 900 -248 850 -248 800 

Kommunbidrag 229 100 241 900 241 900 248 800 

Resultat jämfört med kommunbidrag -16 701 0 -6 950 0 

Ackumulerat resultat 1 562 1 562 1 562 1 562 

Nettoinvesteringar -7 607 -24 131 -22 150 -32 650 

Prognos per juli 
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5.2 Ekonomiska förutsättningar 

Ramen som tilldelas Fritids- och folkhälsonämndens "Fritidsram" uppgår till 248 800 tkr. Denna ram 
inkluderar löneuppräkningar på 2,8 % samt uppräkning för övriga kostnader på 2,5 %. Därutöver ett 
tilläggsanslag riktat till Öppen Ungdomsverksamhet på 350 tkr utifrån beräknad volymökning av antalet 
barn/ungdomar som faller inom ramen för verksamhetens målgrupp. Budgetramen inkluderar även en 
justering av tillfälligt anslag på 300 tkr som tilldelades 2022 för att arrangera World Cup i orientering. 

Den budgeterade uppräkningen för övriga kostnader som har tilldelats utifrån ovanstående nämnda 
förutsättningar täcker till viss del ökade internhyror och ökade kapitalkostnader. Detta innebär att 
ökade kostnader för bl.a. fasta avtal som är löpande måste hanteras inom befintlig budgetram med risk 
för minskade interna köp av tjänster från andra förvaltningar. 

Badenheten har under flera år haft en sårbar budget. Ombyggnationer och renoveringar med stängda 
anläggningar har minskat antalet besökare. Därefter kom pandemin med dess konsekvenser. Enhetens 
budget har inte varit rättvisande och jämförbar sedan 2016. Det kan också konstateras att det råder 
större konkurrens generellt då flera bad i våra närområden lockar alltfler besökare. En annan utmaning 
vi står inför är hur Stadsparksbadet som anläggning betraktas ur ett momsperspektiv. Skatteverket 
vidhåller att anläggningen ska betraktas som ett äventyrsbad och därmed ska badavgifterna 
momsbeläggas med 25 %. Förvaltningen betraktar dock anläggningen som en idrottsanläggning med 
smärre inslag av rekreation och därmed bör badavgifterna inte momsbeläggas. Detta är ett ärende som 
ligger för beslut i Kammarrätten. I de beräkningar som görs i budget 2023 tas det höjd för 25 % moms 
som en försiktighetsåtgärd. 

Det kan konstateras efter flera år att badenhetens intäktsbudget måste anpassas efter rådande 
förutsättningar. En anpassning skapar fler möjligheter för enheten att utvecklas utifrån de behov som 
finns. En förbättrad ekonomisk situation medför att fler resurser kan lägga på att kvalitetssäkra och 
förstärka grunduppdraget. Enheten kan också arbeta än mer fokuserat på att möta fler målgrupper med 
fokus på att bidra till en god hälsa och en förbättrad simkunnighet för alla. 

För 2023 har badenheten prioriterats i de interna beräkningar som gjorts och för att få en budget i 
balans finns ett behov av förstärkt ram på 5 000 tkr för att klara av den beräknade minskningen i 
intäkter. 

Satsningarna på mötesplatserna fortsätter även 2023. Under pandemin har mötesplatserna konstaterats 
vara samhällsviktiga utifrån ett medborgarperspektiv. Under 2022 har Norrbyhusets invigts med en 
andra våning, Hultahuset har fått nya lokaler och näst på tur står Sjöbohuset. Byggprojekten leds av 
Lokalförsörjningsnämnden som handhar de stora investeringarna. Kostnader faller ut på den enskilda 
nämnden i form av en ny internhyra. Ökade internhyror behöver kompenseras. 

Under 2023 påverkas nämnden av flera byggprojekt som genererar ökade internhyror men också andra 
kostnader till följd av nya/renoverade lokaler. Exempelvis passagesystem, kameraövervakning, 
miljöanpassad belysning, ökade städkostnader, tillgänglighetsanpassningar etc. Så långt det är möjligt 
hanteras ökade kostnader inom ram men i flera fall finns behov av förstärkt ram för både tillkommande 
investeringar samt ökade internhyror. Under 2023 finns ett behov av förstärkt ram för att klara av 
ökade internhyror föranlett av nya kalkylerade beräkningar med utgångspunkt i bland annat ökade 
byggkostnader men också genom politiska beslut kopplat till ombyggnationer/renoveringar. Berörda 
objekt är bland annat Tågets lokaler på Bryggaregatan, Asklandabadet, Hultahuset och Fristadshallen. 
De beräknade internhyrorna ökar för vissa objekt mer än den budgetuppräkning som har tilldelats. 
Denna ökning beror inte på verksamhetsrelaterade anpassningar utan på ökade kostnader för bland 
annat konsumtionsavgifter så som el, värme och vatten. Dessa objekt inryms inte i internhyresmodellen 
utan klassificeras som objekt med "årlig uppräkning". De ökade kostnader som har uppstått ligger till 
stor del utanför förvaltningens påverkan. Berörda objekt med internhyra är främst simhallarna samt 
Ishallen. För att klara av de ökade kostnader för de objekt som nämns ovan krävs en förstärkt ram med 
6 700 tkr.   

För Sjöbohuset beräknas en ny internhyra falla ut först 2024 däremot finns behov av investeringsmedel 
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för att klara av de investeringar som faller utanför det ordinarie byggprojektet men som är en 
förutsättning för att få huset att fungera som den mötesplats som eftersträvas. Det bör dock förtydligas 
att ambitionsökningar för att utveckla verksamheter ofta kräver mer än kompensation för ökad 
internhyra, något som bör tas i beaktande i större utsträckning inför framtida beslut och beräkningar 
rörande ombyggnationer/renoveringar. 

Kapitalkostnaderna har ökat under flera år till följd av flera stora och prioriterade investeringar. 
Kapitalkostnaderna hanteras till största del inom den ordinarie budgetramen. Det kan dock konstateras 
att flera investeringar görs med utgångspunkt i att sätta Borås på kartan. Bra anläggningar med rätt 
förutsättningar gör att större evenemang av olika slag kan utföras i Borås. Flera större evenemang har 
satt Borås på kartan, SM-veckan vinter, O-ringen, junior EM i friidrott, world-cup i orientering bara för 
att nämna några. I nuläget finns ett avtal med Riskidrottsförbundet framtaget för beslut gällande att stå 
värd för SM-veckan 2025. Även mindre återkommande arrangemang är av betydelse. Vid flera tillfällen 
har det arrangerats landskamper och landskampsturneringar i fotboll på Borås Arena. Fritids- och 
folkhälsonämnden har fått ett avtalsförslag av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) om att arrangera 
landskamper på Borås Arena under tre års tid. Men för att kunna göra detta finns behov av en förstärkt 
ram motsvarande 2 100 tkr under en tre-årsperiod. Under 2023 skulle det innebära ett behov på 
700 tkr. 

Investeringar i konstgräsplaner, spår - och leder, badplatser, aktivitetsplatser etc. skapar förutsättningar 
för en meningsfull fritid och jämlik hälsa för alla. Under 2022 tilldelades nämnden tilläggsanslag för 
ökade kapitalkostnader kopplat till nyanläggning av fotbollsplan som en del av att möjliggöra 
utvecklingen av Kronängsparken. Det tilläggsanslag som tilldelades baserades på halva 
investeringsutgiften. Under 2022 färdigställs arbetet vilket medför ökade kapitalkostnader 2023 med 
ytterligare 400 tkr. 

Under 2023 ska uppdatering av friluftsguiden göras. Ett arbete som kommer att ske tillsammans med 
tekniska förvaltningen. Det finns behov av ett tillfälligt anslag för att kunna genomföra detta arbete. 
Det tillfälliga anslag som krävs beräknas till 500 tkr. 

En nationell brottsförebyggande konferens kommer att genomföras i Borås Stad under 2023. Det är 
myndigheten Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som förlägger sin årliga konferens "Råd för framtiden" i 
Borås. Konferensen genomförs i samarbete mellan Borås Stad och BRÅ. För att kunna administrera 
detta krävs ett tillfälligt anslag på 300 tkr. 

Sammanfattningsvis finns ett behov av förstärkt ram motsvarande: 12 800 tkr samt 800 tkr som avser 
tillfälligt anslag. 

Övrigt: 

Stadsbyggnadsplanering: Fritids- och folkhälsonämnden behöver delta som en mer aktiv part i den 
samhällsbyggande processens tidiga skede, för att bidra med kunskapsunderlag utifrån 
folkhälsoperspektivet, som ansvariga för anläggningar, planer, spår och leder och nämndens 
kontaktytor med civilsamhället i olika former. Ett gemensamt budgetäskande har gjorts genom 
Samhällsbyggnadsnämnden där flera nämnders behov har lyfts. 

Som en konsekvens av momsregler kan inte Borås Stad hyra ut lokaler till icke skattepliktig verksamhet. 
Detta fick under 2022 konsekvensen att nämndens internhyra för Träffpunkt Simonsland ökade. 
Tilläggsanslag för detta tilldelades delvis i samband med budget 2022. Dock kvarstår interna justeringar 
för att enheten ska kompenseras fullt ut. Föreningar som tidigare hyrde lokaler i huset fick lokalbidrag 
utifrån bidragsramen. Motsvarande del behöver nu internjusteras mellan nämndens båda budgetramar. 
Nämnden önskar därför flytta 150 tkr från bidragsramen till fritidsramen. Först då får Träffpunkt 
Simonsland full kostnadstäckning för den ökade internhyran. 
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Under 2023 kommer personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) öka med 3,5 % i jämförelse med 2022 
till följd av högre avsättning för den kollektivavtalade pensionen. Detta kommer påverka nämnderna 
som får högre personalkostnader. Kompensation har utlovats och tilläggsanslag antas tilldelas senare i 
budgetprocessen. 

Fritids- och folkhälsonämnden samlade dokument gällande taxor och avgifter för 2023 kommer till 
nämnden som ett särskilt beslutsärende under hösten 2022. 

5.3 Verksamhet 2023 

Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

    

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -1 694 -1 455 -1 555 -1 500 

Nettokostnad -1 694 -1 455 -1 555 -1 500 

Gemensam administration     

Intäkt 409 185 185 0 

Kostnad -13 118 -14 695 -14 295 -14 660 

Nettokostnad -12 709 -14 510 -14 110 -14 660 

Folkhälsa     

Intäkt 5 194 4 711 4 711 3 240 

Kostnad -7 951 -8 081 -7 951 -6 700 

Nettokostnad -2 757 -3 370 -3 240 -3 460 

Evenemang     

Intäkt 739 0 600 0 

Kostnad -5 529 -3 435 -4 035 -3 240 

Nettokostnad -4 790 -3 435 -3 435 -3 240 

Mötesplatser/förebyggande 
arbete 

    

Intäkt 4 188 4 259 4 059 4 860 

Kostnad -27 626 -30 894 -31 274 -33 190 

Nettokostnad -23 438 -26 635 -27 215 -28 330 

Öppen 
ungdomsverksamhet 
(Fritidsgårdsverksamhet) 

    

Intäkt 7 124 4 933 4 933 5 020 

Kostnad -45 658 -46 828 -46 528 -47 430 

Nettokostnad -38 534 -41 895 -41 595 -42 410 

Anläggningsenheten     

Intäkt 19 020 22 717 22 217 23 117 

Kostnad -136 835 -139 557 -141 057 -143 217 

Nettokostnad -117 815 -116 840 -118 840 -120 100 
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Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

 

Badenheten 
    

Intäkt 11 203 27 140 19 640 27 140 

Kostnad -55 267 -58 500 -58 500 -59 740 

Nettokostnad -44 064 -31 360 -38 860 -32 600 

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -2 400 0 -2 500 

Nettokostnad 0 -2 400 0 -2 500 

     

Totalt     

Intäkt 47 877 63 945 56 345 63 377 

Kostnad -293 678 -305 845 -305 195 -312 177 

Nettokostnad -245 801 -241 900 -248 850 -248 800 

5.4 Bidragsramen 

5.4.1 Resultat 

5.4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post 
Bokslut 

2021 
Budget 2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2023:1 

Summa intäkter 3 231 45 45 45 

Summa kostnader -47 607 -44 845 -43 645 -45 945 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 

Nettokostnad -44 376 -44 800 -43 600 -45 900 

Kommunbidrag 44 150 44 800 44 800 45 900 

Resultat jämfört med kommunbidrag -226 0 1 200 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 

Prognos per juli 
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5.5 Ekonomiska förutsättningar 

Pandemin har satt ett avtryck som speglar sårbarheten i samhället. Civilsamhället betydelse i spåren kan 
inte nog överskattas. För att kunna lägga en bra grund för framtiden och samtidigt kunna ta höjd för ett 
uppdämt behov av aktiviteter, gemenskap och meningsfull fritid behöver bidragsramen stärkas. 
Bidragsramen kan hjälpa föreningarna med ökat engagemang, bättre organisering och därmed också 
ökad måluppfyllelse. Även förvaltningens närmaste samarbetspartners inom nämndens ansvarsområde 
behöver stärkas för att kunna möta en allt mer stillasittande omvärld. Exempel på samarbetspartners är 
Korpen, RF/SISU med flera. 

Den ekonomiska ramen för stöd till föreningarna, via den så kallade bidragsramen, ökar med 1 100 tkr. 
Från 44 800 tkr till 45900 tkr. Ramförstärkningen önskas användas till att höja bidrag till föreningarnas 
ungdomsverksamhet det så kallade aktivitetsbidraget. En höjning av bidraget både per aktivitet och per 
deltagare är önskvärt. 

5.6 Verksamhet 2023 

Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Administration 
föreningsenhet 

-3 795 -3 850 -3 650 -3 850 

Föreningsbidrag -32 482 -32 325 -31 325 -33 325 

Bidrag till etniska föreningar -1 633 -1 800 -1 800 -1 800 

Bidrag till sociala föreningar -3 094 -3 200 -3 200 -3 400 

Bidrag till funktionshindrade -1 275 -1 225 -1 225 -1 225 

Bidrag till 
pensionärsföreningar 

-2 097 -2 400 -2 400 -2 300 

Summa -44 376 -44 800 -43 600 -45 900 

  

6 Investeringar 

6.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

  
Godkä

nd 
utgift 

Utgift 
tom 

2021 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Investeringar årliga 
anslag 

  15 250 28 250 17 650 15 150 15 150 15 150 

Investeringar som löper 
över flera år 

25 750 17 230 8 881 4 400 1 600 0 0 0 

Summa 25 750 17 230 24 131 32 650 19 250 15 150 15 150 15 150 
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6.2 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 

1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder 
kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs 

5 200 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 

2. Utveckling av idrottsanläggningar simhallar 
och mötesplatser 

1 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

3. Utveckling av 
aktivitetsplatser/näridrottsplatser 

3 500 1 600 1 000 1 000 1 000 1 000 

4. Utveckling av badplatser 1 300 1 100 500 500 500 500 

5. Almenäs badplats 1 000 1 000 0 0 0 0 

6. Utveckling av spår och leder 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

7. Evenemangstaden Borås 750 750 2 750 750 750 750 

8. Kontinuerlig utveckling av Skidstadion 0 0 1 000 500 500 500 

9. Byttorp IP (gång- och cykelväg) 0 4 400 0 0 0 0 

10. Åtgärder utifrån Trygghetsplan 0 500 1 000 1 000 1 000 1 000 

11. Belysning Ryavallen 0 7 500 0 0 0 0 

Summa 15 250 28 250 17 650 15 150 15 150 15 150 
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1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs  

Några av konstgräsplanerna är 11 år jämfört med budgeterade 8 år. Förutom hög ålder, är konstgräset 
slitet och i stort behov av utbyte. I utbytesplanen ingår byte av två konstgräs per år och samtidigt byta 
belysning till LED, laga stängsel, göra miljöförbättrande åtgärder med mera för att uppdatera dessa 
fotbollsplaner för en ny livslängd på minst 10 år. 

2. Utveckling av idrottsanläggningar, simhallar och mötesplatser  

Investeringsanslaget används för att täcka mindre löpnade och förvaltningsövergripande 
investeringsbehov. Tidigare var anslaget enbart riktat till Anläggningsenheten och dess verksamhet, 
men framöver inkluderas även simhallar och mötesplatser. 

3. Utveckling av aktivitetsplatser/näridrottsplatser  

Under 2023 kommer fokus läggas på 4 områden: 

Kransmossen 

Färdigställande av den nya aktivitetsytan innehållande basketplan, multisportarena och utegym med 
konstgräs, vanligt gräs och belysning. 

Fristad – nya parken 

Tekniska förvaltningen planerar att anlägga en park i närheten av Fristad idrottsplats. Under 2022 
påbörjades arbetet med att anlägga två nya trappor från Alingsåsvägen upp i parken. Under 2023 ska 
parken färdigställas till en kostnad av 7 miljoner. I samverkan med Tekniska förvaltningen vill Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen bygga ett utegym för åldrarna 12 år och uppåt. En stor vikt kommer att 
läggas på utrustning som är anpassade för seniorer. 

Kinnarumma badplats 

Kinnarumma byalag har en önskan att vid badplatsen anlägga ett mindre utegym. Byalaget står för 
markarbete, gjutning och montering. Fritids- och folkhälsoförvaltningen står för kostnaden av 
utegymmet. 

Kristineberg, Gässlösa idrottsplats 

I medborgardialogen som Fritids- och folkhälsoförvaltningen arrangerade på Gässlösa idrottsplats 
våren 2017 framkom från många medborgare en önskan om ett utegym i anslutning till det då nybyggda 
elljusspåret. 

4-5. Utveckling av badplatser/Almenäs badplats 

Förbättringar på badplatserna sker utefter badplatsutredningen med tillhörande plan från 2018. 

År 2023 kommer det påbörjat projekt avseende en ny badpir/brygga på Almenäs att färdigställas. Det 
ska ifrån denna pir/brygga gå att komma ner i vattnet både via vanliga badstegar, via en lång 
tillgänglighetsanpassad betongramp och via en trappa med räcke. I dagsläget finns en gammal och 
uttjänt tillgänglighetsanpassad badramp som behöver bytas ut. 
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6. Utveckling av spår och leder  

Arbetet med att fylla de ”vita rutorna” i Borås fortsätter, det vill säga att förbättra i de områden där det 
idag jämförelsevis inte finns samma möjlighet till friluftsliv. Utvecklingsförslagen har beslutats i 
utredningen och planen Spår och leder från 2020. På grund av stora kapitalkostnader för förvaltningen 
avser vi att sänka ambitionsnivån något under 2023 och föreslår att förvaltningen fokuserar på följande 
projekt. 

 Färdigställandet av påbörjat mountainbikeområde på Kransmossen. Mountainbikeområdet 
kommer att innehålla både kortare och längre, lättare och svårare mountainbikeleder, ett 
hinderområde, en pumptrack samt ett område för barn. Informations om cykling koppat till 
allemansrätten skall också tas fram i samband med detta projekt. 

 Som en del i uppförandet av olika rekreationsleder i Borås, utöver vandringsleder och 
motionsspår, skall förvaltningen utreda plats för och anlägga en uppmärkt och besöksvänlig 
ridled i Borås. 

 Våren 2023 övertog förvaltningen Banvallen från Tekniska förvaltningen. Förvaltningen 
kommer under året att anlägga parkeringar (alternativt skylta upp befintliga parkeringar) på 
lämpliga ställen längs banvallen, främst i Gånghester och Dalsjöfors. Banvallen behöver också 
upprustas vad gäller rastplatser och informationstavlor. 

7. Evenemangstaden Borås  

För att kunna fortsätta attrahera stora evenemang behöver investeringar fortsatt göras i flera delar. En 
prioritering som görs 2023 är utveckling på Skidstadion, tankar finns även på utveckling gällande 
skidskytte genom att dialog med civilsamhället och berörda nämnder förs. 

I samband med att nämndens organisation och process kring evenemang tydliggörs och förstärks tas 
också en investeringsplan fram. 

8. Kontinuerlig utveckling av Borås Skidstadion  

Investeringsanslaget kommer från 2024 betraktas som ett "årligt" anslag. Fram till och med 2023 
kommer den godkända utgift på 13 000 tkr som tilldelats följas upp under "Investeringar som löper 
över flera år". Investeringarna innebär en fortsatt utveckling och anpassning av verksamheten utifrån de 
behov som bedöms framöver. 

9. Byttorps IP (gång- och cykelväg) 

Klingarevägen in till Byttorps idrottsplats är idag en smal väg där bilar, cyklister och gångare samsas på 
samma vägbana. Varje dag året runt strömmar många barn – och ungdomar till idrottsplatsen via cykel, 
promenad eller skjutsas av sina föräldrar i bil. 

Den nuvarande vägen på 470 meter är smal (2,5 meter), och i dåligt skick på grund av hålor och 
sprickor och undermåligt belyst. Att separera bilar från gående- och cyklande barn är av yttersta vikt då 
olycksrisken är väldigt hög. Den eventuella nya vägen kommer att få en gång- och cykelväg på 2,5 
meter och bilväg på 4 meter. 

10. Åtgärder utifrån Trygghetsplan  

Infarten till Kransmossens stora parkering är idag en smal väg där bilar, cyklister och gångare samsas på 
samma vägbana. För att separera bilar från gående- och cyklande barn, breddas vägen med minst 2,1 
meter utmed kortsidan av fotbollsplanen med en längd på 68 meter. 

På Kransmossen finns behov av ny skyltning inne på friluftsområdet för att uppmärksamma fortgående 
cyklister att dämpa farten vid den stora asfaltsrakan inne på området som leder fram till Mariedals 
klubbstuga, samt en liknande skylt vid lekplatsen. 
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11. Belysning Ryavallen  

Inför SM i friidrott under 2021 slocknade de flesta ljuskällor på Ryavallens belysningsstolpar. Sedan 
dess har Ryavallen endast haft viss allmänbelysning på löparbanorna. Dessa ljuskällor har slutat 
tillverkas och armaturerna har oxiderat kraftigt, vilket gör att ett utbyte är nödvändigt för att kunna 
använda Ryavallen när det är mörkt. TV-sända friidrottsevenemang kräver även kraftig belysning 
dagtid. 

Byte till mer energieffektiv LED-belysning är ett ganska omfattande arbete på grund av masternas höjd 
och armaturernas storlek. LED-belysning har låg energiförbrukning och en minskning av 
energiförbrukningen uppemot 40-50% är realistisk samt en mer driftsäker belysning. 
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6.3 Investeringar som löper över flera år 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Utgift tom 

2021 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 
Projekt-

status 

1. Utveckling av Borås 
Skidstadion 

13 000 11 203 918 500 0 0 0 0 2 

2. Boda Aktivitetspark 8 850 6 027 1 198 0 1 600 0 0 0 2 

3. Inventarier Sjöbohuset 3 500 0 0 3 500 0 0 0 0 0 

4. Kameror Mötesplatser 400 0 0 400 0 0 0 0 0 

5. Inventarier ishallen         0 

          

          

Summa 25 750 17 230 2 116 4 400 1 600 0 0 0  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 
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1. Utveckling av Borås Skidstadion  

Satsningar på skidstadion görs i samband med arrangemanget SM-veckan 2025. 

2. Boda Aktivitetspark  

Inga investeringar planeras 2023. Kvarstående medel flyttas till 2024. 

3. Inventarier till Sjöbohuset  

Inflyttning i Sjöbohuset sker under 2024. Under 2023 kommer inköp av möbler/inredning samt inköp 
av digital utrustning att påbörjas för att slutföras under 2024. 

4. Kameror Mötesplatser  

I dialog med CKS och facken har det förts dialog om kameraövervakning utifrån ett trygghetsskapande 
och brottsförebyggande syfte. 

5. Inventarier Ishallen 

I anslutning till att två nya isytor etableras kommer denna hall att rustas med alla nödvändiga 
inventarier. Dessa ligger inte med i själva byggnationen av ishallen. Vad som blir investering och vad 
som läggs på driften är ännu inte helt klart vilket gör att kostnaderna för kommande 
inventarieinvestering är oklara. 
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7 Arbetsgivarpolitik 

I takt med den demografiska utvecklingen ökar konkurrensen om arbetskraft. Hur väl förvaltningen 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av nuvarande och potentiella medarbetare påverkar möjligheten 
att behålla och rekrytera personal. Tillsammans med nämndens förmåga att ställa om i verksamheten 
kommer på sikt påverka verksamhetens förmåga att uppnå förvaltningens mål med hög kvalitét. 

En del i att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är att utvecklas i takt med verksamhetens förändrade 
förutsättningar, att ha marknadskraftiga löner, premiera god prestation, skapa möjligheter till karriär- 
och kompetensutveckling samt att vara en hållbar arbetsgivare som skapar förutsättningar för en god 
arbetsmiljö. 

Att förstå och acceptera den digitala transformationen är viktigt för att bättre anpassa verksamheten 
efter medborgares behov och förutsättningar. Digitaliseringen kommer att påverka arbetssätt och 
arbetsuppgifter vilket i sin tur ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling av befintlig personal 
men kan även påverka omställningstakten av personalyrken i förvaltningen på sikt. 

Förändringar inom arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal samt arbetsmiljöföreskrifter ska underlätta 
arbetsgivarens möjlighet till omställning, förlängt arbetsliv och livslångt lärande av personal och pekar 
på vikten av organisatoriska förutsättningar för att bedriva ett förbättrat arbetsmiljö- och 
kompetensförsörjningsarbete. 

Att skapa förutsättningar för chefer att leda medarbetare i förändring blir med detta viktigt. 
Kompetensutveckling i förändringsledning av förvaltningens chefer planeras att genomföras under 
2023. 

Tillitsbaserad styrning och ledning för en god kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Att arbeta med tillitsresans intentioner är avgörande för att använda kompetensen ändamålsenligt, nyttja 
medarbetares och chefers fulla potential och motivera ett högt medledarskap i våra verksamheter, 
särskilt under högt förändringstryck. Tillitsresan poängterar vikten av att chefen ges utrymme att visa 
riktning och undanröja hinder för ett medledarskap vilket förutsätter ett närvarande ledarskap. I det 
sammanhanget blir chefers arbetsmiljö och förutsättningar i sitt uppdrag viktigt att uppmärksamma. 

Fritids- och folkhälsonämnden kommer under 2023 prioritera att arbeta för att stärka en tillitsbaserad 
organisation som präglas av transparens, helhetstänk och medarbetarnas delaktighet. 

Omställningen av verksamheten bedrivs av förvaltningens medarbetare 

En förutsättning för att förvaltningen ska gå i takt med förändrade behov kräver att medarbetare har 
rätt kompetens, är motiverade, förstår och accepterar förändringen samt upplever en hållbar 
arbetsmiljö. Sammantaget ger det förutsättningar för förvaltningen att uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare. 

I det arbetet har Chefer identifierats som nyckelfunktioner, vilket föranleder att förvaltningen under 
2023 medvetet kommer arbeta för att kompetensutveckla befintliga chefer inom bl.a. 
förändringsledning, arbetsmiljö och samverkan och samtidigt se över chefers organisatoriska 
förutsättningar. Eftersom chefskarriär inte är lika attraktivt för den yngre generationen ser nämnden 
även satsningen som konkurrensfördel i arbetet med att attrahera nya potentiella chefer. 

Omställning i verksamheten ställer krav på att kontinuerligt undersöka och följa upp såväl arbetsmiljön, 
arbetsorganisationens effektivitet som kompetensförsörjningen i förvaltningen. Ett arbete för att 
utveckla uppföljningen, med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att implementeras 
under 2023. 
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Arbetsmiljö, organisation och bemanning 

I förvaltningen har årsarbetare av naturliga skäl minskat under pandemiåret 2020 och ökat igen under 
2021 men är inte i nivå med 2019. De flesta medarbetare i förvaltningen arbetar heltid. Andelen 
visstidsanställda varierar mellan enheter och de mest personalintensiva verksamheterna har även den 
största andelen visstidsanställda. På samma sätt har de personalintensiva verksamheterna flest 
pensionsavgångar och därmed personalomsättning. 

De förväntade pensionsavgångarna finns främst inom baden, öppen ungdom, mötesplatser och på 
anläggningsenheten. Pensionsavgångarna utgörs till största delen av chefer eller andra nyckelfunktioner, 
vilket föranleder ett planerat arbete med förvaltningens kompetensförsörjning. 

Hur stor del av den arbetade tiden som utgörs av tillsvidareanställd personal varierar mellan 
verksamheterna. Vilket kan utgöra ett planeringsunderlag för bemanning av verksamheten. Den 
arbetstid som utförs i verksamheten, ska i så stor utsträckning som möjligt utföras av tillsvidareanställd 
personal för att uppnå en stabil grundbemanning, vilket påverkar kvalité och arbetsmiljö positivt i 
verksamheten, för såväl medarbetare som chefer. 

Förvaltningens sjukfrånvaro och arbetsorganisation 

Jämfört med 2020 har förvaltningens totala sjukfrånvaro sjunkit från 9,52 procent till 7,88 procent 
vilket innebär en minskning om ca 1,6 procentenheter. Troligtvis har det strukturerade och likvärdiga 
arbetet med sjukfrånvaron i förvaltningen förbättrat förutsättningar för chefer att arbeta med 
sjukfrånvaro och arbetsmiljö. Förvaltningen följer nogsamt utvecklingen för att fånga upp tidiga 
signaler på ohälsa. 

Knappt hälften av den totala sjukfrånvaron består av långtidssjukfrånvaro över 60 dagar. Det är en hög 
andel i jämförelse med den totala fördelningen för kommuner. Förvaltningens rehabiliteringsarbete 
behöver intensifieras under 2023. 

Förvaltningen har verksamheter som är beroende av timavlönad personal vid oplanerad sjukfrånvaro. 
En hög andel timavlönade påverkar kontinuitet och arbetsbelastning för ordinarie personal, vilket kan 
vara en bidragande orsak till den höga sjukfrånvaron. 

Kompetens- och rekryteringsförutsättningar 

Tillgången på fritidsledare idag och på några års sikt är enligt prognos balanserad. Det finns tyvärr 
ingen tillförlitlig statistik för badpersonal men verksamheten bedömer det svårt att rekrytera och behålla 
medarbetare. Det finns ingen extern badmästarutbildning idag vilket innebär att organisationen utbildar 
all personal inom verksamheten löpande. Det upplevs som ett genomgångsyrke. Förvaltningen behöver 
undersöka detta vidare för att vidta åtgärder för att behålla medarbetare. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har idag god tillgång på kompetens inom folkhälsa och 
administration. Däremot är det svårare att rekrytera medarbetare med erfarenhet. Möjligheten till 
tillfälligt distansarbete och goda pendlingsmöjligheter inom hela Boråsregionen och Göteborgsområdet 
har öka möjligheten att rekrytera kompetens samtidigt som marknadskraftiga löner blir allt viktigare för 
att behålla och attrahera kompetens. 

Inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen finns en relativt jämn könsuppdelning. Kvinnor är 
överrepresenterade bland den administrativa personalen, så som utvecklingsledare, 
verksamhetsutvecklare och fritidsutvecklare. 

För att förvaltningen ska möta verksamhetens behov av förändring samtidigt som konkurrensen om 
arbetskraft ökar behöver förvaltningen tänka nytt kring karriär- och kompetensutveckling samt 
rekrytering och bemanning av verksamheter. Det handlar om att differentiera arbetsuppgifter och yrken 
för att delvis kunna bredda och rekrytera med kompletterande kompetenser men även för att skapa 
incitament till karriär- och utvecklingsmöjligheter för befintlig personal. 
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Kompetensbaserad rekrytering som tar utgångspunkt i en tydlig behovsanalys, kommer att bli än 
viktigare i takt med att bristen på kompetens tilltar. Genom att utveckla den kompetensbaserade 
rekrytering under 2023 hoppas förvaltningen bidra till kompetensförsörjning. 

Lönebildning som en del av förvaltningens kompetensförsörjning 

För att förvaltningens lönebildning ska bidra till förvaltningens strategiska kompetensförsörjning 
kommer förvaltningen under 2023 påbörja ett mer planmässigt arbete med att föra in lön- och 
kompetensförsörjning som en del av verksamheters verksamhetsplan. Arbetet kommer att ligga till 
grund för löneprioriteringar. 

I jämförelse med likvärdiga yrken i staden, konkurrerande kommuner och andra arbetsgivare har 
förvaltningen identifierat att lönerna för fritidsledare, badpersonal och chefer, i synnerhet enhetschefer 
behöver ses över och goda prestationer belönas i samband med löneöversyn 2023 för att klara att 
rekrytera och behålla personal för att uppnå förvaltningens uppdrag på sikt. 
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Budget 2023 - Planeringsunderlag för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna planeringsunderlaget för 
budget 2023 och översända rapporten till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Nämndens uppdrag utifrån reglementet handlar om att verksamheterna 
tillsammans, både internt och med andra, skapar förutsättningar för hälsa och 
meningsfull fritid för alla invånare. 

Fritids- och folkhälsonämnden vill kommande år lägga fokus på att nå ut med 
verksamhet och utbud till alla invånare och identifiera de grupper som har 
sämre förutsättningar till god hälsa och fritid för att särskilt nå ut till dessa. 

Budgetramen för 2023 uppgår till 294 700 tkr fördelat på fritidram 248 800 tkr 
samt bidragsram 45 900 tkr. För att få en budget i balans inom fritidsramen 
krävs ett behov av förstärkt ram.  

Nämndens dokument gällande taxor och avgifter för 2023 beslutas som ett 
separat ärende under hösten 2022. 

Behoven av investeringar specificeras i sin helhet i underlaget och prioriteringar 
kommer att göras längre fram i budgetprocessen. 

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag handlar om det breda 
folkhälsouppdraget som utgår från de nationella övergripande folkhälsomålen, 
att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och 
organisationers behov av mötesplatser och öppen ungdomsverksamheter samt 
anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Nämnden har 
också ansvar för samarbetsuppdraget kring mötesplatser, demokrati och lokalt 
inflytande samt ansvar för arbetet med överenskommelsen med civilsamhället. 
Nämndens uppdrag utifrån reglementet handlar om att verksamheterna 
tillsammans, både internt och med andra, skapar förutsättningar för god hälsa 
och meningsfull fritid för alla invånare. 

Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv ser sig Fritids- och 
folkhälsonämnden som en viktig aktör för att bidra till god hälsa och 
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meningsfulla fritidsaktiviteter för alla invånare. Invånare och civilsamhälle är 
utgångspunkten för nämndens verksamhet. Det är en utmaning att nå 
ALLA invånare. Välfärdsbokslutet visar att det finns skillnader mellan grupper 
och områden när det gäller livsvillkor, hälsa och förutsättningar till hälsa.  

Fritids- och folkhälsonämnden vill kommande år lägga fokus på att nå ut med 
verksamhet och utbud till alla invånare och identifiera de grupper som har 
sämre förutsättningar till hälsa och fritid för att särskilt nå ut till dessa. Alla 
invånare ska känna sig trygga, välkomna och delaktiga i alla verksamheter, 
mötesplatser och anläggningar varför arbetet med trygghet och inkludering ska 
genomsyra allt arbete.  

Utöver arbetet med att kvalitetssäkra och stärka grunduppdraget har nämnden 
gett förvaltningen två specifika uppdrag: 

”Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en analys 
och plan för utveckling av badverksamheten” samt 

”Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvidga arbetet 
med att ta emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden”.  I nämnden 
finns ett arbete med att ta emot personer som står utanför arbetsmarknaden 
genom så kallade arbetslag. Arbetet ska utvidgas och hitta former för att kunna 
ta emot fler personer inom nämndens verksamhetsområden. Detta som en del i 
det breda folkhälsouppdraget och i linje med ”Socialt hållbart Borås”. 

Budgetförutsättningar 

Fritidsramen 

Ramen som tilldelas Fritids- och folkhälsonämndens "Fritidsram" uppgår till 
248 800 tkr. Denna ram inkluderar löneuppräkningar på 2,8 % samt uppräkning 
för övriga kostnader på 2,5 %. Därutöver ett tilläggsanslag riktat till Öppen 
Ungdomsverksamhet på 350 tkr utifrån beräknad volymökning av antalet 
barn/ungdomar som faller inom ramen för verksamhetens målgrupp. 
Budgetramen inkluderar även en justering av tillfälligt anslag på 300 tkr som 
tilldelades 2022 för att arrangera World Cup i orientering.  

Den budgeterade uppräkningen för övriga kostnader som har tilldelats utifrån 
ovanstående nämnda förutsättningar täcker till viss del ökade internhyror och 
ökade kapitalkostnader. Detta innebär att ökade kostnader för bl.a. fasta avtal 
som är löpande måste hanteras inom befintlig budgetram med risk för 
minskade interna köp av tjänster från andra förvaltningar. 
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För att få en budget i balans finns behov av förstärkt ram enligt nedan: 

• Badenhetens budget måste anpassas utifrån nuvarande förutsättningar. 
För att få en budget i balans med rimliga ekonomiska förutsättningar 
behöver intäktsbudgeten anpassas. Detta innebär ett behov av förstärkt 
ram med 5 000 tkr. 

• Ökade internhyror: Under 2023 påverkas nämnden av flera byggprojekt 
som genererar ökade internhyror men också andra kostnader till följd av 
nya/renoverade lokaler. För de objekt där det finns behov av förstärkt 
ram ökar kostnaderna mer än tilldelad uppräkning och är en konsekvens 
av fattade beslut i KS/KF eller ligger utanför nämndens påverkan. 
Totalt 6 700 tkr.  

• Ökade kapitalkostnader för åtgärder kopplat till Kronängsparken, 400 
tkr. 

• Förstärkt ram enligt avtalsförslag med Svenska Fotbollsförbundet om 
att arrangera landskamper på Borås Arena under tre år. Totalt 2 100 tkr 
varav 700 tkr för 2023. 

Totalt: 12 800 tkr. 

• En nationell brottsförebyggande konferens kommer att genomföras i 
Borås Stad under 2023. Det är myndigheten Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) som förlägger sin årliga konferens "Råd för framtiden" i Borås. 
Konferensen genomförs i samarbete mellan Borås Stad och BRÅ. För 
att kunna administrera detta krävs ett tillfälligt anslag på 300 tkr. 

• Under 2023 ska uppdatering av friluftsguiden göras. Ett arbete som 
kommer att ske tillsammans med tekniska förvaltningen. Det finns 
behov av ett tillfälligt anslag för att kunna genomföra detta arbete. Det 
tillfälliga anslag som krävs beräknas till 500 tkr.  

Totalt tillfälliga anslag: 800 tkr. 

Buffert 

Inom fritidsramen finns i budgetförslaget en avsatt buffert motsvarande 2 500 
tkr, vilket motsvara 1 % av den beräknade budgetramen. 

Taxor och avgifter 2023 

Fritids- och folkhälsonämnden samlade dokument gällande taxor och avgifter 
för 2023 kommer till nämnden som ett särskilt beslutsärende under hösten 
2022.  

Bidragsramen 

Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela 
föreningsbidrag till barn/ungdoms-, pensionärs-, funktionshinder-, etniska samt 
sociala föreningar. Förutom bidragsgivning till föreningslivet så utför 
föreningsenheten ett stort antal aktiviteter och processer tillsammans med det 
lokala civilsamhället och ofta i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. 
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Under pandemin sjösattes de nya bidragsreglerna. Reglerna justerades för att 
spegla nutiden och för att behandla föreningar och organisationer på ett mer 
ändamålsenligt sätt. Då föreningslivet står under förändring och pandemin 
bedöms ha påverkan är det viktigt att följa upp arbetet. Pandemin har fördröjt 
utvärderingen av de nya bidragsreglerna, men under 2023 är ambitionen att 
följa upp och utvärdera hur bidragen har påverkat föreningarna och även ge 
förslag till förändringar och förbättringar. 

