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Ansökan om stöd till föreningen Ungdom 

Utvecklingscentrum 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge föreningen Ungdom 

utvecklingscentrum ett bidrag för sin lokal på 50 000 kr under 2021. Bidraget 

betalas ut under förutsättning att föreningen redovisar godkända 

årsmöteshandlingar från 2020 med tillhörande ekonomisk redovisning. 

Nämnden beslutar också att tillsätta en referensgrupp bestående av 

representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Centrum för 

kunskap och säkerhet (CKS) för att följa utvecklingen av verksamheten. 

Bidraget tas ur Nämndens förfogande då föreningen inte uppfyller grundkraven 

för att bli en bidragsberättigad förening enligt de nya bidragsreglerna. Beslutet 

är inte normgivande.        

Ärendet i sin helhet 

Ungdom utvecklingscentrum är en förening där verksamheten riktar sig till barn 

och ungdomar mellan 7-25 år och har sin huvudsakliga verksamhet på Norrby. 

Man bedriver bland annat läxläsning, hemspråksundervisning men också 

undervisning i hur det svenska samhället fungerar. Det huvudsakliga budskapet 

är att stärka kunskaperna om demokrati, mänskliga rättigheter och alla 

människors lika värde. 

Man gör studiebesök hos svenska myndigheter, exempelvis räddningstjänst 

samt besöker även kommunen i många ärenden. Planer finns på att besöka 

polisen, muséer och många andra ställen för att vidga vyerna för barnen på 

Norrby.  

Föreningen har unga ledare med bra utbildningsbakgrund som förebilder. Alla 

är välkomna till föreningen oavsett bakgrund och föreningen följer Borås Stads 

värdegrund.  

Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) samt Polisen i Borås har ett bra 

samarbete med föreningen och beskriver föreningen som ett gott exempel på 

hur unga ledare tar initiativ till en bättre levnadssituation för många barn och 

unga på Norrby. CKS tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och 

representanter från Polismyndigheten i Borås är positiva till att bilda en 

referensgrupp tillsammans med personer från föreningen för att på nära håll 

följa utvecklingen.  
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Stadsdelen Norrby har beskrivits i många sammanhang och behöver ingen 

närmare presentation utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Det saknas heller 

inte fakta kring de utmaningar som finns kring olika hotbilder som 

gängkriminalitet, socialt utanförskap och framväxandet av ett parallellsamhälle.  

Ungdom utvecklingscentrum kan vara ett steg på vägen att motverka detta 

genom att tidigt skapa normer och värderingar som på sikt gör att fler 

människor finner tillhörighet och samhörighet med vårt samhälle och de 

värderingar vi står för.                

Beslutsunderlag 

1. Yttrande från Centrum för kunskap och säkerhet 

2. Yttrande från Polismyndigheten i Borås                                

Samverkan 

Samverkan har sket med Centrum för kunskap och säkerhet samt 

Polismyndigheten i Borås.  

Beslutet expedieras till 

1. ungdomutvecklingscentrum@gmail.com 

2. Centrum för kunskap och säkerhet 

3. Polismyndigheten i Borås 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Taxor och avgifter för Fritids- och folkhälsonämnden 

2021  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till Taxor 

och avgifter för 2021.        

 Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för uthyrningen av flertalet 

idrottsanläggningar, hallar, gräsytor, badhus med mera. Med anledning av detta 

tas det årligen fram ett nytt dokument med angivna avgifter som gäller för såväl 

föreningar som privatpersoner.              

Beslutsunderlag 

1.  Fritids- och folkhälsonämndens förslag till taxor och avgifter för 2021                                  

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Taxor och avgifter 2021  
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Borås Stad
(Gäller fr.o.m. 1 januari 2021)

Text i rött är förändringar 
från 2020.
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Viktig information i samband med arrangemangs-, schema-  
och enstaka bokningar

Vid uppsägning/ avbokning av bokad arrangemangstid gäller följande:

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

Vid uppsägning / avbokning av bokad schematid gäller :

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

Vid uppsägning/avbokning av enstaka bokningar gäller följande:

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

Träningstaxor
v. 1 – v. 15/per tim. 
Gäller träning och matcher
Bidragsberättigade 
föreningar/skolor        800:-
Övriga    1.350:-
  

Avgifter vid matcher med entré - elitlag  
(Allsvenskan dam och herr, Superettan herrar, Elitettan damer, Division 1 herrar och damer)

15% av entréintäkten, med en minimitaxa enligt nedan

Nivå 1 – kostnad 10 000 kr per match 
Ensam tillgång till Arenan från 4 timmar innan match till 2 timmar efter match. 
Tillgång till de omklädningsrum som krävs för lag, domare, matchdelegat. 
Arena med godkänd belysning, ljud och matchklocka. Säkerhetshytt, Speaker/matchsekretariat, Radiohytt samt pressrum 
Tillgång till storbildsskärm och LCD skärmar (Observera, med egen personal). 
Tillgång till ”puben” på Sjuhäradsläktaren. Trådlöst Wifi. Rum för förmöte och eftermöte. 
Vaktmästare på plats under hela tiden Städning av arenan före samt efter match. 

Nivå 2 – 15 000 kr per match 
Som nivå 1 med tillägg; 
Tillgång till den nya businessloungen med VIP-avdelning på Sjuhäradsläktaren

Hyra för matcher med entré - inte elitlag
Nivå 1 – 3 000 kr/match 
Endast tillgång till Sjuhäradsläktaren. Tillgång till Arenan under match (om möjligt 30 minuter innan). Tillgång till de 
omklädningsrum som krävs för lag och domare. Matchklocka med tid (egen personal). Plan med belysning (vid behov). 
Vaktmästare finns i området. 

Nivå 2 – 6 000 kr/match 
Som paket 1 med tillägg; 
Tillgång till Arenan en timme innan match samt en timme efter match. Vaktmästare på plats hela tiden.  
Tillgång till ljudanläggning. 

Nivå 3 – 10 000 kr/match 
Ensam tillgång till Arenan från 4 timmar innan match till 2 timmar efter match. Tillgång till de omklädningsrum som krävs 
för lag, domare, matchdelegat. Arena med godkänd belysning, ljud och matchklocka. Säkerhetshytt, Speaker/ 
matchsekretariat, Radiohytt samt pressrum. Tillgång till storbildsskärm och LCD skärmar (Obs, med egen personal).  
Tillgång till ”puben” på Sjuhäradsläktaren. Trådlöst Wifi. Rum för förmöte och eftermöte.  
Vaktmästare på plats under hela tiden. Städning av arenan före samt efter match. 

Nivå 4 – 15 000 kr/match 
Som paket 3 med tillägg; 
Tillgång till den nya businessloungen med VIP-avdelning på Sjuhäradsläktaren. 

Reklamförsäljning
För att nyttja det nya LED-systemet, inkl storbildsskärmar (obs; med egen personal) utgår en avgift på 10% av de  
nettointäkter som genereras. Föreningen redovisar efter varje match.  

Om föreningen vill sätta upp skyltar under sitt arrangemang, så är detta tillåtet under de förutsättningar Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen ger. Skyltarna är bara synliga under själva arrangemanget. Här utgår en avgift på 150/200 kr per 
löpmeter och år för rättigheten att använda de fastställda reklamplatserna.

v. 16 - v. 52/per tim.
Bidragsberättigade 
föreningar/skolor i Borås Stad       160:-  
Övriga    1.200:-
v. 16 - v. 52/per tim. 
Matcher seniorer        950:-/per match
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Konstgräs 
   Borås Arena 2, S-E vallen,  Brämhult
  Ramnavallen, Hedens IP,   
  Kronängs IP, Kransmossen, 
  Sjöbovallen, Björkängsvallen, 
  Byttorp, Boda, Dalsjöfors, 
  Sandared

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

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

Ryda Fotbollshall

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

Timkostnad
     Helplan  Halvplan
Bidragsberättigad förening,             
skolor, Korpen        900:- 1.000:-     600:- 700:-

Föreningar och skolor som  
inte är verksamma i kommunen         1.500:  2.000:-              1.000:- 1.500:-

Privatpersoner och företag           2.000:-/tim. bara helplan

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

Timkostnad
     Helplan  Halvplan
Bidragsberättigad förening,    
Skolor, Korpen               600:- 700:-     400:-  500:-

Föreningar och skolor som        
inte är verksamma i kommunen         1.000:- 2.000:-                600:-   
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Ryahallen/Ryavallen 
      I Borås bidragsberättigade  Övriga org., föreningar,  
      föreningar    privatpersoner och skolor
           utanför kommunen
Timpriser     230:-                  1.100:-
Träningskort till och med 17 år 630:-/år             1.260:-/år    
Från och med 18 år 990:-/år    1.980:-/år   
Dagskort/person 80:-/dag   150:-/dag   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minimihyra med eller utan entré         