Bidragsramen 2023 höjs med 1 100 tkr i jämförelse med 2022. Ramen för 2023 
uppgår till 45 900 tkr.  

Investeringar 

Det finns ett fortsatt behov av större investeringar. Det totala behovet uppgår 
till 32 650 tkr och specificeras närmare i bilagd rapport, rubrik 6 – 
Investeringar.  

Beslutsunderlag 
1. Budget 2023 - Planeringsunderlag Fritids- och folkhälsonämnden 

Samverkan 
Samverkan i dialog har skett med berörda fackförbund på FSG (Förvaltningens 
samverkansgrupp) 7 juni samt 11 augusti. 

Det råder inte enighet om förslaget då de fackliga parterna anser att det finns en 
större osäkerhet kopplat till de äskanden som det finns behov av för att få en 
budget i balans. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen - KS.diarium@boras.se 
 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 
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Riskanalys och intern kontrollplan 2023 för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern 
kontrollplan 2023 och översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom. 

Ärendet i sin helhet 
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god 
intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och 
att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt 
vidtar åtgärder för att minimera dem.  Intern kontroll är en process där såväl 
den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. 
På så vis är den interna kontrollen ett stöd för att identifiera och agera på 
förbättringsområden och kvalitetssäkra arbetet utifrån uppdraget. Arbetet är en 
del i verksamhetens förbättringsarbete och mynnar ut i en riskanalys och intern 
kontrollplan för nämnden. 

I alla verksamheter finns det risk för att fel kan uppstå. Arbetet med intern 
kontroll behöver göras på en rimlig nivå. För att välja ut vad som ska 
kontrolleras, görs en riskanalys. Riskanalysen innehåller en bedömning av 
sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken 
konsekvens ett sådant fel skulle få för verksamheten. De risker där 
sannolikhets- och konsekvensbedömningen är hög arbetas vidare med i 
nämndens intern kontrollplan för kommande år.  

Risker ska identifieras både i verksamheten och ur ett politiskt perspektiv, och 
värderas utifrån; 
-Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv 
-Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade 
parametrar.  

Verksamheterna och nämnden har varit delaktiga i riskidentifiering och 
riskanalys genom workshop under våren. Processen har genomförts i samband 
med budgetarbetet för 2023 vilket har bidragit till ett helhetsperspektiv i 
bedömningarna och planeringen för kommande år. Inför 2023 har 47 risker 
identifierats varav nio arbetas vidare med utifrån intern kontrollplan för 
kommande år. Risker och kontrollmoment beskrivs i bifogade rapporter.  
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Beslutsunderlag 
1. Riskanalys 2023, Fritids- och folkhälsonämnden 2022-08-23 
2. Intern kontrollplan 2023, Fritids- och folkhälsonämnden 2022-08-23 
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1 Inledning 
Arbetet med intern kontroll ska ses som en naturlig del i verksamhetens förbättringsarbete. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation 
för intern kontroll och att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem. På så vis är den 
interna kontrollen ett stöd för att identifiera och agera på förbättringsområden och kvalitetssäkra vårt arbete utifrån uppdraget. 

2 Regler för Intern kontroll 
Fritids- och folkhälsonämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. Nämnden ska försäkra sig om att 
granskningarna enligt den interna kontrollplanen görs, och vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för arbetet beskrivs. Varje nämnd ska anta egna regler och 
anvisningar för intern kontroll och upprätta en organisation för arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för sin interna kontroll. Fritids- och 
folkhälsonämndens regler för intern kontroll utgår från Borås Stads ”Regler för intern kontroll”. 
Fritids- och folkhälsonämnden antog nämndspecifika regler för intern kontroll 2022-04-20. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 
Alla verksamheter finns det risk för att fel kan uppstå. Arbetet med intern kontroll behöver göras på en rimlig nivå. För att välja ut vad som ska 
kontrolleras, görs en riskanalys. Riskanalysen innehåller en bedömning av sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken 
konsekvens ett sådant fel skulle få för verksamheten. 
Risker ska identifieras både i verksamheten och ur ett politiskt perspektiv, och värderas utifrån; 
Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv 
Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar. 
Verksamheterna och nämnden har varit delaktiga i riskidentifiering och riskanalys genom workshop under våren. Processen har genomförts i samband 
med budgetarbetet för 2023 vilket har bidragit till ett helhetsperspektiv i bedömningarna och planeringen för kommande år. 
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4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Delegation Risk för att delegationsordningen inte är 
ändamålsenlig 
Beskrivning 
Risk för att delegationsordningen inte är 
ändamålsenlig 
På grund av otillräckligt samtal och granskning av 
delegationsordningen i förvaltningen. 
Kan leda till att vi inte går i takt med andra 
förvaltningars delegation och att byråkratin internt ökar 
vilket inte stärker tillitsresans intentioner. 

6 Nej Finns rutin för att se över 
delegationsordningen minst en gång 
årligen. Vid förändringar görs tillägg i 
delegationsornding.  

En information och genomgång av 
delegationsordningen görs under 
året. 
Beskrivning 
Delegationsordningen tas upp för 
genomgång och granskning utifrån 
ändamålsenlighet i 
förvaltningsledningen. 

Mål och uppdrag Minskat besöksantal 
Beskrivning 
Risk för att besökare inte hittar tillbaka till 
verksamheten efter pandemin. Gäller framförallt 
badanläggningar och leder till minskade intäkter vilket 
ger en sårbarhet i verksamheten och utmaningar att 
klara grunduppdraget. 

9 Nej Följs upp inom ramen för ordinarie 
planering och uppföljning kopplat till 
budget 2023 genom 
verksamhetsmått.  

 

Risk att barnrättsperspektivet inte beaktas vid beslut 
Beskrivning 
För att säkerställa ett barnrättsperspektiv krävs 
konsekvensanalyser och prövningar av barnets bästa i 
samband med beslutsfattande. Arbetet behöver 
dokumenteras och ske systematiskt för att uppfylla 
kraven i barnkonventionen. 

9 Ja  Utbildning och implementering av 
verktyget rättighetsanalys. 
Beskrivning 
Staden har tagit fram ett verktyg för 
konsekvensbedömning utifrån 
mänskliga rättigheter, inkluderat 
barns rättigheter. Förvaltningen 
ingår i pilotprojekt för att 
implementera verktyget. 

Risk att vi inte når ut till invånare med 
utbud/verksamhet. 
Beskrivning 
Om invånarna inte känner till vårt utbud och 
verksamhet nyttas inte våra anläggningar, 
friluftsområden, mötesplatser och aktiviteter vilket 
leder till bristande måluppfyllelse. 

6 Nej Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
Även identifierat på nämndens 
workshop.  

 

Risk att alla invånare inte upplever möjlighet till 
inflytande i verksamhet och beslut 
Beskrivning 
Om invånare inte upplever delaktighet i 

9 Nej Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
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verksamhet/beslut och samhället, minskar tilliten, och 
deras rättighet till inflytande tillgodoses inte och 
medskapande processer försvåras. 

budget 2023. 

Risk att inte kunna möta invånarnas behov och 
förväntningar på service/verksamhet 
Beskrivning 
Verksamheterna möter en bred målgrupp där 
invånarna har höga krav på utbud, information, service 
och tillgänglighet. Om vi inte kan möta den snabba 
utveckling och ökade behov leder det till bristande 
måluppfyllelse utifrån invånarnas perspektiv. 

6 Nej Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

 

Risk för bristande delaktighet hos medarbetare i mål 
och uppdrag leder till försämrad måluppfyllelse. 
Beskrivning 
I enlighet med tillitsresans intentioner behöver 
medarbetare bli mer involverade och få ökat förståelse 
för helheten. Medarbetarenkäten 2022 visar på behov 
av utveckling när det gäller området mål/uppdrag. 
Bristande engagemang och delaktighet hos 
medarbetare leder till en försämrad måluppfyllelse. 
Engagerade och involverade medarbetare bidrar till 
förändring och utveckling i verksamheterna och ökad 
måluppfyllelse. 

6 Nej Pågående arbete 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
Uppföljning sker även genom 
medarbetarenkäten 2023. 

 

Risk att vi inte når barn och unga genom föreningslivet 
Beskrivning 
Om vi inte når barn och unga genom föreningslivet 
uteblir vårt stöd till dem. 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Arbetas med som en del av 
verksamhetsutveckling , uppfångat 
som utmaning i ordinarie budget- 
och planeringsprocess.  

 

Risk att politiker inte har tillräcklig kunskap om våra 
verksamheter och behov. 
Beskrivning 
Om politikerna inte har tillräcklig kunskap om 
verksamheterna leder det till "fel" beslut. 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop.   Introduktion kring förvaltningens 
arbete och verksamheter för 
politiker. 
Beskrivning 
En introduktion görs med den nya 
nämnden för att säkerställa att alla 
politiker får information om 
förvaltningen och verksamheterna. 

Dataskydd Risk för att personuppgifter hanteras på ett felaktigt 
sätt. 
Beskrivning 
Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar 
hur personuppgifter får hanteras. Risk finns för att 
personuppgifter hanteras på ett sätt som inte följer 
dataskyddsförordningen 

6 Nej Rutin har utvecklats på 
kommunövergripande nivå. 
Utbildningsinsatser genomförs 
kontinuerligt. Området utvecklas och 
hanteras inom det löpande arbetet. 
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Risk för bristande dataskydd i våra digitala system 
Beskrivning 
Cyberbrott och hot mot digitala system ökar vilket 
kräver en hög beredskap och rutiner vid eventuella 
dataintrång. 

6 Nej Frågan hanteras inom 
ansvarsområdet för 
informationssäkerhet som är en del 
av det löpande arbetet. 

 

Dokumenthanteringsp
lan 

Risk för felaktig hantering av allmänna handlingar. 
Beskrivning 
Risk att dokumenthanteringsplan inte efterlevs när det 
gäller hantering av allmänna handlingar. 

4 Nej   

Avtal Risk att avtal inte uppfylls enligt intention. 
Beskrivning 
Avsaknad av dokumenterade rutiner för framtagning, 
genomförande och uppföljning av avtal kan leda till att 
intentionerna i avtalet inte genomförs enligt plan. 

6 Nej Pågående arbete, följs upp i intern 
kontroll 2022. 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

 

Risk för att avtal försvinner. 
Beskrivning 
Finns behov av rutiner för avtalsskrivning och 
arkivering. 
Avtalen ska förvaras på ett sätt som minskar 
sårbarheten i verksamheten. 

6 Nej Pågående arbete, följs upp i intern 
kontroll 2022. 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

 

Oegentligheter Risk för förtroendeskada 
Beskrivning 
Jäv, mutor, eller annan otillbörlig påverkan leder till 
förtroendeskada för politiken, förvaltningen och Borås 
Stad i stort 

6 Nej Rutiner för kontinuerlig information 
och utbildning finns. 

 

Miljö Risk att Fritids- och folkhälsonämnden inte fullföljer sin 
del av koldioxidbudgeten. 
Beskrivning 
Om nämnden inte tar ansvar för sin del av 
koldioxidbudgeten får den negativa konsekvenser på 
miljön. 

4 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Hanteras till viss del genom att 
avsättning sker i budget för 
klimatkompenserade åtgärder. 

 

Processarbete Risk att förvaltningen har bristande 
processbeskrivningar. 
Beskrivning 
Om processerna inte är tydliga påverkas 
måluppfyllelsen negativt. 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Ett arbete med att se över processer 
och identifiera de som behöver 
prioriteras att arbetas med gjordes 
2021. Arbetet pågår med fokus på 
Förenings- och anläggninsenheten 
och avtal.  
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Bisyssla Risk att rutin kring bisyssla inte är känd bland 
medarbetarna. 
Beskrivning 
Bisyssla anmäls inte då medarbetare inte känner till 
rutin kring bisyssla. 

6 Nej Finns rutiner för information och följs 
upp inom ramen för SAM. 

 

Minskad trovärdighet för kommunen från allmänheten. 
Beskrivning 
Risk för förtroendeskada för kommunen om rutin kring 
bisyssla inte följs. 

6 Nej Finns rutiner för information och följs 
upp inom ramen för SAM. 

 

HR Risk för negativ påverkan på arbetsmiljö och 
verksamhet på grund av distansarbete 
Beskrivning 
Om rutiner och tydlighet kring förhållningssätt vid 
distansarbete saknas ökar risken för negativ påverkan 
på medarbetares hälsa, arbetsmiljön och 
verksamheten. 

4 Nej Rutiner finns och följs upp 
kontinuerligt. 

 

Hög sjukfrånvaro 
Beskrivning 
Risk för negativ påverkan på arbetsmiljö och 
verksamhet på grund av hög sjukfrånvaro. 

6 Nej Pågående arbete 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
Uppföljning sker även genom 
medarbetarenkäten 2023. 

 

Brister i uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
Beskrivning 
Risk för otillräcklig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet måste följas upp 
mer systematiskt för att se om det får effekt och ge 
underlag för utveckling av arbetet. 

8 Ja   

HR Risk att bemanning inte är ändamålsenlig 
Beskrivning 
Bemanning som inte är anpassad till verksamhetens 
uppdrag påverkar organisatoriska förutsättningar vilket 

6 Nej Pågående arbete 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
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leder till bristande kontinuitet och tillgänglighet i 
verksamheten vilket påverkar måluppfyllelsen. 

budget 2023. 
 

Risk för brister i den långsiktiga 
kompetensförsörjningen 
Beskrivning 
Behov att differentiera yrkesroller och bredda 
rekryteringen så att kompetensen används 
ändamålsenligt 

6 Nej   

Risk att lönebilden inte är ändamålsenlig. 
Beskrivning 
Om lönebilden inte är ändamålsenlig leder det till att 
den inte kan användas som ett redskap i den 
strategiska kompetensförsörjningen. 

9 Ja   

Samverkan Risk att samverkan med fackliga inte är ändamålsenlig 
Beskrivning 
Risk att samverksansstrukturen inte överensstämmer 
tillräckligt väl med förvaltningens organisation. Det 
finns behov att se över strukturen för samverkan och 
anpassa till organisationsstruktur.  
För att använda befintliga resurser och utveckla 
verksamheten behövs en utökad samverkan på fler 
nivåer. 

8 Ja Ett pågående arbete där initiativ till 
översyn och utveckling tagits. 

 

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 
 

6 Nej   

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

9 Ja   
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Autogirohantering Risk för ineffektiv hantering 
Beskrivning 
Risk för ineffektiv hantering i handläggningsprocessen 
pga. att flera parter kräver handläggning innan 
processen kan slutföras. Bidrar till försämrad service 
till våra kunder. 

6 Nej Pågående arbete där 
autogiroprocessen ses över. 

 

Ekonomi Risk för otydlig prissättning för caféverksamheten med 
risk för felaktig fakturering 
 

6 Nej Följs upp som en del av 
ekonomienhetens ständiga 
förbättringsarbete. 

 

Risk för att kassaredovisningen inte sker enligt 
framtagen rutin 
 

6 Nej Följs upp som en del av 
ekonomienhetens kontinuerliga 
förbättringsarbete. 

 

Risk för att ökade kostnader i samband med avtalade 
externa arrangemang enbart belastar nämndens 
budget 
 

6 Nej Hanteras inom ekonomienhetens 
löpande arbete. 

 

Risk för att kapitalkostnaderna urholkar driftbudgeten 
 

9 Nej Hanteras och följs upp inom 
ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

 

Ofullständigt underlag i leverantörsfaktura 
Beskrivning 
Om underlaget inte är fullständigt leder till bristande 
transparans i redovisning . 

9 Ja   

Risk att centralt fördelade kostnader urholkar 
verksamhetens medel 
 

9 Nej Utredning har gjorts av revisionen. 
Hanteras i denna process. 

 

Risk för okunskap kring alternativa 
finansieringsmöjligheter 
Beskrivning 
Om vi inte känner till vilka möjligheter det finns att söka 
externa medel får vi inte tillgång till dessa 
finansieringsmöjligheter 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
 

 

Risk att de ekonomiska underlagen är ofullständiga 
när det gäller investeringar. 
Beskrivning 
Om de ekonomiska underlagen är ofullständiga leder 
det till att politiken fattar felaktiga beslut . 

9 Ja   

Risk att regler för moms inte följs vilket innebär en 
negativ ekonomisk påverkan på verksamheten. 

9 Nej Kontroll sker löpande från 
ekonomienheten. När förändringar 
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Beskrivning 
Om förändring av moms behöver vidtas som en 
konsekvens av felaktig momssats för tjänster som 
erbjuds leder det till att de bokförda intäkterna minskar. 

måste göras vidtas åtgärder för att i 
minimera påverkan för 
verksamheten så långt det är möjligt. 
I enskilda fall kan konsekvenserna 
bli stora och behöver hanteras 
genom förvaltningsövergripande 
prioriteringar.  

Anläggningar Risk för att anläggningar förfaller på grund av 
bristande underhåll kan leda till ekonomiska 
utmaningar i framtiden. 
Beskrivning 
Risk för att anläggningar förfaller på grund av 
bristande underhåll kan leda till ekonomiska 
utmaningar i framtiden. 

6 Nej Hanteras och följs upp inom 
ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

 

Risk att politiken inte har kunskap om det faktiska 
behovet av anläggningar 
Beskrivning 
Risk att politiken inte har tillräcklig kunskap om behov 
när det gäller anläggningar vilket kan leda till fel 
prioriteringar 

9 Ja Identifierat på nämndens workshop.   

Inköp Inköp av obehöriga 
Beskrivning 
Risk för inköp som genererar fakturor görs av 
obehöriga/icke anställda 

6 Nej Följs upp löpande inom 
ekonomienheten. 

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Säkerhet och trygghet Risk för hot och våld mot medarbetare 
Beskrivning 
Gäller framförallt medarbetare på mötesplatser, öppen 
ungdomsverksamhet, badanläggningar som möter 
många besökare. Om medarbetare utsätts för 
kränkningar, hot, våld leder det till otrygghet på 
arbetsplatsen vilket har en negativ påverkan på 
arbetsmiljö, verksamhet och besökare. 

6 Nej Ett pågående arbete inom 
verksamheten finns för att hitta 
verktyg och utveckla ytterligare 
rutiner för trygghetsskapande 
arbete. 

 

Risk för otrygghet på Stadsparksbadet 
Beskrivning 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Ett pågående arbete inom 
verksamheten finns för att hitta 
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Risk för otrygghet på Stadsparksbadet leder till att 
besökare avstår från att nyttja anläggningen. 

verktyg och utveckla ytterligare 
rutiner för trygghetsskapande 
arbete.  

Risk för aggressivitet och missnöje från befolkningen 
mot förtroendevalda 
Beskrivning 
Förtroendevalda kan bli utsatta för 
aggressivitet/missnöje. 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop.   

Bidrag Risk för bristfällig uppföljning kopplat till bidrag kan 
leda till negativa ekonomiska konsekvenser. 
Beskrivning 
Risk att bidragen till föreningslivet inte följs upp 
tillräckligt utifrån bidragets syfte. 

6 Nej Identifierat på Nämndens workshop. 
Ett arbete med att tydliggöra 
processer är påbörjat på Förenings- 
och anläggninsenheten som följs 
upp i ordinarie planerings- och 
budgetprocess.  

 

Lokaler Risk för att uthyrning ej kan göras till icke skattepliktig 
verksamhet som en konsekvens av extern 
fastighetsägare med frivillig skatteskyldighet. 
Beskrivning 
Risk för att hyresobjekt inte kan hyras ut i den 
omfattning som önskas vilket bla. kan leda till 
ekonomiska konsekvenser, ojämlik hantering samt att 
lokalerna inte blir resurseffektiva. 

6 Nej Risk som har blivit uppmärksammad 
den senaste tiden. Sannolikheten är 
i nuläget låg och men hålls under 
uppsikt. 

 

Risk för att internhyror ökar mer än tilldelad 
budgetuppräkning vilket leder till att minskade 
resurser. 
Beskrivning 
Ökade internhyror med årlig uppräkning, till följd av 
exempelvis ökade konsumtionsavgifter, ökar i större 
utsträckning än uppräkningar i budget. 

9 Ja  
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8 Riskmatris 
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  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 
Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
Risken accepteras (1-3) 

 

 
 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 47 
 

46 45 
44 40 37 32 30 29 
28 27 20 15 13 12 
11 10 8 5 4 3 

47 41 39 38 36 35 
34 25 9 7 6 2 

22 14 
42 33 31 24 

23 21 19 18 17 1 26 16 

43 

35 12 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023 

Upphandling 1 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

2 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Delegation 3 Risk för att delegationsordningen inte är 
ändamålsenlig 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Finns rutin för att se över 
delegationsordningen minst en gång 
årligen. Vid förändringar görs tillägg i 
delegationsornding.  

Bisyssla 4 Risk att rutin kring bisyssla inte är känd 
bland medarbetarna. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Finns rutiner för information och följs 
upp inom ramen för SAM. 

5 Minskad trovärdighet för kommunen från 
allmänheten. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Finns rutiner för information och följs 
upp inom ramen för SAM. 

Mål och uppdrag 6 Minskat besöksantal 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp inom ramen för ordinarie 
planering och uppföljning kopplat till 
budget 2023 genom 
verksamhetsmått.  

7 Risk att barnrättsperspektivet inte 
beaktas vid beslut 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

8 Risk att vi inte når ut till invånare med 
utbud/verksamhet. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
Även identifierat på nämndens 
workshop.  

9 Risk att alla invånare inte upplever 
möjlighet till inflytande i verksamhet och 
beslut 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

10 Risk att inte kunna möta invånarnas 
behov och förväntningar på 
service/verksamhet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023 

11 Risk för bristande delaktighet hos 
medarbetare i mål och uppdrag leder till 
försämrad måluppfyllelse. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Pågående arbete 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
Uppföljning sker även genom 
medarbetarenkäten 2023. 

12 Risk att vi inte når barn och unga genom 
föreningslivet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Arbetas med som en del av 
verksamhetsutveckling , uppfångat 
som utmaning i ordinarie budget- 
och planeringsprocess.  

13 Risk att politiker inte har tillräcklig 
kunskap om våra verksamheter och 
behov. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Identifierat på nämndens workshop.   

HR 14 Risk för negativ påverkan på arbetsmiljö 
och verksamhet på grund av 
distansarbete 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Rutiner finns och följs upp 
kontinuerligt. 

15 Hög sjukfrånvaro 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Pågående arbete 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
Uppföljning sker även genom 
medarbetarenkäten 2023. 

16 Brister i uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Ja  

Säkerhet och 
trygghet 

17 Risk för hot och våld mot medarbetare 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Ett pågående arbete inom 
verksamheten finns för att hitta 
verktyg och utveckla ytterligare 
rutiner för trygghetsskapande 
arbete. 

18 Risk för otrygghet på Stadsparksbadet 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Ett pågående arbete inom 
verksamheten finns för att hitta 
verktyg och utveckla ytterligare 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023 

rutiner för trygghetsskapande 
arbete.  

19 Risk för aggressivitet och missnöje från 
befolkningen mot förtroendevalda 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Identifierat på nämndens workshop.  

Dataskydd 20 Risk för att personuppgifter hanteras på 
ett felaktigt sätt. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Rutin har utvecklats på 
kommunövergripande nivå. 
Utbildningsinsatser genomförs 
kontinuerligt. Området utvecklas och 
hanteras inom det löpande arbetet. 

21 Risk för bristande dataskydd i våra 
digitala system 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Frågan hanteras inom 
ansvarsområdet för 
informationssäkerhet som är en del 
av det löpande arbetet. 

Dokumenthanterin
gsplan 

22 Risk för felaktig hantering av allmänna 
handlingar. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

HR 23 Risk att bemanning inte är 
ändamålsenlig 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Pågående arbete 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 
 

24 Risk för brister i den långsiktiga 
kompetensförsörjningen 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

25 Risk att lönebilden inte är 
ändamålsenlig. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Samverkan 26 Risk att samverkan med fackliga inte är 
ändamålsenlig 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Ja Ett pågående arbete där initiativ till 
översyn och utveckling tagits. 

Autogirohantering 27 Risk för ineffektiv hantering 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Pågående arbete där 
autogiroprocessen ses över. 

Avtal 28 Risk att avtal inte uppfylls enligt 
intention. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Pågående arbete, följs upp i intern 
kontroll 2022. 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023 

budget 2023. 

29 Risk för att avtal försvinner. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Pågående arbete, följs upp i intern 
kontroll 2022. 
Hanteras inom ramen för 
förvaltningens uppdrag och följs upp 
inom ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

Oegentligheter 30 Risk för förtroendeskada 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Rutiner för kontinuerlig information 
och utbildning finns. 

Ekonomi 31 Risk för otydlig prissättning för 
caféverksamheten med risk för felaktig 
fakturering 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Följs upp som en del av 
ekonomienhetens ständiga 
förbättringsarbete. 

32 Risk för att kassaredovisningen inte sker 
enligt framtagen rutin 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Följs upp som en del av 
ekonomienhetens kontinuerliga 
förbättringsarbete. 

33 Risk för att ökade kostnader i samband 
med avtalade externa arrangemang 
enbart belastar nämndens budget 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Hanteras inom ekonomienhetens 
löpande arbete. 

34 Risk för att kapitalkostnaderna urholkar 
driftbudgeten 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Hanteras och följs upp inom 
ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

35 Ofullständigt underlag i 
leverantörsfaktura 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

36 Risk att centralt fördelade kostnader 
urholkar verksamhetens medel 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Utredning har gjorts av revisionen. 
Hanteras i denna process. 

37 Risk för okunskap kring alternativa 
finansieringsmöjligheter 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
 

38 Risk att de ekonomiska underlagen är 
ofullständiga när det gäller 
investeringar. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

39 Risk att regler för moms inte följs vilket 
innebär en negativ ekonomisk påverkan 
på verksamheten. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Kontroll sker löpande från 
ekonomienheten. När förändringar 
måste göras vidtas åtgärder för att i 



Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2023 16(17) 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023 

minimera påverkan för 
verksamheten så långt det är möjligt. 
I enskilda fall kan konsekvenserna 
bli stora och behöver hanteras 
genom förvaltningsövergripande 
prioriteringar.  

Anläggningar 40 Risk för att anläggningar förfaller på 
grund av bristande underhåll kan leda till 
ekonomiska utmaningar i framtiden. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Hanteras och följs upp inom 
ordinarie planerings- och 
uppföljningsprocess kopplat till 
budget 2023. 

41 Risk att politiken inte har kunskap om 
det faktiska behovet av anläggningar 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Identifierat på nämndens workshop.  

Inköp 42 Inköp av obehöriga 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Följs upp löpande inom 
ekonomienheten. 

Miljö 43 Risk att Fritids- och folkhälsonämnden 
inte fullföljer sin del av 
koldioxidbudgeten. 

1.Försumbar 4.Sannolik  4 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Hanteras till viss del genom att 
avsättning sker i budget för 
klimatkompenserade åtgärder. 

Processarbete 44 Risk att förvaltningen har bristande 
processbeskrivningar. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Ett arbete med att se över processer 
och identifiera de som behöver 
prioriteras att arbetas med gjordes 
2021. Arbetet pågår med fokus på 
Förenings- och anläggninsenheten 
och avtal.  

Bidrag 45 Risk för bristfällig uppföljning kopplat till 
bidrag kan leda till negativa ekonomiska 
konsekvenser. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Identifierat på Nämndens workshop. 
Ett arbete med att tydliggöra 
processer är påbörjat på Förenings- 
och anläggninsenheten som följs 
upp i ordinarie planerings- och 
budgetprocess.  

Lokaler 46 Risk för att uthyrning ej kan göras till 
icke skattepliktig verksamhet som en 
konsekvens av extern fastighetsägare 
med frivillig skatteskyldighet. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risk som har blivit uppmärksammad 
den senaste tiden. Sannolikheten är 
i nuläget låg och men hålls under 
uppsikt. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2023 
Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 Kommentar 2023 

47 Risk för att internhyror ökar mer än 
tilldelad budgetuppräkning vilket leder till 
att minskade resurser. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

 



 
Intern kontrollplan 2023 
Fritids- och folkhälsonämnden 
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1 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Mål och 
uppdrag 

Risk att 
barnrättsperspektiv
et inte beaktas vid 
beslut 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

För att säkerställa ett barnrättsperspektiv krävs 
konsekvensanalyser och prövningar av barnets 
bästa i samband med beslutsfattande. Arbetet 
behöver dokumenteras och ske systematiskt 
för att uppfylla kraven i barnkonventionen. 

Konsekvensanalys/prövning av barns bästa vid 
beslut 

Stickprov på 8 
beslutsärenden i nämnden 
under året. Är 
konsekvensanalys 
genomförd som en del i 
ärendet? Finns 
konsekvensanalys 
dokumenterad i ärendet? 

Varje 
tertial 

2 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

HR Brister i uppföljning 
av det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
 
Riskbedömning 
2023 
8 

Risk för otillräcklig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöarbetet måste följas upp mer 
systematiskt för att se om det får effekt och ge 
underlag för utveckling av arbetet. 

Process för uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Finns det en tydlig och 
dokumenterad process för 
uppföljning av det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet? Är den 
känd och implementerad? 

Varje år 

HR Risk att lönebilden 
inte är 
ändamålsenlig. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Om lönebilden inte är ändamålsenlig leder det 
till att den inte kan användas som ett redskap i 
den strategiska kompetensförsörjningen. 

Lönebild Analys av löner i förhållande 
till yrke. 

Varje år 

Samverkan Risk att samverkan 
med fackliga inte 
är ändamålsenlig 
 
Riskbedömning 
2023 
8 

Risk att samverksansstrukturen inte 
överensstämmer tillräckligt väl med 
förvaltningens organisation. Det finns behov att 
se över strukturen för samverkan och anpassa 
till organisationsstruktur.  
För att använda befintliga resurser och utveckla 
verksamheten behövs en utökad samverkan på 
fler nivåer. 

Samverkansstruktur Uppföljning genom FSG; 
motsvarar 
samverkansstrukturen 
organisationen? 

Varje 
tertial 
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3 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Upphandling Risk att ramavtal 
inte följs 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att 
leverantör som ej är upphandlad korrekt 
används för inköp i verksamheten. Borås Stad 
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om 
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

Ramavtalstrohet Stickprovskontroll på 100 
leverantörsfakturor 

Varje 
tertial 

Ekonomi Ofullständigt 
underlag i 
leverantörsfaktura 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Om underlaget inte är fullständigt leder till 
bristande transparans i redovisning . 

Fakturor från Servicekontoret Stickprovskontroll på 50% 
av alla fakturor från 
Servicekontoret 

Varje 
halvår 

Risk att de 
ekonomiska 
underlagen är 
ofullständiga när 
det gäller 
investeringar. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Om de ekonomiska underlagen är ofullständiga 
leder det till att politiken fattar felaktiga beslut . 

Budget- och uppföljningsprocessen Översyn av underlagen för 
beslut och 
kommunikationen i 
samband med dessa. 

Varje år 

Anläggningar Risk att politiken 
inte har kunskap 
om det faktiska 
behovet av 
anläggningar 
 
Riskbedömning 
2023 
9 
 

Risk att politiken inte har tillräcklig kunskap om 
behov när det gäller anläggningar vilket kan 
leda till fel prioriteringar 

Lokalresursplan Kontroll om anläggningar 
finns dokumenterade i 
lokalresursplan, samt om 
behoven kopplat till 
anläggningarna finns 
dokumenterade. 

Varje år 
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4 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Lokaler Risk för att 
internhyror ökar 
mer än tilldelad 
budgetuppräkning 
vilket leder till att 
minskade resurser. 
 
Riskbedömning 
2023 
9 

Ökade internhyror med årlig uppräkning, till 
följd av exempelvis ökade konsumtionsavgifter, 
ökar i större utsträckning än uppräkningar i 
budget. 

Internhyresdokumentet Analys av 
internhyresmodellens 
påverkan på förvaltningens 
internhyror. 
Jämförelse mellan 
internhyror och 
budgetuppräkning. 

Varje 
tertial 
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Borås Stads 
styrdokument

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

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

Fastställd av: Fritids- och folkhälsonämnden 2022-04-20
För revidering och uppföljning ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
Gäller för: Fritids- och folkhälsonämnden
Gäller till och med: Tills vidare 
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Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för 
arbetet beskrivs. Varje nämnd ska anta egna regler och anvisningar för intern kontroll och 
upprätta en organisation för arbetet.  Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för sin interna 
kontroll. Fritids- och folkhälsonämndens regler för intern kontroll utgår från Borås Stads 
”Regler för intern kontroll”.

Arbetet med intern kontroll ska ses som en naturlig del i verksamhetens förbättringsarbete. 
En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och att 
organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för 
att minimera dem. På så vis är den interna kontrollen ett stöd för att identifiera och agera på 
förbättringsområden och kvalitetssäkra vårt arbete utifrån uppdraget.

Organisation
Fritids- och folkhälsonämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
nämndens ansvarsområde. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt den interna 
kontrollplanen görs, och vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns säkerställer att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 
rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt nämndens 
respektive förvaltningens beslut är kända och följs upp. 

I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och resultat. 
Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till 
närmaste chef. Cheferna har också ansvar att vidta åtgärder när den interna kontrollen visar 
avvikelser. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste chef. 

Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan i syfte att följa upp 
det interna kontrollsystemet inom ansvarsområdet. Nämnden deltar varje år i riskarbetet för 
att ur ett politiskt perspektiv diskutera risker inom nämndens ansvarsområde. 

Riskidentifieringen är grunden i arbetet med intern kontroll. Utifrån riskanalysen ska nämnden 
välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. 
Granskningen ska verifiera att verksamheten når sina mål, att kontroller görs samt att rutiner 
och riktlinjer följs.

Nämnden ska försäkra sig om att den interna kontrollplanen följs, och vidta åtgärder som 
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga brister ska 
nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 

Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för regler och anvisningar för intern kontrollen inom nämnden 
tas fram.  Det är förvaltningschefens ansvar att se till att en riskanalys och intern kontrollplan 
upprättas i samverkan med nämnden. Förvaltningschefen bevakar löpande att den interna 
kontrollen är tillräcklig, planen för intern kontroll följs och ska säkerställa att nämnden hålls 
uppdaterad genom en årlig uppföljning till nämnden. 

Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden om det hos förvaltningen avslöjas 
misstanke om avvikelser som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten.
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Chefer 
Chefer ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera medarbetare om 
innebörden. Alla chefer ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att det finns rutiner och system 
som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Cheferna ska verka för en 
god intern kontroll och ansvarar för att rutiner och system är kända och följs av medarbetare.  

Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad 
chef. 

Medarbetare
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och 
effektiv verksamhet samt rapportera avvikelser till närmaste chef. 

Arbetet med intern kontroll
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Nämnden 
ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i samband 
med budgeten. Genomförande av den interna kontrollplanen och förbättringsarbete utifrån 
denna sker kontinuerligt under året. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa 
uppföljningen av den interna kontrollen. 

Riskanalys
I alla verksamheter finns det risk för att fel kan uppstå. Arbetet med intern kontroll behöver 
göras på en rimlig nivå. För att välja ut vad som ska kontrolleras, görs en riskanalys. Riskanalysen 
innehåller en bedömning av sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av 
vilken konsekvens ett sådant fel skulle få för verksamheten. 

Risker ska identifieras både i verksamheten och  ur ett politiskt perspektiv, och värderas utifrån;

• Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv

• Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar

Sannolikhet och konsekvens bedöms enligt följande; 

Sannolikheter

1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå)

2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)

3. Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå)

4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)

Konsekvenser 

1. Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen)

2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen)

3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen)

4. Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa)

Sannolikhet och konsekvens vägs samman för att identifiera och prioritera vilka kontroller 
som ska genomföras. Därmed är riskanalysen grunden till nämndens interna kontrollplan. 
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Intern kontrollplan
Intern kontrollplan är en produkt av riskanalysen. I intern kontrollplanen ska framgå följande 
delar: 

• Verksamhet/process

• Riskbild

• Riskbedömning

• Kontrollmoment

• Kontrollmetod

• Kontrollfrekvens

• Kontrollansvarig

Uppföljning
Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen. Uppföljningen sammanfattar de granskningar 
som gjorts under året, slutsatser och föreslagna åtgärder. Uppföljningen skickas efter beslut i 
nämnd till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.

All dokumentation sker i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för planering och 
uppföljning. Där finns riskanalyser, intern kontrollplaner samt uppföljningar dokumenterade. 
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Motion från Olle Engström (SD): Utveckla stödet för 
anhöriga till kriminella  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker att lämplig nämnd utreder hur 
anhörigstödet kan utvecklas i Borås Stad till att även omfatta anhöriga till 
kriminella. 

Ärendet i sin helhet 
Olle Engström, Sverigedemokraterna, föreslår Kommunfullmäktige besluta att 
lämplig nämnd utreder hur anhörigstödet kan utvecklas i Borås Stad till att även 
omfatta anhöriga till kriminella.  

Ca 30 000 barn i Sverige har en förälder i fängelse eller frivård. Utöver det finns 
många barn med en som har en förälder i häkte, men det kan också vara ett 
storasyskon eller någon annan viktig vuxen.  

Motionären beskriver det stöd som redan finns i staden och menar att Borås 
Stad behöver kraftsamla och, i sin egen organisation eller genom ett utvecklat 
samarbete med förening eller annan organisation, stärka insatser och stöd för 
anhöriga till kriminella. 

Borås Stad har organiserat anhörigstödet under Vård- och äldrenämnden. Det 
är ett generellt anhörigstöd, vilket redan idag tar emot anhöriga till 
frihetsberövade. Utöver det stöd de själva ger hänvisar de vidare till Solrosens 
verksamhet i Borås.  

Solrosen arbetar uppsökande via kriminalvården och ger bland annat 
samtalsstöd på häktet, anstalterna och frivården. Där möter Solrosen de flesta 
av barnen och familjerna som sedan söker och får stöd hos dem. Enligt en 
utvädring av Solrosens verksamhet upplever barn och familjer sig trygga med 
Solrosens verksamhet, då Solrosen finns med som stöd genom de olika 
skeenden som barn och familjer till frihetsberövade genomgår.  

Solrosen erbjuder  

• Individuella kris- och stödsamtal för barn, ungdomar och vuxna  

• Stödgrupper och tematräffar för barn och vuxna  

• Läger för barn och familjer (genomförs tillsammans med Solrosen 
Göteborg) 
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• Utflykter och lovaktiviteter (genomförs tillsammans med Solrosen 
Göteborg) 

• Musik och skapande verksamhet  

• Följeslagarverksamhet  

• En trygg mötesplats i Solrosens lokaler mellan förälder och barn 

Då de flesta barn och familjer till frihetsberövade söker och får stöd hos 
Solrosen genom deras uppsökande verksamhet bör samarbetet mellan Borås 
Stads verksamheter och Solrosen utvecklas ytterligare. Solrosen har kompetens 
inom området och för att utveckla stödet till anhöriga till frihetsberövade bör i 
så fall Solrosens verksamhet ges möjlighet att utökas, i kombination med att 
samarbetet med befintliga verksamheter i staden utvecklas.  
 
Parallellt med stödet till anhöriga är även KRIS (kriminellas revansch i 
samhället) en viktig part, vilka hjälper kriminella att ta sig ur kriminalitet. Borås 
Stad stödjer även KRIS utifrån deras verksamhet. 