Ryavallen (4 tim) 1.700:-    2.950:-    340:-/590:-      
Ryahallen (4 tim) 1.900:-   4.750:-               380:-/950:- 
      
Konstgräsplaner                850:-          1.700:-              340:-/680:-      
Naturgräsplaner (2 tim) 700:-        1.350:-              280:-/540:-  
Ishallen - A-hallen (4 tim)        1.900:-   3.950:-             380:-/790:-  
Ishallen - B-hallen (2 tim) 900:-        2.000:-                         360:-/800:- 

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

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

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

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

Almenäs            2.000:-  

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

Övriga arrangemang

Pris efter särskild överenskommelse.
Efter normalt öppethållande (vardagar kl. 23.00 fram till kl. 07.00, lördagar och söndagar kl. 21.00
fram till kl. 07.00) gäller beräknad taxa + extra vaktmästarkostnad. 
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Årshyra
         Nya lokaler 1-5 år gamla  
Omklädningsrum    450:-/kvm  650:-  700:-/kvm   800:-
Samlingslokal 650:-/kvm     700:-/kvm   800:-
Kök 650:-/kvm      700:-/kvm   800:- 
Kansli, expedition      750:-/kvm     800:-/kvm   900:- 
Klubbrum      650:-/kvm      700:-/kvm   800:-
Förråd/WC och liknade     350:-/kvm      380:-/kvm   430:-
Verksamhetslokaler     150:-/kvm     180:-/kvm   230:-
Passage      350:-/kvm      380:-/kvm   430:-
Tvättrum     350:-/kvm      380:-/kvm   430:-
Loger              2.600:-/kvm      

Specialarrangemang 

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

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

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

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

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

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

Särskild taxa

Augustiis:  Avser vecka 31-33. (Ordinarie säsong börjar vecka 34)
   Bidragsberättigade föreningar 675:-/tim           
   Övriga  1.350:-/tim     
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Kypegården  
Korten gäller bara på friluftsgården
Bastubad med omklädning per gång  45:-  50:-
Årskort              1.000:-  1.100:-
Halvårskort     690:-  750:- 
Säsongskort - 3 månader    450:-  500:-
Uthyrning Kypegården efter ordinarie öppettider (badavgift tillkommer)
Cafeteria             1.000:-/tim   
Bastu              1.000:-/tim   
Hela anläggningen            1.600:-/tim    2.000:-/tim

Skidstadion
Tävlingar och arrangemang, sekretariatsbyggnad, 
högtalaranläggning m.m.         Heldag  3.000:-/8 tim  3.400:- Halvdag  1.500:-/4 tim  1.700:-
Årskort              1.200:-  1.300:- 
Dagskort     100:- 
Privat skidskola (arrangörstaxa)          3.000:-/säsong/åkavgift
Privat skidskola 1.000:-/grupp

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

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

Lokaler för intern uthyrning         Heldag            Halvdag
Upp till 150 pers (2 lokaler)              2.000:-            1.000:-
Upp till 40 pers (3 lokaler)             1.000:-                 700:-
Mellan 16-20 pers (6 lokaler)              700:-                 500:-
Mellan 10-14 pers (6 lokaler)                700:-                 500:-

Personalkostnader före/efter öppettider debiteras med 500 kr/timme

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

Taxor Skateboard- och BMX-hall   
• Bidragsberättigade föreningar, enskilda träningstider 100:-/tim    
• Arrangemang – 100:-/tim  
• Engångsbesök – 50:-   
• Klippkort (10 gånger) – 400:-
• Årskort alla åldrar – 1000:-
• Uthyrning till skolor – 220:-/tim  300:-/tim inklusive utrustning



Entré Stadsparksbadet 

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

Rabatterade priser  Autogirobetalning **

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

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

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

• Studerande/enkelbad, subventionerat pris mot  
 uppvisande av giltig studentlegitimation och fotoid    80:-    
• 4-månaderskort FaR, mot uppvisande av recept och legitimation 700:- 
• 4-månaderskort för studenter mot  
 uppvisande av giltig studentlegitimation och fotoid*   700:-     
• 4-månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation   700:-
• Deposition för tagg vid köp av årskort och 4-månaderskort    50:-
*  Års- och 4 månaderskort gäller på följande badanläggningar: Stadsparksbadet, Borås Simarena,  
   Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet och Kypegården. 
** Autogiro kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Minimiålder 18 år.

Gruppriser vid 10 st eller fler, gäller vid kontantbetalning och för Borås skol- och kommunbad vid bad 
med egen lärare, ej simskola 
Vuxen 70:-       
Ungdom 45:-       
Barn 35:-       

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

Enskild lektion med instruktör 
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik      456:-/tim exkl. moms + badavgift  480:-            
          570:-/tim inkl. moms + badavgift              

Simundervisning grundskoleelever (under skoltid)   45:-/elev/tillfälle 37:- 
Simundervisning gymnasieelever (under skoltid)    45:-/elev/tillfälle
Simundervisning grundskoleelever utanför Borås stad (under skoltid)   45:-/elev/tillfälle
Simundervisning gymnasieelever utanför Borås stad (under skoltid)     53:-/elev tillfälle
Skolor utanför Borås Stad (under skoltid)     40:-/elev/tillfälle 
       
Kursavgifter övrig verksamhet
Vattengympa med redskap          ca. 15 gånger  550:-/termin + badavgift      
                1.600:- inkl. badavgift         
Babysim                                  ca. 15 gånger      1.600:-/termin + badavgift för föräldrar     
Vattenträning         100:-/termin + badavgift 
Gravidgymnastik         45:-/gång

Uthyrningspriser
Handduk, badbyxa, baddräkt   40:- 
Burkini     55:- 
Träningsväst/Bälte    50:-
Skola badkläder 25:- 
HLR Docka         50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle 
Livräddningsdocka    50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle    
Isflak      100:-/klass eller grupp/lektionstillfälle     
Livboj & hansalina    50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle 
Fotografering     Enligt överenskommelse    
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Entré Borås Simarena 
Vuxna            90:-     
Ungdom 12 - 17 år    60:-       
Barn 3 - 11 år i vuxens sällskap 50:-   
Rabatterade priser   Autogirobetalning **

Föreningsverksamhet i ledarledd gruppverksamhet (endast simklubbar)
 a) till och med 20 år      Ingen avgift  
 b) 21 år och äldre  63:-    65:-
Rabattkort vuxna = 10 bad  630:-    
Rabattkort ungdom = 10 bad  430:-   
Rabattkort barn = 10 bad  320:-  
Årskort vuxna*       1.765:-         156:-/månad**     
Årskort ålderspensionär                                                           1.300:- (Gäller bara mellan kl. 08.00-15.00)
Årskort ungdom* 885:-             78:-/månad**   
Årskort barn* 545:-         47:-/månad**  
Ålderspensionär,uppvisande av legitimation och vuxna med FaR 70:-   
• Studerande/enkelbad, subventionerat pris mot  
 uppvisande av giltig studentlegitimation och fotoid    70:-     
• 4-månaderskort FaR, mot uppvisande av recept och legitimation 640:-  650:- 
• 4-månaderskort för studenter mot  
 uppvisande av giltig studentlegitimation och fotoid*   640:-  650:-    
• 4-månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation*  640:-  650:- 
• 5-månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation*  800:-
• 1-månadskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation   180:-
• Deposition för tagg vid köp av årskort och rabattkort    50:-
*  Års- och 4- och 5-månaderskort gäller på följande badanläggningar: Borås Simarena,  
   Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet och Kypegården.
** Autogiro kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Minimiålder 18 år. (minimum 3 månader) 
Gruppriser vid 10 st eller fler, gäller vid kontantbetalning och för Borås skol- och kommunbad vid bad 
med egen lärare, ej simskola 
Vuxen  63:-        
Ungdom 43:-       
Barn  32:-        
Enskild lektion med instruktör 
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik   456:-/tim exkl. moms + badavgift  480:-         
        570:-/tim inkl. moms + badavgift  
Simundervisning grundskoleelever (under skoltid)    37:-/elev/tillfälle 45:-
Simundervisning gymnasieelever (under skoltid)    45:-/elev/tillfälle
Simundervisning grundskoleelever utanför Borås stad (under skoltid) 45:-/elev/tillfälle
Simundervisning gymnasieelever utanför Borås stad (under skoltid)  53:-/elev tillfälle
Skolor utanför Borås Stad (under skoltid)     40:-/elev/tillfälle 
Kursavgifter övrig verksamhet
Vattenträning         100:-/termin + badavgift     
Uthyrningspriser
Handduk, badbyxa, baddräkt        40:- 
Burkini          55:-  
Träningsväst/Bälte         50:-
Skola badkläder 25:- 
HLR Docka              50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle 
Livräddningsdocka         50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle    
Isflak         100:-/klass eller grupp/lektionstillfälle    
Livboj & hansalina         50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle 
Fotografering         Enligt överenskommelse    



Entré Dalsjöbadet och Sandaredsbadet
Vuxna         60:-  65:-
Ungdom 12 - 17 år            45:-  
Barn 3 - 11 år i vuxens sällskap   35:-   
Familjebad  
(2 vuxna och 3 barn alt. 1 vuxen och 4 barn)            160:-  165:-

Rabatt pris         Autogirobetalning ***

Rabattkort vuxna  = 10 bad              420:-  430:-
Rabattkort ungdom  = 10 bad                         290:-  300:-
Rabattkort barn  = 10 bad                      180:-  200:- 
Årskort vuxna**           1.160:-  1.200:-      100:-/månad *** 105:- 
Årskort ungdom**   590:-   600:- 55:-/månad ***   

Årskort barn**   370:-   380:- 35:-/månad***  

Ålderspensionär,uppvisande av legitimation och vuxna med FaR  50:- 55:-
Studerande/enkelbad, subventionerat pris mot uppvisande 
av giltig studentlegitimation och fotoid                          50:- 55:-
4-månaderskort FaR, mot uppvisande av recept och legitimation       640:- 650:-
4-månaderskort för studenter *                                    640:- 650:-    
4-månaderskort ålderspensionär,  
mot uppvisande av legitimation *                          640:- 650:- 
5-månaderskort studenter, ålderspensionärer, FaR   580:- 600:- 
• Deposition för tagg vid köp av årskort och rabattkort    50:- 

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

Gruppriser vid 10 personer eller fler, gäller vid kontantbetalning och för Borås skol- och kommunbad 
vid bad med egen lärare, ej simskola. 
Vuxen        42:- 43:-
Ungdom       29:- 30:-
Barn          18:- 20:-
Kursavgifter simskola
Vuxen 550:-/termin + badavgift     
Ungdom             ca. 15 gånger      675-/termin inkl badavgift   
Barn                                                             ca. 15 gånger   675:-  inkl badavgift           
Intensivsimskola                                           ca. 10 gånger     500:-  inkl badavgift           
Kursavgifter övrig verksamhet
Babysim                                                       ca. 15 gånger    1.500:- +badavgift för förälder  1.600:-  
Wet-vest                                                       ca 12 gånger       700:- +badavgift   
Vattenträning                 100:-/termin+badavgift 
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Forts. Entré Dalsjöbadet och Sandaredsbadet
Enskild lektion med instruktör 
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik  456:-/tim exkl. moms  480:-               
 570:-/tim inkl moms              
Simundervisning grundskoleelever (under skoltid)    30:-/elev/tillfälle 37:-
Simundervisning gymnasieelever (under skoltid)    45:-/elev/tillfälle
Simundervisning grundskoleelever utanför Borås stad (under skoltid) 45:-/elev/tillfälle
Simundervisning gymnasieelever utanför Borås stad (under skoltid)  53:-/elev tillfälle

Skolor utanför Borås Stad (under skoltid)     40:-/elev/tillfälle 

Uthyrningspriser
Handduk, badbyxa, baddräkt        40:- 
Handduk, badbyxa, baddräkt (skola)      25:-
Burkini          55:-   
Träningsväst/Bälte         50:-
Skola badkläder        25:- 
HLR Docka              50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle 
Livräddningsdocka         50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle      
Isflak         100:-/klass eller grupp/lektionstillfälle    
Livboj & hansalina         50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle   
Fotografering          Enligt överenskommelse    
Deposition för tagg vid köp av årskort och rabattkort               50:- 

Badpriser Viskaforsbadet
Badavgift, Skolbad       26:- 30:-

Badpriser Asklandabadet
Privatpersoner i grupp, vuxenorganisationer
samt föreningar utanför Borås Stad                      360:-/tim 
 
Entré Alidebergsbadet
Engångsbad, vuxna  60:-   
Engångsbad ungdom 12-17 år   40:-  
Engångsbad barn 3-11 år i vuxens sällskap 30:-  
 
Rabattkort 10 bad, vuxna          440:-   
Rabattkort 10 bad, ungdom 12-17 år        280:-  
Säsongskort, från 12 år  630:-  
Skolbad i grupp med vuxen   26:-/person 30:-
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Specialarrangemang på Stadsparksbadet, Borås Simarena,  
Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet. 

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

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

Dalsjöbadet och Sandaredsbadet         460:-/tim  470:-           460:-/tim  470:-            720:-/tim   740:-
när badet är stängt för allmänheten + badavgift                   + badavgift    

     
Borås Simarena 1.340:-/tim  1.370:-  1.340:-/tim 1.370:-   1.545:-/tim   1.580:-
när badet är stängt för allmänheten  + badavgift + badavgift
       
* Om badet behöver stängas för allmänheten tillkommer avgift på minst 20% beroende på intäktsbortfall och  
ev. andra kostnader. 

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

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

Hyra av banor 25 m 42:- 43:- 42:-   43:-                          125:-  128:-
Hyra av banor 50 m                 42:- 43:- 42:-   43:-                                  125:-  128:-
Hyra av hoppbassäng eller 
undervisningsbassäng   83:- 85:-    83:-   85:-           310:-  317:-
Motionshallen    73:- 75:-   73:-   75:-         145:-  148:-

Hyra av hela badet    Ingen extra badavgift  Ingen extra badavgift  Ingen extra badavgift
(Viskafors)   78:-  80:-   78:-   80:-     310:-  317:- 
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BESTÄLLNINGSUNDERLAG IP-SKOGEN
Besöksadress: Tullkammargatan 9 Borås, Tel 033-35 74 19,  0704-55 74 19

     Bidragsberättigad  förening Övrig kund När-OL el.dyl.

Materiel
Bef.
antal

Önsk 
antal

Erh
antal Pris Materiel

Bef
Antal

Önsk
Antal

Erh
antal Pris

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

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

Mottagarens kvittering

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

Totalbelopp  (exkl. moms)

Sek:   

*Se baksidan

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

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

 
 
 

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

Därefter 
per dygn 

Per arrang  
1-2 dygn 

Därefter 
per dygn 

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



IP Skogens Sportidentsystem

Hyrpriser

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

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

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

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

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

Besöksadress: Sturegatan 38

Tfn: 033-35 70 00 vx

E-post: fritidfolkhalsa@boras.se



Sandareds- och Dalsjöbadet 2021 

Rubrik Vuxna Ungdom  
12-17 år 

Barn  
3-11 år 

Familj  
2 vuxna+3 
barn/   
1 vuxen+4 barn 

Student  
mot uppvisande av 
studentlegitimation  
och fotoid 

Ålderspensionär  
mot uppvisande  
av legitimation 

Vuxna med 
uppvisande av 
legitimation och 
FaR 

Entré 60 kr. 65 kr. 45 kr. 35 kr. 160 kr. 165 kr. 50 kr. 55 kr. 50 kr. 55 kr.  50 kr. 55 kr.  

Rabattkort 10 bad 420 kr. 430 kr. 290 kr. 300 kr. 180 kr. 200 kr.     

Årskort  1) 1160 kr.1 200 kr. 590 kr. 600 kr. 370 kr. 380 kr.     

Autogiro  2) 100 kr.  
105 kr./månad 

55 kr./månad 35 kr/månad.     

4-månaderskort  3)     640 kr. 650 kr. 640 kr. 650 kr 640 kr. 650 kr 

5-månaderskort  4) 
 

    580 kr. 600 kr. 580 kr. 600 kr. 580 kr. 600 kr. 

 
• Deposition för tagg vid köp av årskort och rabattkort    50:- 

1) Årskort gäller på följande anläggningar: Kypegården, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet,  Dalsjöbadet. 

2) Autogiro kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Bindningstid 12 månader uppsägningstid 1 månad. Minimiålder 18 år. 

3)  4-månaderskort för studerande och ålderspensionärer gäller både: Borås Simarena, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Kypegården. 

4)  5-månaderskortet gäller bara på Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. 