Beslutsunderlag 
1. Motion från Olle Engström (SD): Utveckla stödet för anhöriga till kriminella 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Mia Wallengren 
Förvaltningschef 

 



Från: mikael.an.andersson@boras.se 
Skickat: den 27 april 2022 10:37 
Till: Arbetslivsnämnden Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden 

Diarium; Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium; 
Sociala omsorgsnämnden Diarium; Vård- och äldrenämnden 
Diarium; boras.diakonicentrum@svenskakyrkan.se; 
solrosen@raddningsmissionen.se 

Ämne: Handlingar för ärende 202200216, Motion: Utveckla stödet 
för anhöriga till kriminella 

Bifogade filer: Missiv.pdf; E-post, Motion SD Utveckla stödet för anhöriga till 
kriminella.pdf; Motion-SD-Utveckla stödet för anhöriga till.pdf 

 

Översänder remiss angående rubricerad motion. Svarstid finns i missivet. Vid frågor nås jag på 
mejladressen mikael.an.andersson@boras.se. Mvh Mikael Andersson, CKS 

 
 
Aktuella handlingar för ärende 202200216, Motion: Utveckla stödet för anhöriga till kriminella 
bifogas detta e-postmeddelande 
 
Bifogat material kommer från följande handlingar: 
Missiv | Missiv.docx | ID:85327 
1. Motion från Olle Engström (SD): Utveckla stödet för anhöriga till kriminella | E-post, Motion 
SD Utveckla stödet för anhöriga till kriminella.rtf | Motion-SD-Utveckla stödet för anhöriga 
till.pdf | ID:83570 

mailto:mikael.an.andersson@boras.se
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MISSIV 
Sida 
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Datum 

2022-04-27 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00216 1.1.1.1 

  

 

 

Remiss: Motion: Utveckla stödet för anhöriga till 

kriminella 

 

Remissinstanser 

 

1. Arbetslivsnämnden   aln.diarium@boras.se 

2. Fritids och folkhälsonämnden  ff.diarium@boras.se 

3. Individ- och familjeomsorgsnämnden ifon.diarium@boras.se 

4. Sociala omsorgsnämnden  Son.diarium@boras.se 

5. Vård- och äldrenämnden  van.diarium@boras.se 

6. Svenska kyrkan               boras.diakonicentrum@svenskakyrkan.se  

7. Solrosen Borås       solrosen@raddningsmissionen.se 

 
 
 
Motionen inkom till Kommunfullmäktige 2022-02-24 och remitterades till 
Kommunstyrelsen. Ärendet skickas på remiss för yttrande till ovanstående 
remissinstanser.  
 
Aktuella handlingar för ärendet:  

 Motion - Utveckla stödet för anhöriga till kriminella, bifogas denna remiss.  
 

Se vidare i motionen där Kommunfullmäktige föreslås besluta att lämplig 

nämnd utreder hur anhörigstödet kan utvecklas i Borås Stad till att även 

omfatta anhöriga till kriminella.  

Yttranden ska innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade ärendet 

(tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda yttranden 

och protokollsanteckningar ska redovisas tillsammans med nämndens/ 

styrelsens beslut. 

Nämndens/remissinstansens yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. 

Denna kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar 

som ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2022-08-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se. 

mailto:Son.diarium@boras.se
mailto:boras.diakonicentrum@svenskakyrkan.se
mailto:solrosen@raddningsmissionen.se
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Ange diarienummer KS 2022-00216 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

 

 

Handläggare  

Mikael Andersson,  

Stadsledningskansliet, Centrum för kunskap och säkerhet 

mikael.an.andersson@boras.se



Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

Motion 
2022-02-24 

 
Utveckla stödet för anhöriga till kriminella 
 

I Sverige finns det cirka 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård. Utöver det finns 

många barn som har en förälder i häkte. Att en närstående häktas eller hamnar i fängelse är en 

traumatisk händelse och kommer som en chock för de allra flesta. Forskning visar att en fängelsedom 

drabbar omgivningen på liknande sätt som den dömde själv. Många känner sig ensamma och 

maktlösa, något som i sin tur tär på den egna hälsan. Och ibland behöver hela familjen stöd i att 

bearbeta sina upplevelser. 

Anhörigstödet i Borås Stad, som är organiserat under Vård- och äldrenämnden, är under ständig 

utveckling. Klubb Simon är en stödgrupp för de som är mellan 7 och 12 år och som har ett syskon, en 

förälder eller någon annan nära person som är sjuk, har ett missbruk eller en funktionsnedsättning, 

och vill träffa andra barn i liknande situation. Aktiviteterna leds av Anhörigkonsulenten i samverkan 

med diakon från Svenska Kyrkan. MeWe är verksamhet för de som går på högstadiet eller gymnasiet 

och har någon i sin omgivning, en förälder, ett syskon, vän eller annan nära person som är allvarligt 

sjuk, mår psykiskt dåligt, har en funktionsnedsättning eller har ett missbruk.  

Ett visst stöd finns för anhöriga till kriminella i vårt civilsamhälle: Solrosen Borås drivs med 

ekonomiskt stöd från Borås Stad, stadsbidrag från Kriminalvården, insamlingsstiftelsen Erikshjälpen, 

Pingstkyrkan i Borås samt Länsförsäkringar Älvsborg.  

Det är dock uppenbart att vår kommun behöver kraftsamla och, i sin egen organisation eller genom 

ett utvecklat samarbete med förening eller annan organisation, stärka insatser och stöd för anhöriga 

till kriminella. Ytterst handlar det om att i samtal stötta anhöriga i att finna modet att exempelvis 

konfrontera sitt barn, samt att ge en god information kring vilka hjälpinsatser som finns tillgängliga. 

Möjligheten till anonymitet är en nödvändighet och bör ses över för att skapa en trygg process. 

 

Sverigedemokraterna föreslår Kommunfullmäktige besluta,  

  

Att   lämplig nämnd utreder hur anhörigstödet kan utvecklas i Borås Stad till att även 

omfatta anhöriga till kriminella. 

  

För Sverigedemokraterna,   

   

Olle Engström (SD)  

Ledamot, Kommunfullmäktige 
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Motion från Hans Gustafsson (KD): Det mullrar i oasen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden anser motionen besvarad och förslår enligt 
nämndens svar att en utredning görs med hänsyn till stadens prioriteringar 
enligt Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från trafik i Borås samt effekten 
av ett bullerplank i parken, dvs om ett bullerplank förhindrar bullret i 
Annelundsparken utifrån rådande förutsättningar.  

Ärendet i sin helhet 
Han Gustafsson, Kristdemokraterna, föreslår Kommunfullmäktige att sätta upp 
ett bullerplank i Annelundsparken längs stadsmotorvägen. Syfte är att minska 
bullret för de som vistas i parken, för människorna men främst för hundarna. 
Parken anses vara väl besökt och uppfyller många olika behov, såväl lek, 
umgänge, rekreation och motion.  

Fritids- och folkhälsonämnden anser att platser såsom Annelundsparken är 
viktiga för invånarnas hälsa och att de i möjligaste mån ska tillgodose behovet 
av såväl social samvaro som rekreation och möjligheter till motion.  

”Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från trafik i Borås” har nyligen varit på 
remissrunda och avser att gälla för perioden 2022-2023. Det bygger på resultat 
från stadens kartläggning av omgivningsbuller som genomfördes 2019, och är 
upprättat med stöd av förordningen om omgivningsbuller. Kartläggningen 
identifierade att många förskolor och skolor ligger i bullerutsatta områden och 
har identifierat barn och unga som en särskilt känslig grupp som själva inte kan 
välja vilken inomhus- och utomhusmiljö de vistas i utan är beroende av vuxna 
som skyddar dem från skadliga miljöer. Därför föreslås åtgärdsprogrammets 
inriktning prioritera enbart utemiljöer vid förskolor och skolor.  

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar inte för parkmiljön utan hänvisar till 
Tekniska nämnden avseende en professionell bedömning hur stor effekt en 
bulleråtgärd har i parken i relation till den kringliggande miljöns utformning 
samt avståndet till bullerkällan.  

Mot bakgrund av staden befintliga prioriteringar avseende bulleråtgärder och 
utifrån osäkerheten avseende ett bullerplanks effekt i Annelundsparken föreslår 
fritids- och folkhälsonämnden att en utredning genomförs avseende 
bulleråtgärdens effekt innan det beslutas om att upprätta ett bullerplank i 
parken.  
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Beslutsunderlag 
1. E-post - Motion från Hans Gustafsson (KD): Det mullrar i oasen 
2. Missiv – Motion från Hans Gustafsson (KD): Det mullrar i oasen 
3. Motion – Motion från Hans Gustafsson (KD) Det mullrar i oasen 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 
 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Mia Wallengren 
Förvaltningschef 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-03-29 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00310 1.1.1.1 

  

 

 

Remiss: Motion: Det mullrar i oasen 

 

Remissinstanser 

1. Tekniska nämnden 

2. Miljö- och konsumentnämnden 

3. Samhällsbyggnadsnämnden 

4. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2022-08-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se  

Ange diarienummer KS 2022-00310 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322

mailto:ks.diarium@boras.se


Från: Tobias Björk 
Skickat: den 23 mars 2022 10:21 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Motion från Hans Gustafsson (KD) till Kommunfullmäktige 24 mars 2022 
Bifogade filer: 2022-03-24 Motion från Hans Gustafsson (KD) Det mullrar i oasen.docx 
 
 
 
Tobias Björk 
Politisk sekreterare (M) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad  
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
0768-88 59 19 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås 
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 

http://boras.se/
https://www.boras.se/pub


MOTION  KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2022-03-24 

 

 

Det mullrar i oasen 
 

Alla städer med självaktning har förskönat sin stadsbild med mindre eller större parker och 

grönområden. Så även Borås. 

 

En av de större och mest frekventerade parkerna i staden är Annelundsparken. Här finns en 

mängd olika promenadstigar, bänkar för vila, solande och avkoppling, lekplats, växter i 

mångfald och även en restaurang. Här möter man löpande och gående motionärer i olika 

åldrar, barnfamiljer på promenad, inte sällan med barnvagn, folk utrustade med fikakorg, 

naturfotografer och hundägare rastande sina fyrbenta vänner. 

 

För de sistnämnda finns det dock smolk i glädjebägaren. Delar av parken går precis utmed 

Borås trafiktätaste väg, R40-motorvägen genom staden, och bullret är mycket störande för 

både människor men kanske allra främst för hundarna. Det finns inget skydd mot detta 

buller, längs vissa delar av den väg i parken som går närmast utmed R40 är det helt öppet 

och där finns inte ens några träd eller buskar. 

 

För att avhjälpa denna olägenhet föreslås Kommunfullmäktige besluta 

 Att sätta upp ett bullerplank i parken längs med stadsmotorvägen. 

 

 

Hans Gustafsson 

Kristdemokraterna 
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Remiss - Borås Stads Miljöprogram 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget Borås Stads Miljöprogram 
och ser positivt på att delta i kommande arbeten, utifrån nämndens befintliga 
ansvarsområden samt översänder det till Miljö- och konsumentnämnden.  

Sammanfattning 
Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal 
gånger. 2021 begärdes ett års förlängning av nuvarande miljömål för att 
omstrukturera arbetssätt och processer kring stadens miljöarbete.  

Stadens nuvarande miljöarbete är i behov av ett mer övergripande arbetssätt 
och en förenklad struktur kring hur vi inom staden arbetar med 
miljöcertifieringar, åtaganden och miljömål. 

Borås Stads alla verksamheter ska arbeta för att minska Borås Stads negativa 
miljöpåverkan samt öka vår positiva påverkan. Miljöprogrammet ska fungera 
som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för 
Borås Stads strategiska och systematiska arbete med de ekologiska 
hållbarhetsdimensionerna; Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar 
konsumtion. Inom varje huvudområde finns delområden som verksamheterna 
ska arbeta utifrån.  

Fritids och folkhälsonämndens samlade uppfattning kring Miljöprogrammet är 
att detta är positivt, då Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt 
som är en del i processen för att samla ihop stadens miljöarbete. Det har 
tidigare saknats ett övergripande arbetssätt och en förenklad struktur kring delar 
av miljöarbetet. Även bra med förtydligandet av Borås Stads styrdokument. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal 
gånger. 2021 begärdes ett års förlängning av nuvarande miljömål för att 
omstrukturera arbetssätt och processer kring stadens miljöarbete.  
Stadens nuvarande miljöarbete är i behov av ett mer övergripande arbetssätt 
och en förenklad struktur kring hur vi inom staden arbetar med 
miljöcertifieringar, åtaganden och miljömål. 
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Borås Stads alla verksamheter ska arbeta för att minska Borås Stads negativa 
miljöpåverkan samt öka vår positiva påverkan. Miljöprogrammet ska fungera 
som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för 
Borås Stads strategiska och systematiska arbete med de ekologiska 
hållbarhetsdimensionerna; Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion. 
Inom varje huvudområde finns delområden som verksamheterna ska arbeta 
utifrån.  

Allmänt utlåtande  
Fritids och folkhälsonämndens samlade uppfattning kring Miljöprogrammet är 
att detta är positivt, då Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt 
som är en del i processen för att samla ihop stadens miljöarbete. Det har 
tidigare saknats ett övergripande arbetssätt och en förenklad struktur kring delar 
av miljöarbetet. Även bra med förtydligandet av Borås Stads styrdokument. 

Specifika synpunkter  
Fritids- och folkhälsonämnden gör vissa medskick och ställningstagande, vilka 
önskas tas i beaktan inför antagande. Dessa redovisas nedan, med hänvisning 
till aktuellt avsnitt i Miljöprogrammet. 
 
Gemensamma mål och ramar  
De gemensamma målen samt ramar bör kvarstå och att det under 
ansvarsfriheten är upp till varje bolag/förvaltning att avgöra möjligheten till 
insats och påverkan på enskilda mål.  
 
Uppföljning och samordning  
Det är även positivt att uppföljningsarbetet sker i Stratsys, med indelningar 
under tydliga huvudområden och med relevanta frågeställningar kring 
fokusområden. I detta arbete så är det en önskan från Fritids och 
folkhälsonämnden att redovisning av måluppföljningen och dess svarsfrekvens 
ses över.   

Samordning och genomförande genom en form av års hjul i Stratsys där ev. 
workshops och fokusområden tas upp löpande under året är bra. Då även 
arbetsbelastningen blir jämt fördelad och mer lättöverskådlig. Samordning av 
miljöarbetet gällande Miljöprogrammet bör göras av utsedd miljökoordinator på 
respektive förvaltning och bolag.  

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar sedan flera år tillbaka för att kartlägga, 
följa upp och föreslå insatser utifrån hur hälsan är fördelad i staden. Detta görs 
vartannat år genom Välfärdsbokslutet, som är stadens jämlikhetsrapport för ett 
socialt hållbart Borås. I Välfärdsbokslutet kopplas samtliga avsnitt till ett eller 
flera av Agenda 2030 globala mål inom den sociala dimensionen.  

I bilagan till Borås Stads miljöprogram lyfts vilka mål och delmål staden ska ha 
utifrån den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. Här vore det bra att veta 
hur detta ska följas upp. Kommer indikatorer att mätas och i så fall vilka? Det 
är viktigt att det finns indikatorer som mäter hur väl staden når målen. Om det 
kommer finnas indikatorer vore det också intressant att föra in relevanta 
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indikatorer i Borås Stads Välfärdsbokslut, under avsnittet Hållbara städer och 
miljöer.  

Hur kan organisationen bidra  
Miljökoordinatorn på Fritids och folkhälsoförvaltningen kan bistå med 
kompetens- och medverkan i föreslagen expertgrupp. 

Arbetsområden 
Inom de föreslagna huvudområdena Hållbar natur, hållbart samhälle och 
hållbar konsumtion ser Fritids och folkhälsonämnden att vi särskilt kan vara 
med och påverka genom vår verksamhet. Detta genom att säkerställa fortsatt 
god kvalitet samt bidra med positiva förbättringar inom följande områden:  

 
Hållbar natur 
Blågrön infrastruktur – Vid planering av bebyggelse och infrastruktur ska sammanhängande 
rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställas. Vi ska bibehålla eller 
förstärka befintliga gröna och blåa stråk.  
Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för många av kommunens motionsspår 
och vandringsleder, vilka är viktiga att beakta inom detta område. Likaså att 
större projekt som t ex Viskans park ges goda förutsättningar att kunna 
genomföras 

Levande sjöar och vattendrag – Vi ska minska de miljömässigt negativa belastningarna på 
våra sjöar och vattendrag och arbeta för att skapa god kemisk och ekologisk status. Det ska 
fortsatt vara god nåbarhet för människor och djur till våra sjöar och vattendrag. 
Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för alla kommunens badplatser, vilka är 
viktiga att beakta inom detta område. 

Kompensationsåtgärder – Negativa konsekvenser på skyddsvärda arter eller gröna, blå och 
kulturella miljöer och strukturer som uppkommer av exploatering ska kompenseras. 
Vid sådant som kan komma att innebära förändringar inom Fritids- och 
folkhälsonämndens ansvarsområden (t ex idrottsplatser, badplatser, spår och 
leder), förväntas att kompensationsåtgärder ges. Detta behöver då tydliggöras i 
ett tidigt skede, inom samhällsbyggnadsprocessens relevanta delar. 

 

Hållbart samhälle  
Borås Stad ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle genom att arbeta för en god 
samhällsplanering.  
Fritids- och folkhälsonämnden vill särskilt förstärka vikten av en hållbar 
planering av grönytor, områden för friluftsliv, sport och rekreation.  

Hållbar fysisk planering och bebyggelse  
Vid planering av bebyggelse, infrastruktur och grönområden ska vi arbeta för att säkerställa 
en god och hälsosam livsmiljö för natur, djur och människor. Vi ska ta fram nyckeltal för så 
kallade friytor i bostadsområden.  
Utifrån ett folkhälsoperspektiv vill Fritids- och folkhälsonämnden även lyfta 
fram vikten av detta område. 
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Hållbar konsumtion  
Här är arbetet med bland annat det nya kemikaliedatasystemet en pågående process. Där 
organisationen inventerat och implementerat det nya systemet i verksamheterna och arbetet 
med utfasning av eventuella miljöfarliga ämnen påbörjats.  
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har många besökare i sina verksamheter, 
både invånare i Borås Stad samt besökare från andra kommuner. Det finns 
därför goda förutsättningar till att skapa inspiration och förutsättningar till att 
göra bra miljöval i vardagen.  

Beslutsunderlag 
1. Missiv – Borås Stads Miljöprogram 
2. Miljö- och konsumentnämndens beslut 2022-05-17 § 109  
3. Miljö- och konsumentnämnden tjänsteskrivelse 2022-05-10 
4. Förlag till Borås Stads Miljöprogram 2021-12-16 
5. Globala och nationella mål kopplat till programmet 

Beslutet expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden 
 

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Mia Wallengren 
Förvaltningschef 
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Missiv till remiss Miljöprogram 

Remissprocess  
 
Obligatoriska remissinstanser:  
Alla nämnder och bolagsstyrelser i Borås Stads kommunkoncern  
Alla partier som är representerade i Borås Stads kommunfullmäktige  
 
Valfria remissinstanser:  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Allmänheten via Borås Stads hemsida  
 
Remisstid:  
Sista svarsdatum är den 31 augusti 2022.  
Efter remisstiden kommer remissvaren sammanställas och eventuella ändringar arbetas in 
i dokumentet. Miljö- och konsumentnämnden beslutar sedan om programmet, som sedan 
skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige.  
 
Svar:  
Svar lämnas via e-post till miljo@boras.se, ange diarienummer 2022-1430 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
Nämndens/bolagsstyrelsens yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag 
som presenteras för miljö- och konsumentnämnden.  

Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas 
tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.  

När ni svara så tänk på: 

• Svaret ska vara så kortfattat och konkret som möjligt. 
• Svara med hänvisning till sidnumrering. 
• Ta upp både det som ni ser som styrkor i miljöprogrammet och det ni tycker 

saknas eller behöver ändras. Motivera kortfattat. 
• Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning 
• Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig).  

mailto:miljo@boras.se
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Vi önskar att ni även beaktar följande i era svar: 

• Vad är er samlade uppfattning om miljöprogrammet? 
• Vad anser ni om de gemensamma målen? 
• Vad tycker ni om arbetssättet med genomförande, uppföljning och samordning? 
• Hur kan er organisation bidra, exempelvis i expertgruppen? 

 
Frågor:  
Frågor kan besvaras av handläggare:  
Mikael Lund, allmänna frågor, program, handlingsplaner och mål  
Mejladress: mikael.lund@boras.se 
Telefon: 033-35 35 64 
Nina Lundin, allmänna frågor, program, handlingsplaner och mål  
Mejladress: nina.lundin@boras.se  
Telefon: 0734-327848 
 
Underlag:  
Bilaga. Remissversion Miljöprogram inklusive bilaga (1)  

Bakgrund  
 
Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. För att långsiktigt bevara och 
skydda våra resurser och ekosystemtjänster behöver vi planera, konsumera och agera 
hållbart. Minskad biologisk mångfald och ökad förekomst av farliga kemikalier i vår 
närmiljö är exempel på konsekvenser av en ohållbar användning av naturresurser, 
både historiskt och i nutid. Även Borås Stad som organisation och kommunens 
invånare använder sig av jordens resurser på ett ohållbart sätt. Vi är en del av 
problemet, men också en del av lösningen. Genom ett framgångsrikt miljöarbete ska 
vi lägga grunden för ekologisk hållbarhet och skapa en stad med hög livskvalitet där 
luft, mark och vatten blir renare och våra naturområden mer variationsrika.  
 
Borås Stad har under en lång tid varit drivande i miljöarbetet och ska fortsatt vara en 
av Sveriges ledande miljökommuner. Borås Stad har i dagsläget miljömål men det 
saknas ett helhetstänk och ett övergripande arbetssätt för att samla ihop stadens 
miljöarbete. 2021 begärdes en förlängning av nuvarande miljömål med ett år för att 
hinna omstrukturera arbetssätt och processer i ett nytt strategiskt dokument som 
innefattar stora delar av stadens miljöarbete.  Miljöprogrammet ingår i stadens 
samlade miljö- och klimatarbete tillsammans med övriga styrdokument som 
exempelvis energi- och klimatprogrammet, avfallsplan och VA-plan.  
 
En omvärldsanalys av andra kommuners miljöarbete och vårt interna arbete har 
mynnat ut i ett miljöprogram som utgår ifrån globala-, nationella-, regionala- miljömål 
och lokala åtaganden. Programmet pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur, 
Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion, för hur Borås Stad ska intensifiera arbetet 
med att minska övergripande negativ miljöpåverkan, skapa hälsosamma livsmiljöer, 
minska negativa effekter på biologisk mångfald och arbeta efter en mer strukturerad 
process. Vi ska skapa en organisation och ett samhälle som är mer motståndskraftiga 
mot förändringar i vår miljö.  
 
Inom ramen för miljöprogrammet ska stadens verksamheter ansvara för att ta fram 
handlingsplaner, miljöberättelser och åtgärder. Arbetet genomförs med stöd av en 
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expertgrupp med specialkompetens inom utvalda områden och en arbetsgrupp 
bestående av tjänstepersoner från Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliet.  
Verksamheterna ska integrera arbetet med miljöprogrammet i processen med 
miljöcertifiering. Miljökoordinatorer skall samordna miljöarbetet gällande 
Miljöprogrammet på respektive förvaltning och bolag samt ansvarar för att bistå 
nämnd eller styrelse i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. Miljö– och 
konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning och 
sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och 
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 
 
Borås stads Miljöprogram ersätter från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade 
miljömål och miljöpolicy vilka miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att 
revidera och följa upp.  
 
Vi har förhoppningar om att vårt förslag till miljöprogram som nu går på remiss leder 
till att vi uppnår mål och åtaganden samt en ökad handlingskraft och nya arbetssätt i 
stadens miljöarbete. 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

 

Elin Johnsson 
Avdelningschef
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss av Miljöprogram 

Förslag till beslut  
Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden beslutar tillstyrka att 
förslag till Borås Stads Miljöprogram går ut på remiss enligt missiv.  

Sammanfattning  
Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. Minskad biologisk mångfald 
och ökad förekomst av farliga kemikalier i vår närmiljö är exempel på konsekvenser 
av en ohållbar användning av resurser, både historiskt och i nutid. Om alla människor 
på jorden levde som vi i Sverige skulle mänskligheten, enligt Världsnaturfonden, 
behöva drygt fyra jordklot för att resurserna skulle räcka till. 
 
Borås Stad är en del av problemet, men också en del av lösningen. Genom ett 
framgångsrikt miljöarbete ska vi lägga grunden för hållbarhet och hållbarhetsarbete i 
Borås utifrån den ekologiska dimensionen och skapa en stad med hög livskvalitet för 
boråsarna där luft, mark och vatten blir renare och våra naturområden mer 
variationsrika. Borås Stad ska fortsatt vara drivande och ledande inom miljöområdet. 
 
Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade 
miljömål och miljöpolicy. Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som 
är en del i processen för att samla stadens miljöarbete i enlighet med stadens vision 
och översiktsplan. Programmet pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur, Hållbart 
samhälle och Hållbar konsumtion. Borås Stad ska arbeta efter en mer strukturerad 
arbetsprocess och intensifiera arbetet med att minska övergripande negativ 
miljöpåverkan och öka den positiva. Målet med stadens gemensamma miljöarbete är 
att skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och djurliv, ökad biologisk mångfald 
och god livskvalitet för boråsarna. Vi ska dessutom skapa en organisation och ett 
samhälle mer motståndskraftigt mot negativa förändringar i vår miljö. 
Miljöprogrammet baseras på den ekologiska dimensionen inom Agenda 2030, 
nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram och vår lokala miljö. 
 
Borås Stads miljöarbete grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att 
verksamheterna i högre utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika 
frågor. Ramen för det tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i 
miljöprogrammet och i tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Alla 
nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
miljöprogrammet i respektive budget och verksamhetsplan. Verksamheterna ansvarar 
för att årligen ta fram en handlingsplan, som redovisar hur de planerar att realisera 
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miljöprogrammet, samt en miljöberättelse där arbetet med att nå åtgärder rapporteras 
in. Miljö– och konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning och 
sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och 
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på att miljöprogrammet kommer ut på remiss och 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att besluta tillstyrka om att 
miljöprogrammet går ut på remiss enligt missiv. 

Ärendebeskrivning  
Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal gånger. 
2021 begärdes ett års förlängning av nuvarande miljömål för att omstrukturera 
arbetssätt och processer kring stadens miljöarbete. Borås Stads miljöprogram ersätter 
från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy vilka Miljö- 
och konsumentnämnden ansvarar för att revidera och följa upp. Stadens nuvarande 
miljöarbete är i behov av ett mer övergripande arbetssätt och en förenklad struktur 
kring hur vi inom staden arbetar med miljöcertifieringar, åtaganden och miljömål.  
 
Handläggare från Miljöstrategiska avdelningen och Stadsledningskansliet startade en 
gemensam arbetsgrupp och har under 2021 och början av 2022 tagit fram 
miljöprogrammet i syfte att uppdatera strukturen och arbetssättet inom stadens 
miljöarbete. En referensgrupp tillsattes med representanter från partierna 
representerade i Miljö-och konsumentnämnden, tre kommunalråd och en insynsplats 
till Vänsterpartiet. Det har varit avstämningsmöten med referensgruppen under 
arbetets gång där arbetsgruppen informerat referensgruppen hur arbetet fortlöpt.  
Arbetet med att ta fram miljöprogrammet har baserats på möten med representanter 
från förvaltningar och bolag inom staden kring livsmedel, kemikalier, upphandling 
och gröna och blåa frågor samt miljökoordinatorerna inom staden. 
Informationsmöten med miljökoordinatorerna har gett bra feedback och synpunkter 
kring arbetssätt och rutiner.   
I programmet har arbetsgruppen pekat ut tre övergripande huvudområden, Hållbar 
natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion som ska täcka in stadens 
gemensamma miljöarbete. Inom delar av huvudområdena har vi uppmärksammat att 
staden saknar tillräcklig styrning eller styrdokument för att uppnå uppställda mål och 
vi har därför tagit fram delområden där arbetet ska fokuseras och prioriteras. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen ser positivt på att förslag till Borås Stads Miljöprogram kommer ut 
på remiss enligt missiv. 

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Miljöprogrammet skapar ytterligare förutsättningar för ett mer socialt hållbart Borås. 
Miljöprogrammet bidrar till ökad trygghet för nuvarande och kommande generationer 
genom att långsiktigt hushålla med resurser, minska negativa miljöeffekter och öka 
positiva miljöeffekter. Verksamheterna ska arbeta för att skapa en god och hälsosam 
livsmiljö fri från störningar och skadliga ämnen. Genom en hållbar planering av 
grönytor, områden för friluftsliv, sport och rekreation samt bebyggelse och 
infrastruktur skapas förutsättningar för ökad trygghet, hälsa och välbefinnande.  
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Ekologisk dimension 
Genom att anta Miljöprogrammet kommer Borås Stad att fortsatt aktivt arbeta för att 
uppnå relevanta globala och nationella miljömål och därigenom säkerställa att vi 
arbetar för ett mer ekologiskt hållbart samhälle, både för boråsarna och för djur och 
natur. Miljöprogrammet är en del i det övergripande arbetet med att öka stadens 
motståndskraft mot aktuella miljöproblemen och eventuella negativa miljöhändelser i 
framtiden.  

Ekonomisk dimension 
Att förekomma negativa effekter av miljöproblem med hjälp av ett strukturerat och 
förebyggande arbetssätt är i princip alltid mer ekonomiskt än att i efterhand försöka 
åtgärda konsekvenser. Genom minskade kostnader som uppkommer från negativ 
miljöpåverkan eller ohälsosam livsmiljö sparar ett förebyggande miljöarbete 
samhällets resurser samtidigt som människors hälsa ökar. Aktivt miljöarbete kräver 
resurser i form av personal, tid och pengar. I dagsläget ingår arbete med miljömål, 
åtaganden, rapportering och certifiering i verksamheternas ordinarie budgetar. 
Miljökoordinatorer hos förvaltningar och bolag kommer att få en större roll i 
kommande arbete med Miljöprogrammet. Förvaltningar och bolag behöver 
säkerställa tillräckliga resurser för att Borås Stad ska vara en ledande miljökommun.   

 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

 

Elin Johnsson 
Avdelningschef

 

 

 

Bilagor  
1. Missiv till remiss 
2. Miljöprogram remissversion inklusive tillhörande bilaga (1). 
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1 Inledning  
Borås Stad skall vara drivande och ledande inom miljöområdet. Med vårt 
gemensamma miljöarbete vill vi skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och 
djurliv, ökad biologisk mångfald och god livskvalitet för boråsarna.  

Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som är en del i 
processen för att samla ihop stadens miljöarbete. Borås Stads miljöarbete 
grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att verksamheterna i högre 
utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika frågor. Ramen för det 
tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i detta dokument och i 
tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Globala hållbarhetsmål inom 
Agenda 2030, nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram (Bilaga 1), 
Miljöbalken och vår lokala miljö har varit utgångspunkter i arbetet att ta fram 
Miljöprogrammet. Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 
2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy. 

2 Syfte 
Borås Stads alla verksamheter ska arbeta för att minska Borås Stads negativa 
miljöpåverkan samt öka vår positiva påverkan. Miljöprogrammet ska fungera 
som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för 
Borås Stads strategiska och systematiska arbete med den ekologiska 
hållbarhetsdimensionen.    

3 Mål 
 Målet är att skapa hälsosamma livsmiljöer, ökad biologisk mångfald, minskad 
resursanvändning och en god livskvalitet för boråsarna.  
 

4 Miljöpolicy 
Borås Stads miljöarbete ska förebygga och åtgärda miljöproblem samt öka 
kommunens positiva miljöpåverkan. Borås Stad ska vara en ledande 
miljökommun som är lyhörd för andras erfarenheter och delar sina egna 
erfarenheter på en lokal, nationell och internationell nivå. Miljöarbete och 
miljöhänsyn ska integreras i alla verksamheter inom kommunkoncernen. 
Arbetet ska präglas av ständiga förbättringar genom analys, utvärdering, 
utveckling och samarbete. 

4.1.1 Principer enligt Miljöbalken  
Principer och krav gäller Borås Stads verksamheter. 

• Kunskapskravet. Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att 
skydda människors hälsa och miljö samt för att bibehålla och utveckla 
ett rikt växt- och djurliv 

• Försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga och minska risker 
för skador på hälsan eller miljön.  
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• Hushållningsprincipen. Vi använder råvaror, mark och energi så 
effektivt som möjligt.  

• Kretsloppsprincipen. Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller 
återvinna och ta om hand med minsta möjliga resursanvändning.  

• Lokaliseringsprincipen. Vi väljer platser så att verksamheten kan 
bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
för miljön. 

• Utbytesprincipen. Vi ersätter och minskar antalet miljö- och 
hälsofarliga produkter, ämnen och metoder, med mindre skadliga 
alternativ.  

• Principen för ett rikt växt och djurliv. Vi är ett föredöme genom att 
sköta och nyttja vårt markinnehav på ett sätt som ökar möjligheterna att 
uppnå nationella miljömål kopplade till biologisk mångfald samt minska 
negativa effekter av invasiva arter.  

 

5 Gemensamma ramar 
Arbetet med Miljöprogrammet utgår från följande ramar som är obligatoriska 
för alla stadens verksamheter.   

 Samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning 
och uppdatera kunskapen vart 3:e år.  

 Varje bolag och förvaltning ska ha ett certifierat miljöledningssystem 
eller uppfylla kriterierna för ett certifierat miljöledningssystem. 

 Varje bolag och förvaltning som berörs ska arbeta efter åtaganden i 
Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål. 

 Varje bolag och förvaltning ska ta fram handlingsplaner och 
miljöberättelser för att realisera Miljöprogrammet. 

6 Arbetsområden  
Miljöprogrammet fastslår tre huvudområden för att nå ett miljömässigt hållbart 
Borås. Verksamheterna ska arbeta utifrån områdena Hållbar natur, Hållbart 
samhälle och Hållbar konsumtion. Inom varje huvudområde finns 
delområden som verksamheterna ska arbeta utifrån.  

Hållbar natur 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Många bestämmelser som ingick i 
tidigare miljölagstiftning har fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken.
Miljöbalken berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av 
näringsverksamhet.

Faktaruta om MB
Från Naturvårdsverket.se
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Vår gemensamma natur är en viktig del i att klara framtida utmaningar på 
miljöområdet. Dessa utmaningar kräver utveckling av nya arbetssätt och 
tankesätt i hela kommunkoncernen. Nedanstående områden är identifierade 
som Borås Stads största utmaningar där vi har möjlighet att bidra med positiva 
förbättringar inom naturområdet. Vi ska arbeta utifrån det Regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål. 

Biologisk mångfald 

Borås Stad ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden och skapa ett rikt 
växt- och djurliv. Vi ska vara ett föredöme genom att sköta och nyttja vårt 
markinnehav på ett sätt som skapar hälsosamma livsmiljöer för djur och växter. 
Vi ska även arbeta för att minska negativa effekter av invasiva arter. 
Skyddsvärda arter, naturtyper och naturområden ska skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. 

Miljöövervakning 
Arter, föroreningar, värdefulla naturtyper och naturområden ska kartläggas och 
dokumenteras. 

Blågrön infrastruktur 
Vid planering av bebyggelse och infrastruktur ska sammanhängande 
rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställas. Vi ska 
bibehålla eller förstärka befintliga gröna och blåa stråk.  

Levande sjöar och vattendrag 
Vi ska minska de miljömässigt negativa belastningarna på våra sjöar och 
vattendrag och arbeta för att skapa god kemisk och ekologisk status. Det ska 
fortsatt vara god nåbarhet för människor och djur till våra sjöar och vattendrag.   

Kompensationsåtgärder 

Negativa konsekvenser på skyddsvärda arter eller gröna, blå och kulturella 
miljöer och strukturer som uppkommer av exploatering ska kompenseras.  

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster ska kartläggas, dokumenteras, skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. Goda miljöförhållanden ska skapas genom multifunktionella 
lösningar där offentliga platser fyller flera olika funktioner. Fungerande 
ekosystemtjänster ska vara en målsättning och en indikator för att uppnå balans 
i ekosystem och bebyggda miljöer.  

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska bidra till ökad kunskap om hållbar natur genom 
kommunikation och rådgivning såväl internt som externt.  

6.1 Hållbart samhälle  
Borås Stad ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle genom att arbeta för en 
god samhällsplanering. Samhällets utformning ska ge en ökad motståndskraft 
mot pågående och kommande miljöutmaningar. Vi ska arbeta för att ge 
människor, djur och natur en god och hälsosam livsmiljö fri från störningar och 
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skadliga ämnen. En hållbar planering av grönytor, områden för friluftsliv, sport 
och rekreation samt bebyggelse och infrastruktur är av största vikt.  

Ren luft, mark och vatten 
Vi ska minska risken för negativ påverkan från miljögifter och föroreningar i 
luft, mark och vatten från exempelvis trafik, markradon och förorenad mark 
samt kartlägga buller, vattenstatus, förorenad mark och grönområden.  

Mindre buller 
Vi ska minska negativa effekter av buller genom att använda lösningar som 
genom sin utformning och sitt material har en skyddande funktion samt ger 
positiva miljöeffekter. Vi ska värna bullerfria, så kallade tysta områden. 

Hållbar fysisk planering och bebyggelse 
Vid planering av bebyggelse, infrastruktur och grönområden ska vi arbeta för 
att säkerställa en god och hälsosam livsmiljö för natur, djur och människor. Vi 
ska ta fram nyckeltal för så kallade friytor i bostadsområden. 

Hushållning av resurser 
Borås stad ska ha en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden. 
Det kan exempelvis handla om att värna jordbruksmark, att värna opåverkade 
och ekologiskt känsliga mark- och vattenområden från exploatering samt att 
återskapa våtmarker 

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbara samhällen genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt.  

6.2 Hållbar konsumtion 
Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln genom tillverkning, 
användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i 
alla led. Pressen på våra gemensamma resurser är stor då världens befolkning 
och konsumtion ständigt ökar. Uttaget av jungfruligt material måste minska och 
vi måste istället bli bättre på att nyttja det material som redan finns i 
kretsloppet.  

Giftfri upphandling  
Vid nyinköp och upphandling ska produkter med lägsta möjliga innehåll av 
skadliga ämnen väljas. Att minska 
och fasa ut mängden skadliga och 
miljöfarliga ämnen inom våra 
verksamheter ska prioriteras utifrån 
SIN-listan*. OBS fotnot på vad är 
SIN listan?  

Livsmedel 
Borås Stads kök och inköp av livsmedel ska motsvara KRAV:s kriterier för 
certifiering för nivå silver eller högre. Borås Stad ska öka andelen 
närproducerade livsmedel.    

*SIN List är en databas med ämnen som enligt miljöorganisationen 
ChemSec uppfyller kriterierna för att vara särskilt farliga, så kallade 
SVHC-ämnen, enligt Reach, men som ännu inte har tagits upp av 
lagstiftningen. SIN List kan användas som en vägledning för de som 
vill gå före lagstiftningen och fasa ut farliga ämnen. Detta skall ligga 
som fotnot. 
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Cirkulära flöden 
Vid nyinköp ska inköp av återbrukade produkter, eller produkter där materialet 
kommer från ett cirkulärt flöde, prioriteras. Livslängd och möjlighet till 
reparation ska vara tungt vägande faktorer i upphandling av varor.  
Engångsartiklar ska ersättas med flergångsartiklar där det är möjligt. 

Kommunikation 
Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbar konsumtion genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt. 

7 Arbetssätt  
Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
Miljöprogrammet, gemensamma ramar och de utpekade områdena i respektive 
budget och verksamhetsplan. Borås Stad ska etablera en 
förvaltningsövergripande organisation bestående av en arbetsgrupp med 
tillhörande expertgrupp. Expertgruppen kommer tillsammans med 
arbetsgruppen ge stöd åt alla nämnder och styrelser i arbetet med åtaganden 
och mål, och i arbetet med att ta fram handlingsplaner och miljöberättelser. 
Expertgruppen kommer att bestå av miljökoordinater eller representanter från 
olika förvaltningar och bolag med expertkompetens inom huvudområdena.  

Miljökoordinatorer skall samordna miljöarbetet gällande miljöprogrammet på 
respektive förvaltning och bolag samt ansvarar för att bistå nämnd eller styrelse 
i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. 

Verksamheten ska integrera arbetet med Miljöprogrammet i processen med 
miljöcertifiering. Förvaltningar och kommunala bolag ska ta fram 
handlingsplaner och miljöberättelser utifrån de tre arbetsområdena i Borås 
Stads miljöprogram: Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion. 
För att göra detta krävs att verksamheterna:  

 Kartlägger nuläget inom de tre arbetsområdena och underliggande 
delområden 

 Prioriterar och beskriver inom vilka arbetsområden och delområden 
som verksamheten har störst påverkan och beslutar om lämpliga mål 
och åtgärder  

 Förankrar handlingsplan och beslutar i nämnd eller styrelse  

 (Från och med år 2) Uppdaterar handlingsplaner efter revidering och 
eventuella förändringar i arbete, mål eller åtgärder.  

Verksamhetens medarbetare behöver ha lämplig kompetens för att genomföra 
sitt arbete på ett miljömässigt hållbart sätt. Verksamheten ska årligen följa upp 
sitt miljöarbete och arbeta för att förbättra det. Miljödokumentationen ska 
förankras och beslutas i hela verksamheten, inklusive verksamhetens ledning 
och nämnd.        
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8 Uppföljning 
Nämnder och styrelser ansvarar för integrering av miljöprogram, gemensamma 
mål, framtagande av handlingsplan, miljöberättelser, regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål och rapportering till Miljö- och 
konsumentnämnden. Rapportering görs av verksamheternas miljökoordinatorer 
eller miljörapportörer. Miljö – och konsumentnämnden ansvarar för 
samordning, analys, uppföljning och sammanställning av Miljöprogrammet 
samt föreslår politiska åtgärder och budgetuppdrag till Kommunfullmäktige.  

9 Bilagor 
Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet  



Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet 
 

Miljöprogrammet behandlar våra nationella miljömål samt den ekologiska dimensionen av de 
globala målen i Agenda 2030. Mål och delmål som är relevanta för Borås Stad att arbeta med 
redovisas nedan. De mål som endast gäller internationella, sociala eller ekonomiska delar har 
utelämnats och behandlas i andra delar av kommunens arbete.  
 
Agenda 2030 
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för 
hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen 
har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och 
följas upp på nationell nivå. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa 
överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet 
hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och 
miljömässig. I miljöprogrammet är fokus på den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. 
Miljöprogrammet utgår från följande mål och delmål i Agenda 2030: 

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla 
Delmål 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning 
Delmål 6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning 
Delmål 6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser 
Delmål 6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem 

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 
Delmål 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla 
Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering 
Delmål 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv 
Delmål 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer 
Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan 
Delmål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 
Delmål 12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster 
Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser 
Delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall 
Delmål 12.5 Minska mängden avfall markant 
Delmål 12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling 
Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna 
Delmål 13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastrofer 
Delmål 13.B Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och 
förvaltning 



 

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald 
Delmål 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i 
sötvatten 
Delmål 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar 
Delmål 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer 
Delmål 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem 
Delmål 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning 

 
Nationella miljömål 
Generationsmålet tillsammans med våra 16 nationella miljömål behandlar de ekologiska delarna i 
Agenda 2030 och är förtydliganden och preciseringar gällande våra svenska förutsättningar att 
efterleva den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.  

Generationsmålet 
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.” 

Utöver generationsmålet utgår Miljöprogrammet ifrån följande nationella miljömål: 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Frisk luft 
 Bara naturlig försurning 
 Giftfri miljö 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Grundvatten av god kvalitet 
 Myllrande våtmarker 
 Levande skogar 
 Ett rikt odlingslandskap 
 God bebyggd miljö 
 Ett rikt växt- och djurliv 

 
Övriga nationella miljömål arbetar strategin inte mot direkt. Dessa är Skyddande ozonskikt, Säker 
strålmiljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, och Storslagen 
fjällmiljö. 

Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål  
Åtaganden för Borås Stad ej beslutade vid remissutskick.  

Styrdokument 
Som underlag till Miljöprogrammet ligger också stadens alla nuvarande styrdokument där 
innehållet påverkar något eller några av våra tre strategiska huvudområden.   
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Remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen: Riktlinjer för 
kulturmiljövården samt översänder det till Kulturnämnden.  

Ärendet i sin helhet 
Kulturnämnden har tagit fram ett förslag på Riktlinjer för kulturmiljövården. 
Riktlinjerna pekar ut miljöer med höga kulturhistoriska värden samt redogör för 
förhållningssättet till dessa i samhällsbyggnadsprocessen. Riktlinjerna ersätter 
Borås Stads Kulturmiljöprogram.  
Till grund för urvalet av kulturmiljöer ligger en omfattande inventering av 
kulturhistoriskt värdefulla fastigheter, vilken tagits fram i samverkan mellan 
Kulturförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna redovisas i 
tillhörande bilagor, vilket utgör fördjupningsmaterial och fungerar som 
bakgrund och stöd till riktlinjerna.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till de riktlinjer som är framtagna, då 
de många olika kulturmiljöerna i Borås är viktiga i relation till Borås Stads 
Översiktsplan. Nämnden gör vissa specifika medskick, vilka önskas tas i 
beaktan inför antagande av riktlinjerna. 
 
Flera olika slags kulturmiljöer  
Fritids- och folkhälsonämnden vill poängtera vikten av att lyfta fram flera olika 
slags kulturmiljöer, då det i princip endast är byggnader som återfinns i de 
föreslagna riktlinjerna.  
I Borås finns mängder med andra historiska kulturmiljöer som är mycket viktiga 
att värna om, i samband med nybyggnationer av olika slag. 
 
I bilaga 2, Kultur- och bebyggelsehistorisk bakgrund, beskrivs Borås framväxt 
från förhistorisk tid fram till idag. Det berättas om alla de företeelser som fört 
samhället framåt. Här beskrivs många olika kulturmiljöer, även utan byggnader, 
men i princip inga av dessa kulturmiljöer återfinns i riktlinjerna. 
 
Kulturmiljöer utan byggnader angränsande till både centrum, stadsdelar och 
serviceorter/landsbygd behöver lyftas upp i riktlinjerna. Troligtvis kommer 
många av dessa platser annars att kunna påverkas, i olika grad, utifrån önskemål 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

om framtida byggnation.  
 
Vidare definition av kulturmiljövård  
Fritids- och folkhälsonämnden önskar också att riktlinjerna för 
kulturmiljövården ser lite vidare än enbart till framtida byggnation. 
Kulturmiljöerna kan lyfta fram viktiga delar av bland annat stadens friluftsliv, 
som en del av skolundervisningen och även som en förlängning av Borås 
Museum. 
 
I en utökad definition av kulturmiljövård bör anläggningar av flera olika slag 
kunna läggas till- och finnas med i förteckningen: t ex gravområden, industrier 
(sågverk, torvindustri mm.), ödekvarnar, järnbruk, kolningsområden, 
odlingslandskap, ödekyrkogårdar, vägar, ödegårdar och torpområden.  
 
Riksantikvariets definition av kulturmiljö är ”Kulturmiljö – hela den av människor 
påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga 
verksamheter och aktiviteter”. Det är önskvärt att även Borås Stads Riktlinjer för 
kulturmiljövård bygger på denna definition. 

 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen: Riktlinjer för 
kulturmiljövården. 

Beslutsunderlag 
1. E-post, Remiss Riktlinjer för Kulturmiljövården 2022-05-19 
2. Kulturnämndens beslut 2022-05-16 § 70 
3. Kulturnämndens skrivelse 2022-05-16  
4. Missiv 2022-05-16 Remiss Riktlinjer för Kulturmiljövården 
5. Bilaga 1 till Missiv Regelverk för skydd av kulturmiljöer 
6. Bilaga 2 till Missiv Kultur- och bebyggelsehistorisk bakgrund 
7. Förlag till Borås Stads Riktlinjer för kulturmiljövården 

Beslutet expedieras till 
1. Kulturnämnden 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Mia Wallengren 
Förvaltningschef 

 



Från: Kulturnämnden Diarium 
Skickat: den 19 maj 2022 16:26 
Till: Arbetslivsnämnden Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 

Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Diarium; Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Diarium; Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Miljö- och konsumentnämnden; 
Stadsrevisionen Diarium; Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; 
Servicekontoret; Sociala omsorgsförvaltningen; Stadsledningskansliet; 
Tekniska nämnden Diarium; Vård- och äldrenämnden Diarium; Borås Energi 
och Miljö AB; Borås Elnät AB; Borås Parkerings AB; Borås Stad; Borås Djurpark 
AB; AB Bostäder i Borås; Fristadbostäder AB; info@sandhultsbostader.se; 
info@toarpshus.se; Viskaforshem AB; Industribyggnader i Borås AB; 
info@boras-ink.se; info@textilefashioncenter.se 

Kopia: Kulturnämnden Diarium 
Ämne: Remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården  
Bifogade filer: Ärende 14. Bilaga 1. Riktlinjer för Kulturmiljövården, missiv.pdf; Ärende 14. 

Bilaga 2. Bilaga 1 till Missiv. Regelverk för skydd av kulturmiljöer.pdf; Ärende 
14. Bilaga 3. Bilaga 2 till Missiv. Kultur- och bebyggelsehistorisk bakgrund.pdf; 
Ärende 14. Bilaga 4. Styrdokument riktlinjer för kulturmiljövården.pdf; Ärende 
14. Bilaga 5. Bilaga till Riktlinjer för kulturmiljövården. Beskrivningar av 
kulturmiljöerna (002).pdf; Ärende 14. Riktlinjer för Kulturmiljövården.pdf; 
Beslut-202200055-KUN-§ 70.pdf 

 
Hej,  
Översänder Remiss avseende Riktlinjer för Kulturmiljövården med tillhörande bilagor.  
Remissvaren ska ha kommit in till Kulturnämnden senast den 2022-09-30.  
 
Remissvaren skickas i elektronisk form till KN.diarium@boras.se  
Ange diarienummer KUN 2022-00055 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet.  
 
 
Linnea Dahlin 
Nämndsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Kulturförvaltningen - Stabsenheten 
Sturegatan 28, 503 42 Borås (Postadress: 501 80 Borås) 
033 – 35 76 76 
boras.se 
  
 
 

mailto:KN.diarium@boras.se
http://boras.se/
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§ 70 Dnr KUN 2022-000553.6.4.0 

Riktlinjer för Kulturmiljövården 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner Riktlinjer för kulturmiljövården och översänder 
remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden beslutade 2017 att Borås Stads Kulturmiljöprogram (från 2001) 
ska revideras. Föreliggande styrdokument, Riktlinjer för kulturmiljövården, 
ersätter det tidigare kulturmiljöprogrammet. Riktlinjerna redogör för hur Borås 
Stad ska arbeta med kulturhistoriskt värdefulla miljöer i 
samhällsbyggnadsprocessen samt pekar ut miljöer med höga kulturhistoriska 
värden. Riktlinjerna har tagit fram i samverkan mellan Kulturförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för kulturmiljövården (remissupplaga) 

2. Missiv 

 
Vid protokollet 

 
Linnea Dahlin  Ida Burén 
Nämndsekreterare                      Kulturchef   

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 19 maj 2022  

 
Linnea Dahlin    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar 
   
Linnea Dahlin 
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Riktlinjer för Kulturmiljövården 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner Riktlinjer för kulturmiljövården och översänder 
remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag. 

Ärendet i sin helhet 
Kulturnämnden beslutade 2017 att Borås Stads Kulturmiljöprogram (från 2001) 
ska revideras. Föreliggande styrdokument, Riktlinjer för kulturmiljövården, 
ersätter det tidigare kulturmiljöprogrammet. Riktlinjerna redogör för hur Borås 
Stad ska arbeta med kulturhistoriskt värdefulla miljöer i 
samhällsbyggnadsprocessen samt pekar ut miljöer med höga kulturhistoriska 
värden. Riktlinjerna har tagit fram i samverkan mellan Kulturförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för kulturmiljövården (remissupplaga) 
2. Missiv 

Samverkan 
FSG 2022-05-10 

Beslutet expedieras till 
1. Borås Stads nämnder och bolag 
 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården 

Remissinstanser 
1. Arbetslivsförvaltningen  

2. Fritids- och folkhälsoförvaltningen  

3. Förskoleförvaltningen  

4. Grundskoleförvaltningen  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen  

6. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  

7. Lokalförsörjningsförvaltningen  

8. Miljöförvaltningen  

9. Revisionskontoret  

10. Samhällsbyggnadsförvaltningen  

11. Servicekontoret  

12. Sociala omsorgsförvaltningen  

13. Stadsledningskansliet 

14. Tekniska förvaltningen 

15. Vård- och äldreförvaltningen 

16. Borås Energi och Miljö AB 

17. Borås Elnät AB 

18. Borås kommuns Parkerings AB 

19. Borås Stadshus AB 

20. Borås Djurpark AB 

21. AB Bostäder i Borås 

22. Fristadbostäder AB 

23. AB Sandhultsbostäder 

24. Toarpshus 

25. Viskaforshem AB 
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26. Industribyggnader i Borås AB 

27. Inkubatorn i Borås AB 

28. Akademiplatsen AB 

 

 

Kulturnämnden har tagit fram ett förslag på Riktlinjer för kulturmiljövården. 
Riktlinjerna pekar ut miljöer med höga kulturhistoriska värden samt redogör för 
förhållningssättet till dessa i samhällsbyggnadsprocessen.  

Riktlinjerna ersätter Borås Stads Kulturmiljöprogram, som antogs av 
Kommunstyrelsen 2001. Riktlinjerna är alltså att betrakta som en revidering av 
Kulturmiljöprogrammet. Arbetet med riktlinjerna har pågått sedan 2017 och 
utförts i samarbete mellan tjänstepersoner på Kulturförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till grund för urvalet av kulturmiljöer ligger en 
omfattande inventering av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. 

Till Riktlinjerna hör en bilaga där de utpekade kulturmiljöerna beskrivs mer 
detaljerat samt illustreras med en karta (Bilaga1, Beskrivningar av 
kulturmiljöerna). 

Utöver Riktlinjerna och dess tillhörande bilaga medföljer ytterligare två bilagor 
till missivet: 1) information om regelverk för skydd av kulturmiljöer; 2) kultur- 
och bebyggelsehistorisk sammanfattning över det område som idag utgör Borås 
kommun. Dessa bilagor utgör fördjupningsmaterial och fungerar som bakgrund 
och stöd i läsningen av Riktlinjerna 

 

Yttranden skall innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade ärendet 
(tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda yttranden 
och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturnämnden senast 2022-09-30. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till kn.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer och remissinstansens namn i e-postmeddelandets 
ämnesrad. 

 

Johannes Daun,  

1:e antikvarie och ärendets handläggare 
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Regelverk för skydd av kulturmiljöer 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer skyddas genom flera olika lagar och 

regelverk. Begreppet ”K-märkt” används ibland för utpekade kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

och miljöer. ”K-märkt” har ingen formell betydelse, utan kan ses som ett vardagligt samlingsnamn för 

olika typer av lagskydd för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. De viktigaste av 

sådana lagskydd presenteras nedan. Mer fördjupad information finns sammanställd bl.a. på 

Riksantikvarieämbetets och Boverkets webbplatser.  

Plan- och bygglagen 
I Plan- och bygglagen regleras hanteringen av den byggda miljön genom bestämmelser om underhåll, 

ändring och tillägg av bebyggelse. Det innebär att det även är denna lagstiftning som utgör ramarna 

för hanteringen av kulturhistoriska värden i bebyggelsen. Med Plan- och bygglagen som grund har 

kommunen genom sin planerings- och bygglovsverksamhet därför ett övergripande tillsynsansvar för 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Bland annat finns det bestämmelser om hur 

kommunerna ska hantera kulturvärden som ett allmänt intresse i planerings- och bygglovsprocesser. 

Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden, platsers natur- och kulturvärden och en god 

helhetsverkan. Dessa hänsynskrav gäller vid kommunens planläggning och vid ärenden om bygglov 

men även vid andra åtgärder som inte kräver lov.  

Det finns även grundläggande underhålls- och varsamhetskrav som gäller generellt för alla 

byggnader. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader har utöver det generella skyddet även 

ett särskilt skydd genom en bestämmelse om förbud mot förvanskning. Kulturmiljöer och enskilda 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan enligt Plan- och bygglagen dessutom förses med skydd i 

detaljplaner eller områdesbestämmelser genom införandet av skyddsbestämmelser eller 

rivningsförbud. För underhålls- och varsamhetskraven har kommunen ett övergripande tillsynsansvar 

men det är varje enskild fastighetsägares ansvar att dessa krav uppnås.  

Ändring och tillägg i bebyggelsen (PBL 2 kap 6 §). All ny bebyggelse ska utformas och placeras på ett 

sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på 

platsen. Ny bebyggelse ska också bidra till en god helhetsverkan. Ändring och tillägg skall göras 

varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.  

Underhåll och varsamhet (PBL 8 kap 14 § och 17 §). Enligt plan- och bygglagen ska alla ändringar av 

en byggnad utföras varsamt så att man tillvaratar byggnadens värden och kvaliteter. Hänsyn ska tas 

till byggnadens karaktärsdrag. Vidare ska dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 

konstnärliga värden tas till vara. Det kan avse sådant som exempelvis byggnadsmaterial, färgsättning, 

formspråk samt byggnadens samspel med omgivningen. Dessa bestämmelser i Plan- och bygglagen 

omfattar inte endast särskilt värdefulla eller utpekade miljöer och byggnader, kravet gäller all typ av 

bebyggelse och vid alla typer av ändringar. Kommunen har möjligheten att förtydliga och precisera 

det generella varsamhetskravet genom att införa varsamhetsbestämmelser i detaljplaner eller 

områdesbestämmelser. Enligt plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och 

underhållas så att dess i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och 

byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om 

byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 

Förbud mot förvanskning (PBL 8 Kap 13 §). Enligt plan- och bygglagen har byggnader, 

bebyggelseområden och allmänna platser som anses vara särskilt värdefulla att bevara ett förstärkt 

skydd mot att förvanskas. Vid framtagandet av detaljplaner och områdesbestämmelser bör 
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kommunen skydda särskilt värdefull bebyggelse genom införande av skyddsbestämmelser och 

rivningsförbud. Med sådana bestämmelser avses regler som föreskriver att utpekade delar eller 

egenskaper hos en byggnad eller anläggning inte får förändras, tas bort eller att de ska underhållas 

på visst sätt. Förbudet mot förvanskning gäller dock oavsett om bebyggelsen är försedd med 

skyddsbestämmelse eller rivningsförbud i en detaljplan eller områdesbestämmelse.  

 

Andra skyddsbestämmelser 
Kulturmiljölagen fastslår att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö, 

samt att ansvaret för kulturmiljövården delas av alla. Det är avgörande att olika aktörer, t.ex. stat, 

kommun, intresseorganisationer, företag och privatpersoner, finner former för samverkan för att 

kulturhistoriska intressen ska kunna säkras.  

Byggnader, bebyggelsemiljöer och landskap med kulturhistoriska värden ska bevaras, användas och 

utvecklas på ett sätt som bidrar till att de nationella och regionala målen för kulturmiljöarbete 

uppnås. Dessa mål syftar till att främja: 

 ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas, 

 människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 

kulturmiljön, 

 ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och 

upplevelser, samt 

 en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i 

samhällsutvecklingen. 

Riksintressen för kulturmiljövård. Enligt Miljöbalkens tredje kapitel om hushållning med mark- och 

vattenområden ska miljöer som har allmän betydelse på grund av deras kulturvärden så långt som 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada dem. I Miljöbalken regleras även Sveriges 

särskilda riksintressen för kulturmiljövården. Riksintressena ska långsiktigt skyddas från åtgärder som 

kan innebära påtaglig skada och kommunen har ett viktigt ansvar för detta. I Borås kommun finns två 

utpekade riksintresseområden för kulturmiljövård: 

• Fristad-Gingri. Odlingslandskap med fornlämningsmiljöer som avspeglar en lång kontinuerlig 

bebyggelsehistoria. 

• Rydboholm. Industrimiljö med Sveriges första mekaniska bomullsväveri från 1834 som inledde 

en ny epok inom svensk textilproduktion, vilket avspeglar sig i en rad välbevarade byggnader från 

olika tider. 

Fornlämningar. Alla fornlämningar skyddas enligt Kulturmiljölagen. Det är förbjudet att skada eller 

ändra en fornlämning utan tillstånd från Länsstyrelsen. I Riksantikvarieämbetets 

fornminnesinformationssystem (FMIS), som nås via söktjänsten Fornsök, finns information om 

fornlämningar. Alla kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser tillkomna före 1940 är 

skyddade enligt Kulturmiljölagen. 

Byggnadsminnen. Byggnader kan förklaras för byggnadsminne av Länsstyrelsen. Det är också 

Länsstyrelsen som ger tillstånd om man avser göra ändringar i ett byggnadsminne. Borås kommun 

har tre byggnadsminnen: Borås Centralstation (Järnvägen 1:2), biografen Röda Kvarn (Triton 2) samt 

Seglora gamla prästgård (Seglora 1:13).  

Kulturreservat. I Borås kommun finns inget kulturreservat. 
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Kultur- och bebyggelsehistorisk bakgrund 
 

Denna bilaga utgör en bebyggelsehistorisk översikt till det område som idag är Borås kommun. 

Översikten sträcker sig från forntid till modern tid och syftar till att ge historiska sammanhang till 

beskrivningarna av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och miljöerna i Borås.  

Denna text skrevs ursprungligen till 2001 års kulturmiljöprogram ”Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 

i Borås Stad”, av Karin Lundberg, Leif Johansson, Marie Odenbring och Jan Johansson. Nedanstående 

version har nedkortats och uppdaterats och språkligt bearbetats av Johannes Daun, Textilmuseet i 

samråd och med godkännande från ursprungsförfattarna.1  

 

 

Innehåll 
Kultur- och bebyggelsehistorisk bakgrund .............................................................................................. 1 

Del I. Landsbygden .................................................................................................................................. 2 

Förhistorisk tid ......................................................................................................................................... 2 

Medeltid .................................................................................................................................................. 7 

Tidigmodern tid (ca 1500-talet till 1800-talet) ...................................................................................... 11 

Modernare tid (1800- och 1900-talen) ................................................................................................. 14 

Lokal och regional bebyggelsetradition ................................................................................................ 20 

Del II. Borås stads utveckling till och med 1900-talet ........................................................................... 30 

 

 

  

                                                           
1 Karin Lundberg och Mats Hellgren, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, tackas för 
deras hjälp med faktauppdatering. 
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Del I. Landsbygden 
 

Förhistorisk tid 

Fornlämningar 
Borås kommun tillhör inte de mest arkeologiskt välinventerade delarna i landet. Området har 

fornminnesinventerats två gånger: på 1960-talet och på 1980-talet, vilket har ökat antalet kända 

fornlämningar. De lämningar som hittills upptäckts indikerar ändå bara en liten del av vad som finns. 

Traktens fornlämningar kan nämligen många gånger vara svåra att upptäcka, även för en erfaren 

inventerare, då området i hög grad är skogbevuxet och i vissa delar relativt otillgängligt.  

Äldre stenålder – tiden före 3000 f.Kr. 
I isavsmältningens spår följde relativt snart flora och fauna. Hur länge det sedan gick innan de första 

människorna invandrade i området är svårt att säga, kanske något eller några årtusenden. Under 

istidens avslutande skeden var området ett kargt och blåsigt tundralandskap med isiga hedar och 

isbelagda vattenytor. Även under somrarna var förhållandena besvärliga, då jordlagren säkert ofta 

var starkt uppblötta. Om människan redan då vistades i Boråstrakten är inte känt. Men det kan 

nämnas att det på Borås museum finns två pilspetsar som till form och storlek påminner om de s.k. 

danska Brommespetsarna (den ena funnen vid Norrby skola i centrala Borås och den andra i vid 

Knätte i Ulricehamns kommun). Dessa fynd indikerar att människan kanske redan för 10 000 år sedan 

sökt sig upp hit, längs den tidens stora fornfjordar Viskan och Ätran, i jakt på bytesdjur, framförallt 

ren. 

Benämningen stenålder har vi fått genom att huvuddelen av de redskap som återstår från perioden 

är tillverkade av sten. Naturligtvis användes även redskap av andra material som t.ex. trä, ben och 

horn, men dessa föremål har inte bevarats i samma utsträckning. Den äldre stenåldern kan uppdelas 

i Paleolitikum och Mesolitikum. Paleolitikum sträckte sig fram till 10 000–9000 f.Kr. och finns ytterst 

sparsamt representerad i Västsverige överhuvudtaget. Lämningar från Mesolitikum är vanligt på 

många håll i Västsverige, särskilt i kustzonerna, men är ytterst sparsamt representerat i 

Boråsområdet. 

Fyndmaterialet från äldre stenålder utgörs nästan uteslutande av redskap och restavfall av flinta, 

kvarts och bergart. Perioden är i Boråstrakten liksom i andra liknande inlandsområden så dåligt känd 

att den endast representeras av några få kända platser. Ingen av dessa lokaler är heller officiellt 

utgrävda. De äldsta beläggen som finns i området är, förutom den ovan nämnda pilspetsen, flintfynd 

både från boplatser och lösfynd i form av yxor, hullingspetsar, mikrospån, handtagskärnor m.m. och 

som representerar Sandarna- och Lihultsfasen. Dessa, om än många gånger vaga fynd, är ändå en 

indikation och bekräftelse på att det finns inlandsboplatser av äldre stenålderskaraktär i området. 

De första människorna som kom till trakten levde som jägare, fiskare och samlare. De bodde 

säsongsvis på olika platser inom sitt revir för att bäst kunna utnyttja de olika naturtillgångarna. Man 

byggde hyddor eller vindskydd beroende på årstid och huruvida den skulle vara tillfällig eller av mer 

permanent slag. På boplatsen tillverkade man redskap som yxor, skrapor och andra eggverktyg och 

man anlade eldstäder och kokgropar. Spår från matberedning, trasiga redskap och avfall från 

redskapstillverkning blev kvar och kan grävas fram av dagens arkeologer. Vanligen kan man inte se 

boplatserna ovan jord, men där växttäcket eroderat bort, i plöjd mark, på stränder eller i andra 

markstörningar, kan man påträffa dessa spår.  
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Dessa tidiga invånare har följt havsfjordarna och vattendragen inåt land. Spåren av den tidens 

människor är också starkt knutna till sjöar och vattendrag, ofta ligger boplatserna direkt på stranden. 

Typiska lägen är skyddade vikar med långgrunda stränder, gärna belägna på lite sluttande sandig och 

moig mark. Stenåldersboplatsernas utbredning i Boråsområdet överensstämmer väl med dessa 

lägen. Koncentrationer finns t.ex. i Viskans dalgång och dess biflöden längs sjöar som Sörsjön/Säven 

och Frisjön i söder samt kring Bosjön sydväst om Borås. Därefter har vi en mer spridd utbredning av 

kända äldre stenålderslämningar. Boplatserna runt Bosjön är relativt nyupptäckta, vilket många av 

boplatserna i Viskans dalgång är. 

 

Yngre stenålder (3000–ca 1800 f.Kr.) 
Övergången till jordbruk och boskapsskötsel var en mycket lång process. Det renodlade 

fångstsamhället gick troligen mycket långsamt över i ett blandsamhälle där jordbruket så småningom 

fick en allt starkare ställning vid sidan om jakten och fisket. Fortfarande några årtusenden framåt 

tycks det främst ha varit jakten och fisket som bestämde var man bosatte sig.  

Efterhand utvecklas jordbruket och boskapsskötseln så att bosättningens varaktighet kunde 

utsträckas. Man byggde allt större och stabilare hus, s.k. långhus och anlade små åkerlappar i 

anslutning till husen. I den gallrade skogen betade får, getter, grisar och nötkreatur. Idag finns oftast 

inga synliga spår av boplatserna, men liksom tidigare kan man genom fynd av redskap eller avfall få 

en fingervisning om var boplatserna låg.  

Typiska redskap är slipade yxor, flathuggna dolkar, spjutspetsar, skäror, skafthålsyxor m.m. Även 

keramik blev allt vanligare under denna tid. Det tidiga jordbruket bedrevs som svedjebruk, vilket 

gjorde att odlingsytorna med jämna mellanrum flyttades inom reviret. De första sädesslagen som 

odlades var olika former av vete (enkorn och emmer) och korn. I stort sett ligger boplatserna i 

liknande lägen som under föregående period, kanske lite längre upp från stranden eftersom antalet 

lösfynd av typiska redskap har ökat i andra topografiska lägen, fortfarande strandnära men inte 

strandbundna, vilket kan tolkas som att man i större utsträckning kompletterade näringsfånget jakt 

och fångst med viss odling.  

Den ökade bundenheten till boplatsen skapade så småningom nya sociala mönster med släktgrupper 

och territorier. Ett uttryck för detta kan vara de s.k. megalitgravarna (storstensgravar) som började 

anläggas under perioden. Äldst är dösarna, följda av gånggrifterna och slutligen hällkistorna. Av dessa 

gravtyper är endast hällkistor kända från trakten och 15 av dessa finns i Borås kommun. Hällkistor är 

familjegravar som består av rektangulära rum av resta hällar. Innehållet brukar vara tämligen likartat: 

flintdolkar, spjutspetsar, hjärtformiga pilspetsar, skifferhängen och någon gång skafthålsyxor och 

lerkärl. 

Flintan var stenålderns och även delar av bronsålderns vanligaste och kanske viktigaste 

redskapsmaterial vid sidan av trä, ben och horn. Flintan har rivits ur sin kritbädd av inlandsis och hav 

och transporterats hit med isberg eller havsis från bl.a. Jylland och avsatts på olika nivåer i 

kusttrakterna. Eftersom havet aldrig täckt dessa trakter har mycket av flintan även transporterats hit 

från kusterna av människan. Den flinta som kunde plockas längs våra havskuster var tillräcklig för den 

äldre stenåldersmänniskan. Med det begynnande jordbruket under den yngre stenåldern uppkom 

behovet av större och bättre redskap. Då började man istället att importera och bedriva handel med 

flinta från bl.a. Sydskandinaviens flintgruvor.  

De kända stenålderslämningarnas utbredning ger en uppfattning om bebyggelsens lägen och hur de 

grupperade sig inom dagens kommun. Om detta är representativt för något allmänt 
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bebyggelsemönster under stenåldern är svårt att säga, eftersom många lämningar är lösfynd från 

framförallt yngre stenåldern. Lösfynd och andra fynd av enstaka art har en svag ställning som 

boplatsindikerande fynd. Mer säkert boplatsindikerade är de platser där man funnit redskap och 

avfall från redskapstillverkningen. På grund av att lösfynden är osäkra boplatsindikatorer, har inte 

fyndplatser och lösfynd med mindre än tre avslag eller redskap medtagits eller prickats in på de 

kartor som gjordes i samband med urvalet till kulturmiljöprogrammet 2001.  

 

Bronsålder (1800–1500 f.Kr.) 
I första hand som ett resultat av jordbrukets utveckling, där boskapsskötsel kom att dominera, blev 

människan långsamt alltmer bofast. Klimatet var något varmare än idag och djuren kunde gå ute hela 

året. Människor bosatte sig i områden där man kunde utnyttja flera olika naturresurser, eftersom 

man fortfarande var starkt beroende av jakt, fångst och insamling. Under bronsåldern blir bruket att 

använda metaller vid föremålstillverkningen allt vanligare, vid sidan om andra material. Det är 

framförallt brons man lär sig att framställa. Brons är en legering av koppar och tenn, två metaller som 

inte kunde utvinnas i Norden utan importerades från kontinenten.  

Det finns endast enstaka kända eller arkeologiskt undersökta bronsåldersboplatser i kommunen, 

men att boplatslämningar finns där råder det ingen tvekan om, detta visar om inte annat gravarna 

från den perioden. Exempelvis fann man vid Rävesjö sydöst om Öresjö lämningar efter förhistoriska 

hus, där det äldsta huset av utseendet att döma härrör från sen neolitisk tid eller äldre bronsålder (ca 

2000–1500 f.Kr.). Genom utgrävningar från andra håll i Sverige och i Norden har man kunnat skapa 

sig en ganska bra bild av hur bronsåldershusen kan ha sett ut. Det verkar främst vara av två typer, 

långhus och s.k. grophus. Långhusen kan vara 15–20 meter långa med stolpburna tak och väggar 

tätade med lera. De var i regel uppdelade i en bostadsdel och en förråds- eller boskapsdel. 

Grophusen var oftast runda och cirka 5–10 meter i diameter och hade en bestämd funktion som 

antingen bostad eller förråd. 

Under större delen av bronsåldern var ensamgården den förhärskande bebyggelseformen. 

Bebyggelsen har också varit ganska spridd över kommunen och av halvpermanent karaktär, det vill 

säga bebyggelsen har flyttats allteftersom marken utarmats. Övervägande delen av bronsålderns 

boplatslämningar ligger samlade under marken och kan i många fall dölja sig dels i yngre 

stenåldersmaterial, dels under järnåldersbebyggelsen. 

Sten från eldstäder och kokgropar blev så småningom skärvig, alltså sönderbränd. Skärvorna 

rensades bort med jämna mellanrum och kastades i stora högar tillsammans med allsköns skräp som 

keramikskärvor, benrester, knackstenar, gjutformsfragment m.m. Skärvstenshögar, åkerterrasser och 

små stenröjda ytor kan i bästa fall utgöra de enda synliga resterna av en boplats.  

I början av bronsåldern begravde man sina döda obrända men från mitten av perioden övergick man 

alltmer till att bränna de döda. Vanliga bronsåldersgravar är rösen, stensättningar och s.k. storhögar 

(finns ej i Boråsområdet). Rösena är äldst och ofta av ansenlig storlek, gärna exponerade i höga 

krönlägen. De kan innehålla ben från både brända och obrända individer. Från yngre bronsåldern blir 

den lägre och flackare stensättningen allt vanligare. Stensättningar är med få undantag brandgravar. 

Smycken och dräktdetaljer samt föremål för den personliga hygienen som kammar, rakknivar och 

pincetter och keramik har följt den döde. 

Dessa gravanläggningar förekommer dels ensamliggande, dels i mindre grupperingar. Typiska 

gravlägen är skogsbundna morän- och bergshöjder, gärna i anslutning till dalgångar, sjöar och 

vattendrag. I Borås kommun finns flera rösen och stensättningar, t.ex. i Tärby, Fristad och Borgstena 
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socknar och på bergsplatåerna runt Kinnarumma samhälle finns stora stensättningar. En annan typ 

av lämningar som vittnar om bronsåldersmänniskans religiösa liv är hällristningarna. I kommunen 

finns inga hällristningslokaler som avbildar föremål, människor eller skepp, men däremot av fotsulor 

och s.k. skålgropar, alltså små runda gropar som är inknackade i berg eller på jordfästa större stenar. 

(bl.a. i Tärby och Gingri socknar). 

Allmänt kan man säga att bronsålderslämningarna framförallt grupperar sig i de norra och nordöstra 

delarna av kommunen. Koncentrationer eller förtätningar finns vid Ekåsen, strax norr om Viskans 

nordöstra dalgång och norr om Fristad och vid Borgstena. Som vanligt finns väldigt få kända 

boplatser från den här tiden, men av erfarenhet vet man att boplatserna är belägna i närheten av 

gravplatserna och att de påfallande ofta ligger i brytningszonerna mellan moränmark och lerslätten, 

gärna i nära anslutning till vattendrag eller sjöar. Detta mönster är applicerbart även i Boråsområdet. 

Man kan utifrån bronsåldersgravarnas belägenhet även skönja en tendens, att lokaliseringen av 

bebyggelsen flyttat längre upp på land. Fortfarande märker man en tydlig orientering till 

vattendragen och dalgångarna, men också till moss- och myrmarker.  

Åkermarken låg i anslutning till bebyggelsen och bestod av lättbearbetade sandiga jordar där det 

odlades korn, vete och havre. De tyngre jordarna och skogen användes som bete. På senare år har 

man i södra Älvsborgs län funnit vidsträckta områden med röjningsrösen, s.k. hackerör. Dessa har 

visat sig härröra från den yngre bronsåldern och visar på ett jordbruk där sädesodling och hö-/lövtäkt 

växlat med bete och träda i ett oregelbundet system på mindre markområden. Vid en inventering 

som Skogsvårdsstyrelsen gjorde i delar av kommunen 1997–1998 fann man ca 700 nya områden med 

röjningsrösen. Av de som undersökts, bl.a. ett område i Brämhult, visar fynden på att röjningsrösena 

är från bronsåldern. Ett annat stort område finns norr om kyrkan i Borgstena där man hittat ca 100 

röjningsrösen. I Häljared norr om Dalsjöfors har man undersökt ett område innehållande ett flertal 

röjningsrösen, odlingsrösen och fornåkrar som troligtvis är från yngre bronsålder. 

 

Järnålder (500 f.Kr.–1050 e.Kr.) 
Järnåldern kan grovt indelas i äldre järnålder (500 f.Kr.–500 e.Kr.) och yngre järnålder (500 e.Kr.–

1050 e.Kr.). Perioden förknippas med järnet, som efter hand blev ett mycket betydelsefullt material 

vid tillverkning av vissa redskap och andra produkter. Flera spår av tidiga järnframställningsplatser 

har påträffats, bl.a. i Seglora socken. Järnåldern är den period som lämnat flest spår efter sig. Det var 

då som den största förändringen av naturen påbörjades. Skogarna glesades ut och ett öppnare 

landskap växte fram med åkrar, ängar, hägnader och vägar. Jordbruket blev alltmer stationärt.  

Periodens tidiga bebyggelsestruktur skiljer sig inte nämnvärt från föregående period. Enheterna 

bestod oftast av en till två gårdar och man flyttade sannolikt bebyggelsen allt eftersom jorden 

utarmats. Från 200-talet e.Kr. och framåt skedde en kraftig expansion av bebyggelsen, även i 

Boråsregionen är detta tydligt. Bebyggelsemönstret förändrades från att ha varit spritt till en mer 

samlad bebyggelse i vissa kärnområden. Bebyggelseenheterna övergick nu sakta från en- och 

tvågårdsenheter till byenheter. Detta kan man tydligt följa i kommunen genom en stark reducering 

av de tidigare spridda bebyggelseområdena. Orsakerna är bl.a. en ökad agrar utveckling mot mer 

intensiva brukningsmetoder, befolkningstillväxt och framväxandet av en mer centralstyrd 

administrativ maktapparat.  