 

 

 

Rubrik Vuxna Ungdom 12-17 år Barn 3-11 år Övrigt 

10 personer eller fler, 
kontantbetalning Borås  

42 kr. 43 kr. 29 kr. 30 kr. 18 kr. 20 kr.  



skol- och kommunbad, med egen 
lärare, inte simskola 

Kursavgifter simskola 550 kr./termin + badavgift 675 kr./termin inkl. 
badavgift  ca. 15 gånger 

675 kr. inkl. badavgift 
ca. 15 gånger 

 

Intensivsimskola 500 kr  inkl. badavgift  
ca. 10 gånger   

   

Babysim    1 500 kr. ca. 15 gånger 
1 600 kr. + badavgift för förälder 

Wet-vest 700 kr. + badavgift 
ca. 12 gånger 

   

Vattenträning 100 kr./termin + badavgift    

Enskild lektion med instruktör 
Simundervisning, Livräddning, 
Vattengymnastik 

456 kr. 480 kr.    

Simundervisning grundskoleelever  
(under skoltid) 

   30 kr. 37 kr./elev/tillfälle 

Simundervisning grundskoleelever 
utanför Borås (under skoltid) 

   45 kr./elev/tillfälle 

Simundervisning gymnasieelever 
(under skoltid) 

   45 kr./elev/tillfälle 

Simundervisning gymnasieelever 
utanför Borås (under skoltid) 

   53 kr./elev/tillfälle 

Skolor utanför Borås Stad (under skoltid)     40:-/elev/tillfälle 

Uthyrning Pris Anmärkning 

Handduk, badbyxa, baddräkt 40 kr.  

Handduk, badbyxa, baddräkt (skola) 25 kr.  



Burkini 55 kr.  

Träningsväst/Bälte 50 kr.  

HLR Docka 50 kr. per klass eller grupp/lektionstillfälle 

Livräddningsdocka 50 kr. per klass eller grupp/lektionstillfälle 

Isflak   100 kr. per klass eller grupp/lektionstillfälle 

Livboj & hansalina 50 kr. per klass eller grupp/lektionstillfälle 

Fotografering  Enligt överenskommelse 

Deposition för tagg vid köp av 
årskort och rabattkort 

50 kr.  

 



Borås Arena 

1) Avser Allsvenskan dam och herr, Superettan herrar, Elitettan damer, Division 1 herrar och damer 

*Nivå 1  
- Ensam tillgång till Arenan från 4 timmar innan match till 2 timmar efter match.  
- Tillgång till de omklädningsrum som krävs för lag, domare, matchdelegat.  
- Arena med godkänd belysning, ljud och matchklocka. Säkerhetshytt, Speaker/matchsekretariat, Radiohytt samt pressrum  
- Tillgång till storbildsskärm och LCD skärmar (Observera, med egen personal).  
- Tillgång till ”puben” på Sjuhäradsläktaren. Trådlöst Wifi. Rum för förmöte och eftermöte.  
- Vaktmästare på plats under hela tiden Städning av arenan före samt efter match. 

**Nivå 2 
- Som nivå 1 med tillägg;  
- Tillgång till den nya businessloungen med VIP-avdelning på Sjuhäradsläktaren 

 

 

Rubrik Bidragsberättigade  
föreningar, skolor,  
Korpen 

Övriga organisationer, 
privatpersoner från 
Borås 

Föreningar och skolor  
som inte är verksamma  
i Borås 

Övriga organisationer, 
privatpersoner  
utanför Borås 

Elitlag 1) 
15% av entré-
intäkten och en 
minimitaxa  

Träningstaxor  
v. 1 – v. 15/per tim. 
träning och matcher 

800 kr. 1 350 kr. 1 350 kr 1 350 kr  

Träningstaxor  
v. 16 - v. 52/per tim. 
träning och matcher 

160 kr. 1 200 kr. 1 200 kr. 1 200 kr.  

v. 16 - v. 52/per tim. 
Matcher seniorer 

950 kr. 950 kr. ??    

Avgifter vid matcher 
med entré. 
Nivå 1 * 

    10 000 kr/match 

Avgifter vid matcher 
med entré. 
Nivå 2 ** 

    15 000 kr/match 



Rubrik Bidragsberättigade  
föreningar, skolor,  
Korpen 

Övriga organisationer, 
privatpersoner från Borås 

Föreningar och skolor  
som inte är verksamma  
i Borås 

Övriga organisationer, 
privatpersoner  
utanför Borås 

Elitlag 1) 
15% av entréintäkten 
och en minimitaxa  

Hyra för matcher med 
entré - inte elitlag, per 
match. Nivå 1 * 

3 000 kr.     

Hyra för matcher med 
entré - inte elitlag, per 
match. Nivå 2 ** 

6 000 kr.     

Hyra för matcher med 
entré - inte elitlag, per 
match. Nivå 3 *** 

10 000 kr.     

Hyra för matcher med 
entré - inte elitlag, per 
match. Nivå 4 **** 

15 000 kr.     

 
* Nivå 1 
Endast tillgång till Sjuhäradsläktaren. Tillgång till Arenan under match (om möjligt 30 minuter innan). Tillgång till de omklädningsrum som krävs för lag och 
domare. Matchklocka med tid (egen personal). Plan med belysning (vid behov). Vaktmästare finns i området. 

** Nivå 2 
Som nivå 1 med tillägg; Tillgång till Arenan en timme innan match samt en timme efter match. Vaktmästare på plats hela tiden. Tillgång till ljudanläggning.  

*** Nivå 3 
Ensam tillgång till Arenan från 4 timmar innan match till 2 timmar efter match. Tillgång till de omklädningsrum som krävs för lag, domare, matchdelegat. Arena 
med godkänd belysning, ljud och matchklocka. Säkerhetshytt, Speaker/matchsekretariat, Radiohytt samt pressrum. Tillgång till storbildsskärm och 
LCD skärmar (Obs, med egen personal). Tillgång till ”puben” på Sjuhäradsläktaren. Trådlöst Wifi. Rum för förmöte och eftermöte. Vaktmästare på plats under hela 
tiden. Städning av arenan före samt efter match. 

**** Nivå 4 
Som nivå 3 med tillägg; Tillgång till den nya businessloungen med VIP-avdelning på Sjuhäradsläktaren. 

Reklamförsäljning 
För att nyttja det nya LED-systemet, inklusive storbildsskärmar (obs; med egen personal) utgår en avgift på 10% av de nettointäkter som genereras. Föreningen 
redovisar efter varje match. Om föreningen vill sätta upp skyltar under sitt arrangemang, så är detta tillåtet under de förutsättningar Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen ger. Skyltarna är bara synliga under själva arrangemanget. Här utgår en avgift på 150 200 kr per löpmeter och år för rättigheten att använda de 
fastställda reklamplatserna. 

 

 



 

Rubrik Bidragsberättigade  
föreningar, skolor,  
Korpen 

Övriga organisationer, 
privatpersoner från Borås 

Föreningar och skolor  
som inte är verksamma  
i Borås 

Övriga organisationer, 
privatpersoner  
utanför Borås 

Ej plogade planer 

Vecka 01-vecka 15 /tim.      

Borås Arena 2, S-E vallen, 
Ramnavallen, Hedens IP, 
Kronängs IP, Kransmossen, 
Sjöbovallen, 
Björkängsvallen, Byttorp, 
Boda, Dalsjöfors, Sandared 

450 kr. 1 000 kr.   205 kr. 

Brämhult 350 kr. 850 kr.   155 kr. 

Vecka 16-vecka 52 /tim.      

Borås Arena 2, S-E vallen, 
Ramnavallen, Hedens IP, 
Kronängs IP, Kransmossen, 
Sjöbovallen, 
Björkängsvallen, Byttorp, 
Boda, Dalsjöfors, Sandared 

110 kr. 950 kr.    

Brämhult 105 kr. 700 kr.    

 

 

 

 

 

Konstgräs 

 



Ryda Fotbollshall 

 
Ryahallen/Ryavallen 

Rubrik Bidragsberättigade föreningar, 
skolor, Korpen 

Övriga organisationer, privatpersoner från Borås 
och skolor som inte är verksamma i Borås 

Timpriser 230 kr. 1 100 kr. 

Träningskort till och 
med 17 år 

630 kr./år 1 260 kr./år 

Från och med 18 år 990 kr./år 1 980 kr./år 

Dagskort/person 90 kr./dag 150 kr./dag 

Skolor (inom Borås 
Stad) 

230 kr./dag 690 kr./tim. 

 

Rubrik Bidragsberättigade  
föreningar, skolor,  
Korpen 

Övriga organisationer, 
privatpersoner från Borås 

Föreningar och skolor  
som inte är verksamma  
i Borås 

Övriga organisationer, 
privatpersoner  
utanför Borås 

Kvällar/helger hyrs hallen ut i 
60 minuters pass. 
Vardagar kl. 16.00-22.30  
Lördag-söndag kl. 8.00-20.00 

    

Helplan 900 kr. 1 000 kr. 2 000 kr. 1 500 kr. 2 000 kr.  