Grunden till den nutida bebyggelsen läggs under järnåldern, då gården och byn började ta form och 

med detta blev gårds- och bygravfälten allt vanligare. Fornlämningarna från denna tid har lägen som i 

stort överensstämmer med dagens jordbruksbebyggelse.  
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Typiska järnåldersgravar är den jord- och stenfyllda stensättningen som förekommer i en mängd olika 

varianter. Förekommer gör även resta stenar, domarringar och små och stora högar, ofta samlade till 

gravfält. Dessa olika gravtyper finns mångfaldigt representerade i t.ex. Gingri, Fristad, Tärby och 

Borgstena socknar. En del av dessa gravar är arkeologiskt undersökta och har lämnat ett rikt och 

viktigt fyndmaterial efter sig. Exempelvis har man i Tärby gjort gravfynd av guld, silver och glas samt 

en romersk bronskittel. De flesta av dessa gravformer är brandgravar eftersom likbränningen var det 

dominerande gravskicket under järnåldern. Först mot slutet av perioden skedde en successiv 

övergång till skelettbegravningar. Många av dessa är s.k. höggravfält och representerar sista skedet i 

den förhistoriska gravbyggartraditionen innan bygden kristnades. 

Det finns även exempel på intressanta skatt- eller depåfynd från kommunen. I Fristads socken 

påträffades ett fynd som innehöll elva stenar och ringar av guld tillsammans med ett romerskt 

guldmynt. Inom Borås stad har också påträffats en guldbrakteat från 400–500-talet e.Kr. 

Antalet kända lämningar från järnåldern är markant fler än från tidigare perioder. Huvudsakligen 

verkar järnåldersbygden ligga i liknande lägen som under föregående period, alltså i 

brytningszonerna mellan de lättare och de tyngre jordarna. Man kan ana att 

bebyggelsekoncentrationerna förstärktes i de gamla områdena under järnåldern, men av 

fornlämningsbilden framgår även med tydlighet att helt nya områden tas i anspråk. Särskilt tydligt 

märks detta i t.ex. Viskans nordöstra dalgång, i trakterna kring Rångedala, Sparsör, Borgstena och till 

och med så långt norrut som Tämta, där det sker tydliga förtätningar av bebyggelsen. 

I början av järnåldern skedde omläggning av det tidigare nästan helt boskapsinriktade jordbruket, 

framtvingad av förändrat klimat. Boskapen kunde inte längre gå ute året om utan fick stallas på 

vintern. Detta var början på en kedjereaktion som dels skulle komma att kräva större och rejälare hus 

som kunde hysa både människor och djur, dels större marker för att kunna producera mer foder. En 

följd blev att vidsträckta ängsarealer röjdes fram, där man kunde slå hö för vinterfoder till boskapen. 

Ett tidigt exempel på markindelning uppträdde under den äldre järnåldern i form av stensträngar 

som indelade långa åkerstycken (parceller). Från denna tid finns också de första exemplen på 

indelning i inägomark med åker och äng och utmark med skog och beten. 

Omkring år noll förbättrades klimatet och jordbruket fick ett uppsving, nya grödor infördes, bl.a. 

rågen. Från de stallade djuren erhölls stora mängder gödsel som kontinuerligt kunde tillföras jorden. 

Årdret kom alltmer till användning och snart kunde man bruka samma åker år efter år utan träda. En 

övergång från svedjebruk till s.k. ensäde skedde. Med en sådan påfrestning på åkern krävdes också 

en ökad boskapsskötsel för att klara gödseltillgången. Den yngre järnåldern karaktäriseras bl.a. av att 

den odlade arealen utökades på slättbygderna och i ådalgångarna. Bebyggelsen blev alltmer 

stationär och större byenheter började uppträda. Mot slutet av järnåldern infördes plogen i vissa 

områden. 

Järnåldersboplatserna är liksom bronsålderns boplatser svåra att identifiera eftersom de inte lämnat 

särskilt många spår efter sig. I stor utsträckning beror detta på att boplatserna ligger i liknande lägen 

som dagens och de har därmed blivit överlagrade av den sentida bebyggelsen eller bortodlade. Där 

vegetationen är låg kan man ibland skönja spår av odling såsom terrasseringar, röjningsrösen, 

stensträngar och fossila åkermarker. Äldre murrester kan också visa sig vara en gammal gräns mellan 

inägo- och utmarken. Slutsatserna om bebyggelsens utbredning måste dock i de flesta fall baseras på 

de synliga gravlämningarna eftersom man kan anta att dessa indikerar närliggande bebyggelse. I 

Borås har det vid fornlämningsinventeringen framkommit många spår från det förhistoriska 

odlingslandskapet. På ett flertal platser fann fornminnesinventeringen s.k. fornåkrar, t.ex. vid Fristads 

kyrka och norr om Borgstena kyrka. 
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Medeltid 

Den medeltida bygden 
Under medeltiden genomgick samhället väsentliga förändringar i förhållande till järnålderns 

samhälle, med bl.a. övergången till kristet samhälle, framväxten av ett enat rike med kungamakt, 

etableringen av en statsapparat med rättskipning, stående skatter och andra skyldigheter, 

uppkomsten av ett ståndssamhälle och ett framväxande stadsväsende, med västgötska 

tidigmedeltida städer i Lödöse och Skara, senare följda av exempelvis Hjo och Falköping. 

Västergötlands äldsta administrativa och judiciella indelning var häradet. Landskapet var indelat i 32 

härad varav dagens Borås kommun omfattades av hela eller delar av häraderna Veden, Mark, Kind 

och Ås. Västergötland bildade tillsammans med Dal en lagsaga och inom lagsagan gällde 

landskapslagen. Vid sidan om de från mitten av 1300-talet tillkomna rikslagarna kom landskapslagen i 

själva verket att tillämpas medeltiden igenom. För lagsagan hölls landsting och inom häradet 

häradsting. Häradstinget var sällan knutet till en plats utan platsen kunde variera från gång till annan.  

Kronans fförvaltning var under den äldre medeltiden primitiv. Kungamakten förde en ambulerande 

tillvaro och reste mellan kungsgårdar i landet. I Västergötland fanns en indelning i åtta så kallade 

bon, vart och ett med en kungsgård. De 18 medeltida socknarna i Boråstrakten omfattades av 

Gudhems och Lungs bon. Boindelningen började i slutet av 1200-talet att avlösas av en ny indelning i 

slottslän. Under 1300- och 1400-talen skedde en uppdelning av slottslänen på mindre fögderier. I 

början av 1400-talet var antalet förvaltningsenheter som störst i Västergötland, där delar av 

Sjuhäradsbygden under perioder kom att ligga under borgfögderierna Opensten och Öresten samt 

Hökerum. 

Under medeltiden var Västergötland en gränsbygd. Från västkusten ledde sedan förhistorisk tid 

huvudvägar in i Ätrans och Viskans dalgångar mot det inre av Västergötland. Dessa huvudstråk var av 

stor betydelse för samfärdsel och handel i regionen. I tider av ofärd blev de också viktiga 

uppmarschvägar för militära styrkor, och flera av de fientliga härar som hemsökt Sjuhäradsbygden 

och det inre av Västergötland under medeltiden och senare på 1500- och 1600-talen har kommit 

längs dessa leder. 

Av arkivaliskt material såsom jordeböcker, diplom och tiondelängder får man en uppfattning om 

jordägoförhållandena under medeltiden. Av 1500-talets jordeböcker, som torde spegla åtminstone 

senmedeltida förhållanden, framgår att skattejordar generellt sett dominerat över frälsejord bland 

Boråstraktens socknar. Jord ägd av kronan och kyrkan var spridd över området utan att vara en 

betydelsefull del. Frälsebegreppet bygger på principen att man mot rusttjänst erhöll skattebefrielse. 

Spännvidden inom frälset var stort. Till frälset hörde många småfrälse, som i praktiken inte särskilde 

sig nämnvärt från de självägande skattebönderna. Även kyrkan kom tidigt att åtnjuta frälserätt och 

blev efterhand en stor och mäktig jordägare, framför allt genom donationer. 

I Boråsområdet dominerade ensamgårdar. Större byar är att finna vid kyrkplatser såsom i Tärby, 

Tämta, Torpa, Rångedala och Längjum med fem eller flera hela hemman. Andra exempel på större 

byar är Draered i Toarps socken och Komlösa i Fristads socken. 

I vad mån den s.k. senmedeltida agrarkrisen, som en konsekvens av bl.a. digerdöden, 

klimatförsämring och återkommande krig, påverkat områdets bebyggelsestruktur i större omfattning 

är inte känt. De beräkningar som gjorts för härader i västra Sverige visar en marginell ödeläggelse. 
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Nykolonisation av utmark skedde med början omkring 1500 för att på kungligt initiativ kraftigt öka 

under 1500-talets senare årtionden. 

Västergötland är ett borgrikt landskap, men inom det område som motsvarar Borås kommun finns 

inga kända medeltida borganläggningar men väl huvudgårdar eller sätesgårdar. Exempel på sådana 

är Påtorp i Fristad, Segloraberg i Seglora, Uddetorp i Borgstena och Arnäsholm i Ljushult. Dessa var 

centralpunkter, en gård med underlydande enheter, som brukades och beboddes av sin ägare eller 

sköttes av en förvaltare. Genom att tyda det äldre, förhistoriska landskapet framgår att flera 

huvudgårdar har sitt ursprung i järnålderns samhälle, inte minst i de centrala jordbruksområdena. 

Inte sällan bär en huvudgård namnet Bosgården i det kamerala materialet, vilket i allmänhet avser 

sätesgårdar. 

I Sjuhäradsbygden var under medeltiden jordbruk och boskapsskötsel den grundläggande näringen, 

men tidigt kom järnframställning att bli betydelsefull i Kinds och Marks härader. Under 

senmedeltiden kan en förskjutning från sädesodling till boskapsskötsel skönjas. Då blev även 

oxdriften från området betydande, både inom landet och mot det medeltida Danmark. Under 1500-

talet framträdde även bl.a. träslöjd som växande i betydelse.  

 

Kyrka och socken 
Skiftet till ett kristet samhälle i Sverige var en mycket lång process. Arkeologiskt material visar hur de 

kristna influenserna nådde Skandinavien successivt under yngre järnåldern. Missionsverksamhet 

utgick från England och Tyskland. De första kontakterna omfattade troligen inte större kollektiv. Först 

vikingatidens resor i Europa ledde till mer påtagliga kontakter med den katolska kyrkan.  

Kristnandet gick hand i hand med kungarikets framväxt och konsolidering. Kyrka och kungamakt kom 

tidigt att stå i beroende av varandra för att uppnå sina syften. Kungamakten förbev i mångt och 

mycket under hela medeltiden i behov av kyrkans kunskap inom förvaltning, administration och 

ekonomi samt utbildning. Efterhand kom kyrkan att växa sig mycket stark ekonomiskt och blev en 

politisk maktfaktor med stor påverkanskraft. Tillsammans med privata donationer kom den kyrkliga 

beskattningen att bilda grundval för kyrkans ekonomi. Tiondet infördes i Sverige efterhand och anses 

vara genomfört under 1100-talet. I Götalandskapen utgick ett särskilt så kallat huvudtionde också 

bredvid ett antal mer eller mindre frivilliga helgonskatter. 

Utövandet av den hedniska tron förefaller inte i allmänhet varit knuten till särskilda kultbyggnader. 

Kultutövning var i första hand kopplad till platser i naturen, men förekom också inom gårdens hägn. 

Med kristendomen kom nya seder, en ny tro där kultutövningen mycket starkt var förknippad till en 

byggnad. Fr.o.m. 1000-talet kom det svenska kulturlandskapet att få ett nytt inslag: kyrkorna. 

Skara stift är det äldsta av de svenska stiften, grundat redan vid mitten av 1000-talet. Till ytan var 

stiftet mycket stort och omfattade Västergötland, Dalsland, Värmland och Mo härad i Småland. I en 

bilaga till den äldre västgötalagen från slutet av 1200-talet, anges att Västergötland hade hela 517 

kyrkor. I de bördiga områdena i centrala Västergötland var kyrkotätheten anmärkningsvärt hög, men 

i Boråstrakten var det inte lika tätt. I området som idag är Borås kommun fanns på medeltiden ett 

tjugotal kyrkor. 

De första kyrkorna som byggdes på 1000-talet var av trä. Arkeologiska undersökningar och 

tillvaratagna byggnadsdetaljer ger oss en uppfattning om deras utseende. De förefaller att ha varit 

uppbyggda i stavteknik med bärande stolpar stående på syll eller stående nedgrävda i jord. 

Byggnaderna hade en förhållandevis enkel gestaltning och konstruktion, med ett rektangulärt 
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långhus och ett mindre, rakt avslutat kor. I Sverige finns drygt ett tiotal medeltida träkyrkor 

bevarade, daterade från 1200-tal och senare perioder.  

Inom dagens Borås kommun finns flera belägg på medeltida träkyrkor. Hedareds lilla träkyrka är unik 

i landet såtillvida att den är den enda bevarade medeltida stavkyrkan. Byggnaden, som är 

dendrokronologiskt daterad (datering av träets årsringar), uppfördes strax efter 1501. Träkyrkan har 

dock att döma av de romanska inventarierna haft en äldre föregångare. Från Vänga är ett stort 

material tillvarataget från en mycket tidig stavkyrka. En stavkyrka har troligen byggts i socknen redan 

under 1000-talets andra hälft. Kinnarummas första kyrka var också en stavkyrka som till plan och 

form liknat Hedareds. Dateringar av bevarade byggnadsdetaljer med hjälp av dendrokronologi visar 

att Kinnarummas stavkyrka byggdes på 1130-talet. Andra exempel på medeltida träkyrkor inom 

området är Seglora och Ljushult. Den västra delen av Brämhults vitmålade träkyrka är i väsentliga 

delar från 1400-talets senare del.  

I Västergötland kom flertalet träkyrkor att ersättas av stenkyrkor under 1100- och 1200-talen. 

Byggenskapen i landskapet är exceptionell under perioden. I Västergötlands centrala 

jordbruksområden kom de tidiga stenkyrkorna att i stor utsträckning byggas av sand- och kalksten, 

medan gråsten kom till större användning i andra delar av landskapet. I gråstenskyrkorna har ofta 

portaler, fönsteromfattningar och i förekommande fall hörnkedjor, tillverkats av huggen kalk- eller 

sandsten. Med tanke på att stenbyggnadstekniken vid tiden var en nymodighet är händelseförloppet 

än mer anmärkningsvärt. Stenkyrkorna kom att uppföras enligt två huvudtyper, där det rektangulära 

långhuset avslutades med antingen ett rakt kor eller kor med absid. Somliga försågs ursprungligen 

med torn. 

Av de medeltida stenkyrkor som funnits inom nuvarande Borås kommun är flertalet rivna eller mer 

eller mindre kraftigt ombyggda på 1700- och 1800-talen. Långhusen i Dannike, Borgstena och Tärby 

kyrkor härrör dock från äldre medeltid. Av Tämta romanska stenkyrka med rakslutet kor, återstår 

idag blott en ruin. Från Torpa medeltida stenkyrka uppförd omkring 1200, ingår blygsamma rester i 

Caroli kyrka i Borås stad. Av bevarade byggnadslämningar framgår att kyrkan haft portal och 

fönsteromfattningar av huggen sten. 

Kyrkobyggnaderna kom under medeltidens fortsatta gång att förändras i blygsam omfattning. I 

huvudsak skedde tillbyggnader av vapenhus eller förändring av interiören. Av de medeltida kyrkliga 

inventarier som är bevarade idag i Boråstraktens kyrkor framstår dopfuntarna som ett särskilt 

intressant material, Borgstenafunten (förvarad på Statens Historiska Museum) med sin märkliga 

dekor och funtarna i Dannike och Tärby av Stenmästare Andreas hand utmärker sig speciellt. 

 

Det historiska odlingslandskapet 
De västsvenska förhållandena präglas av ett mångfacetterat och variationsrikt odlingslandskap. Den 

regelbundenhet i bybebyggelsen som man finner på många andra håll i landet saknas i stort sett i 

Västsverige. Ensamgårdar dominerar på många håll men löst grupperade byformer förekommer 

också, framförallt i ådalgångarna.  

Den agrara utvecklingen i odlingslandskapet kan kronologiskt delas in i tre huvudperioder: det 

förhistoriska jordbruket, det historiska odlingslandskapet och den agrara revolutionen. Det 

förhistoriska jordbruket har redan beskrivits i avsnittet ovan. Med det historiska odlingslandskapet 

menas det landskap som präglade den svenska landsbygden i mer än 1 000 år, från omkring år 800 

till omkring år 1800. Typiskt för detta system var att odlingen präglades av fasta bebyggelselägen, 

vinterstallning av boskapen, regelbundet gödslade åkrar samt en påtaglig konstans i 
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markanvändningen. Indelningen i inägomark och utmark ligger fast under hela perioden. Naturligtvis 

är de regionala variationerna liksom de kronologiska skillnaderna stora. 

Det historiska landskapet var ett ”mulens och liens landskap” där man hade mycket boskap, bedrev 

slåtter och åkerbruk. Kring byar och gårdar låg inägorna med ängar och åkrar. Dessa var stängslade 

för att djuren inte skulle komma åt att beta och trampa ner. Varje bondehushåll brukade sin del av 

marken. Utanför inägorna låg utmarken med skogar, hedar, kärr- och strandängar. Utmarken 

utnyttjades samfällt för höskörd, bete, virke, bränsle, jakt och fiske. 

Ängen gav vinterfoder till kreaturen. Växtligheten utnyttjades maximalt. Höet togs om hand liksom 

trädens löv. Efter slåttern släpptes djuren in på efterbete. Den dyrbara gödseln räckte inte till ängen 

och detta i kombination med den ständigt återkommande slåttern gav mycket magra marker där en 

artrik flora med många för oss klassiska blommor såsom slåttergubbe, kattfot och jungfrulin trivdes. 

Idag odlas fodret på åkermark och äng som markslag har i princip försvunnit. På ett fåtal platser i 

dagens kommun finns bevarade slåtterängar, t.ex. vid Gåshult i Bredared och vid Rölle i Dannike. 

Öppna marker som i äldre tid brukats för slåtter, men som idag hålls som betesmark, finns det 

betydligt fler av idag.  

Utmed vattendragen i Boråstrakten, t.ex. vid Viskan i Gingri och Seglora eller vid Häggån i 

Kinnarumma, fanns i äldre tid vidsträckta översvämningsområden där man bedrev madslåtter. Dessa 

marker var ett viktigt komplement till den torrare hårdvallsängen. 

Under tiden före de stora skiftena på 1800-talet dominerade ensädet i hela södra Västergötland. 

Ytmässigt dominerade gräsmarkerna för foderproduktion och ekonomin var baserad på 

djurhållning/kreatursskötsel. Dessa generella drag förefaller stämma väl in på förhållandena i 

Boråsområdet. Ofta låg åker och äng samlade i ett gärde men det förekommer också åker- och 

ängsgärden. Ensädet krävde god tillgång till gödsel eftersom man inte hade någon systematisk träda 

då jorden fick vila och återhämta sig. Korn och havre var viktiga grödor. Inom åkergärdet var marken 

indelad i smala parceller där varje bondehushåll i byn brukade sin egen teg. Alla skulle ha del av bra 

och dålig jord, och jord anpassad för olika typer av klimat. Varje brukare kunde alltså ha åkrar på 

många olika platser inom gärdena. Med hemmansklyvning delades åkrarna på längden vilket 

medförde smalare och smalare tegar. Systemet innebar att skörd måste ske samtidigt för alla, och 

detta var en av de saker som byalaget reglerade. 

I det äldre odlingslandskapet var skogen även betesmark som gav sommarfoder. På utmarken 

hämtades också i mån av tillgång ved, gärdsgårdsvirke och byggnadstimmer. Närmast bebyggelsen 

och i vissa större områden blev skogen mycket hårt utnyttjad och fick en hagmarksprägel. Stora 

ljunghedar kunde också breda ut sig. Genom modern skogsvård och skogsbetets upphörande under 

sent 1800-tal och tidigt 1900-tal har den öppna betespräglade utmarken nästan helt försvunnit som 

markslag. Ett sista område som visar hur de vidsträckta ljunghedarna kunde se ut finns vid Arta i 

Fristads socken. 

Spår som idag finns kvar från det historiska odlingslandskapet är t.ex. odlingsrösen, fägator och 

stenmurar som ligger som en gräns mellan inägo- och utmarken. Landskapsavsnitt som kan ge en bild 

av det äldre landskapet finns kvar vid bl.a. Finnekumla i Rångedala, Sibbarp i Fristad och Upptröst i 

Seglora. 
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Tidigmodern tid (ca 1500-talet till 1800-talet) 

Näringar och nyodling 
Under medeltiden var boskapsskötseln tillsammans med jordbruket huvudnäring i Sjuhäradsbygden. 

Boskapsskötselns produkter utgjorde bygdens viktigaste handelsvara under medeltiden och med 

hjälp av dessa betalades även skatt till kronan. Dessa skatter anses väl avspegla den lokala ekonomin 

under senmedeltid. Smöret var en viktig komponent vid medeltidens slut liksom andra produkter 

från boskapsskötseln: nötboskap, fläsk, får etc. Att området varit skogsrikt avspeglas i 

skogsprodukter som timmer, bräder samt skogsanknutna djur som getter och svin. 

Sjuhäradsbygden kännetecknades av binäringar av olika slag utöver åkerbruket och boskapsskötseln. 

Den förhållandevis magra jorden innebar att man i Sjuhäradsbygden och Boråstrakten alltsedan 

medeltiden, mer än i andra områden, ägnat sig åt binäringar, t.ex. vävnad, smide, oxhandel och 

trähantverk. 

Binäringar i form av hemvävnad har förekommit sedan lång tid tillbaka, men någon handel att tala 

om vad gäller textila varor förekom dock inte förrän i mitten på 1500-talet. En annan gammal 

näringsslöjd i Västergötland är smidet. I den östra delen av Sjuhäradsbygden har man på senare tid 

hittat flera järnframställningsplatser. Detta antyder att här har funnits något av ett 

produktionscentrum som troligtvis utgör en fortsättning på järnframställningsområden i Småland. 

Smederna i Kinds, Marks och Vedens härader ansågs vara både många och skickliga. Tyngdpunkten 

för smidet kom sedan att ligga i Vedens, Ås och Redvägs härader. Inom nuvarande Borås kommun var 

det framförallt i Sandhults, Rångedala och Toarps socknar som smidet var mest företrätt.  

1500-talet var en period med stark nyodling. De nya gårdarna var dels rena nyodlingar, dels f.d. torp 

på utmarker och allmänningar som gavs gårdsstatus. Statsmakten övertog all jord som byarna inte 

direkt kunde hävda att de ägde. Denna kronojord kunde därmed öppnas för nyodling av 

kronobönder, det vill säga bönder som arrenderade jord av kronan.  

Enligt ortnamnsregistret i Älvsborgs län tillkom under perioden sent 1500-tal till 1700-tal drygt 70 

mantalssatta gårdar i området som idag är Borås kommun. Det rör sig till största delen om nybyggen 

i de omfattande skogsområdena. Flertalet gårdar tillkom i de vidsträckta skogarna i Sandhults och 

Bredareds socknar samt i Gälaveden, en kronoallmänning i Toarps och Ljushults socken. I de norra 

och nordöstra delarna av kommunen som varit kontinuerligt utnyttjade sedan åtminstone 

bronsålder, skedde däremot ingen kolonisation i slutet av 1500-talet eller under 1600-talet. 

Nyodlingarna mantalssattes ganska snart till 1/4 eller 1/2 mantal. De gårdar som tillkom vid denna 

tid, har i senare tid ej delats, vilket kanske ska ses som ett mått på vad jorden i dessa tidigare 

utmarksområden klarade av att försörja. I flera fall är det just dessa ensligt belägna gårdar som fram 

till idag behållit gårdsbildning och hustyper från tiden före skiftena. Exempel på dessa gårdar är 

Udden i Tämta socken, Brattorp i Sandhult samt Tittebo i Toarp. 

 

Gårdfarihandeln och tillkomsten av Borås 
Sedan medeltiden bedrevs en omfattande handel över gränsen mot danska Halland, både legal och 

illegal sådan. Gustav Vasa försökte begränsa handeln med Danmark för att istället koncentrera den 

mot inlandet och dess städer samt mot Bergslagen, som var ett viktigt område. Handeln ökade dock 

markant under 1600- talet och för att bättre kunna kontrollera och beskatta handeln föreskrevs 

genom ett kungligt påbud, att handelsmännen i Veden antingen skulle slå sig ner i en stad eller också 

helt upphöra med handeln. Detta ledde till att staden Borås grundades. 
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Grundläggandet av Borås stad kan sägas ha uppkommit av tre faktorer: geografiskt läge samt 

politiska och ekonomiska förhållanden. Det geografiska läget bestämdes av att platsen sedan långt 

tidigare varit en samlingsplats för traktens gårdfarihandlare. Detta område låg vid Torpa sockenkyrka 

vid Viskans dalgång. Borås stad fick sina stadsprivilegier undertecknade 1622. Ortnamnet uppkom 

efter de åsar som omgav staden, de s.k. Boeråsarna. 

Förutsättningarna för bygdens huvudnäring, boskapsskötseln, hade försämrats under 1500- och 

1600-talen. Detta tillsammans med olika krigshändelser som härjade stora delar av bygden, gjorde 

att binäringarna blev allt mer nödvändiga. De begränsade försörjningsmöjligheterna för bygdens 

befolkning var ett av skälen till att myndigheterna så ofta såg mellan fingrarna med den olagliga 

handeln och detta innebar samtidigt en utveckling av gårdfarihandeln bland landsbygdsbefolkningen. 

Av stor betydelse fick ett medgivande år 1680, att bönderna i Ås och Vedens härader skulle få handla 

med de smidesvaror och trävaror de själva producerat. I Mark fick bönderna samma medgivande 

angående hemvävningen.  

Gårdfarihandeln nådde sin största betydelse under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. År 

1800 fanns cirka 1 000 gårdfarihandlare i Sjuhäradsbygden, för att sedan minska. Från Toarps 

uppemot 250 hushåll utgick år 1795 inte mindre än 203 gårdfarihandlare. Från 1850 finns uppgifter 

om var gårdfarihandlarna utgick ifrån. Dessa områden sammanfaller ej med några typiska hemslöjds- 

eller hantverksområden, utan har koncentrerats till Ås och Kinds härader. I dagens Borås kommun 

var de gårdfarihandlartätaste socknarna Torpa, Toarp, Dannike, Ljushult, Äspered och Rångedala.  

I samband med näringsfrihetsförordningen 1864 minskade antalet traditionella gårdfarihandlare 

markant. Många lanthandlare började etablera sig i de nya stationssamhällena och kyrkbyarna och 

kunde med järnvägens hjälp bygga upp stora sortiment av varor och konkurrerade därmed ut 

gårdfarihandlaren. Gårdfarihandlarna fanns dock fortfarande kvar in på 1900-talet, t.ex. tog 64 

Toarpsbor ut registreringsbevis år 1918. 

 

Förläggarverksamheten 
Gårdfarihandeln blev en lönsam näring för många bönder, ibland mer lönsam än själva jordbruket. 

Handeln gav tillgång till kontanta medel för vilka bönderna bl.a. kunde köpa råvaror såsom ull och lin. 

Dessa råvaror lämnades sedan ut till väverskor ute i bygderna, att förädla mot betalning. Denna 

verksamhet etablerade sig till en början i liten skala, men efterhand blev det allt vanligare att 

väverskorna började lönearbeta åt gårdfarihandlarna. Det var först under 1820-talet som 

näringsslöjden fick formen av organiserad hemindustri. Vävningen fick en allt större betydelse i 

många hem. Förläggaren sålde den färdiga väven vidare till grossister i Göteborg eller till 

gårdfarihandlare. Genom den ökade omsättningen utvecklades efter hand ett s.k. förlagssystem som 

växte sig allt större som organisationsform. Systemet innebar i många bygder en successiv övergång 

från självhushållning till ett mer marknadsanpassat näringssystem. Jämsides med näringsslöjden 

fanns naturligtvis också en omfattande husbehovsslöjd. 

Under hemvävningens tidiga århundraden dominerade ull och lin medan bomullen helt kom att 

dominera under 1800-talet. Många gårdfarihandlare byggde under denna tid upp en omfattande 

förläggarverksamhet och slutade helt med egna resor. På 1840-talet vävdes 80 procent av Sveriges 

bomullstyg i Sjuhäradsbygden. Förläggarsystemet var mest omfattande i Marks och Kinds härader 

och längs Häggåns dalgång uppfördes många vackra förläggargårdar. Inom Borås kommun fanns 

förläggargårdar främst i Toarps socken, exempelvis i Stuvered, Starhester och Kovra. 
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Förläggarverksamheten var i många fall mycket lönande och förläggarna kunde bygga upp ett stort 

kapital som sedan användes till industriinvesteringar. En av dessa storförläggare var P.A. Åkerlund 

som startade bl.a. Borås Wäfveri 1870 och Druvefors bomullsväveri 1872. En annan känd 

förläggarfamilj var Skoglunds från Toarps socken. Johan Skoglund anlade bl.a. Evedals trikåstickeri 

som under en tid var störst i landet. 

 

Den agrara expansionen 
Jordbruket var under 1700-talet och 1800-talet Sjuhäradsbygdens huvudnäring, precis som i stort 

sett i hela Sverige. Den magra jorden med svårodlad och näringsfattig morän, tillsammans med den 

starka befolkningstillväxten som började på 1700-talet, innebar att många hushåll kompletterade 

jordbruket med andra näringar. 

Under 1800-talets början skedde i hela landet en långtgående omvandling av landsbygden med 

förändring av jordbruksteknik och markutnyttjande. Med 1757 års förordning om storskifte 

påbörjades en rad reformer i syfte att sammanföra byarnas många och spridda åkertegar till färre 

och mer rationella enheter. I Sjuhäradsbygden kom storskiftet relativt sent, framförallt i de södra 

skogsbygderna. Ännu i mitten på 1800-talet tillämpades ensäde och s.k. flåhackning. År 1803 och 

1827 förordnades om s.k. enskifte respektive laga skifte. Detta innebar att varje brukningsenhet i en 

by kom att bilda väl avgränsade enheter utan ägoblandning. Denna upplösning av den tidigare 

strukturen innebar att bysamhället hastigt förändrades. Många gårdar flyttades till nya platser som 

lantmätaren tilldelade bönderna. Skiftesreformerna i kombination med omfattande nyodlingar, 

utdikningar och sjösänkningar ägde rum, vilket medförde ökad produktion och ökad effektivitet.  

En kraftig hemmansklyvning skedde åren 1750–1840 och hemmansdelarnas antal ökade, t.ex. i 

Vedens härad med 150 procent. En bild av hur tätbefolkad landsbygden blev under 1800-talet ges via 

1890-talets ekonomiska karta. Den visar den oerhörda uppodlingsgraden vid århundradets slut och 

alla de torp och lägenheter som beboddes av de obesuttna, det vill säga de som inte hade någon 

egen jord. De obesuttna ökade kraftigt under 1800-talet och blev en avgörande källa till 

arbetskraftens försörjning inom jordbruket och den framväxande industrin. Torpbebyggelsen 

placerades på hemmanens utmarker, ofta vid mossmarker och vattendrag. I dagens Borås kommun 

är det bara i de omfattande moss- och skogsområdena i den nordvästra och norra delen som man ej 

hittar någon torpbebyggelse.  

Möjligheten att komplettera jordbruk och skogsbruk med hemindustri innebar att fler kunde finna 

sin bärgning än vad som var fallet i andra delar av landet. Från mitten på 1800-talet gav de nya 

textilfabrikerna i Svaneholm och Viskafors också nya arbetsmöjligheter, ett förhållande som visar sig i 

den låga arealen av odlad jord i t.ex. Seglora. Trots de förhållandevis goda förutsättningarna för 

odling, var det 1899 bara 6 procent av all mark som odlades. Möjligheterna som fanns till försörjning 

vid textilfabrikerna gjorde kanske att vissa valde detta istället för jordbruk. Som en jämförelse kan 

nämnas Tärby socken där ca 22 procent av all mark odlades. 

Den positiva ekonomiska utvecklingen bröts dock under 1860-talet. Näringsfrihetens införande 1864 

innebar att området förlorade sina unika handelsrättigheter vartill tillkom att det amerikanska 

inbördeskriget förhindrade import av bomull. Sverige hade också genomlidit några svåra missväxtår. 

Marks och Kinds härader drabbades speciellt svårt av krisen. Efter dessa krisår började dock jord- och 

skogsbruken att moderniseras på allvar, en utveckling som gick hand i hand med den begynnande 

industrialiseringen och det tidiga 1900-talets näringslivsutveckling, då städer och tätorter slukade allt 

mer arbetskraft från landsbygden. Ännu på 1880-talet behövde man i  stora delar av bygden köpa in 
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brödsäd, men från början av 1900-talet var Sjuhäradsbygden i stort sett självförsörjande på 

livsmedel. 

 

Modernare tid (1800- och 1900-talen) 

Industrialismens genombrott 
Vattenkraft och god tillgång på skog som gav virke och bränsle räknas till de faktorer som haft en 

avgörande betydelse för den industriella utvecklingen. Därtill har bra transportmöjligheter varit en 

väsentlig lokaliseringsfaktor för industrin. För Sjuhäradsbygden var det tillgång till vattenkraften i 

framförallt Viskan och Häggån som var den drivande lokaliseringsfaktorn för den tidiga industrin. 

Vattenkraften har sedan lång tid tillbaka använts för bl.a. kvarndrift. De äldsta kvarnarna var 

skvaltkvarnar som ofta fanns vid varje bäck eller å som hade en fallsträcka. I Säveån vid Vänga fanns 

tolv skvaltkvarnar i mitten på 1800-talet. I ett område utmed Viskan i Fristad omnämns Mölarps 

kvarn första gången i Skara stifts jordebok 1540. Där uppfördes senare bl.a. en vadmalsstamp, 

spånhyvel, såg, snickeri, svarveri och mejeri. Nuvarande kvarn är byggd 1928 och var i drift till slutet 

på 1960-talet. I Gingri socken vid Viskan fanns Kröklinge valskvarn som är belagd sedan 1600-talet, 

samt Risbro kvarn, omnämnd första gången 1685. Risbro kvarn blev senare en tullkvarn. 

I den kuperade terrängen i Bredareds socken med många sjöar och vattendrag utnyttjades 

vattenkraften till bl.a. sågar och kvarnar. Det största fallet finns i Hjortsberg norr om Bredared där 

det in på 1940-talet fanns tre sågar och en kvarn. Norr om Vemmenhult vid Mjöshultsån fanns såg, 

kvarn samt ett kraftverk som varit i drift in i modern tid. Ytterligare sågverk fanns i Mjöshult, Röl och 

Ingelstorp. I Lövås fanns två sågar samt ett kraftverk. En av de första större anläggningarna av 

industriell karaktär var Ålgårdens kvarn strax norr om Borås. Den skänktes till staden 1647 och här 

fanns fyra kvarnhjul och en vadmalsstamp. 

I Borås uppfördes också de första färgerierna. Stadens handelsrättigheter samt riklig tillgång på 

processvatten gjorde att Borås blev ledande inom färgerihanteringen. Familjen Langlet byggde på 

1750–1760-talen upp ett av Sveriges största färgerier. Näringsfrihetslagens införande 1864 innebar 

att färgerier även kunde förläggas på landsbygden. I Målsryd anlades ett färgeri 1881, som snart 

växte och på 1890-talet kompletterades med en ångmaskin. 

1700-talets järnmanufaktursmide innebar att stångjärn förädlades till stål, spik, skruv, knivar, plåt 

m.m. Smidet var en viktig näringsgren och ingick i gårdfarihandlarnas handel. Ett järnmanufakturverk 

som tillverkade spik anlades redan 1622 vid Druvefors vattenfall i Borås, men lades dock snart ned. 

Vid Hällereds säteri i Sandhults socken uppfördes 1783 Wolffenfors järnbruk som var ett 

manufakturverk med plåt-, knipp- och spikhammare. Bruket fanns kvar till 1840, då man istället 

uppförde en kvarn och en såg. Ett annat järnbruk anlades år 1752 vid Viskan på hemmanet Stora 

Viskarhult. Där uppfördes bl.a. en knivfabrik och ett knipphammarverk under namnet Gravenfors 

manufakturverk, samt kvarn och såg. Denna gård kom så småningom att köpas upp av Sven Eriksson.  

I Sverige skedde övergången till maskinell textilproduktion långsammare än i England. 

Förläggarverksamheten levde kvar långt in på 1800-talet jämsides med den industriella 

produktionen. Sveriges första mekaniska bomullsspinneri grundades 1796 i nuvarande Lerums 

kommun och 1834 startade Sven Eriksson det första mekaniska bomullsväveriet, Rydboholms 

Konstväfveribolag, tillsammans med två kompanjoner. Rydboholmsbolaget grundade 1851 ett 

mollskinnsväveri i Svaneholm och 1854 byggdes ytterligare ett väveri längre norrut i Viskafors. 

Väveriet i Svaneholm blev dock en parentes och avvecklades 1864. Fabriken fick sedan en ny 
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renässans då Skandinaviska gummiaktiebolaget startade sin verksamhet där 1890. Gummifabriken 

var den första i Sverige och började med att tillverka galoscher, för att i slutet på 1930-talet övergå 

till däcktillverkning. Viskaforsfabriken blev så småningom, under slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet, den mest expansiva fabriken och bidrog till utvecklingen av samhällena Viskafors och 

Svaneholm. 

Sjuhäradsbygdens fortsatta utveckling och expansion var knuten till kommunikationsmöjligheterna. 

Borås stad knöts ihop med Västra stambanan via Herrljunga 1863, med Varberg 1880 och Göteborg 

1894. Till utvecklingen bidrog också ångmaskinens utnyttjande som kraftkälla samt vattenturbinens 

och elkraftens införande som kraftkällor. Textilindustrin elektrifierades snabbt under en kort period 

efter sekelskiftet 1900. 

När väl järnvägen och elektrifieringen på 1800-talets slut hade givit förutsättningarna för en friare 

lokalisering av fabrikerna tog industrialiseringen fart på allvar. Från 1870-talet inleddes en expansion 

i Borås, som var en av Sveriges snabbast växande industristäder. Befolkningen växte från 3 200 

personer år 1875 till 21 500 år 1910. Antalet fabriker steg från·16 till 97 stycken. Bland 1890-talets 

Boråsfabriker kan nämnas Druvefors väveri, Norrby väveri och spinneri, Wiskaholms fabrik, Dalhems 

väveri och Annebergs spinneri. Förutom textilfabriker hade även en del andra fabriker uppförts: 

knappfabrik, mekanisk verkstad, färgeri m.m. 

Anläggandet av järnvägen mellan Borås och Herrljunga innebar att en del industrier förlades även 

utanför själva stadskärnan. På den östra sidan av Öresjö, mellan Fristad och Sparsör, fanns tre 

tegelbruk på 1890-talet. Tegelbruken vid Öresjö bidrog troligtvis med byggnadsmaterial till alla 

industribyggnader som uppfördes i Borås i slutet av 1800-talet. 

 

Vatten- och landvägar 
Sedan äldsta tid och långt in i historisk tid har vattendragen varit de viktigaste 

kommunikationslederna, sommar som vinter. I Borås är det framförallt Viskan som varit den 

viktigaste kommunikationsleden. Även stora sjöar som Säven och Öresjö har använts för transport. 

Sjön Säven ligger i norra delen av kommunen och sträcker sig in i Vårgårda kommun. I slutet av 1800-

talet användes sjön flitigt både vinter som sommar för virkestransporter. På somrarna flottade man 

bl.a. virke till sågverket i Sävsjövik. På 1920-talet lades flottningen ner då man kunde transportera 

virket billigare med lastbil. 

Stränderna kring Öresjö norr om staden lockade boråsarna i slutet av 1800-talet. Bland annat var 

trakten vid Skogsryd ett omtyckt resmål. Omkring 1890 bildades Borås Ångslups AB och man 

beställde den säregna lokomotivångaren Svanen för att trafikera Viskan och Öresjö. I Skalle vid 

Öresjös norra ända fanns ett tegelbruk. Leran hämtades från Frufällan och transporterades sedan via 

pråmar över sjön. Pråmverksamheten fungerade fram till 1897 då tegelbruket lades ner. En annan 

pråmverksamhet pågick i Viaredssjön väster om Borås. Söder om Viaredssjön började man 1908 att 

ta upp torv. Torven fraktades sedan via pråmar till Hultafors, där man lastade om till järnvägsvagnar. 

Pråmen kom sedan att användas som passagerarbåt för gästerna vid Hultafors kuranstalt. 

På land tog man sig oftast fram på gång- och ridstigar som följde lättframkomlig mark längs åsar. På 

vintern följde man älvarna och åarnas dalgångar och under sommarhalvåret drogs vägarna på åsarna. 

Det var lättast att ta sig fram under vinterhalvåret då vattendragen var frusna. 

Spåren efter det äldsta landsvägsnätet är svårdaterat, då nyare vägar ofta sammanfaller med och 

överlagrar äldre vägsträckningar. Så kallade hålvägar, forntida färdstråk som löper mer eller mindre 
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nedskurna i marken, finns på flera håll i kommunen. Det rör sig om korta bitar där vägen skurit sig 

ner i slänter, ofta i anslutning till yngre vägsträckningar. Exempel på hålvägar finns i Längjum norr om 

Fristad, i Skalle och i Vänga by. 

Under medeltiden var vägförhållandena i viss mån reglerade i lag, men är liksom de förhistoriska 

mycket lite kända. För att kunna kontrollera handeln, utgick en kunglig förordning 1540 som 

fastställde vilka vägar som skulle gå mellan Västergötlands och Hallands städer. Från Varberg till 

Skara gick en väg som följde Viskans dalgång upp till Berghem i Marks kommun, där en sidoväg till 

Ätran gick. Från Berghem gick vägen vidare till Kinna för att sedan fortsätta längs Häggåns dalgång till 

Kinnarumma, förbi Borås och Öresjö upp till Fristad och därefter till Skara. Denna väg lär ifråga om 

framkomlighet ha varit vida överlägsen Ätradalen. Från Fristad gick sedan en väg i väst–östlig riktning 

till Ätradalen. Troligtvis begagnade man sig av åsarna vid Gingri, Tärby och Hökerum. En annan viktig 

färdväg till de västliga handelsstäderna gick från Borås till Lödöse och Älvsborg via Viaredssjön och 

Bollebygd. 

Från 1600-talet och framåt har vi en tydligare bild av vägnätets utbredning genom skriftliga källor och 

äldre kartor. Att tala om vägar kan ge en missvisande bild eftersom det ända in på 1700-talen i de 

flesta fall handlar om gång- och ridstigar. Flera vägar i Borås kommun är kända sedan 1600-talet, t.ex. 

häradsvägen från Fristad till Bredared, som slingrar sig norr om Öresjö. Än idag kan man se 

sträckningen eftersom vissa delar av vägen är bevarad. 

Från 1700-talet började nya krav ställas på vägarna. I byggningabalken i 1734 års lag föreskrevs att 

landsvägar skulle vara tio alnar breda. Annan farbar väg till ting, kyrka och kvarn, behövde vara sex 

alnar bred (ca 3,5 meter). Lagen kom att gälla fram till 1891. En av de sista vägarna som byggdes om 

enligt 1734 års lag var vägen längs det då jämförelsevis ödsliga, höglänta och svårforcerade området 

mellan Borås och Alingsås. Den mättes upp av en lantmätare 1780 och var färdig några år senare. 

Vägen fick dock inte lagstadgad landsvägsbredd, då den var inte var särskilt frekventerad. Carl von 

Linné kallade detta område för Västgöta fjällar då han passerade där 1746. 

Under 1800-talets andra hälft blev vägnätet bättre och bättre. Drivkraften var då järnvägsnätets 

utbyggnad som ställde krav på nya och bättre vägar till stationerna. Under 1800-talet sattes 

vägväsendet under statlig kontroll. Tidigare hade detta ansvar legat lokalt genom s.k. vägmästare och 

senare av länsstyrelserna. Under 1800-talet började statsbidrag beviljas åt de allmänna vägarna. 

Sedan långt tillbaka ålåg vägunderhållet jordbrukare som ansvarade för att vägen på den väglott de 

fått sig tilldelade hölls i farbart skick. Gränsen mellan de olika väglotterna markerades med särskilda 

stenar nedsatta efter vägkanten. 1891 års lag införde benämningen allmän väg. Väghållningen blev 

med den nya lagen en kommunal angelägenhet. Några sådana väghållningsstenar står ännu kvar i 

Borås kommun och minner om detta system. Naturaunderhållet gällde i hela landet ända in på 1920-

talet och avskaffades definitivt först genom en ny väglag 1943. 

I Gästgiveriförordningen från 1649 angavs, att vägarna skulle mätas och att varje mil (ca 10,7 km) 

skulle utmärkas för att underlätta för de resande. Från 1730-talet märktes även varje halv- och 

fjärdedelsmil ut med stolpar. I Älvsborgs län utfärdade landshövding Adolf Mörner en befallning 1754 

om att alla gamla milstolpar (oftast i trä), skulle ersättas med nya. Helst skulle de vara av sten från 

Kinnekulle. Stenarna i länet bär årtal från 1750 och framåt. Ca 20 milstenar finns idag bevarade i 

Borås kommun. Flertalet av dem står kvar utmed den gamla landsvägen mellan Varberg och Skara, 

bl.a. i Kinnarumma, Rydboholm, vid Fristads skola samt i Borgstena. Ditflyttade milstenar finns även 

på Borås Museum i Ramnaparken.  
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Broar 
En av de äldsta broformerna är de s.k. kavelbroarna, som består av trädstammar lagda tätt intill 

varandra för att överbrygga sankare partier. Några fynd av kavelbrokonstruktioner har hittills inte 

gjorts i Borås kommun. De första egentliga broarna förekom på platser där vattendragen var 

tillräckligt smala för att överbryggas. Till en början var det fråga om enkla stockar eller spångar. Enkla 

broar av stenhällar förekom också vid små spännvidder.  

Broar i olika former av träkonstruktioner var dominerande fram till 1700-talet. Först under mitten av 

detta århundrade började man i ökad omfattning att bygga stenvalvbroar. Till viss del berodde detta 

på en ny kunglig förordning om bygge av välvda stenbroar, som gav allmogen en tyngande pålaga, då 

stenvalvbroarna var svårare och mer kostsamma att bygga än träbalkbroarna. En stor fördel med de 

välvda stenbroarna var att de tillät betydligt större spännvidd i jämförelse med balkbroarna. 

Önskemålet att spara skogarna från skövling betydde också mycket i sammanhanget. Övergången till 

valvbroar innebar ett stort steg framåt för brobyggandet i landet. Den lokala tillgången på sten var i 

stor utsträckning avgörande för den färdiga brons karaktär. Ingen av de äldre stenvalvbroarna var 

den andra lik. 

I Borås kommun finns idag ett flertal stenvalvbroar bevarade. Vid en jämförelse med övriga delar av 

gamla Älvsborgs län kan man se, att det idag finns flest antal stenvalvbroar i Borås kommun. 

Orsakerna till detta är oklara men kan bero på lokala byggtraditioner, tillgång på skickliga 

byggmästare etc. En av Sjuhäradsbygdens kulturhistoriskt mest värdefulla broar leder över Viskan vid 

Segloraberg i Seglora socken. Bron är byggd med fyra hela valv med dekorativa strömkoner och 

räcken av massiva stenmurar. Den uppfördes 1860 på tillskyndan av von Utfall på Seglorabergs säteri. 

Ytterligare en värdefull stenvalvbro över Viskan finns norr om Sparsör i Fristads socken, belägen vid 

en indragen vägslinga intill riksväg 42. Bron är uppförd i tre spann och byggdes redan på 1820-talet. 

En annan värdefull stenvalvbro är den s.k. ”Silas bro” som löper över Lillån vid Årebo i Kinnarumma 

socken. Bron uppfördes i två spann 1865 och är enligt traditionen namnsatt efter brons 

murarmästare som hette Sil. 

Då tekniken att borra i berg under 1800-talets senare del efterhand blev alltmer utvecklad och vanlig, 

blev broarna så småningom mera lika varandra med kvaderhuggna stenar och bättre passning mellan 

de olika stenblocken. 1900-talets stenvalvbroar är oftast standardmässigt utförda med segmentbåge 

och kilad sten. De känns igen på sitt mer arbetade utseende jämfört med de äldre stenvalvbroarnas 

grövre karaktär. Ett bra exempel på en sådan nyare bro går över Viskan och är belägen norr om 

Seglora kyrka. Bron uppfördes under 1920-talet som en form av nödhjälpsarbete. Bron är ca 40 

meter lång, har tre valv och är byggd i vacker huggen och i stora block av utkilad granit. 

Under 1800-talets senare del kom järn- och stålbalkbroar att efterhand konkurrera ut de äldre 

brotyperna av trä och sten. En ovanlig brotyp i kommunen är järnvägsviadukten vid Viskafors i 

Kinnarumma socken, som är en stålbalkbro av ramtyp, byggd 1946. Vid Alingsåsvägen i Borås finns 

Byttorps vägport, en järnvägsbro uppförd 1926 som är en av få valvbroar i armerad betong. En 

landsvägsbro som är den enda i sitt slag i f.d. Älvsborgs län är belägen sydväst om Rydboholms kapell 

i Kinnarumma socken. Det är en tvåleds bågbro i betong uppförd med ett spann 1934. En brotyp som 

numera är mycket ovanlig är spännverksbroarna. Vid Åsen i Gingri socken löper en spännverksbro 

över Viskan. Den är av en ålderdomlig typ med landfästen av natursten och stöttor av bjälkar. 
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Järnvägar 
Den första järnvägsanknytningen i kommunen var mellan Borås och Herrljunga. Den stod klar 1863 

och hör till de äldsta i Sverige. Den förband då Borås med Västra Stambanan. Sträckan var till en 

början smalspårig, men detta innebar problem då de övriga banorna som sedan anknöts till Borås 

blev normalspåriga. Redan före sekelskiftet 1900 breddades dock Herrljungabanan och fick samma 

spårvidd som de övriga. Utmed banan anlades stationer och hållplatser som mer eller mindre 

påverkade samhällenas utveckling. Fristad och Borgstena är exempel på samhällen som växte upp 

kring järnvägen. 

Borås–Herrljungabanan följde Viskan upp till Öresjö och sedan vidare utmed den gamla landsvägen 

mot Borgstena. Banan lades på den östra sidan av Öresjö, och hållplatser anlades bl.a. i Skogsryd, 

Sparsör och Frufällan. De natursköna trakterna kring Öresjö lockade många förmögna boråsare att 

förlägga sina utflykter och sommarnöjen hit och i början av seklet tog ett omfattande byggande av 

sommarvillor fart. I Skogsryd strax norr om Borås uppfördes en pampig sommarrestaurang 1894. 

Transporten av bomullsgarn vållade problem för fabriksidkarna och förläggarna i industriorterna 

längs Viskan. Man bildade bl.a. en direktion för planering av en järnvägsförbindelse mellan Borås och 

Varberg. Det dröjde till 1888 innan förbindelsen var färdig. Järnvägen som drogs intill Viskans dalgång 

innebar en andra industrialiseringsvåg i Borås och i Marks härad och kom ytterligare att förstärka 

dalgången som transportstråk. Järnvägen kom att gynna redan befintlig industri och stimulerade 

nyetableringar. 

Järnvägen mellan Göteborg och Borås öppnades 1894 men diskussionerna hade funnits sedan lång 

tid tillbaka. Göteborg–Boråsjärnvägen var av stor betydelse för godstrafiken mellan hamnarna i 

Göteborg och industrierna i Borås. Den kom även att utgöra en viktig länk till ostkusten, när 

sedermera Borås–Alvestabanan öppnade 1902. 

Föregångaren till Alvestabanan var Kindsbanan som stod klar 1885. Kindsbanan sträckte sig från 

Borås till Svenljunga. För att finansiera byggandet fick man teckna aktier. Dåvarande Toarps kommun 

kunde ej enas om något bidrag, beroende på stora meningsskiljaktigheter mellan norra och södra 

delen. Kindsbanan kom därför att dras i en stor sväng runt kommunen. Kindsbanans tillkomst innebar 

tillfälligt en utveckling av näringslivet i bygden, framförallt för godstrafiken då man kunde frakta 

timmer på järnväg istället för att flotta. När man i slutet av 1800-talet önskade en fortsatt sträckning 

till sydöstra Sverige så beslutade man bygga en ny bana. Redan 1902 övergavs vissa delar av banan 

och Alvestabanan tog över. Kindsbanan är idag delvis ombyggd till landsväg. 

Borås hade i början på 1900-talet utvecklats till en betydande järnvägsknut. Banan Borås–Ulricehamn 

började byggas 1914 och den öppnades för trafik tre år senare. Järnvägsbolaget kunde reducera 

kostnaderna genom att utnyttja Borås–Alvestabanans sträckning till Gånghester. Längs banan växte 

det upp flera samhällen vars tätortsutbyggnad järnvägen haft direkt inverkan på. Ulricehamnsbanan 

nedlades 1985. 

 

Tätorternas framväxt 
På 1890-talet var det bara i Borås stad och samhällena kring de äldsta industrierna som någon större 

koncentration av bebyggelse kunde uppvisas. De övriga samhällena hade i slutet av 1800-talet 

fortfarande en halv-agrar prägel med några gårdar samlade i byar. På 1910-talet hade dock några fler 

tätorter bildats, framförallt efter järnvägarna.  
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Längs Viskans dalgång runt Rydboholms, Svaneholms och Viskafors fabriker, växte det under slutet av 

1800-talet upp mindre industrisamhällen av brukskaraktär. Fabriksledningen uppförde bostäder åt 

sina anställda, man byggde kyrka, skolor, handelsbodar etc. Dessa samhällen fortsatte under 1900-

talet att expandera i takt med industrins utveckling. 

Framdragandet av Borås–Herrljungajärnvägen 1863 innebar att flera stationssamhällen så 

småningom uppstod i den norra delen av kommunen. I Fristad började samhället expandera några 

årtionden in på 1900-talet. Flera olika industrier fick fäste, bl.a. startade Fristads Skyddskläder sin 

verksamhet på 1920-talet och fick med tiden en omfattande produktion. En liknande utveckling kan 

ses i Borgstena i norra delen av kommunen, där tätortsbebyggelse uppstod på 1920-talet. 

I Sparsör, Frufällan och Skogsryd uppfördes i början på 1900-talet sommarvillor längs med Öresjö. 

Det var främst rika affärsmän från Borås som lät bygga dessa i många fall pampiga sommarvisten. 

Järnvägens framdragande möjliggjorde ett pendlande till arbetena i Borås. Så småningom 

permanentades boendet och befolkningen ökade kraftigt i dessa orter. 

Längs Göteborg–Boråsbanan uppstod också flera stationssamhällen bl.a. i Sandared och Sjömarken. 

Sjömarken, med sin natursköna placering vid Viaredssjön hade tidigare varit en omtyckt badort med 

folkpark och servering. När järnvägen drogs fram 1894 uppstod här en tätortsbebyggelse som in på 

1900-talet nästan växte samman med Borås.  

Den allt större efterfrågan på konfektionsvaror samt de förbättrade kommunikationerna gjorde att 

trikå- och konfektionsindustrin snabbt växte upp i början av 1900-talet. Till denna industri hörde 

även en omfattande stickning och sömnad i hemmen, på uppdrag från fabrikerna eller i form av 

småföretag. Under 1900-talets första decennier dominerade hemsömnaden framför 

fabrikssömnaden, och i vart och vartannat hem arbetades det. Hemsömnad var vanligt 

förekommande ända in på 1950-talet. 

I Målsryd fanns endast tre gårdar och en handelsbod innan järnvägen kom. J.A. Pettersson byggde på 

1910-talet där upp ett konfektionsföretag och ett helt nytt textilt brukssamhälle växte fram kring 

fabriken. Bolagsledningen uppförde bostäder, byggde kyrka, skola etc. Ett annat exempel på hur en 

textilindustri format samhället är firman N.J. Johansson som sedan blev Joflo i Aplared. Firman hade 

sitt ursprung i gårdfarihandel och hemsömnad som så många andra textila industrier under slutet av 

1800-talet. Företaget växte kraftigt under 1930-talet och man byggde ut fabriken i Aplared, men 

startade också filialer i Skephult och i Borås. 

För Dalsjöfors linneväveri, som startade 1890, var vattenkraften den utslagsgivande 

lokaliseringsfaktorn. Transportmöjligheterna var dock tidsödande och när järnvägen mellan Borås 

och Ulricehamn öppnade för trafik 1917, förlades en station till Dalsjöfors. Runt fabriksanläggningen 

växte så ett blomstrande samhälle upp och arbetare vid ett flertal småindustrier kunde finna sin 

bärgning här. I Gånghester skedde en liknande utveckling efter järnvägens framdragande. 

1930-talet var upptakten till den sömnadsexplosion som resulterade i en kraftig ökning av antalet 

konfektionsfabriker i Sjuhäradsbygden. Konfektionstillverkningen koncentrerades sedermera till 

centralorterna, medan hemindustrin till vissa delar fortfarande levde vidare som underleverantörer 

till de större fabrikerna. Efter kriget uppfördes många mindre syverkstäder i de mindre orterna runt 

Borås, t.ex. i Äspered, Dannike och Rångedala. En annan kraftigt expanderade ort var Brämhults 

samhälle. 

Textil- och konfektionsindustrin dominerade arbetsmarknaden i Sjuhäradsbygden också efter andra 

världskriget. Dominansen av textilindustrin i förhållande till annan industri var påtaglig ända in på 
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1970-talet. Teko-produktionen började avta under 1960- och 1970-talen och många gamla anrika 

företag lades ner. Sysselsättningen inom tekoindustrin halverades åren 1965–1987. Som resultat av 

statliga lokaliseringsåtgärder för den sviktande tekoindustrin kom företag som L.M. Ericsson, 

Monsun-Tison och Volvo Bussar. Statens Provningsanstalt, SIFU och Högskolan i Borås är också 

resultat av statliga lokaliseringsåtgärder. 

Näringslivet i Borås har sedan teko-krisen genomgått en stor strukturförändring, som förvandlat 

staden från en utpräglad fabriksstad till en centralort för regional handel och service, med stor 

offentlig sektor, högskola och ett näringsliv inom bl.a. handel, logistik och textil/mode. Borås ligger 

vid ett livligt frekventerat riksvägnät och i närhet till trafiken på Landvetter flygplats. En ny 

järnvägsförbindelse till Göteborg planeras, som del den nya stambanan till Stockholm.  

 

Lokal och regional bebyggelsetradition 

Allmogens bebyggelse 
Grunden till det byggnadsskick vi än idag kan se spåren av lades för mer än tusen år sedan. 

Oförändrade levnadsvillkor och knapphet med material och redskap har gjort att få och långsamma 

förändringar har skett genom seklen. Utmärkande för äldre tiders bebyggelse är bl.a. dess starka 

geografiska prägel. Byggnadstyper har varierat mellan olika regioner och kulturområden. På samma 

gång har en traditionsbundenhet medfört att teknik och utförande inom dessa områden förändrats 

mycket långsamt. I Sverige har framförallt tre byggnadstekniker varit vanliga från medeltidens 

början: knuttimring, skiftesverk och korsvirke. Tillgången på lämpligt material har varit avgörande för 

valet av byggnadsteknik. 

Även vägar och kulturell samhörighet mellan olika platser har haft inverkan på förekomsten av en 

viss byggnadstyp. Nya idéer har ständigt spridits men förändringarna skedde långsamt, åtminstone 

fram till tiden omkring 1800. Närheten till Danmark har emellertid för södra Västergötlands del 

inneburit en påverkan söderifrån, samtidigt som man även varit förbunden med det småländska 

höglandet och utgjort en del av dess kulturområde. De vidsträckta skogs- och bergstrakterna i söder 

har visserligen utgjort en naturlig gräns mot kustslätten men här har Ätrans och Viskans dalgångar 

fungerat som viktiga genomfartsleder. Hela Sjuhäradsbygden har präglats av denna gränskaraktär 

som bland annat kommit till uttryck i bebyggelsen. 

Sjuhäradsbygden tillhör det västsvenska traditionsområdet och flera klassiska kulturgränser går 

genom området. En är den s.k. fäbodgränsen som karaktäriserar boskapsskötselns dominans över 

jordbruket. Denna gräns har sin sydligaste utbredning genom norra Dalsland och Bohuslän. Skriftliga 

källor från 1500-talet över Sätila och Hede by i Marks kommun antyder dock att en fäbodkultur ska 

ha funnits i dessa trakter. En annan kulturgräns är den s.k. Flodström-linjen som urskiljer ett västligt 

område (för vilket Sjuhäradsbygden är typiskt) och sträcker sig diagonalt från nordvästra Värmland 

och Dalarna ner mot sydost och Kalmartrakten, och främst baseras på demografisk 1800-talsstatistik.  

Ytterligare en betydelsefull gränsdragning är Sigurd Erixons kartering av de svenska gårdstyperna 

som publicerades 1919. Borås kommun tillhör det västsvenska kulturområdet, med den s.k. 

västsvenska gårdstypen som kännetecknas av att man- och fägårdsbyggnader är mer eller mindre 

klart åtskilda. Grupperingen av de olika byggnaderna har inte som på många andra håll i landet 

medfört någon bestämd placering. Där marken är kuperad som i skogssocknarna, återfinns den 

odlingsbara marken ofta i höjdlägen. Gårdsbebyggelsen är då ofta placerad på en höjd med 

bostadshuset något högre eller på samma nivå som ekonomibyggnaderna. Bostadshus och ladugård 

ligger idag ofta parallellt eller i vinkel mot varandra. Intill äldre bostadshus från 1800-talet finns 
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ibland en undantagsstuga, snickarbod eller gårdsbod förutom ladugården. Vilket ger gårdsmiljön ett 

slutet och tätt intryck. 

Områdets ålderdomligaste byggnadstyp är den s.k. högloftsstugan eller det sydgötiska huset. 

Högloftsstugan kännetecknas av sina gavelbodar eller högloft på varsin sida om en låg ryggåsstuga. 

Denna hustyp har funnits sedan medeltiden och har haft sin utbredning i ett brett bälte över landet 

från södra Öland över södra Älvsborg till södra Bohuslän. De äldsta bevarade högloftsstugor vi känner 

till idag är från 1600-talet och många av dessa är flyttade eller ombyggda till hembygdsstugor. Av 

Sjuhäradsbygdens 16 högloftsstugor finns sju i Borås kommun varav fem stycken är hembygdsgårdar. 

Strax öster om riksväg 41 mellan Kinna och Borås ligger högloftsstugan Dammen. Unikt med denna är 

placeringen av häbbaret som är tvärställt i förhållandet till ryggåsstugan. Enligt Svensk 

byggnadskultur fanns endast tre kända exempel av denna hustyp bevarade i Sverige på 1940-talet. 

Högloftsstugorna blev så småningom förändrade till en länga med enhetlig yttre takhöjd. Det fick 

man genom att höja taket i ryggåsstugan i nivå med högloften. Hustypen kallas långloftsstuga, där 

ordet långloft syftar på att vindsloftet sträcker sig genom hela husets längd. De äldsta 

långloftsstugorna är uppförda i 1 ½ våning och de yngre uppfördes i två hela våningar. I 

Sjuhäradsbygden började man bygga långloftsstugor omkring 1740-talet och fortsatte fram till mitten 

av 1800-talet. I Borås kommun finns ett fåtal långloftsstugor bevarade och dessa är framförallt från 

början och mitten av 1800-talet. Ett välbevarat exempel är Udden som är en långloftsstuga i 1 ½ 

våning uppförd i början av 1800-talet, belägen i Tämta socken vid norra delen av sjön Säven. 

Sandhults äldsta hus är en långloftsstuga, Mölnebacka som uppfördes på 1790-talet och som en gång 

i tiden var socknens största gård med kvarnar, såg och bränneri.  

Inom hela Sjuhäradsbygden men kanske framförallt norr om högloftsstugans utbredningsområde har 

den s.k. framkammarstugan varit vanlig. Framkammarstugan kan beskrivas som en enkelstuga som 

förlängts med antingen ett eller två rum. I Borås kommun finns endast ett tiotal framkammarstugor 

kvar. Av dessa är hembygdsgården i Kinnarumma en av de bäst bevarade. 

Vid en beskrivning av boningshusens utveckling i Sverige intar enkelstugan och parstugan de mest 

betydelsefulla platserna. Enkelstugan består av ett bostadsrum (stugan) samt ett mindre kök bakom 

ett förstuutrymme. Parstugan blev en vanlig hustyp i Sverige under 1600- och 1700-talen. 

Byggnadstypen förekom framförallt på de större bondgårdarna. Parstugan består av två, vanligtvis 

lika stora rum på var sida om ett smalare förstuparti vars inre del avdelats till kammare eller kök. I 

Sjuhäradsbygden och i Borås kommun har dessa plantyper dock inte haft någon särskild bred 

förankring. I Borås kommun finns ett tjugotal enkelstugor bevarade, dessa är dock uppförda i mitten 

eller slutet av 1800-talet. Ett exempel på en välbevarad enkelstuga är Nabben som ligger på en udde 

vid sjön Tolken i Äspereds socken. Endast ett fåtal parstugor har påträffats i Borås kommun. Ett 

exempel är Esstorp eller Skrubbe i Tärby socken.  

En av de hustyper som utvecklades ur enkelstugan och som kom att bli vanlig i trakten är den s.k. 

enkelstugan med sidokammare. Under 1800-talets början kom förstugupartiet att breddas så att en 

liten kammare fick plats vid sidan om förstugan. Därmed förlängdes köket till ett s.k. långkök. 

Enkelstugor med sidokammare kan se väldigt olika ut, beroende på vilken tid huset är uppfört. 

Byggnadstypen förekommer i såväl 1 som 1 ½ våning, men också i två fulla våningar. Eftersom köket 

är relativt smalt är det väldigt vanligt att husen är tillbyggda på baksidan. Söder om Äspereds 

samhälle i Grönelid finns två välbevarade enkelstugor med sidokammare. Dessa uppfördes i början 

av 1900 av en dagsverkstorpare. Båda dessa hus har tillbyggnader i form av en köksfarstu.  
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Perioden 1850–1900 kännetecknades av en övergång från ett traditionellt till ett modernare 

byggnadsskick. Allmogen hämtade delvis impulser till sitt byggande från herrgårdskulturens 

byggnadstyper. Nya tekniker och material blev tillgängliga även för allmogen: fabrikssågade och 

hyvlade paneler, ljusa oljefärger, snickeridetaljer med fantasifulla motiv, nya byggnadsformer och 

mer virkessnåla konstruktioner. Man började också alltmer hämta förebilder från typritningar. 

Vid 1800-talets mitt slog den s.k. dubbla planlösningen igenom på allvar. På de medelstora och 

mindre gårdarna fick mangårdsbyggnaderna enklare utformning med endast fyra rum grupperade 

kring den centralt placerade värmekällan. Hustypen blev så vanlig i Västsverige att den har kommit 

att kallas det västsvenska dubbelhuset. Hustypen karaktäriseras till sitt yttre av enkelhet och 

symmetri med ofta parvisa fönster rytmiskt placerade i bottenvåningens fasader, samt ett större i 

gavlarnas vindsplan. Det är bland dubbelhusen vi oftast träffar på det sena 1800-talets omsorgsfullt 

utförda snickeridetaljer runt fönster, vindskivor och takfötter. I Borås finns åtskilliga exempel på 

välbevarade dubbelhus t.ex. i Holmen i Rångedala, Hovalida i Gingri samt Torp i Sandhults socken.  

Sjuhäradsbygdens bönder som var vävnadsförläggare uppförde ofta påkostade bostäder med 

ståndsmässiga inslag, så kallade förläggargårdar, som är typiska för området. I Borås kommun finns 

ca nio förläggargårdar. Även en del gårdfarihandlande bönder gjorde goda affärer och uppförde 

påkostade bostäder. Denna typ av bondebebyggelse med ståndsmässiga inslag har även kallats 

bondeherrgårdar eller ståndsgårdar.  

 

Torp och backstugor 
I Sjuhäradsbygden uppstod genom hemmansklyvning ovanligt många brukningsdelar med liten areal. 

I Toarps, Rångedala och Äspereds socknar som ligger i Ås härad berodde den stora 

hemmansklyvningen och de små brukningsdelarna troligtvis på den stora andelen gårdfarihandlare. 

Man fick nämligen bara ta ut ett handelspass för varje brukningsdel.  

I jordbruksbyarna fanns förutom de självägande bönderna också obesuttna som bodde på torpställen 

i utmarksmiljö eller i backstugor utan tillhörande jord. Från och med 1700-talet ökade den obesuttna 

befolkningen mycket snabbare än bondehushållen. Torpen var vanligen belägna på hemmanens 

utmarker, där odlingsbar mark fanns. Man ingick avtal med markens ägare om torpets storlek, 

röjning, besittningsrätt samt övriga skyldigheter och rättigheter. Arrende för torpet betalades 

vanligtvis genom dagsverken, i regel ett i veckan. Där flera hemman hade angränsande utmarker 

kunde det förekomma hela byar av torpställen. En sådan by fanns i Rångedala socken på 

utmarksområdet mellan Vevelhult och Skogsslätt. På 1880-talet bestod den av åtta torp. 

Torpställena uppfördes oftast med enkelstugans planlösning. I vissa fall försågs husen med en 

tillbyggnad på gaveln för förvaring av ved och redskap. Stugans medelpunkt var den stora 

naturstensspisen som upptog en stor del av bostadsrummet men som i gengäld även omfattade 

bakugn och flera nischer. 

Många torpställen har under senare tid lämnats öde och förfallit. Andra har fått ny användning som 

fritidsbostäder. Spridda över kommunen finns idag ett flertal bevarade torpställen. Flest torpställen 

fanns på 1890-talet i den södra och östra delen av dagens kommun. I Seglora fanns på 1800-talet 215 

torp, i Kinnarumma ett 100-tal, i Rångedala 140 samt i Äspered 117 stycken. I Seglora och 

Kinnarumma gav textil- och gummifabrikerna arbete och i Rångedala och Äspered fanns 

hemindustrin. Runt spetsfabriken i Gingri fanns i slutet av 1800-talet ett stort antal torpställen.  
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Exempel på välbevarade torpställen uppförda i mitten och slutet på 1800-talet är Brännered och 

Hästemossen belägna i Alvared norr om Seglora. Dessa torp har ett typiskt läge i utmarken, 

Hästemossen har enkelstugans planlösning. Norr om Äspereds samhälle finns en samling torpställen 

belägna längs en byväg. Ljungbacken och Enebacken är enkelstugor uppförda i slutet av 1800-talet 

medan Eneberg är en ryggåsstuga, troligtvis från tidigt 1800-tal.  

En särskild grupp torpställen är soldattorpen. Dessa ingick i indelningsverkets organisation som 

existerade från 1682 till 1901 och beboddes av indelta soldater för vars underhåll traktens bönder 

svarade. Ett tiotal soldattorp finns bevarade i kommunen. I Knapphestra öster om Dannike finns ett 

välbevarat soldattorp som utgörs av en enkelstuga med sidokammare. Soldattorpet ligger vid en 

mindre byväg och omges av ett ålderdomligt odlingslandskap med vällagda stenmurar som bl.a. 

bildar en fägata. Det äldsta soldattorpet i kommunen ligger i Vänga vid den gamla byvägen och 

uppfördes 1798. 

Till skillnad från torparna hade backstugusittarna ingen besittningsrätt till jorden utan endast 

nyttjanderätt till en bostad belägen på annans mark. Kyrkböckerna skilde också på backstugusittare 

och torpare. Backstugorna uppfördes ofta på den för byn gemensamma tån, det vill säga en 

allmänning. Backstugorna var ofta uppförda som ryggåsstugor med ett rum och förstuga. Den inre 

delen av förstugan var avdelad till förråd av kläder och annat och i stugan fanns i ena hörnet en stor 

öppen valvspis med bakugn. Uthus fanns ej men vid bakre gaveln kunde man inrätta en vedbod i 

kullersten och brädtak. Tidigare var taken klädda med torv men på senare tid täcktes de av spån. I 

Rångedala fanns ca 15 backstugor på 1800-talet och ännu in på 1950-talet fanns fyra kvar varav två 

var bebodda.  

Torpare och backstugusittare erbjöd en lättillgänglig och billig arbetskraft för bönderna och så 

småningom för den framväxande industrin. Torpbebyggelsen nådde sin kulmen samtidigt som 

industrialismen. Vid fabrikerna i Rydboholm och Viskafors uppfördes flera arbetarlängor men många 

torpare bodde dock kvar i sina torp och vandrade istället fram och tillbaka. Där odlingsmöjligheterna 

varit bra och vägförbindelserna goda har ett och annat torp levt vidare som småbruk eller som 

egnahem för industriarbetarna. I takt med industrialismen, emigrationen och urbaniseringen kom allt 

fler torp att överges, för att på 1920-talet nästan vara försvunna. 

 

Storgårdar 
Under medeltiden infördes det s.k. världsliga frälset. Storbönder som hade råd att göra rusttjänst 

blev ”frälsta” från stående skatter och deras gårdar blev frälsegårdar. De gårdar där medlemmar ur 

adeln residerade brukar kallas sätesgårdar. Sätesgårdarna utgör inget påfallande inslag i Borås 

kommuns landskapsbild. Det har i Sjuhäradsbygden inte funnits underlag för samma slottskultur som 

i Skåne eller Mälardalen. Det finns dock i Borås kommun ett antal större gårdar som haft viss 

betydelse för kulturlandskapets förändring. 

Storgårdarna skiljer sig bebyggelsemässigt från allmogebebyggelsen genom påkostade 

huvudbyggnader samt fler och större ekonomibyggnader. Högreståndsarkitekturen har mer eller 

mindre direkt hämtat inspiration från utländsk byggnadskonst och är därmed mer tydligt medvetet 

skapad och modeinfluerad än gängse allmogebebyggelse. Samtidigt har herrgårdsbebyggelsen tjänat 

som inspirationskälla och impulsgivare för spridandet av nya arkitektoniska och byggnadstekniska 

drag. 

Frälsejorden utökades snabbt under 1600-talet genom jordköp, donationer och betalningar från 

kronan. Karl XI:s reduktion 1680, då stora delar av frälsejorden drogs in till kronan, hade ödesdigra 
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konsekvenser för många adelsmän. Flera av frälsegårdarna drogs in till indelningsverket och kom att 

bli officersbostäder. Ännu efter reduktionen fanns dock i Sjuhäradsbygden 102 frälsesäterier. 

Påtorps säteri i Fristads socken är känt sedan 1400-talet. Huvudbyggnaden är uppförd 1722 och 

tillbyggd 1870. Flygeln är uppförd 1736. På gården fanns förr ramsåg, valsverk, kvarnbyggnad, 

statarbostäder etc. Under säteriet låg ca 30 frälsehemman från näraliggande socknar. Norr om 

Påtorp på höjden söder om Ärtingen i Bredareds socken ligger det forna säteriet Röhl. Säteriet är 

känt sedan 1400-talet. Röhl ägdes i slutet av 1700-talet av von Wolffen som anlade järnbruket vid 

Hällered i Sandhults socken. Nuvarande mangårdsbyggnad är troligtvis uppförd under hans tid. 

Uddetorps gård i Borgstena socken har anor tillbaka till 1300-talet. Gården ägdes av släkten 

Oxehufwud fram till 1860-talet. En av ägarna till gården var översten och länsherren Anders Olofsson 

Oxehufwud. Även den blivande fältherren Lennart Torstensson tillbringade sina barndomsår på 1600- 

talet på Uddetorp. Nuvarande mangårdsbyggnad på Uddetorp uppfördes på 1700-talet. Den är en 

salsbyggnad innehållande åtta rum och kök med en nyklassicistisk utformning. Uddetorps säteri ägde 

tidigare stora delar av Borgstena socken.  

I Ljushults socken ligger säteriet Arnäsholm. Den förste ägaren som omnämns i källorna är Gustav 

Vasas hövitsman Severin Kijl 1546. Mangårdsbyggnaden är enligt uppgift uppförd på 1820-talet, men 

de murade källarvalven vittnar om en betydligt äldre byggnad. Eventuellt har man byggt på en äldre 

husgrund. Två äldre flyglar flankerade tidigare mangårdsbyggnaden, men de är idag ersatta av nya 

byggnader. 

En annan välkänd gård är Segloraberg i Seglora socken som tidigare låg under domprosteriet i Skara. 

1545 förlänades Segloraberg till släkten Stenbock som ägde gården fram till reduktionen. Segloraberg 

kom 1856 att köpas upp av Rydahls Manufaktur som förvärvade stora markområden i socknen. 1901 

flyttade man huvudbyggnaden till Rydal och idag finns endast rester av en flygelbyggnad kvar på 

platsen. 

Boställen 
Till den agrara bebyggelsemiljön hör även boställen för prästerskapet, militära befäl och civila 

ämbetsmän. Enligt resolutionerna från 1720 och 1727 stadgas det att allmogen hade skyldighet att 

bygga sju hus på en prästgård. Första byggnaden skulle innehålla i ena ändan två kamrar, mitt i 

byggningen sätesstuga och förstuga, i andra ändan av byggningen kök med köksspis utan bakugn. 

Dessutom skulle det vara brygghus, bod med dubbel botten och loft, visthus, lada med golv och loge i 

mitten samt fähus med stall. De prästgårdar som byggdes under 1700-talet kom att få karaktären av 

en mindre herrgård. Seglora gamla prästgård uppfördes 1793 och användes som prästgård fram till 

1942. År 1964 förklarades Seglora gamla prästgård som byggnadsminne. Byggnaden är ett bra 

exempel på prästgårdens karaktär som mindre herrgård. 

Komministern var kyrkoherdens medhjälpare och kallades tidigare för kaplan. På 1680-talet fick 

kaplanerna egna boställen anvisade på kronans mark, men de fick själva uppföra och underhålla sina 

hus. Ett före detta kaplan- eller komministerboställe finns idag bevarat i Hjälmryd i Bredareds socken 

som  uppfördes i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Hjälmryd fick framkammarstugans 

planlösning och uppfördes i 1 ½ våning. Kaplansbostället kom att bebos av 34 präster innan det nya 

komministerbostället byggdes 1918. Det gamla kaplansbostället fick då tjäna som arrendatorsbostad. 

Byggnaden renoverades på 1940- och 1950-talen och har därefter genomgått vissa förändringar. 

Byggnaden har dock i stort behållit sin ursprungliga karaktär. 

År 1682 införde det s.k. indelningsverket då bönderna indelades i rotar omfattande några gårdar som 

ålades att hålla en soldat med torp och utrustning. I samband med detta försåg kronan befälen med 
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boställen vilka de var skyldiga att bebo, underhålla och bruka. Byggnaderna på boställena uppfördes 

efter ritningar fastställda i boställeförordningar, den äldsta från 1687 och den yngsta från 1836. 

Byggnadernas storlek och utseende varierade efter befälsgrad och efter rådande stilideal. Även civila 

ämbetsmän hade sina boställen, t.ex. häradshövdingen, kronofogden och länsmannen. 