Halvplan 600 kr. 700 kr.  1 000 kr. 1 500 kr.  

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

    

Helplan 600 kr. 700 kr.  1 000 kr. 2 000 kr.  

Halvplan 400 kr. 500 kr.  600 kr.  



Träningsavgifter 

Rubrik Bidragsberättigade  
föreningar, skolor,  
Korpen 

Övriga organisationer, 
privatpersoner från Borås 
och skolor som inte är 
verksamma i Borås 

Övrig information 

Ishallarna  110 kr./tim. 730 kr./tim. Skolor med schemalagd verksamhet i Ishallen/Curlinghallen, 
inte friluftsdagar, har samma taxa som  bidragsberättigade 
föreningar.  

Isbana Boda 110 kr./tim. 410 kr./tim.  

Curlinghallen    360 kr./bana/tim.   

Idrottshall (20x40 m) 110 kr./tim. 410 kr./tim.  

Idrottshall (18x36 m) 95 kr./tim. 335 kr./tim.  

Skolgymnastiksal och diverse 
mindre lokaler 

70 kr./tim. 230 kr./tim.  

Omklädningsrum 65 kr./tim. 150 kr./tim.  

Ryavallen 110 kr./tim. 420 kr./tim.  

Fotbollsplaner, övriga gräsplaner 95 kr./tim. 345 kr./tim.  

Fotbollsplaner, 7-manna gräs 65 kr./tim. 240 kr./tim.  

Badmintonbana i idrottshall  110 kr./tim.  

Bordtennis   110 kr./tim. per bord i idrottshall 

Tennisbana i idrottshall    125 kr./tim.  

 

 

 



Seriematcher Seniorer 

Rubriker Avgift 

Boråshallen, Almåshallen, Engelbrekthallen,  
Hestrahallen, Sjöbohallen, Daltorphallen  

850 kr./match 

Övriga hallar med läktare: 
(Dalsjö-, Fristad- Rångedala-, Sandared-, Viskaforshallen) 

750 kr./match 

Övriga hallar: 
(Boda-, Erikslunds-, Lundby-, Äsperedshallen) 

650 kr./match 

Konstgräsplaner, Ryavallen   850 kr./match 

Naturgräsplaner 700 kr./match 

Ishallarna  900 kr./match 

 

Seriematcher med entré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik Avgift 

Publik upp till 500 personer 3 000  kr./match 

501-1000 personer 5 000  kr./match 

1001 och fler 15% av matchavgifterna 



Arrangemang / minimihyra med eller utan entré 

Rubrik 1) I Borås bidragsberättigade 
föreningar 
 

2) Övriga org., föreningar och 
skolor utanför kommunen 

Därefter kr./timme 

Avser kolumn 1 respektive 2 

Ryavallen (4 tim.) 1 700 kr./tim.   2 950 kr./tim. 340/590 kr./timme 

Ryahallen (4 tim.) 1 900 kr./tim.                 4 750 kr./tim. 380/950 kr./timme 

Konstgräsplaner 850 kr./tim.           1 700 kr./tim.             340/680 kr./timme   

Naturgräsplaner (2 tim.) 700 kr./tim.         1 350 kr./tim.             280/540 kr./timme 

Ishallen - A-hallen (4 tim.) 1 900 kr./tim.     3 950 kr./tim.             380/790 kr./timme  

Ishallen - B-hallen (2 tim.) 900 kr./tim.        2 000 kr./tim.                     360/800 kr./timme 

Ishallen, konferens 70 kr./tim. 230 kr./tim.  

Augustiis: Avser vecka 31-33, 
(ordinarie säsong börjar vecka 34) 

675 kr./tim. 1 350 kr./tim.  

Mindre skolarrangemang/ 
turneringar och föreningarnas 
säsongs/årsavslutningar. 

 1 100 kr./tillfälle  

Almås-, Engelbrekt-, Hestra-, 
Sjuhärads- och Sjöbohallen, 
Daltorphallen  (2 tim.) 

850 kr./tim.   
  

1 700 kr./tim.      340/680 kr./timme 

Övriga hallar med läktare (2 tim.) 
(Dalsjö-, Fristad- Rångedala-, 
Sandared-, Viskaforshallen) 

750 kr./tim.    

 

1 300 kr./tim.                  300/520 kr./timme 

Omklädningsrum (vid arrangemang) 
  

300 kr./dag/omklädningsrum 300 kr./dag/omklädningsrum  

Nattlogi       60 kr. /person/natt  

 



 

Boråshallen − arrangemang / minimihyra med eller utan entré 

Rubrik 1) I Borås 
bidragsberättigade 
föreningar 

2) Övriga org., föreningar och 
skolor utanför kommunen 
 

Därefter kr./timme 

Avser kolumn 1 respektive 2 

A-hall med fasta platser (4 tim.) 1 900 kr./tim.
  

3 950 kr./tim.              380/790 kr./tim.  

Scenen 1 100 kr./tim.
  

2 000 kr./tim.  

B-hall (2 tim.) 700 kr./tim.   
  

1 300 kr./tim.                    280/520 kr./tim. 

C-hallarna (2 tim.) 425 kr./tim.   
  

800 kr./tim.                  170/320 kr./tim. 

Entréhall 725 kr./tim.                     
  

1 450 kr./tim.                     290/580 kr./tim. 

Rotundan - konferens (företag) 
   

 700 kr. (2 tim.) 325 kr./tim.  

Danskurser  
  

  700 kr. (2 tim.) 325 kr./tim. 

Rotundan - utbildning, möten 
med mera 

115 kr./tim.  270 kr./tim.  

Arrangemang  130 kr./tim.   

Hyra av kiosk och kök 
(nuvarande i anslutning till 
Rotundan) 

150 kr./tim.   

 

- Nyttjande av jumbotron i reklamsammanhang tecknas i separat överenskommelse. 

- Övriga arrangemang  
Pris efter särskild överenskommelse. Efter normalt öppethållande (vardagar kl. 23.00 fram till kl. 07.00, lördagar och söndagar kl. 21.00  
fram till kl. 07.00) gäller beräknad taxa + extra vaktmästarkostnad. 

 



Årshyra 

Rubrik Äldre lokaler 
/kvm 

Nya lokaler 1-5 år gamla 
/kvm 

Omklädningsrum  450 kr. 650 kr. 700 kr. 800 kr. 

Samlingslokal 650 kr. 700 kr. 800 kr. 

Kök 650 kr. 700 kr. 800 kr. 

Kansli, expedition 750 kr. 800 kr. 900 kr. 

Klubbrum 650 kr. 700 kr. 800 kr. 

Förråd/WC och liknade   350 kr. 380 kr. 430 kr. 

Verksamhetslokaler 150 kr. 180 kr. 230 kr. 

Passage  350 kr. 380 kr. 430 kr. 

Tvättrum 350 kr. 380 kr. 430 kr. 

Loger 2.600:-/kvm  

 
 

 

 

 

 

 

 



Kypegården 

Rubrik Avgift Övrigt 

Bastubad med omklädning per gång 45 kr. 50 kr.  

Årskort  1 000 kr. 1 100 kr. Kortet gäller bara på friluftsgården 

Halvårskort 690 kr. 750 kr. Kortet gäller bara på friluftsgården 

Säsongskort - 3 månader 450 kr. 500 kr. Kortet gäller bara på friluftsgården 

Uthyrning hela anläggningen  1 600 kr. 2 000 kr. Efter ordinarie öppettider (badavgift tillkommer) 

Cafeteria  1 000 kr./tim.     

Bastu 1 000 kr./tim.    

 

Skidstadion 

Rubrik Avgift 

Tävlingar och arrangemang, sekretariatsbyggnad, 
högtalaranläggning med mera 

Heldag  3 000 kr. 3 400 kr./8 tim.   

Samma som ovan Halvdag  1 500 kr. 1 700kr./4 tim.   

Årskort     1 200 kr. 1 300 kr. 

Dagskort     100 kr. 

Privat skidskola (arrangörstaxa) 3.000 kr./säsong/åkavgift 

Privat skidskola  1.000 kr./grupp 

 



 

Skateboard- och BMX-hall   

Rubrik Avgift 

Bidragsberättigade föreningar, enskilda 
träningstider  

100 kr./tim. 

Arrangemang 100 kr./tim. 

Engångsbesök 50 kr. 

Klippkort (10 gånger) 400 kr. 