Eskilsred i Seglora socken uppfördes 1853 som ett kaptensboställe. Gården är känd sedan 1397 och 

förlänades 1537 till fogden Nils Munk. Vid reduktionen drogs gården in till kronan som boställe till en 

löjtnant för att sedermera bli skattebefriad och förmedlad till säteri. Så småningom blev gården 

kaptensboställe och år 1769 innehades den av kapten Stjernsparre. År 1892 friköptes egendomen 

från kronan. 

På Fristad Hed, där Fristads folkhögskola idag huserar, finns ett fåtal militära byggnader bevarade. 

Fristad Hed var förläggningsort för Älvsborgs regemente 1797–1914. När regementet flyttade till 

Borås och Heden upphörde att vara förläggningsplats flyttades flera av de gamla byggnaderna. 

Överste- och majorsbostäderna finns dock kvar. Överstebostället lär enligt uppgift vara uppfört redan 

1817 medan de övriga är byggda på 1860-talet. 

 

Byggnader för förvaltning och offentlig verksamhet 
Till landsbygdens äldre offentliga byggnader kan räknas tingshus, gästgiverier, sockenstugor och 

sockenmagasin, fattigstugor och ålderdomshem samt skolbyggnader. 

Häradet har alltifrån medeltiden och till våra dagar utgjort grundenheten för lokal förvaltning och 

rättskipning. Under 1600-talet organiserades rättsväsendet i fastare former och statsmakten verkade 

för att särskilda tingshus skulle uppföras. För att underlätta resor och inkvartering fördes 

tingsförhandlingarna i många fall i närheten av eller i en gästgivargård. 

Tingsplatserna i Västergötland var fram till 1640 ambulerande. I Vedens härad finner man tidiga 

tingsställen i Örlanda (Borgstena socken) och Längjum (Fristads socken). På 1640-talet fick Vedens 

härad sitt första fasta tingsställe, Åsslätt i Fristads socken. På 1680-talet flyttades tingsplatsen till 

Borgstena kyrkby. Borgstena låg bra till ur kommunikationssynpunkt och här fanns även en 

gästgivaregård. 

Borgstena var tingsställe fram till 1835 då det ersattes av Borås. Tinget erbjöds lokaler i stadens 

rådhus som stod färdigt 1831. Detta rådhus var det fjärde i ordningen då staden drabbats av flera 

omfattande bränder. Ett nytt tingshus för Vedens härad uppfördes 1894–1895 och detta finns kvar 

idag, beläget på Södra Kyrkogatan. Tingshuset är uppfört i en tidstypisk nationalromantisk stil med 

tegelfasader och naturstensgrund. Tingshuset var i bruk till 1920. 

I Boråstrakten har det funnits ett nätverk av gästgiverier och skjutsstationer som ålagts att hålla 

hästar för skjuts samt mat och husrum för de resande. Gästgiveriförordningar kom bl.a. 1636 där det 

fastslogs att ”Ingen resande man skall må fördrista sig att rida Gästgivarens häst längre än till nästa 

gästgiveri”. Gästgiveriförordningar utfärdades även år 1651 och i samband med 1734 års lag. 

Gästgivargårdarna låg ofta längs de större vägarna, bl.a. utmed den medeltida landsvägen från 

Varberg till Skara t.ex. i Fristad och Borgstena. Gästgivargårdar fanns också i Sjömarken, Sandared i 

Sandhults socken samt i Falskog och Bytorp i Rångedala socken. I Sandared finns en f.d. gästgivargård 

från 1808 bevarad, belägen mitt i samhället. Byggnaden som är uppförd i timmer i två våningar har 

genomgått en del förändringar genom åren framförallt interiört men även en del exteriört. Trots 

detta besitter gästgivargården stora kulturhistoriska värden då den är bland de äldsta husen i 
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Sandhult. Bevarat från tiden som gästgiveri är bl.a. stenläggningen på framsidan av huset. Byggnaden 

fungerade som gästgivargård fram till mitten av 1800-talet.  

I äldre tid ombesörjdes landsbygdens kyrkliga och världsliga angelägenheter till stor del inom 

socknen. Det främsta organet för denna lokala självstyrelse var sockenstämman som funnits 

alltsedan medeltiden. Till sockenstämmans uppgifter hörde att anställa präst, klockare och 

kyrkoherde samt att upprätthålla kyrkotukten. Stämman hade dessutom ansvaret för ärenden av 

världslig art som att sörja för väg- och brobyggen och anställa sockenhantverkare. Under 1700-talet 

då särskilda sockenstugor torde ha blivit allmänna, tillkom alltfler uppgifter, såsom fattigvård, 

skolundervisning, brandstodsföreningar och sockenmagasin. Sockenstugorna var ibland förenade 

med fattigvårdsinrättningen men vanligare var att de fick inrymma den första skolundervisningen. 

Från och med 1862 års kommunallag som kom att ligga till grund för den nuvarande kommunala 

förvaltningen blev sockenstugan ofta säte för såväl kommunalstämma som kyrkostämma, vilka kom 

att ersätta den äldre sockenstämman. 

År 1757 utfärdades regler för inrättande av sockenmagasin. Genom att lägga undan spannmål under 

goda år skulle bönderna bättre klara de regelbundet återkommande missväxtperioderna. Långt ifrån 

alla socknar kom dock att uppföra sockenmagasin. De byggnader som byggdes placerades vanligtvis 

intill sockenstugan. Intill kyrkan i Rångedala finns ett gammalt sockenmagasin, Strömsdal. När det 

inte längre var behövligt för sitt ändamål på 1870-talet inrättades där en diversehandel. 

Under 1700-talet blev socknarnas försörjningsansvar gentemot de gamla och fattiga genom 

fattigstugor allt mer vedertaget, och staten ökade sin styrning. Befolkningstillväxten och 

landsbygdsbefolkningens proletarisering under 1800-talet gjorde fattigvårdsfrågan till ett 

betungande problem. De äldre fattigstugorna ersattes under 1900-talets första decennier i de flesta 

fall av nyuppförda ålderdomshem. Ett exempel på åldringsvårdens utveckling kan hämtas från 

Kinnarumma där fattigstugorna ersattes av ett ålderdomshem 1909. Genom en överenskommelse 

med Kinnarumma socken utgjorde Rydboholms fabriker ett eget fattigvårdssamhälle, dvs bolaget var 

skyldigt att försörja sina före detta anställda som inte kunde klara sig. Rydboholmsbolaget skänkte 

därför hemmanet Stenastorp till kommunen för att där uppföra en vårdanstalt. Ålderdomshemmet 

bestod av en byggnad i två våningar med 15 rum och hade plats för 10 pensionärer. På fastigheten 

fanns dessutom ladugård, hönshus etc. 

Ett annat exempel på filantropisk verksamhet är från Ljushults socken. Halla gård uppfördes 1825 och 

1879 köpte provinsialläkare Lorenz Friman gården. Han donerade den till Ljushults kommun för att 

de skulle använda den till fattiggård. Ålderdomshemmet som det senare bytte namn till var i bruk till 

1958 då ett nytt ålderdomshem byggdes i Sexdrega. 

Skolundervisningen sköttes fram till 1800-talets mitt av kyrkan. Den var inte obligatorisk och den 

undervisning barnen fick varierade i innehåll. 1842 genomfördes folkskolereformen som stadgade att 

alla barn skulle undervisas i katekesen, innanläsning samt räkning. Alla församlingar ålades dessutom 

att inom fem år upprätta minst en skola som borde vara fast. Ute i socknarna drog man sig dock i det 

längsta för att bygga speciella skolbyggnader och lät i stället undervisningen ambulera mellan olika 

gårdar. Liksom fattigvården var skolundervisningen indelad i rotar. Gingri församling köpte 1858 ett 

markområde och uppförde där den första folkskolan i socknen. Skolan var i bruk till 1949 då barnen 

flyttades till Fristads centralskola. 

I Viskafors donerade brukspatronen vid Viskafors herrgård 1 000 riksdaler som begynnelsefond till en 

skolinrättning. En sockenskola blev också inrättad men var tidvis nedlagd. Inte förrän 

folkskolestadgans tillkomst kom en mera ordnad undervisning till stånd. Folkskola uppfördes också 
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1898 och bekostades av Rydboholmsbolaget. Bolaget stod för alla kostnader kring skolan samt för 

lärartjänster. 

Efter folkskolereformens införande ökade antalet skolhus sakta men säkert i de olika skolrotarna. År 

1858 stadgades även om inrättande av särskilda småskolor, vilket mötte ett starkt motstånd från 

många socknar i landet. De första åren efter folkskolestadgans införande 1842 var skolan i Vänga 

ambulerande, liksom i så många andra småsocknar. 1859 uppfördes den första folkskolan och ett par 

år efter byggde man en småskola bredvid. Skolorna var i bruk till 1923 då ett nytt skolhus stod 

färdigt. 

Under 1800-talet ställdes krav på högre utbildning och genom 1849 års reform inrättades de statliga 

läroverken. Folkskolan var allmänbildande medan läroverken mer yrkesinriktade och 

universitetsförberedande. Efter 1850 utgav överintendentsämbetet samlingar med normalritningar 

för skolhus som tillgodosåg de pedagogiska och hygieniska kraven. På landsbygden kom dock folk- 

och småskolehusen ofta att följa den lokala byggnadstraditionen. 

I Borås kommun finns flera äldre skolbyggnader bevarade som speglar sin tids byggnadstraditioner. 

Välbevarade skolor av kulturhistoriskt värde finns bl.a. i Målsryd, Funningen, Seglora samt i Nordtorp. 

I Fristad finns en äldre skolbyggnad från 1861 som även fungerat som kommunalhus samt en 

centralskola från 1939 som tillsammans bildar en kulturhistoriskt värdefull skolmiljö. 

 

Folkrörelsernas byggnader 
Till folkrörelserna som växte fram under 1800-talets andra hälft räknas främst frikyrkorörelsen, 

nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och idrottsrörelsen. Ståndssamhällets upplösning och 

framväxten av industriella produktionsförhållanden under 1800-talet innebar en period av 

förändrade levnadsvillkor och nya idéströmningar. I de folkrörelser som tog form kunde människorna 

förenas i en ny intressegemenskap, i en gemensam religiös övertygelse, för nykterhetens sak eller för 

rösträtt och fackligt inflytande. Från början samlades de nya rörelsernas anhängare till möten i 

hemmen eller i provisoriska lokaler, men snart uppstod behovet av egna samlingslokaler. 

Missionshus, nykterhetslokaler och Folkets hus uppfördes. Idag utgör folkrörelsernas byggnader 

minnesmärken över en mer än hundraårig epok av samhällshistoria. Av den första generationen hus 

är en del redan borta, ett flertal finnas kvar, om än ombyggda och förändrade.  

Frikyrkligheten och väckelsen gjorde sitt insteg i socknarna runt Borås under 1800-talets andra hälft, i 

flera fall från 1870-talet och framåt. Frikyrkorörelsen har inte varit så stark som i andra delar av 

Älvsborg och i många socknar dröjde etableringen ända fram till 1920- och 1930-talen. Starkast har 

frikyrkorörelsen varit i den norra delen av kommunen med Fristads, Tämta, Sandhults och Bredareds 

socknar. I övriga socknar har statskyrkan dominerat. 

De äldsta missionshusen var ofta enkla med faluröd träpanel och vita sexdelade fönster. 

Rumsindelning, med en större och en mindre samlingssal och kök samt en mindre lägenhet för 

vaktmästare eller kringresande predikanter har förekommit allmänt. För att inrymma alla dessa 

funktioner har många missionshus byggts till i en eller flera etapper. 

Ett typiskt missionshus av det enkla slaget finns bevarat i Tärby socken. Missionsförsamlingen i Tärby 

bildades 1894 och de första mötena hölls i hemmen. Byggnaden som uppfördes 1901 innehöll från 

början en samlingssal med ett rum och kök. 1909 tillbyggdes missionshuset med ytterligare ett rum 

och kök.  
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Nykterhetsrörelsen hade sitt första genombrott på 1830- och 1840-talen genom Peter Wieselgren. 

Nykterhetsföreningar bildades runt om i södra Sverige, ofta på initiativ från prästen. Den tidiga 

nykterhetsrörelsen gick ofta hand i hand med väckelserörelsen. På 1870-talet började en ny och mer 

målmedveten nykterhetsrörelse, med starkare förankring att växa fram. 1879 hade 

godtemplarrörelsen, IOGT, fått fotfäste i Göteborg och anmärkningsvärt snabbt nådde den ut till de 

mest avlägsna bygder. Under 1900-talets första decennier uppfördes i de flesta socknar ordenshus 

och nykterhetsrörelsen nådde då sin höjdpunkt. I många socknar i Borås kommun var 

nykterhetsrörelsen den sammanslutning som blev starkast etablerad. 

I Transås söder om Borås uppfördes 1908 en IOGT-lokal, Fridenslund. Den fick en tidstypisk 

utformning med en enkel panelarkitektur med höga tvärpostfönster, veranda etc. I Viskafors 

startades 1903 en avdelning av nationaltemplarorden NTO med namnet Sven Eriksson. Avdelningen 

lades snart ner, men bildades på nytt 1909 i Rydboholm. 1926 byggdes ett ordenshus i Rydboholm. 

1945 byggde man till och ordenshuset innehöll nu en lägenhet om ett rum och kök, två samlingssalar, 

bibliotek, köksavdelning m.m. Lokalerna kom så småningom att upplåtas till andra organisationer och 

föreningar samt till teaterverksamhet. 

Uppförandet av arbetarrörelsens egna samlingslokaler startade i Sverige på 1890-talet. Fram till 1915 

uppfördes 200 Folkets hus i landet. Kopplingen mellan arbetarrörelsen och Folkets hus-rörelsen var 

tidigt stark men längre fram kom andra aktiviteter än de rent politiska att knytas till Folkets hus-

rörelsen. De senare aktiviteterna, såsom dans och biografverksamhet blev ett viktigt ekonomiskt 

tillskott till den lokala organisationen. Den enda Folkets hus-byggnad som uppfördes i kommunen 

förutom i Borås stad var i Aplared, Ljushults socken. Byggnaden stod klar 1938 och fick en för den 

tiden traditionell utformning. På grund av kärv ekonomi anordnade man bl.a. lokalrevyer, och Folkets 

hus-byggnaden i Aplared kom mer att få karaktär av medborgarhus och samlingssal. 

 

Egnahems- och villabebyggelse 
Under 1870-talet framträdde på skilda håll i landet de första exemplen på ett egnahemsbyggande 

understött av företag eller olika filantropiska stiftelser. Motiven för detta var blandade och 

omfattade såväl socialliberala som mer konservativt präglade strävanden. 1904 inrättades en statlig 

egnahemsfond som under en försöksperiod var avsedd att lämna bistånd till förvärv av 

jordbruksegnahem. Verksamheten inriktades i första hand på landsbygden och man upplät mark för 

att uppföra mindre bostäder och jordbrukslägenheter. 

Egnahem betyder ursprungligen mindre friliggande bostadslägenhet med eller utan åtföljande jord, 

där boningshuset beboddes endast av ägaren, vanligen en arbetarfamilj. Ofta låg egnahemmen 

tillsammans på markområden som lats upp i tomter från någon intilliggande gård. 

Egnahemsbyggandet understöddes också från företagens sida. Istället för att bygga hyreskaserner till 

sina arbetare upplät man på många håll företagsmark för egnahemsbyggande. De anställda kunde 

även få låna pengar av företaget. 

I Dalsjöfors uppförde man tidigt egnahemsbostäder till fabriksanställda. 1911 uppfördes det första 

egnahemmet som var av tvåfamiljstyp, i närheten av fabriken. Runt Dalsjöfors fabriker växte det 

sedan upp flera egnahemsområden på 1930–1940-talen. Rydboholmsbolaget var ända in på 1920-

talet ointresserat av egnahemsrörelsen och var ovilliga att avyttra mark. Bolaget ändrade dock 

attityd och började sälja tomter (1924). Egnahemsbyggandet startade försiktigt på 1930-talet för att 

öka på 1940-talet. I Rydboholm, Viskafors och Svaneholm uppfördes flera egnahemsområden. 
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Målsryd köpte konfektionsföretaget J.A. Pettersson upp jordbruksfastigheter i närheten av fabriken. 

Företaget styckade upp tomterna och både förmedlade och finansierade egnahemsbyggena.  
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Del II. Borås stads utveckling till och med 1900-talet 
 

Stadens grundläggande 
Borås stad grundades 1621 i området runt Torpa kyrka. Staden fick en stadsplan med 

rutnätsmönster, men det var först 1727 man började bygga efter rutnätsplanen, som hade utfärdats 

av Erik Datan. 1600-talets planläggning var strikt organiserad och lades ut utan att anpassas till den 

slingrande Viskan. I början av 1600-talet bestod Borås eller Torpa, som staden hette från början, 

endast av några få sammanbyggda hus med gavlarna vända mot gatan. Det var träbyggnader med 

taktäckning av halm eller spån. På 1700-talet bestod staden av cirka 400 tomter och Borås omgavs av 

ett stadsstaket med tullbommar vid Västerbro samt vid nuvarande Södra torget och 

Yxhammarsgatan. 

Borås har brunnit fyra gånger: 1681, 1727, 1822 och 1827. Efter den första branden fastställdes en 

officiell stadsplan som dock i princip var densamma som före branden. Efter branden 1727 

upprättades ytterligare en stadsplan som hade för avsikt att förbättra brandskyddet genom att räta 

ut och bredda en del gator. Carl von Linné berättar om staden Borås efter sitt besök 1746: ”Alla 

byggnader utom kyrkan och rådhuset var byggda av timmer mestadels i två våningar och jämnhöga. 

Husen var panelade och troligen bestrukna med rödfärg.” Inom den ursprungliga stadsplanens 

område finns idag endast en byggnad kvar på ursprunglig plats från tiden efter 1727 års brand. Det är 

Brännerigården i nuvarande kvarteret Elektra 8. På grund av sin brandfarliga verksamhet var 

byggnaden placerad en bit utanför övrig bebyggelse och nåddes därför inte av lågorna. Byggnaden 

ger idag en föreställning om hur husen såg ut på 1700-talet. Ytterligare en stadsgård från 1700-talets 

Borås finns bevarad, dock inte på ursprunglig plats, nämligen Nymanska gården som flyttades från sin 

plats vid nuvarande Krokshallstorget till Borås museum på Parkgatan på 1930-talet. 

År 1822 brann staden ner till grunden igen. Orsaken var dåliga brandskyddsredskap samt att Viskan 

hade frusit vilket gjorde det svårt att hämta vatten. Staden byggdes dock snabbt upp igen. Fem år 

senare, 1827, utbröt den fjärde och hittills sista stora stadsbranden i Borås historia. Hela staden 

brann ner, förutom kyrkan, prästgården, skolhusen, stadsfängelset samt ett trettiotal privathus. År 

1830 upprättades en ny byggnadsordning som skulle förhindra ytterligare brandkatastrofer. En gatu- 

och tomtreglering hade då redan införts 1827, som innebar att gator breddades och att nya öppna 

platser skapades. Gator som breddades var bland annat Yxhammarsgatan, Allégatan och Lilla 

Brogatan. Även Södra Strandgatan breddades och försågs med stenkajer och 

vattenhämtningsplatser. 

Borås ursprungliga delar var inte återuppbyggda förrän på 1850-talet. Bebyggelsen började vid den 

här tiden även att breda ut sig utanför rutnätsstaden. Sedan tidigare fanns här en bebyggelse som, 

förutom en del mindre industrier, bestod av fattighus och landerier. Landerierna var de förmögna 

Boråsbornas lantegendomar, en företeelse som förknippas med städer i Västsverige. I Borås finns 

idag byggnader från ett fåtal landerier bevarade. På det före detta regementsområdet ligger rester 

från två – Kristiansfält och Katrineberg – som båda är uppförda på 1820-talet. Vid Varbergsvägen 

söder om staden ligger ytterligare ett exempel, Lorensberg, vilket bebyggdes med en 

mangårdsbyggnad som stilmässigt ansluter till den så kallade ”Boråsdekoren” som skapades på 1830-

talet med klassicistiska fasaddetaljer som tandsnittsfriser, lunettfönster och halvvalmade sadeltak 

som kännetecknar empir- eller Karl Johanstilen som den också benämns. 
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Utformningen av bebyggelsen i 1800-talets Borås kom att styras av byggnadsordningen från 1830. 

Enligt denna fick trähus hädanefter inte vara högre än en våning, eller 7 ½ alnars höjd på två alnars 

stenfot. Bostadshusen fick inte sammanbyggas med stall eller fähus och vindar över boningshus fick 

inte inredas till förvaring av hö eller halmfoder. Byggnadsstadgan angav också riktlinjer av estetisk 

karaktär, till exempel skulle fönsterbågarna vara tre rutor höga och halvvåningsfönster skulle vara 

halvmåneformade. Borås stad fick på detta sätt ett mycket enhetligt utseende och behöll till stora 

delar sitt likformiga utseende fram till 1950-talets centrumsanering. Idag finns endast några enstaka 

exempel på denna typ av träbyggnader bevarade. Tre av dem ligger samlade vid Södra torget där 

Utfallska gården (också kallad Hemgården), Flaménska gården samt Strömqvistska gården ännu kan 

ge en bild av hur den förindustriella staden upplevdes. 

 

Stadens utveckling efter industrialiseringen 
Borås stad präglades ännu in på 1800-talets senare del helt av den låga träbebyggelsen. En ny 

byggnadsstadga från 1875 lättade en del på bestämmelserna. Hus av trä fick nu byggas i två våningar, 

samtidigt fick hus av sten fick byggas i fyra våningar. Ett exempel på hus uppfört i enlighet med 1875 

års byggnadsordning finns på fastigheten Freja 1 som idag är ett av stadens bäst bevarade trähus i 

två våningar. Fastigheten bebyggdes 1895 efter ritningar av Boråsarkitekten Lars Kellman och 

byggnaden präglas av en tidstypisk panelarkitektur. Kvarteret Freja är centralt beläget omedelbart 

utanför den äldre stadskärnan och det ingår tillsammans med det intilliggande kvarteret Frigga i 

stadens första planlagda utvidgning mot öster. 

I samband med byggnadsstadgan 1875 kom bestämmelser som sade att man endast fick uppföra hus 

av sten i stadskärnan. Detta ledde till att så gott som all nybyggnadsverksamhet i stadskärnan låg 

nere under en tid. I slutet av 1800-talet hade endast tio stenhus uppförts i staden. Ett av dessa var 

ett bostadshus i tre våningar uppfört 1886 i kvarteret Valhall i hörnet Åsbogatan–Sparregatan. Det 

kom i folkmun att kallas ”slottet”, sannolikt tack vare sin avvikande skala och placering i staden samt 

de påkostade fasaderna. Byggnaden utformades med ett klassicistiskt formspråk med en rikt 

dekorerad fasad där paradvåningarna markerats. En ny samhällsklass, borgerskapet, ville genom 

dessa ståndsmässigt utformade hus uttrycka sitt inflytande. Ett annat bostadshus i sten, som 

uppfördes på 1880-talet, ligger i kvarteret Perseus i hörnet Västerlånggatan–Lilla Brogatan vid 

Viskan. Denna byggnad har senare förändrats vid minst tre tillfällen, dels 1904 då den tillbyggdes i 

vinkel mot söder och dels vid ombyggnader 1919 samt 1936 då byggnaden fick dagens utseende. 

Från andra hälften av 1800-talet ökade industrialiseringen av Borås stad. Textilindustrins tillväxt efter 

bomullskrisen på 1860-talet, ångmaskinens införande som kraftkälla i industrin, samt järnvägen, var 

de pådrivande faktorerna. Järnvägsanknytningen till Herrljunga och västra stambanan år 1863 samt 

den direkta förbindelsen med Göteborg 1894 gjorde staden mer konkurrensmässig och i takt med 

kommunikationsförbättringarna ökade industrietableringarna. Fabriksanläggningarna uppfördes vid 

eller i nära anslutning till Viskan och utanför själva stadskärnan vid viktiga järnvägslinjer. 

Inflyttningen av ny arbetskraft ledde till att bostadshus började uppföras i anslutning till industrierna, 

ofta utanför stadsplanen. Nya arbetarstadsdelar växte upp i snabb takt och bland annat tillkom 

Norrbygärde, Lundby, Landala, Lidaholm och Daltorp. Verksamheter och bostadsbebyggelse 

blandades här, styrda endast av ägoförhållanden, befintliga vägar och kommunikationer. Bostäderna 

bestod vanligtvis av mindre flerbostadshus i trä, med lägenheter med ett rum och kök. Befolkningen 

hade från 1885 till 1905 tredubblats från 6 000 invånare till drygt 18 000. 
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Stadsplaneringen hade halkat efter den kraftiga befolkningsökningen och det ökade behovet av 

bostäder och samhällsservice. En ny stadsplan fastställdes år 1906 som formmässigt frigjorde sig från 

den strikta rutnätsplanen. Stadsplanen upprättades av stadsplaneraren P.O. Hallman som var 

Sveriges främste på området vid tiden. Hallman var i sin tur inspirerad av den österrikiske arkitekten 

Camillo Sitte, vars ideal utgick från den medeltida staden med vindlande gator, torg och mindre 

platsbildningar. Gatunätet och bebyggelsen skulle anpassas till terrängen, och med hjälp av 

stenmurar och träd skulle gatorna bli tilltalande och trivsamma stadsrum. Resultatet av detta 

nytänkande är tydligt bland annat i tidiga egnahemsområden i Borås som nedre Byttorp, Salängen 

och Erikslund samt delar av Nedre Norrmalm och Villastaden. Även andra stadsdelar, som exempelvis 

Parkstaden, utgör bra exempel på den tidens stadsplaneringsideal. 

Borås var också den första stad som införde utomplansbestämmelser för att få kontroll över 

bebyggelsen utanför det planlagda området. Dessa bestämmelser började gälla 1912 och innebar 

bland annat en maximering av hushöjderna till två våningar för trähus och tre för stenhus. 

 

Offentliga byggnader 
Förutom en mängd industrier och bostäder, uppfördes från slutet av 1800-talet en rad offentliga 

byggnader i Borås såsom sjukhus, skolor, järnvägsstation, nytt rådhus med mera. Dessa förlades i stor 

utsträckning strax utanför den gamla rutnätsstaden. En tydlig årsring i staden utgör det 

institutionsstråk som skapades i stadens östra delar och som ingick i den utvidgade stadsplanen från 

1878. 

Kyrka, skola och rådhus fanns redan på 1680-talet, men dessa ödelades likt alla andra byggnader i 

stadsbränderna. Det nuvarande rådhuset uppfördes som stadens sjätte i ordningen 1908–1910. Det 

ersatte en äldre trähusbebyggelse på den attraktiva platsen invid Stora torget. För ritningarna stod 

arkitektfirman Tengbom & Torulf, och byggmästarna Broberg & Björkqvist fick uppdraget att bygga 

huset. De tunga murarna består enligt tidens ideal av ”äkta material”,  i detta fall handslaget 

Börringetegel och Bohusgranit. Stilmässigt är byggnaden en tidig och mycket bra representant för 

den nationalromantiska arkitekturstilen. Byggnaden inrymde ursprungligen bland annat rådhusrätt, 

polismyndighet samt stadshus med alla därtill hörande funktioner, men används idag enbart som 

tingsrätt. 

Rådhuset uppfördes vid Stora torget, där man vid tiden runt sekelskiftet 1900 hade börjat uppföra 

byggnader av mer monumental karaktär och den äldre trähusbebyggelsen fick ge vika för den mer 

storstadspräglade arkitekturen med hus i tegel och sten. Även andra stadsrum förändrades i takt 

med att staden växte. Längs Västerlånggatan uppfördes ett antal bankbyggnader bland annat för 

Borås Enskilda Bank. Bankens huvudbyggnad ritades år 1894 av arkitekt Adrian C. Peterson och 

innehöll, förutom banklokaler och kontor, även Kungliga Telegrafstyrelsens verksamhet. Byggnaden 

utformades efter en för 1890-talet tidstypisk och representativ tegelarkitektur med maskinslaget 

tegel i olika färger och rundbågiga fönster. Den tillbyggdes kraftigt mot väster år 1915 efter ritningar 

av arkitekt Lars Kellman med en del som innehöll bland annat butiker, bostäder och kontor, samt 

biografen Olympia med 271 platser. Under 1910-talet utökades Västerlånggatans stenhusbebyggelse 

med Svenska Handelsbanken i kvarteret Merkurius och Telegrafstyrelsens byggnad i kvarteret 

Galatea. 

Bland offentliga byggnader ingår även skolorna. I Borås infördes lagstadgad folkskola 1847, endast 

fem år efter folkskolereformen. Tidigare ombesörjdes skolundervisningen av framförallt kyrkan och 

det finns uppgifter om att en så kallad barnskola ska ha funnits i Borås sedan 1630-talet. Den första 
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skolbyggnaden uppfördes 1847 i nuvarande Kv Carolus 4. Byggnaden står idag kraftigt ombyggd och 

används som bostadshus. Den har tidigare inrymt Borås Tidnings redaktion och tryckeri. 

Skolbyggnaden blev dock snart för trång och år 1880 uppfördes i kvarteret Nornan ett gemensamt 

skolhus för både småskola och folkskola, Caroliskolan. Kvarteret Nornan har en lång och händelserik 

byggnadshistoria där två stora skolbyggnader samt en gymnastiksal uppfördes mellan åren 1880 och 

1912. Den första stora slätputsade folkskolebyggnaden ritades av arkitekt A.F. Lignell och ansluter 

stilmässigt till tidens institutionsarkitektur. En andra folkskola uppfördes 1893–1894 efter ritningar av 

arkitekt Lars Kellman. Från 1907 kallades den Gustav Adolfsskolan. Ytterligare ett antal skolor 

uppfördes i Borås i början av 1900-talet, bland annat Norrbyskolan och Daltorpsskolan. 

Perioden vid slutet av 1800-talet samt tiden efter sekelskiftet 1900 utmärktes bland annat av de nya 

landvinningarna inom det tekniska området. För att manifestera den nya tidens tekniska och 

ekonomiska framåtskridande, gavs bland annat vattentorn och elektricitetsverk en särskilt omsorg 

vad gäller det arkitektoniska uttrycket. Borås före detta vattentorn, beläget i Kvarnbergsparken, är 

ett bra exempel på detta. Tornet uppfördes år 1900 efter ritningar av arkitekt Erik Josephson. 

Byggnaden utformades som ett medeltida försvarstorn, som skulle utstråla fasthet, historisk 

förankring och beständighet, vilket skulle associeras till den verksamhet som bedrevs. Idag är 

byggnaden en av stadens bäst bevarade institutionsbyggnader från en mycket expansiv tid. 

En annan företeelse som inrättades efter sekelskiftet 1900 var de så kallade fattiginrättningarna eller 

försörjningshemmen, vilka ersatte de gamla fattigstugorna. I Borås fanns fram till 1903 ett fattighus 

vid nuvarande Krokshallstorget. År 1902–1903 uppfördes den stora anläggningen Ramnalid, vars 

funktion ursprungligen var försörjningshem eller ”fattiginrättning”, men den ändrades senare till 

ålderdomshem. När fastigheten bebyggdes hade den ett helt lantligt läge utanför staden. Byggnaden 

har en tydlig institutionsprägel med monumentala tegelfasader som visar influenser från både 

klassicism och jugendstil. 

Bland de institutionsbyggnader som uppfördes i slutet av 1800-talet strax utanför den gamla 

stadskärnan, finns även den gamla lasarettsanläggningen som idag är fullmäktigehus. Den allra första 

lasarettsbyggnaden togs i bruk redan 1782, men förstördes i branden 1822. Sex år senare invigdes ett 

nytt lasarett på Bäckängen, på den plats där det nuvarande Kulturhuset ligger. Lasarettet blev dock 

snabbt otillräckligt och man beslöt bygga en ny anläggning i det intilliggande kvarteret Idun. 

Sjukhusanläggningen uppfördes år 1891–1893 efter ritningar av arkitekt Axel Kumlien från 

Stockholm. På den lummiga lasarettstomten uppfördes sammanlagt fyra byggnader: 

lasarettsbyggnad, ekonomibyggnad, portvaktsstuga och en isoleringspaviljong. En ny sjukpaviljong 

tillbyggdes mot norr år 1909, även den efter Kumliens ritningar. Trots ett flertal förändringar, både av 

funktioner och byggnader, är anläggningen idag lätt att placera i tid med sina mycket tidstypiska och 

monumentalt utformade fasader. 

 

Folkrörelsens byggnader 
Frikyrkorörelsen i Borås startade i början av 1870-talet, då Lutherska missionsförsamlingen bildades. 

Det första missionshuset uppfördes i Vassmaden söder om Borås, och 1883 byggdes ett missionshus 

på Norrbygärde. I kvarteret Frigga, beläget strax utanför själva stadskärnan, uppfördes två 

frikyrkolokaler: i hörnet mot Kungsgatan uppförde Lutherska missionskyrkan en kyrkobyggnad 1929 

och i det andra hörnet mot Sturegatan uppförde metodistförsamlingen en kyrkobyggnad 1902, ritad 

av Hans Hedlund. Den fick en utformning som präglades av den nygotiska stilen som blev populär på 

1890-talet i samband med de stora kyrkorestaureringar som Helgo Zettervall genomförde.  
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Nykterhetsrörelsen hade sitt genombrott på 1830- och 1840-talen genom Peter Wieselgren. 

Nykterhetsrörelsen i Borås har anor sedan 1880, då den första IOGT-logen bildades. Ett ordenshus 

uppfördes i kvarteret Korsnäbben uppe på Lugnet. Fastigheten bebyggdes 1888 av fyra 

nykterhetsloger, vilka gick samman för att realisera projektet. Den uppförda byggnaden gick senare 

under namnet Godtemplarhuset. Efter 1898 fanns även Borås Arbetarinstitutsförening i huset, som 

bland annat innehöll ett så kallat folkbibliotek och en konsertsal. Byggnaden om- och tillbyggdes år 

1920 efter ritningar av arkitekt Lars Kellman, då funktionen förändrades till tingshus. Huset är en av 

stadens äldsta bevarade stenbyggnader och en bra representant för tidens tegelarkitektur i Borås. 

Traditionen inom arbetarrörelsen att uppföra egna samlingslokaler startade på 1890-talet i Skåne. 

Fackföreningarnas hus i Kristianstad, inrymt i en ombyggd snickeriverkstad, brukar räknas som den 

första. I Borås bildades en Folkets husförening år 1899, och ett första Folkets hus invigdes 1901. Det 

bestod av en träbyggnad i 1 ½ plan, belägen på Sturegatan. Byggnaden innehöll en stor och två 

mindre möteslokaler samt en vaktmästarbostad på två rum och kök. Man lämnade byggnaden 1939 

då ett nytt Folkets hus stod färdigt. Här huserade sedan bland annat studentkåren innan byggnaden 

på slutet av 2010-talet kraftigt om- och utbyggdes för att inrymma ett kongresscenter. Anläggandet 

av folkparker kom också igång på 1890-talet, men var intensivast åren 1905–1910. Den äldsta 

byggnaden i Folkets park i Borås är folkteatern som uppfördes 1924–1925 efter ritningar av 

Boråsarkitekten Albin Lönnqvist. Intill denna byggnad låg fram till 2019 Rotundan, en danslokal 

uppförd omkring 1960 i funktionalistisk stil. 

 

Egnahems- och villabebyggelsen 
Åren efter sekelskiftet 1900 uppstod i Sverige en egnahemsrörelse. Den syftade bland annat till att 

motverka emigrationen samt att fånga upp de politiskt uppvaknande arbetarna och därmed 

motverka revolutionära strömningar. Den statliga egnahemskommittén skrev bland annat att: ”En 

bofast, självständig arbetarstam bildar alltid ett tryggt och pålitligt element i samhället.” 

Myndigheter och industrins ledare förstod att de var tvungna att erbjuda arbetarna goda 

bostadsförhållanden för att långsiktigt säkra deras tjänster. Man agerade därför gemensamt och 

köpte in markområden utanför stadskärnan och reserverade dessa för framtida 

egnahemsbebyggelse. 

I Borås bildades 1907 föreningen Egna hem i Borås som introducerade egnahemslånen i staden. Det 

gick dock trögt för föreningen att sälja tomter och man inledde därför ett samarbete med järnvägen, 

som medverkade till att tomterna såldes till järnvägspersonal. Exempel på detta finns främst i 

kvarteret Dalbomslyckan på Nedre Norrmalm. År 1914 bildade några industriidkare AB Egna hem i 

Borås, i vilket staden tecknade aktier. Bolagets syfte var att för stadens arbetarfamiljer ”underlätta 

uppförandet av så kallade egnahem”, det vill säga att förmedla lån och även att kostnadsfritt lämna 

ut byggnadsritningar. Dessa var utförda av arkitekt John Åkerlund och kom att omfatta 25 olika 

hustyper. Under och efter första världskriget bebyggdes främst Salängen men även delar av Erikslund 

med dessa hus. 

På 1930-talet kom funktionalismens idéer även att slå igenom i stadsplaneringen. Stadsarkitekt 

Harald Ericson gjorde på 1930-talet typritningar till småhus, som i regi av stiftelsen ”Egna hem för 

barnrika familjer i Borås”, byggdes på Sjöbo, Erikslund och Trandared. I kvarteret Taggsvampen på 

Sjöbo finns ett så kallat småhus från 1935 bevarat. Huset, som ansluter till en enkel funktionalistisk 

stiltradition, har endast genomgått mindre förändringar och är idag ett av mycket få som bibehållit 

sitt ursprungliga uttryck. Vid samma tid uppförde HSB flerfamiljshus av lamelltyp i kvarteret 

Erikslund, ritade av arkitekt Sven Wallander. Husen kallades ”solgårdar” vilket förekommer på ett 
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flertal platser i Sverige. Funktionalismens stadsplaner karaktäriseras av öppna kvarter där husen 

frigör sig från gatulinjen. Man orienterade istället husen för att kunna tillgodose nya krav på soliga 

och luftiga bostäder. 

Stadsdelen Göta planlades också i funktionalistisk anda vid mitten av 1940-talet av stadsarkitekt 

Harald Ericson och stadsingenjör Bärnhard Sandström. Det var den största sammanhängande 

flerfamiljsbebyggelse som dittills planlagts i Borås. Stadsdelen bebyggdes av AB Bostäder och blev 

studieobjekt för besökare från Sverige och övriga Norden. Även den sydvästra delen av Göta 

bebyggdes och planlades i funktionalistisk anda. I kvarteret Poppeln 4 finns idag ett flerbostadshus 

som är ett bra exempel från tiden. Det byggdes 1937–1938 av och för AB Byggnadstjänst efter 

ritningar av arkitekt Nils Sörensen och ansluter stilmässigt till funktionalistiska stilideal med enkla 

slätputsade fasader. Lägenheterna består av 1–3 rum och kök. Byggnaden har endast genomgått 

enstaka förändringar och står idag ovanligt välbevarad, med bland annat originalfönster samt 

entréparti och trapphus i ursprungligt skick. 

Funktionalistiska ideal spreds också till industriområden och industribebyggelse. Vid Centralbrons 

norra fäste, i stadsdelarna Norrby och Parkstaden, planerades och uppfördes ett antal 

fabriksbyggnader helt efter funktionalistiska ideal både vad gäller stadsplaner och byggnadernas 

stildräkt. Idag återfinns här i stort välbevarade anläggningar som uppförts för stora 

konfektionsföretag som till exempel Ahremarks, Bröderna Magnusson, Oscar Jacobson och Elit Trikå. 

Textilindustrin var under 1940- och 1950-talen i ständigt behov av ny arbetskraft och ett sätt att 

locka hit arbetare var att kunna erbjuda bra bostäder. Den stora inflyttningen innebar bland annat att 

delar av stadsdelen Hedvigsborg kunde bebyggas på spekulation av byggmästare Arvid Pelin vilken 

senare sålde husen till textilarbetare som bildade bostadsrättsföreningar. Även företag som Algots 

köpte ett stort antal flerbostadshus i denna stadsdel. Bra exempel finns idag i kvarteret Kostern vilket 

uppfördes 1945–1946, av byggmästare Arvid Pelin. Hyreshusen här innehöll lägenheter om 1 eller 2 

rum och kök. 

I slutet av 1940-talet började nya idéer vinna gehör när det gällde stadsplanering. Man började 

uppföra så kallade grannskapsenheter. Dessa skulle vara självförsörjande med eget centrum med 

affärer, banker, bibliotek och samlingslokaler. Stadsdelen Sjöbo byggdes på 1950-talet ut som en 

grannskapsenhet och runt Sjöbo torg uppfördes butiker, bibliotek och biograf. Det stora punkthuset 

vid Sjöbo torg uppfördes år 1957 av det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder. Som avslutning på 

byggnadsprogrammet kring torget ritade arkitekt E. Gustafsson en byggnad som kan sägas bestå av 

två delar, dels ett högt skivhus i sju våningar innehållande lägenheter om 2–3 rum och kök och dels 

en lägre del innehållande biblioteksfilial, biograf samt studie- och samlingslokaler. Andra välbevarade 

exempel på bostadsbebyggelse i stadsdelen finns i kvarteren Musseronen och Kragskivlingen. 

Under 1940-talet började monteringsfärdiga hus alltmer vinna insteg på villamarknaden. I Borås 

hittar man exempel på detta i stadsdelen Dammsvedjan som är ett typexempel på ett område där 

dessa en- och tvåfamiljsvillor uppfördes. Området planerades efter  samma grannskapsenhetsideal 

som Sjöbo, men i detta fall även med småhus grupperade runt gemensamma ytor. Exempel på 

välbevarade småhus finns i kvarteret Selen och Stigbygeln. 

På 1960-och 1970-talet uppfördes, som i de flesta andra städer i Sverige, bostadsområden i det så 

kallade miljonprogrammets anda. Storskalig bebyggelse med tolvvånings punkthus blandat med 

kedjehus och radhus, uppfördes bland annat på Hässleholmen och Hulta. Samtidigt uppfördes på 

Trandared, Hestraklint och i Brämhult villaområden med enfamiljshus och grupphus.  



Bilaga 2 till missiv 

36 
 

En senare genomförd utbyggnad av bostadsbebyggelse i Borås stod färdig 1994, då området Hestra 

Parkstad färdigställdes. Nordiska arkitekter fick här i uppdrag att utforma fyra bostadskvarter, och ett 

områdescentrum, med individuellt utformade hus med varierande hustyper, former och färger. 
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Inledning
Dessa riktlinjer redogör för hur kulturmiljövårdens intressen ska hanteras i Borås Stad och utpekar 
vilka delar av det byggda kulturarvet som ska tas särskild hänsyn till i samhällsbyggnadsprocessen. 
Utgångspunkt tas i de hänsynstaganden till värdefulla kulturmiljöer som anges i Borås Stads 
Översiktsplan:

• Skydda enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer med kulturhistoriskt värde mot 
åtgärder som påverkar det kulturhistoriska värdet negativt. 

• Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och 
utformning av ny bebyggelse och anläggningar.

• Skydda kulturhistoriska värdefulla stads- och landskapsmiljöer från åtgärder som 
försämrar upplevelsen av, och tillgängligheten till dessa.

• Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom eller i anslutning till 
bebyggelse- eller landskapsmiljöer med kulturhistoriska värden ska påverkan 
på värdena bedömas. Vid behov ska fördjupade utredningar genomföras för att 
säkerställa att utpekade värden inte går förlorade utan istället bevaras och berikas. 

Syfte
Styrdokumentet ska skapa tydligare utrymme för kulturmiljöfrågor inom ramen för 
samhällsbyggnadsprocessen. Utgångspunkten i den kommunala samhällsplaneringen ska 
vara att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ses som förutsättningar och resurser 
vid planering, byggande och förvaltning av den fysiska miljön. Utvecklingen i kommunen 
ska präglas av medvetenhet om de kvaliteter och värden som de befintliga miljöerna besitter. 

Riktlinjernas och kunskapsunderlagets vidare syfte är att sprida kännedom om värdefulla 
kulturmiljöer i Borås kommun samt att främja att dessa skyddas, används och utvecklas. 
För att åstadkomma detta behövs ett proaktivt arbete i form av kunskapsuppbyggnad och 
kunskapsspridning inom den kommunala verksamheten, men även hos allmänheten och 
fastighetsägare.

Riktlinjer för arbete med kulturhistoriska värden i 
samhällsbyggnadsprocessen 
Riktlinjerna ska i första hand användas i kommunens samhällsplanering och för handläggning 
av bl.a. bygglovsärenden, men är även ett viktigt kunskapsunderlag för kommuninvånarna 
i stort. De ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar förvaltning av kulturvärden. 

De värdefulla kulturmiljöer som här utpekas ska inför exploatering betraktas som områden där 
det vid behov ska göras fördjupade studier, i syfte att ta fram vägledande rekommendationer 
för hur kulturvärdena säkras och berikas. Motsvarande ska även gälla för kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader som inte bildar hela miljöer. Utpekade miljöer och byggnader är skyddade 
mot förvanskning i enlighet med Plan- och bygglagen (8 Kap 13 §).

Vid upprättande eller revidering av detaljplaner och liknande handlingar som innefattar 
utpekade kulturmiljöer, ska skyddet av befintliga kulturhistoriska värden ingå som ett av 
planens uttalade syften. 
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Värdefulla kulturmiljöer i Borås kommun
Med kulturmiljö avses en miljö som genom tiderna formats av människor – alltifrån byggnader, 
broar och murar till odlingslandskap och hela tätorter. Det kulturhistoriska värdet kan baseras 
på exempelvis ålder, byggnadsteknik eller funktion. Kulturmiljöer besitter även estetiska, 
pedagogiska och upplevelsemässiga värden och bidrar till en varierad och god livsmiljö. 
Kulturmiljön är i sin tur en central del av vårt kulturarv. Nedan presenteras 66 kulturmiljöer 
med höga kulturhistoriska värden. I Bilaga 1 ges mer utförliga beskrivningar av respektive 
kulturmiljö (inkl. kartor).

Kulturmiljöerna som här lyfts fram ska ses som goda exempel vid hantering av liknande 
områden som inte ingår i det här underlaget. I urvalet har en mångfald av typer av kulturmiljöer 
eftersträvats. Urvalsgrunderna påverkas även över tid av förändringar i kulturmiljövårdens 
syn på vad en kulturmiljö bör innehålla. Även om en miljö eller byggnad inte upptas i denna 
fördjupning kan den ändå besitta kulturhistoriska värden. 

Utöver hela miljöer finns ca 1 250 enskilda byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla (varav 
många ingår i en kulturmiljö, men långt ifrån alla). Sammanställningen över kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader bygger på ett fortlöpande inventeringsarbete av tjänstepersoner på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med Kulturförvaltningen och ändras i takt med 
att byggnadsbeståndet förändras. 

I Borås kommun finns även tre byggnadsminnen (Borås Centralstation, biografen Röda 
Kvarn och Seglora gamla prästgård) samt två riksintressen för kulturmiljövård (Rydboholms 
industrimiljö och fornlämnings- och odlingslandskapet Fristad-Gingri).

Kulturmiljöer i staden Borås

1. Äldre rutnätsstaden. Området omfattar Borås äldsta delar med den äldre rutnätsstaden 
planerad efter den senaste branden 1827. Gatu- och kvartersstrukturer finns bevarade från 
den tiden, bl.a. en av landets första genomförda gator av esplanadtyp. Inom området finns 
ett relativt stort antal kulturhistoriskt värdefulla byggnader från 1690-tal fram till ca 1960 
bevarade. Bland annat tre av de handelsgårdar som utformades efter 1830 års byggnadsordning 
och som fram till ca 1960 var kännetecknande för Borås. I området finns dessutom ett flertal 
kulturhistoriskt värdefulla broar över Viskan, bl.a. vid Södra torget och Krokshallstorget.

2. Kv. Ålgården och Armbåga. Område vid Viskan som innehåller Borås stads äldsta industrimiljö 
med en f.d. kvarnbyggnad från 1853 samt två av stadens bäst bevarade industrianläggningar från 
tiden runt sekelskiftet. Industrianläggningarna är båda goda representanter för textilindustrins 
och arkitekten Lars Kellmans typiska och välartikulerade tegelarkitektur.

3. Kv. Tekniska elementarskolan. Miljön omfattar tre skolbyggnader från olika tidsperioder 
som är förknippad med Borås utveckling till ledande textilindustristad. Det kulturhistoriska 
värdet baseras på anläggningens stora centrala betydelse för stadens historia och utveckling 
samt av en som helhet bevarad bebyggelse. Den ursprungliga huvudbyggnaden är sannolikt 
stadens äldsta stenbyggnad förutom Carolikyrkan.

4. Kv. Idun, Nornan, Freja m.fl. Området ingår i den utvidgade rutnätsplan som genomfördes 
1878 som en följd av Borås starka utveckling i slutet av 1800-talet. Kvarteren innehåller 
anläggningar av kulturhistoriskt värde från 1880-tal och framåt som representerar stadens 
historiska utveckling. Området utgör som helhet en tydligt avläsbar ”årsring” i staden och 
innehåller några av Borås bäst bevarade och enhetliga kvarter.
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5. Kv. Astern, Blåklinten, Makrillen och Kamelian. Industriområde vid Viskan av högt 
byggnads- och arkitekturhistoriskt värde som bl.a. visar vattnets och järnvägens betydelse 
som lokaliseringsfaktor. I området finns idag industribyggnader som representerar och ger 
en bra bild av textilindustrins expansion och utveckling från de första 1880-tals fabrikerna 
till 1960-talet. Karaktäristiskt för området är främst gula tegel- eller putsfasader i olika och 
för sin tillkomsttid typiska byggnadsstilar.

6. Gamla Kristineberg, Furuberg. Det f.d. bostadshuset från 1897 är idag ett av mycket få 
bevarade exempel på tidig utomplansbebyggelse som växte upp utanför den äldre stadskärnan 
i samband med stadens starka expansion. Enligt de utomplansbestämmelser som utfärdades 
1912, som Borås var först med i landet, uppfördes i slutet av 1920-talet ett flertal tidstypiska 
och välbevarade hus av egnahemstyp som idag tillmäts stora kulturhistoriska värden.

7. Östra Parkstaden. Parkstadens östra delar är byggda med representativt utformade villor 
och flerfamiljshus från tiden kring sekelskiftet och fram till 1930. Området är planlagt enligt 
den tidens villastadsideal med hänsyn taget till topografi och växtlighet. I området dominerar 
de putsade husen från 1910-1920-talen, men det finns också ett flertal byggnader bevarade 
från 1900-talets början som representerar sekelskiftets panelarkitektur. Området besitter stora 
miljöskapande värden genom sin välbevarade karaktär.

8. Västra Parkstaden. Parkstadens västra delar är byggda med en- och tvåfamiljsvillor och 
flerbostadshus från tiden efter sekelskiftet och fram till 1935. Området är planlagt enligt den 
tidens trädgårdsstadsideal med hänsyn taget till topografi och växtlighet. De ljusa, putsade 
fasaderna dominerar intrycket vilket bidrar till att karaktären bevarats trots att detalj- och 
fasadförändringar splittrar helheten något.

9. Centrala och nordöstra Villastaden. Villastaden utgör idag ett gott exempel på den typ 
av villastadsdelar som på många håll i landet växte upp i anslutning till stadskärnornas slutna 
bebyggelse strax efter sekelskiftet. Villastaden stadsplanelades 1906 och utgjorde huvudsakligen 
en utvidgning av gatunätet till den gamla rutnätsplanen i stadskärnan. I området uppfördes 
vid sekelskiftet ett flertal representativa flerfamiljshus av villakaraktär. Karaktäristiskt för 
området är framför allt ljusa putsade fasader och relativt stora trädgårdar samt senare tillkomna 
byggnader från 1930-1940-talet, vilka i flera fall är stilmässigt utpräglade och därmed gör 
bebyggelsemiljön läsbar.

10. Västra Villastaden. Villastaden utgör idag ett gott exempel på den typ av ”villastadsdelar” 
som på många håll växte upp i anslutning till stadskärnornas slutna bebyggelse strax efter 
sekelskiftet. Villastaden stadsplanelades 1906 och utgjorde huvudsakligen en utvidgning av 
gatunätet till den gamla rutnätsplanen i stadskärnan. I området uppfördes vid sekelskiftet ett 
flertal representativa flerfamiljshus av villakaraktär. Karaktäristiskt för området är framför 
allt förträdgårdarna framför såväl mindre som större byggnader samt bevarade gårdshus vilka 
ger ålderdomlig prägel åt bebyggelsestrukturen.

11. Kv. Berguven och Örnen. Egnahems- och villaområde stadsplanelagt efter tidens 
trädgårdsstadsideal med svängda gator och platsbildningar. Välbevarade byggnader från 
1910–1920-tal representerar de arkitekturstilar som var rådande vid tiden.

12. Skogsryd och Frufällan. Sommarvillaområde uppfört av välbärgade, naturromantiskt 
influerade boråsare vid sekelskiftet, som en följd av järnvägens framdragande. Villabebyggelsen 
uppfördes efter ritningar av kända Boråsarkitekter och utformades bl.a. med influenser från 
jugend, nationalromantik och engelsk villastil.



13. Kv. Serapis, Vesta m.fl. Området söder om den gamla rutnätsstaden började bebyggas 
med industrier redan i mitten på 1800-talet. Dessa ersattes under främst 1930- och 1940-talet, 
när området utvecklades till en av centralpunkterna i industristaden Borås. Området speglar 
olika expansionsfaser i textilindustrin och postorderverksamheten. Viktiga symbolvärden 
finns bl.a. i kvarteren Uranus 2 och Vulkanus 16, där de två hörntornen förmedlar den tidens 
dynamik och framåtanda.

14. Stadsdelen Göta med Kv. Sardellen, Rödingen, Piggvaren och Petersberg. Villaförort 
bebyggd med representativa villor främst avsett för högre befäl vid det då nyuppförda Älvsborgs 
regemente. Välbevarade byggnader från 1910–1920-tal som representerar de arkitekturstilar 
som var rådande vid tiden.

15. Kvarteren runt Hasselbacksgatan. Området karaktäriseras av äldre gatu- och 
kvartersstrukturer som uppvisar drag av en oreglerad och ”organiskt” framvuxen stadsplan. 
Bebyggelsen utgörs av byggnader från 1800-talet fram till 1970 med tyngdpunkten på 1910–
1920-tal.

16. Salängen. Ett av Borås första egnahemsområden byggt från 1915 efter ritningar av bl.a. 
John Åkerlund. I området finns en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar 
tidens ideal med oregelbundna, terränganpassade gator och gröna platsbildningar. De i stort 
sett intakta byggnadsvolymerna i kombination med inhägnader, tomtindelning, uppvuxna 
trädgårdar m.m. ger en bra bild av hur området ursprungligen planerades och gestaltades.

17. Skogstomtsparken. Egnahemsområde planerat efter trädgårdsstadsideal med svängda 
gator och platsbildningar. Bebyggelsen grupperar sig runt bl.a. Skogstomtsparken där egnahem 
uppfördes mellan åren 1929–1931 med fasader enligt den tidens klassicistiska ideal.

18. Nedre Byttorp. Egnahemsområde stadsplanelagt efter trädgårdsstadsideal med svängda 
gator och platsbildningar. Bebyggelsen uppfördes från 1924 och framåt, bl.a. efter ritningar 
av John Åkerlund, och fick en för staden och tiden typisk utformning.

19. Erikslund. Egnahemsområde uppfört i två perioder åren 1917–1928 och 1934–1940. 
I den norra delen karaktäriseras typhusen av ljusa putsfasader medan de funktionalistiska 
byggnaderna i söder har liggande träpaneler. Inom området finns en väl sammanhållen gatu- 
och kvarterstruktur som speglar tidens planeringsideal med oregelbundna, terränganpassade 
gator och mindre platsbildningar.

20. Nedre Norrmalm. Egnahems- och flerbostadshusområde uppfört i huvudsak på 1920- 
till 1930-talet med inslag av yngre och äldre byggnader. Stilmässigt ansluter egnahemmen 
och hyreshusen till 1920-talsklassicismen, men i området finns även enstaka representativa 
villor. Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvarterstruktur som speglar tidens 
planeringsideal med oregelbundna, terränganpassade gator och mindre platsbildningar.

21. Kv. Cedern och Vävaren. Område med stora friliggande industribyggnader från 1930-
talet som representerar några av stadens bäst bevarade fabriksbyggnader i funktionalistisk stil. 
Inom området finns också stadens enda kvarvarande fabriksbyggnad i trä samt en skolbyggnad 
från 1955, vars volym och formspråk väl ansluter till industribebyggelsen.

22. Stadsdelen Göta. Område med flerfamiljshus uppförda från mitten på 1930-talet till 
mitten på 1950-talet. Bebyggelsen som består av friliggande lamellhus är placerad enligt den 
tidens funktionalistiska stadsplaneideal med ”hus i park”, vilka orienterats i den kuperade 
terrängen efter tidens tankar om ljus och luft.
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23. Bergdalen. Område med flerfamiljshus och enstaka villor uppförda från mitten på 1930-
talet och ett tiotal år framåt, utformade efter den tiden arkitekturideal. Stadsplanen har utgått 
från tidens funktionalistiska planeideal med ”hus i park”, vilka orienterats i den kuperade 
terrängen efter tidens tankar om ljus och luft.

24. Vendelshöjdsgatan. Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås mest sammanhållna miljöer 
i funktionalistisk stil, och byggnaderna tillmäts både arkitekturhistoriska, samhällshistoriska 
och socialhistoriska värden.

25. Villabergsgatan, Kv. Fjällvråken, Östermalm. Bebyggelsemiljön anses vara en av 
Borås mest sammanhållna miljöer i funktionalistisk stil, och byggnaderna tillmäts både 
arkitekturhistoriska, samhällshistoriska och socialhistoriska värden.

26. Centrala Norrmalm. Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås mest sammanhållna 
miljöer i funktionalistisk stil från 1930- och 1940-talen.

27. Villabebyggelse vid Hybergsvägen, Brämhult. Bebyggelsemiljön anses vara en av Borås bäst 
sammanhållna miljöer i funktionalistisk stil och byggnaderna tillmäts både arkitekturhistoriska, 
samhällshistoriska och socialhistoriska värden.

28. Kv. Brigantinen, Hedvigsborg. Bostadsområde med flerbostadshus som utgör ett bra 
exempel på de funktionalistiska arkitektur- och stadsplaneideal som rådde vid den tiden. 
Bebyggelsemiljön har också samhällshistoriska och socialhistoriska värden då den representerar 
textilarbetarnas boendevillkor under 1940-talet.

29. Kv. Kaggen, Kostern m.fl., Hedvigsborg. Bostadsområde med flerbostadshus som 
utgör ett bra exempel på de funktionalistiska arkitektur- och stadsplaneideal som rådde vid 
den tiden. Bebyggelsemiljön har också samhällshistoriska och socialhistoriska värden då den 
representerar textilarbetarnas boendevillkor under 1940-talet.

30. Kv. Ketchen, Kanoten m.fl, Hedvigsborg. Område med villabebyggelse och lamellhus 
från 1940- och 1950-talen. Den välbevarade villabebyggelsen är goda representanter för de 
arkitekturideal som var förekommande vid den tiden och tillmäts både arkitekturhistoriska 
och byggnadshistoriska värden.

31. Dammsvedjan. Område med villabebyggelse från 1950-talet planerat enligt den tidens 
stadsplaneideal med s.k. grannskapsenheter. De välbevarade villabyggnaderna utgör goda 
representanter för de arkitekturideal som var förekommande vid den tiden och tillmäts både 
arkitekturhistoriska och byggnadshistoriska värden.

32. Tullen. Område med trevånings lamellhus grupperade runt en centrumbildning enligt den 
tidens stadsplaneideal med s.k. grannskapsenheter. Lamellhusen har en tidstypisk utformning 
med enkla tegelfasader och sparsmakade detaljer.

33. Sydvästra Sjöbo. Egnahemsområde med småstugor i den västra delen av Sjöbo. Typhus 
uppförda efter funktionalistiska ideal byggdes efter ritningar av förre stadsarkitekten Harald 
Ericson i mitten på 1930-talet. Området besitter samhälls- och socialhistoriska värden som 
en del i egnahemsrörelsen.

34. Sydöstra Sjöbo. Område med trevånings lamellhus och högre punkthus grupperade 
enligt den tidens stadsplaneideal med s.k. grannskapsenheter. Lamellhusen har en tidstypisk 
utformning med enkla tegelfasader och sparsmakade detaljer.

Borås Stad  |  Riktlinjer för kulturmiljövården            7



8 Borås Stad  |  Riktlinjer för kulturmiljövården

35. Centrala Sjöbo. Område med trevånings lamellhus och högre punkthus samt stadsdelens 
centrumbildning, tidstypiskt gestaltat och planerat enligt tidens ideal med s.k. grannskapsenheter. 
Byggnaderna har en tidstypisk utformning med enkla tegel- och putsfasader och sparsmakade 
detaljer.

36. Sjöbo sommarstad. Området är beläget i nordvästra delen av Sjöbo invid Viskans och 
Öresjös stränder. Totalt 120 stugor uppfördes efter 1944 då föreningen Borås Koloniträdgårdar 
bildades. Området är som helhet välbevarat och står idag som ett dokument över den tid då 
begreppet fritid fick en allt mer central betydelse i vanligt folks liv. Området besitter såväl 
byggnads- som samhälls- och socialhistoriska värden.

37. Industrilandskapet, Norra centrum. Området omedelbart norr om den äldre rutnätsstaden 
innehåller stadens som helhet bäst bevarade industrikvarter. Den i flera fall stilmässigt utpräglade 
bebyggelsen, som är uppförd från 1860-talet och fram till 1960-talet, speglar på ett bra sätt 
textilindustrins expansion och utveckling under perioden. Området utgör ett av de fundament 
som dagens Borås vilar på och dess betydelse för förståelse av staden kan inte nog understrykas.

38. Villabebyggelse kring Tyllgatan, Brokadgatan m.fl., Brämhult. Bebyggelsen utgörs av 
38 välbevarade och tidstypiska enbostadshus uppförda 1969–1974. Villorna grupperar sig på 
ett tidstypiskt sätt utmed Tyllgatan, Brokadgatan, Satingatan, Sammetgatan och Sidengatan. 
Området uppvisar en sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som speglar tidens planerings- 
och bostadsideal.

39. Grupphusbebyggelse i kvarteret Hestrahem vid Glimmerplan, Hestra. Småhusområde 
uppfört 1969 i tidstypisk arkitektur. Området har en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur 
som speglar tidens planerings- och bostadsideal. Området är idag ovanligt välbevarat där 
flertalet byggnader endast har genomgått förändringar på detaljnivå. Bebyggelsen utgörs av 
56 så kallade atriumhus och grupperar sig på ett tidstypiskt sätt invid Glimmerplan.

40. Hestra Parkstad, utställningsområdet för Nordisk Bostadsutställning. Bebyggelsen 
omfattar utställningsområdet för den Nordiska Bostadsutställningen som uppfördes 1991-
1993. I Hestra Parkstad fick naturen bestämma ramförutsättningarna för bebyggelsen, vilket 
resulterat i en arkitektur i samklang med det gamla kulturlandskapet. Odlingsmark omsluter 
idag bebyggelsen och skapar en sammanhållande helhet.

41. Grupphusbebyggelse, Kryddhyllan, Sparsör. Välbevarat småhusområde med ett 60-tal 
friliggande villor, uppfört 1970-1973 med väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur som 
speglar tidens planerings- och bostadsideal. Bebyggelsen karaktäriseras av till stora delar 
välbevarade byggnader där ursprungliga mörkt brunröda tegelfasader med ljusa fogar bevarats.

Kulturmiljöer utanför staden
1. Fristad och Gingri socknar, kulturlandskap med lång agrarhistorisk kontinuitet. 
Området utgörs av ett öppet odlingslandskap med fornlämningsmiljöer som avspeglar en 
lång kontinuerlig bebyggelsehistoria. Den äldre bebyggelsen är koncentrerad till höjdryggarna 
vilket är typiskt för det sydsvenska höglandet. På en av höjdryggarna ligger Fristads kyrka med 
prästgård och på den andra ligger Gingri gamla by, tillika kyrkplats. Längs Viskans dalgång 
finns bevarat spåren av några av de industriella näringar som uppstod framför allt från slutet 
av 1800-talet, t.ex. Mölarps, Kröklings och Risbro kvarn, Borås Spetsfabrik och Lövås såg. 

2. Rölle, Dannike socken. Ett av kommunens värdefullaste odlingslandskap med välbetade 
hagar, småskalig odling, fornåkrar och hackslått. Området brukas i dag med traditionella 
brukningsformer och här finns idag en värdefull flora knuten till hackslåtten. I miljön finns 
kulturhistoriskt värdefulla gårdsmiljöer, varav två ligger väl samlade med ekonomibyggnaderna 
runt en gårdsplan.
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3. Finnekumla by och Rångedala by, Rångedala socken. Kulturlandskap med lång 
bebyggelsekontinuitet. Här finns fornlämningar från sten-, brons-, och järnålder. Dessutom 
finns ett flertal odlingsrelaterade spår som t.ex. odlingsrösen och stensträngar i det välhävdade 
landskapet . I Finnekumla by finns en äldre struktur som byn såg ut före 1800-talets omvälvningar. 
I Finnekumla finns flera gårdsanläggningar uppförda i huvudsak efter laga skifte som besitter 
kulturhistoriska värden. Området omfattar även Rångedala kyrka med f.d. prästgård och 
komministerbostad.

4. Bymiljöer i Vänga, Vänga socken. Sockencentrum sedan tidig medeltid. Byarna Vänga, 
Vängtorp och Rubbe ligger på en långsträckt drumlin som till största delen odlats upp. 
Området var troligtvis tidigt bebott, spår efter odling i form av fornåkrar finns i anslutning 
till drumlinen. I byn Vängtorp finns ett tydligt laga skifte-landskap med bebyggelsen belägen 
efter åsens krön med åkrarna omgärdade av vällagda stenmurar.

5. Längjums by, Fristads socken. Medeltida bybildning som tidigare varit egen socken med 
sockenkyrka. Längjums by var en av de större bybildningarna i kommunen på 1540-talet med 
sex hela hemman. Odlingslandskapet innehåller rikligt med naturliga betesmarker där ett 
flertal fornlämningar finns spridda på väl exponerade platser. Fornlämningsbilden visar på 
en lång bebyggelsehistoria sedan åtminstone bronsålder. I betesmarkerna finns även bevarade 
äldre odlingsspår i form av fägator och stenmurar. Ett flertal äldre gårdsanläggningar och 
torpställen finns bevarade där vissa av gårdarna ligger kvar i ett oskiftat läge.

6. Hedared, Sandhults socken. Hedareds samhälle med stavkyrka, som är den enda bevarade i 
landet och årsringsdaterad till början av 1500-talet. Välbevarat skifteslandskap med hagmarker, 
små slåttermarker och vällagda stenmurar. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från tiden 
efter laga skifte.

7. Örlanda by, Borgstena socken. Laga skifte-landskap med bybebyggelsen längs en gammal 
byväg. Byn är känd sedan 1488 och tillhörde tidigare Uddetorps säteri. Norr om byn finns ett 
område med fornlämningar från järnåldern. Variationsrikt odlingslandskap med slåtterängar 
och betesmarker av betydelse för landskapsbilden.

8. Byarna Upptröst och Hunghult, Seglora socken. Variationsrikt odlingslandskap med ett 
rikt urval av odlingsrelaterade spår i form av stenmurar, odlingsrösen, små åkerlappar, fägata, 
hamlade träd etc. Oskiftad bykaraktär i Upptröst med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

9. Arta by och gårdarna Sibbarp, Kvarbo och Svenstorp, Fristads socken. Arta by präglas 
idag av 1800-talets skiftesreformer och här finns ett välbevarat och typiskt skifteslandskap 
med lång agrarhistorisk kontinuitet, troligtvis sedan yngre stenålder. Inom området finns 
dessutom en av de få bevarade ljunghedarna i kommunen. Till Arta by hörde tidigare Sibbarp 
som är den enda oskiftade byn i kommunen. Byn har behållit sin täta bystruktur och ger en 
bra bild av hur byarna såg ut före 1800-talets reformer.

10. Ammarp och Tittebo, Toarps socken. Välbevarad äldre bebyggelsemiljö omgiven av ett 
småbrutet odlingslandskap med åkerterrasser, fägator, röjningsrösen, hamlade träd etc. Två 
av gårdarna ligger på ursprunglig plats och ger ett oskiftat intryck.

11.Värnahults gård, Bredareds socken. F.d. torpställe, skogsgård representativ för den 
spridda torpbebyggelse som funnits i det vidsträckta skogsområdet vid Sandhults sockengräns. 
Bebyggelsemiljön utgörs idag av en sammanhållen gårdsmiljö med flera välbevarade byggnader 
från slutet av 1800-talet. Odlingsmarkerna utgörs av mindre åkrar som utnyttjas för slåtter 
och bete.



12. Kyrkomiljö i Tärby, Tärby socken. Värdefullt odlingslandskap med åkrar och betesmarker 
av landskapsmässigt värde. Området, som är rikt på fornlämningar, har lång bebyggelsehistoria, 
etablerat som jordbruksbygd sannolikt sedan åtminstone järnåldern. Tärby kyrka med anor 
sedan 1100–1200-talet är en tydlig representant för de romanska stenkyrkorna. Gårdsbebyggelse 
i oskiftat läge nära kyrkan. Gårdsanläggning med visst kulturhistoriskt och miljömässigt 
värde finns bevarad strax söder om kyrkan.

13. Brämhults kyrkomiljö, Brämhults socken. Kyrkomiljö och sockencentrum med en av 
landets få bevarade träkyrkor från medeltiden. Kyrkan ersatte en stavkyrka från tidig medeltid. 
Brämhults kyrka har genomgått om- och tillbyggnader under främst 1700-talet. Runt kyrkan 
uppfördes på 1700- och 1800-talet flera sockenkommunala byggnader som kyrkohärbärge, 
sockenmagasin, folkskola m.m.

14. Seglora kyrkby, Seglora socken. Kyrkomiljö som sedan medeltiden utgjort sockencentrum. 
På platsen har funnits två medeltida träkyrkor varav den ena troligtvis var av stavkyrkotyp 
och var föregångare till den träkyrka som flyttades till Skansen 1919. Segloras nuvarande 
kyrka är av nygotisk stil, ritad av Adrian Pettersson. Runt kyrkan uppfördes under 1700- till 
1900-talet flera sockenkommunala byggnader såsom prästgård, komministerbostad och skolor 
samt handelsbod.

15. Ljushults kyrka, Ljushults socken. Kyrkomiljö omgivet av ett värdefullt odlingslandskap 
med hagmarker och betade lövskogar. Träkyrkan från 1658 ligger på en höjd i landskapet och 
har genomgått om- och tillbyggnader som bl.a. speglar den kraftiga befolkningsutvecklingen 
under 1800-talet. Nedanför kyrkan finns två gårdsanläggningar av kulturhistoriskt värde.

16. Borgstena kyrkomiljö, Borgstena socken. Borgstena sockens kyrkliga centrum sedan 
medeltid. Bygravfältet – ett av kommunens största – norr om kyrkan ger kyrkplatsen en 
kontinuitet sedan åtminstone järnålder. Området innehåller ett värdefullt odlingslandskap 
med åkrar och betesmarker, där betesmarken har utmarkskaraktär.

17 A och 17 B. Industrimiljöerna Viskafors och Svaneholm, Kinnarumma och Seglora 
socken. Industrisamhällen som vuxit upp kring Viskaforsfabriken och gummifabriken från 
mitten och slutet av 1800-talet. Bolagets patriarkaliska styre kan idag till viss del avläsas i 
bebyggelsen. Landsvägen som en gång tjänade som bruksgata följer Viskan och bebyggelsen 
placerades längst efter dess slingrande lopp. Närmast fabriken ligger idag rester av de gamla 
arbetarbostäderna och på avstånd från fabriken på höjdlägen ligger tjänstemanna- och 
disponentbostäderna. Egnahems- och villaområden har under 1900-talet vuxit upp på båda 
sidor om Viskan.

18. Rydboholms textilindustrimiljö, Kinnarumma socken. Rydboholm textilindustrimiljö 
är platsen för landets första mekaniska bomullsväveri. Då ingen av de ursprungliga byggnaderna 
finns kvar idag ligger det kulturhistoriska värdet i förhållandet mellan de kvarvarande byggnaderna 
från olika tider med olika arkitektoniska formspråk och deras placering i landskapet kring 
Viskan. Av kulturhistoriskt värde är också egnahemsområdena som speglar 1930-talets 
bostadssociala reformer.

19 A och 19 B. Dalsjöfors textilindustrisamhälle, Toarps socken. Textilindustrisamhälle 
som vuxit upp kring Dalsjöfors Väveri från slutet av 1800-talet. Samhället byggdes ut med 
affärs- och bostadshus längs med Storgatan i början av 1900-talet och expanderade på 1920- 
och 1930-talen norrut med egnahemsområden. När stationen anlades 1917 uppstod en 
mindre centrumbildning runt stationen med bank, affärer och bageri. I Dalsjöfors utpekas två 
kulturmiljöer: A) Fabriksmiljön och bebyggelse längs Storgatan och B) Skolmiljön vid Boråsvägen.
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20. Målsryd textilindustrisamhälle, Toarps socken. Textilindustrisamhälle som vuxit upp 
kring J.A. Petterssons konfektionsfabrik i början av 1900-talet. Bolagets betydelse för samhället 
kan avläsas i den byggda miljön med disponent- och tjänstemannavillor tydligt exponerade längs 
nuvarande riksvägen samt egnahemsvillorna i en krans runt omkring stationen och fabriken.

21 A, 21 B och 21 C. Fristads samhälle, Fristads socken. Stationssamhälle som vuxit 
upp kring järnvägen i början av 1900-talet. Samhället expanderade på 1920-talet, drog bl.a. 
till sig flera industrier och blev så småningom centralort för ett stort omland. Samhällets 
expansion kan avläsas i den byggda miljön runt stationen och längs med landsvägen. De 
senare utbyggnadsskedena med egnahems- och villabebyggelse är belägna i en krans utanför 
detta stråk. I Fristad utpekas tre kulturmiljöer: A) Stationsmiljön och bebyggelse längs Stora 
vägen, B) Fristads Hed och C) Ringvägen.

22. Bråten och Rudorna, Ljushults socken. Välbevarade gårdsmiljöer från tiden efter laga skifte. 
Gårdsmiljöerna bildar tillsammans med den äldre byvägen och det öppna odlingslandskapet 
en värdefull helhet. Bråten representerar sannolikt medeltidens nyodlingar i Boråsområdet.

23. Äskhult och Vedhult, Kinnarumma socken. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
längs en slingrande byväg. Byn har bevarat en äldre bystruktur med några byggnader kvar i 
ett delvis oskiftat läge. Bebyggelsen utgörs av en ryggåsstuga från 1700-talet , ett västsvenskt 
dubbelhus från tiden efter laga skifte samt ett yngre s.k. jordbruksegnahem. Gårdarna omges 
av ett småbrutet odlingslandskap med odlingsrösen och stenmurar.

24. Gåshults gård, Bredareds socken. Odlingslandskapet runt Gåshult innehåller ovanligt 
artrika betesmarker. I odlingslandskapet finns ett stort inslag av varierande hagmarker, små 
åkrar, stenmurar, odlingsrösen och hamlade träd som ger området en ålderdomlig karaktär. 

25. Kärret och Bokhult, Trubbared, Toarps socken. Området innehåller ett ålderdomligt 
odlingslandskap med öppna betes- och slåttermarker. I markerna finns spår efter tidigare 
odling i form av odlingsrösen, äldre åkrar och hamlade träd. Gårdsanläggningarna omges 
av ett landskap med stora landskapsmässiga värden där äldre brukningsvägar och vällagda 
stenmurar bidrar till helhetsintrycket.
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Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden  
2022-08-23 

 
1. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-22 § 126 samt bilaga avseende Förslag 
till bildande av Naturreservatet Gåshult (2020-00173). 

2. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-22 § 112 samt bilaga avseende 
Tilläggsbudget 2022 (2022-00036). 

3. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-22 § 108 samt bilaga avseende 
Revidering av gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad (2022-
00062). 

4. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20 § 278 samt bilagor avseende Ekonomiska 
ramar 2023 (2022-00138). 

5. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-22 § 132 samt bilaga avseende Svar på 
motion av Tomas Brandberg (SD): Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel (2022-00137). 

6. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens beslut 2022-05-23 § 228 samt bilaga avseende Uppföljning 
intern kontrollplan 2021 (2022-00126). 

7. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-22 § 106 samt bilagor avseende 
Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2022 (2022-00050). 

8. Lokalförsörjningsnämnden: Lokalförsörjningsnämnden beslut 2022-06-14 § 85 samt bilagor 
avseende Lokalresursplan 2023-2025 (2021-00193). 

9. Kulturnämnden: Kulturnämndens beslut 2022-06-13 § 85 samt bilagor avseende Mötesplats 
Kristineberg (2022-00102). 

10. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Budgetuppföljning 10-dagars facknämnder maj 2022 (2022-
00045).  

11. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund: Tillsynsprotokoll för friluftsbadplatser i Borås Stad 2022 
(2022-00124). 

12. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Lokala pensionärs- och funktionshinderrådets 
protokoll 2022-06-01 (2022-00033). 

13. Svenska Livräddningssällskapet: Meddelande om beslut avseende certifiering enligt Svenska 
Livräddningssällskapets (SLS) certifiering ”En vattensäker kommun” (2022-00127). 

14. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund: Inriktningsdokument för Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg 2022-2025 från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (2022-00128). 

15. Borås Stad/Mariedals IK: Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 
Borås Stad och Mariedals IK gällande Öppen Mötesplats i Mariedals lokaler på Kransmossen, Borås 
2022-01-01 - 2023-12-31 (2022-00134).  

16. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Individ- och familjeomsorgsförvaltningen: 
Samverkansöverenskommelse mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen avseende Mötesplatserna (2022-00132). 



17. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Miljöförvaltningen: Samverkansöverenskommelse avseende 
Mötesplatserna mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Miljöförvaltningen, 2022-01-01 - 2022-
12-31 (2022-00136). 

18. Miljö- och konsumentnämnden: Avregistrering av livsmedelsanläggning Kypegården Café, 
Kypegården 1, Borås Stad (2022-00120). 

19. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Budgetuppföljning 10-dagars facknämnder juli 2022 (2022-
00045). 

 



Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden  
2022-08-23 

 

1. Yttrande 2022-08-12 över granskning för detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 
med flera, Borås Stad (2021-00039). 
 

2. Yttrande 2022-08-12 över granskning för detaljplan för Sandared, del av Sandared 
1:89, Sandevi, Bussvändplats Skogshill övre, Borås Stad (2022-00055). 
 

3. Delegationsbeslut 2022-06-23 avseende ansökan om anläggningsbidrag från IK Ymer 
för omläggning av ytskikt tegeltak på Ymergården samt uppsättning av 
solenergianläggning (2022-00119). 
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Sammanfattning
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