Årskort alla åldrar 1 000 kr. 

Uthyrning till skolor 220 kr. 300:-/tim. inklusive utrustning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Rubrik Avgift 

Basenhet (kontrollenhet) avläsningsenhet och 
stämpelskena, kontrollställ, skärmar/reflexstavar  

15 kr./st./tävling 

Sekretariatsvagn anpassad till Sportidentsystemet.   450 kr./evenemang    

Termoprinter Gratis 

Papper till Termoprinter Självkostnadspris 

Sportident Löparbrickor 10 kr./st./tävling 

Borås O-rings närtävlingar /träningstävlingar 
Basenhet (kontrollenhet) avläsningsenhet och 
stämpelskena, kontrollställ, skärmar/reflexstavar   

220 kr./tävling 

  

Klubbträningar 110 kr./tävling 

Utbildning   Gratis 

Termoprinter Gratis 

Papper till Termoprinter Självkostnadspris 

 

 

 

 

 



 

IP Skogens Sportidentsystem 
Hyrpriser 
Övriga klubbar utanför Borås, Bollebygds och Marks kommuner 

Rubrik Avgift 

Basenhet (kontrollenhet) avläsningsenhet och 
stämpelskena, kontrollställ, skärmar/reflexstavar  

35 kr./enhet/tävling 

Sportidentpinnar 15 kr./st./tävling 

Sekretariatsvagn anpassad till Sportidentsystemet    750 kr. + moms/arrangemang 

Termoprinter exkl. papper 55 kr./tävling + papper 

 

För basenheter och sportidentpinnar måste en blankett fyllas i som anger antalet använda enheter och pinnar. 

 



Träffpunkt Simonsland - Personalkostnader före/efter öppettider debiteras med 500 kr./timme 

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

Förvaringsskåp i kontorslandskap 
Hyra per år 500 kr för stort skåp 
 300 kr för mellan skåp 

 100 kr för litet skåp 
Hjälp med teknik under ordinarie öppettider  400 kr/tillfälle 
Personalkostnader före/efter öppettider 500 kr/timme 

Rubrik Heldag Halvdag 

Lokaler för extern uthyrning   

Upp till 150 personer (2 lokaler) 4 900 kr. 2 900 kr. 

Upp till 40 personer (3 lokaler) 3 100 kr. 2 000 kr. 

Mellan 16-20 personer (6 lokaler) 2 100 kr. 1 300 kr. 

Mellan 10-14 personer (6 lokaler) 1 400 kr. 900 kr. 

   

Lokaler för intern uthyrning   

Upp till 150 personer (2 lokaler) 2 000 kr. 1 000 kr. 

Upp till 40 personer (3 lokaler) 1 000 kr. 700 kr. 

Mellan 16-20 personer (6 lokaler) 700 kr. 500 kr. 

Mellan 10-14 personer (6 lokaler) 700 kr. 500 kr. 



Borås Simarena 2021 

Rubrik Vuxna Ungdom 12-17 år Barn 3-11 år Student  
uppvisande av 
studentlegitimation 
och 
fotoid 

Ålderspensionär  
uppvisande av  
legitimation  

Vuxna med 
uppvisande av 
legitimation och 
FaR 

Entré 90 kr. 60 kr. 50 kr.  70 kr.  70 kr.  70 kr. 

Rabattkort 10 bad 630 kr. 430 kr. 320 kr.    

Årskort 1) 1 765 kr. 900 kr. 565 kr.  1 300 kr.  
(Gäller bara mellan  
kl. 08.00-15.00) 

 

Autogiro årskort 2) 156 kr./månaden 78 kr./månaden 47 kr./månaden    

4-månaderskort 1)    640 kr. 650 kr. 640 kr. 650 kr. 640 kr. 650 kr. 

5-månaderskort 1)     800 kr.  

1-månadskort     180 kr.  

 

• Deposition för tagg vid köp av årskort och rabattkort 50 kr 

1) Årskort, 4- och 5-månaderskort gäller på följande läggningar: Stadsparksbadet, Borås Simarena, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet och 
Kypegården. 

2) Autogiro kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Minimiålder 18 år. 



Rubrik Vuxna Ungdom 12-17 år Barn 3-11 år Övrigt  

Föreningsverksamhet i ledarledd 
gruppverksamhet (bara simklubbar) 

21 år och äldre  
63 kr. 65 kr. 

Till och med 20 år 
ingen avgift 

  

10 personer eller fler, kontantbetalning 
Borås skol- och kommunbad, med egen 
lärare, inte simskola 

63 kr. 43 kr. 32 kr.  

Enskild lektion med instruktör 
Simundervisning, Livräddning, 
Vattengymnastik 

456 kr. 480 kr. + badavgift    

Simundervisning grundskoleelever (under 
skoltid) 

   45 kr. 37 kr./elev/tillfälle 

Simundervisning grundskoleelever utanför 
Borås (under skoltid) 

   45 kr./elev/tillfälle 

Simundervisning gymnasieelever (under 
skoltid) 

   45 kr./elev/tillfälle 

Simundervisning gymnasieelever utanför 
Borås (under skoltid) 

   53 kr./elev/tillfälle 

Vattenträning    100 kr./termin + badavgift 

 

 

 

 



     

 
Uthyrning Pris Anmärkning 

Handduk, badbyxa, baddräkt 100 kr.  

Burkini 55 kr.  

Träningsväst/bälte 50 kr.  

Skolsim badkläder 25 kr.  

HLR-docka 50 kr. per klass eller grupp/lektionstillfälle 

Livräddningsdocka 50 kr. per klass eller grupp/lektionstillfälle 

Isflak   100 kr. per klass eller grupp/lektionstillfälle 

Livboj & hansalina 50 kr. per klass eller grupp/lektionstillfälle 

Fotografering -- Enligt överenskommelse 



Stadsparksbadet 2021 

 

 
• Deposition för tagg vid köp av årskort och 4-månaderskort  50 kr 
 

1) Årskort och 4-månaderskort gäller på följande läggningar: Stadsparksbadet, Borås Simarena, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet och 
Kypegården. 
2) Autogiro kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Minimiålder 18 år. 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrik Vuxna Ungdom 12-17 
år 

Barn 3-11 år Familj  
2 vuxna+3 barn/  
1 vuxen+4 barn 

Student  
uppvisande av 
studentlegitimation 
och fotoid 

Ålderspensionär 
uppvisande av 
legitimation  

Vuxen med 
uppvisande av 
legitimation  
och FaR 

Entré 110 kr 70 kr 60 kr 260 kr 80 kr 80 kr 80 kr. 

Rabattkort 10 bad 700 kr 450 kr 350 kr -- -- --  

Årskort 1) 2 000 kr 1 000 kr 600 kr -- -- --  

Autogiro årskort 
2) 

179 kr/månaden 95 kr/månaden 55 kr/månaden -- -- --  

4-månaderskort  
1) 

700 kr med FaR -- -- -- 700 kr 700 kr  



 

Rubrik Vuxna Ungdom 12-17 år Barn 3-11 år Övrigt 

Föreningsverksamhet i ledarledd  
gruppverksamhet (bara simklubbar) 

21 år och äldre 
70 kr 

till och med 20 år 
Ingen avgift 

--  

10 personer eller fler, kontantbetalning  
Borås skol- och kommunbad, 
med egen lärare, inte simskola 

70 kr 45 kr 35 kr  

Kursavgifter simskola 550 kr/termin  
+ badavgift 

1.100 kr/termin  
inklusive badavgift   

1.000 kr/termin 
inklusive badavgift   

 

Intensivsimskola                                    550 kr + badavgift 

Minisim    1.000 kr/termin +  
badavgift för förälder 

Enskild lektion med instruktör  
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik 

456 kr. 480 kr. + badavgift    

Simundervisning grundskoleelever i Borås 
(under skoltid) 

   45 kr. 37 kr./elev/tillfälle 

Simundervisning grundskoleelever  
utanför Borås (under skoltid) 

   45 kr./elev/tillfälle 

Simundervisning gymnasieelever i Borås  
(under skoltid) 

   45 kr./elev/tillfälle 

Simundervisning gymnasieelever  
utanför Borås (under skoltid) 

   53 kr kr/elev/tillfälle 

Babysim, cirka 15 tillfällen    1 600 kr./termin  
+ badavgift för föräldrar     

Vattenträning    100 kr/termin + badavgift 

Gravidgymnastik    45 kr./gång 

 



Uthyrning Pris Anmärkning 

Handduk, badbyxa, baddräkt 40 kr.  

Burkini 55 kr.  

Träningsväst/Bälte 50 kr.  

Skola badkläder 25 kr.  

HLR Docka 50 kr. per klass eller grupp, per lektionstillfälle 

Livräddningsdocka 50 kr. per klass eller grupp, per lektionstillfälle 

Isflak   100 kr. per klass eller grupp, per lektionstillfälle 

Livboj & hansalina 50 kr. per klass eller grupp, per lektionstillfälle 

Fotografering  -- Enligt överenskommelse 

 



Övriga badanläggningar 
 

Alidebergsbadet 

Rubrik Vuxna Ungdom  
12-17 år 

Barn  
3-11 år, i vuxens sällskap 

Övrigt 

Entré 60 kr. 40 kr. 30 kr.  

Rabattkort 10 bad 440 kr. 280 kr.   

Säsongskort, 
från 12 år och uppåt 

630 kr. 630 kr.   

Skolbad i grupp med 
vuxen 

   26 kr. 30 kr. 

 

Viskaforsbadet 

Badavgift Skolbad 26 kr. 30 kr. 

 

Asklandabadet 

Privatpersoner i grupp 360 kr./tim. Vuxenorganisationer samt föreningar utanför Borås.  

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Cecilia Strömberg 
Handläggare 
033 357303 
Tommy Jingfors 
Handläggare 
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Förutsättningar och åtgärder för ekonomi i balans 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förutsättningar och 

åtgärder för ekonomi i balans 2020 och översända till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen för kännedom. 

Samtidigt ber nämnden om kompensation/reglering av de underskott som 

härrör sig till coronapandemin i samband med bokslutet 2020. 

    

Sammanfattning  

Prognosen per oktober beräknas till ett underskott på -22 450 tkr. 

Prognosavvikelsen kan delas in i tre delar. Utlovad bokslutsjustering -5 773 tkr, 

konsekvenser av Coronapandemin -17 500 tkr och avvikelse inom ordinarie 

verksamhet +823 tkr. 

Det kan konstateras att den största delen av den prognostiserade 

budgetavvikelsen avser konsekvenser av Coronapandemin och främst på 

intäktssidan. För att minimera avvikelsen så har förvaltningen arbetat intensivt 

för att kunna minimera kostnaderna så mycket som möjligt. Lokalhyror har 

setts över och timvikarier har tillsats i mindre utsträckning samtidigt som man 

har avvaktat med att tillsätta vakanta tjänster. Samverkan, genom samordnad 

bemanning, har varit en viktig utgångspunkt för att klara av vårt uppdrag med 

öppethållande av bland annat mötesplatser och fritidsgårdar som har varit 

prioriterade verksamheter. 
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Ärendet i sin helhet 

Utgångspunkten i ärendet är framtagen prognos per oktober månad som delges 

nämnden som ett anmälningsärende. Prognosen per oktober beräknas till ett 

underskott på -22 450 tkr. Prognosavvikelsen har sin utgångspunkt i tre delar 

som förtydligas i tabellen nedan, utlovad bokslutsjustering, konsekvenser av 

Coronapandemin och avvikelse inom ordinarie verksamhet. 

 

 

 

Det kan konstateras att den största delen av den prognostiserade 

budgetavvikelsen avser konsekvenser av Coronapandemin och främst på 

intäktssidan. För att minimera avvikelsen så har förvaltningen arbetat intensivt 

för att kunna minimera kostnaderna så mycket som möjligt. Lokalhyror har 

setts över och timvikarier har tillsats i mindre utsträckning samtidigt som man 

har avvaktat med att tillsätta vakanta tjänster. Samverkan, genom samordnad 

bemanning, har varit en viktig utgångspunkt för att klara av vårt uppdrag med 

öppethållande av bland annat mötesplatser och fritidsgårdar som har varit 

prioriterade verksamheter. 
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Analys per verksamhetsområde 

Gemensam fritidsadministration (+200 tkr): 

Mindre personalkostnader än budgeterat. 

 

Överenskommelsen (0 tkr):  

Inom verksamhetsområdet finns en avsatt budget för att finansiera samverkan 

med civilsamhället. I nuläget prognostiseras en budget i balans. 

 

Anläggningsenheten (-12 000 tkr): 

Enhetens prognostiserade underskott finns främst på intäktssidan. Mindre 

uthyrning av hallar, men framförallt mindre intäkter för Borås Arena där 

nämnden får ta del av matchintäkter, enligt avtal, för matcher inom 

elitforbollen. En mindre del avser ökade kostnader för drift och skötsel av våra 

badplatser. Av den prognostiserade avvikelsen uppskattas i sin helhet ca -5 500 

tkr vara en konsekvens av pandemin. 

 

Under 2020 fick nämnden ett tilläggsanslag på 5 000 tkr för ökade 

hyreskostnader kopplat till ombyggnationen av Borås Arena, benämnt Borås 

Arena 2.0. I nuläget beräknas en avvikelsen på -4 000 tkr, vilket nämnden 

kommer kompenseras för i samband med bokslutet. -3 500 tkr avser 

direktfakturering av investeringar för Borås Arena 2.0 och -500 tkr avser högre 

hyreskostnader än vad vi fått tilläggsanslag för.   

 

Inom den ordinarie verksamheten prognostiseras ett underskott på -2 500 tkr 

och avser bland annat skidstadion med mindre intäkter än beräknat. 

 

Badenheten (-13 000 tkr): 

Under perioden maj till och med augusti höll Borås Simarena stängt för 

renovering. Alidebergsbadet öppnade en månad tidigare än vanligt och höll 

öppet under samma period som stängningen på Arenan. Vid öppnandet i maj 

var det kyla under nattetid och det blev en utmaning att hålla acceptabla 

vattentemperaturer. Det var många som ville besöka anläggningen under 

sommarmånaderna och för att klara av restriktioner så fick besöksantalet 

begränsas. Området markerades med ett rutsystem på grönområden för att 

markera avstånd. Borås Simarenas renovering uppskattas till en budgetavvikelse 

på -1 500 tkr något som vi hoppas justeras vid årets slut. 

 

Badenheten är till stor del intäktsfinansierad verksamhet. Under pandemin har 

badanläggningarna fått anpassa både öppettider och antalet besökare på 

anläggningarna vilket har medför mindre intäkter. Autogirokunder har 

kompenserats med fria bad under juni-september och nya restriktioner under 

hösten har medfört att vi valt att kompensera året ut. Vår förhoppning är att 

kunderna framöver känner ett fortsatt förtroende för våra bad som 

motionsanläggning och väljer att stanna kvar istället för att hitta andra 

alternativ. Inom badverksamheten har man i möjligaste mån försökt att spara 
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på kostnader genom att inte tillsätta vakanta tjänster och ta in färre timanställda. 

Under november månad har anläggningarna stängt i sin helhet för allmänheten 

och bedriver enbart simundervisning för skolelever. Däremot är anläggningarna 

öppet för simklubbarna som har möjlighet att bedriva verksamhet för barn och 

unga under 15 år. Personalen har i flera fall varit behjälpliga inom andra 

verksamhetsområden, främst på mötesplatser och inom öppen 

ungdomsverksamhet. Detta har lett till nya samverkansformer som påverkar 

förvaltningen positivt på många olika sätt, både nu och framöver. Av den 

prognostiserade avvikelsen beräknas ca -12 000 tkr vara mindre intäkter än 

budgeterat som en konsekvens av pandemin. Ca + 2 000 tkr avser lägre 

personalkostnader än budgeterat. 

  

Vi visste redan vid 2020 års ingång att badenheten hade en tuff intäktsbudget 

att leva upp till. Därav uppskattas ca -1 000 tkr av den prognostiserade 

avvikelsen vara lägre intäkter än budgeterat inom den ordinarie verksamheten. 

Inför 2020 flyttade ansvaret för badenhetens driftsenhet till Servicekontoret. 

Genom att tillhöra en större personalgrupp skulle man minska sårbarheten 

inom verksamheten. Utgångspunkten var att kostnaderna för flytten inte skulle 

öka. Vid utvärderingen i november månad konstaterades att verksamheten 

kommer att återgå till förvaltningen vid nyår, detta för att samordningsvinsterna 

mellan verksamhetsstöd och teknisk drift ger det bästa ekonomiska utfallet. 

Under 2020 redovisar den tekniska driften ökade kostnader med motsvarande -

500 tkr jämfört med den budget som finns avsatt.  

 

Evenemang (+2 000 tkr): 

Nämnden har under 2020 fått ett tilläggsanslag på 5 000 tkr för evenemanget 

”SM-veckan vinter 2021”. I nuläget vet vi inte om evenemanget kommer att 

arrangeras, men med utgångspunkt att evenemanget blir av så prognostiseras ca 

+2 000 tkr som ett överskott 2020 då flera kostnader beräknas inkomma under 

2021 i samband med att evenemanget går av stapeln. 

 

Folkhälsoenheten (-1 173 tkr): 

En stor del av folkhälsoenetens budget finansieras med bidrag från Hälso-och 

sjukvårdsnämnden. Som en konsekvens av pandemin så har flera insatser fått 

skjutas på framtiden. Detta medför också lägre kostnader. Hälso- och 

sjukvårdsnämnden har därför godkänt att kvarstående medel kan flyttas och 

nyttjas under 2021 vilket informerats nämnden på mötet i september. 

 

Inom verksamhetsområdet administreras också sociala investeringsprojektet 

”En kommun fri från våld”. Projektet avslutas 2020 och kostnader inom ramen 

för detta projekt justeras i samband med bokslutet. För 2020 -1 273 tkr.  

 

Inom den ordinarie budgetramen prognostiseras ett överskott på 100 tkr och 

avser lägre personalkostnader än budgeterat. 
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Fritids- och folkhälsonämnden (-150 tkr): 

Inom verksamhetsområdet budgeteras kostnader för arvoden till 

nämndsledamöter samt personalkostnad för nämndsekreterare och övrig 

administration kopplat till nämnd och sammanträden. I nuläget prognostiseras 

ett underskott på -150 tkr och avser högre kostnader än budgeterat för 

personalkostnader inom nämndadministrationen. 

 

Mötesplatser/Förebyggande (+200 tkr): 

Inom verksamhetsområdet finns avsatt budget för arbetet med lokalt inflytande 

och ortsråd samt budgeten för Mötesplatser och det förebyggande arbetet. 

Inom det verksamhetsområde som berör mötesplatser och det förebyggande 

arbetet prognostiseras ett överskott på 1 200 tkr. Överskottet avser främst lägre 

personalkostnader än budgeterat.  

 

Budgeten som avser lokalt inflytande och ortsråd har idag en stor andel 

verksamhetsmedel kvar. I nuläget är det svårt att uppskatta om det vid årets slut 

kommer kvarstå några medel. De aktiviteter som bekostas inom 

verksamhetsområdet har skjutits på framtiden eller ställts in som en konsekvens 

av pandemin, men vilka effekter det ger på verksamhetsbudgeten är svårt att se 

i nuläget. Därav antas denna budget i nuläget att vara i balans vid årets slut. 

 

Precis som inom Folkhälsoenheten administreras inom detta 

verksamhetsområde ytterligare ett socialt investeringsprojekt, ”En kommun fri 

från våld”. Avsatt budget för perioden 2015-2019 var 5 700 tkr. Kostnaderna 

särredovisas och justeras i samband med bokslutet. Kvarstående medel på 1 577 

tkr har man fått lov att använda framöver. För 2020 beräknas kostnaderna till 

1 000 tkr som justeras vid årets slut. Kvarstående 577 tkr avses användas 2021. 

 

Fritidsgårdsverksamhet (0 tkr) 

Under våren 2020 önskade Grundskoleförvaltningen köpa färre timmar för 

”skolfritid”. Från 320 timmar under våren till 230 timmar under hösten. 

Budgeten för 2020 anpassades utifrån detta. Under hösten har dock skolan köpt 

mer timmar än vad de tidigare önskat och nivåerna av antalet timmar är på 

samma nivå som under våren. Detta påverkar verksamhetsområdets budget 

positivt och i nuläget prognostiseras ett överskott på ca 300 tkr. Sedan 

pandemins utbrott i februari/mars så har man inom budgetramen bokfört 

diverse kostnader som är relaterade till pandemin främst timkostnader, i nuläget 

ca -300 tkr.   

 

Badresor/Barnkoloni (-500 tkr): 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för sommarlovsverksamheterna 

Badresor till Sjömarken och Borås Kollo. Båda verksamheterna är viktiga och 

grundläggande i Borås Stads arbete "All barn har rätt till ett roligt sommarlov", 

sommarlovsverksamhet med ett barnrätts- och folkhälsoperspektiv. 

Verksamheterna bedömdes vara viktiga att genomföra trots pandemin och en 

rad åtgärder vidtogs. 
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Barngrupperna på kollo halverades, ökade kostnader för material och tjänster så 

som tält som extrarum för aktiviteter. Det beställdes extra bussar för att kunna 

transportera färre barn per åktur, indragning av vatten för att kunna göra 

utomhusdushar med mera. Man fick också ta in extra personal då det var högre 

sjukfrånvaro bland personalen. De ökade kostnaderna som en konsekvens av 

olika anpassningar utifrån rådande läge beräknas till -500 tkr. 

 

Träffpunkt Simonsland (+400 tkr) 

Träffpunkt Simonsland bedriver Caféverksamhet som är mycket uppskattad. 

Cafét har varit öppet under året men med begränsningar utifrån restriktioner. 

Detta har medfört att intäkterna för caféverksamheten har minskat, enligt 

prognos med ca -1 200 tkr. Utifrån att aktiviteterna i huset har minskat har man 

inväntat rekrytering av vakant personal. Personalkostnaderna beräknas därav bli 

ca 1 600 tkr lägre än budgeterat.  

 

Buffert (+ 1 573 tkr): 

Avsatt buffert under 2020 används till att täcka underskott inom förvaltningens 

olika delar. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen - KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen - SRE.diarium@boras.se 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Avtal om arrangörskap avseende Svenska 

Mästerskapen i friidrott "Friidrott-SM 2021" 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner avtalet mellan Svenska 

Friidrottsförbundet, IK Ymer och Borås Stad. Nämnden har tidigare i år ställt 

sig positiv till att de svenska mästerskapen i friidrott för seniorer avgörs i Borås 

och på Ryavallen. De ekonomiska förutsättningarna finns i budget 2021.        

 Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2020-02-25 §47, att ställa sig bakom 

arrangemanget och tillskrev Kommunstyrelsen om erforderliga medel för 

tävlingarna.  

Svenska friidrottsförbundet är huvudman för de svenska mästerskapen i 

friidrott och tecknar avtal med den lokala arrangörsföreningen, IK Ymer, och 

värdstaden Borås. IK Ymer och Borås Stad står som operativ genomförare för 

arrangemanget och säkerställer att tävlingarna uppfyller de kvalitetskrav som 

Svenska Friidrottsförbundet ställer, samt att arrangemanget genomförs på ett i 

övrigt professionellt tillvägagångsätt. 

 

Borås arrangerade senast de svenska mästerskapen för seniorer 2013 på en 

nyrenoverad och anpassad Ryavallen. Arrangemanget blev väldigt lyckat och 

arrangörsföreningen IK Ymer gjorde ett utmärkt arbete. På senare år har lag- 

SM i friidrott avgjorts under SM-veckan 2014 och 2017, samt att IK Ymer och 

Borås Stad var värd för fjolårets U20 EM i friidrott. Under 2020 var tanken att  

IK Ymer skulle arrangera lag-SM i friidrott igen, beroende på att Halmstad som 

är ansvarig för sommarens SM-vecka inte klarar av att arrangera 

friidrottstävlingarna under veckan, därav gick frågan till IK Ymer och Borås 

Stad. Nu blev arrangemanget inställt på grund av pandemin. 

 

Både Svenska och Europeiska friidrottsförbundet var mycket nöjda med U20 

EM i friidrott i Borås. Både arrangörsföreningen IK Ymer och Borås Stad har 

visat att det går att arrangera stora nationella och internationella arrangemang i 

Borås. Ryavallen fungerar utmärkt som en toppmodern arena och kommer att 

förbättras ytterligare under 2020.  
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När Ryavallen renoverades och anpassades för stora friidrottstävlingar, så var 

ambitionen, förutom att skapa bättre förutsättningar för friidrotten i Borås, 

också att locka stora mästerskap till Borås. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

arbetar i nära samverkan med Borås TME för att understödja IK Ymer och 

Svenska friidrottsförbundet att lyckas med arrangemanget. För stadens del 

betyder det mycket i turistekonomiska effekter. Tävlingarna sänds också i 

Sveriges television, vilket gör att marknadsföringseffekten blir betydande. 

 

En lokal organisationskommitté kommer att bildas för arrangemanget, där IK 

Ymer får ordföranderollen. Övriga funktioner kommer att tillsättas under 

senhösten 2020.                

              

Beslutsunderlag 

1. Avtalet      

                                

Samverkan 

Samverkan har skett mellan alla berörda parter. 

Beslutet expedieras till 

1. IK Ymer och Svenska Friidrottsförbundet 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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