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Program för Öppen
ungdomsverksamhet i
Borås Stad

Den öppna ungdomsverksamheten inom Borås Stad ska vara tillgänglig för alla barn
och unga i Borås. Med folkhälsa som grund ska verksamheten genomsyras av hållbarhet,
delaktighet, trygghet och jämställdhet.
Verksamhetens uppdrag ska utgå från:
•

ett främjande och normkritiskt förhållningssätt

•

en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter
och resurser

Den öppna ungdomsverksamheten har en viktig roll i arbetet med att stärka ungas
inflytande och delaktighet i samhället. Den är också en viktig arena för både traditionella
och nya former av kulturella verksamheter. Att samverka med aktörer från civilsamhället
är en viktig del av öppen ungdomsverksamhet då det kan medföra ytterligare möjligheter
och aktiviteter för målgruppen än vad som på egen hand kan erbjudas.

Öppen ungdomsverksamhet
MÅLGRUPP

Den öppna ungdomsverksamheten är samlingsbegreppet för verksamheten på fritidsgårdar
och det främjande arbetet för barn och unga, med fokus i åldrarna 10-18 år.
AVSIKT MED ÖPPEN UNGDOMSVERKSAMHET

Öppen ungdomsverksamhet ska vara tillgänglig för alla och ska främja en jämlik hälsa
hos unga. Kön, könsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, etnicitet, religion och ålder ska beaktas för att unga ska få en jämlik tillgång
till verksamheten.
Öppen ungdomsverksamhet är en verksamhet:
•

som stimulerar till aktivt engagemang och ansvarstagande

•

där personalen fungerar som inspiratörer, stöd och möjliggörare

•

som skapar sociala sammanhang och projekt där alla kan bidra och få en roll

•

där olika verksamhetsformer kompletterar varandra

•

som skapar läroprocesser och synliggör icke-formellt lärande

•

som aktivt arbetar för att inkludera och nå nya grupper

Verksamheten ska bedrivas och planeras utifrån kunskap om ungas behov, önskningar
och livsvillkor.
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Inriktning av Öppen
ungdomsverksamhet i
Borås Stad
Verksamheten ska utgå från tre inriktningar:

Mötesplatser för unga
Öppen ungdomsverksamhet ska bedrivas på trygga och jämställda platser som stimulerar
och stödjer aktiviteter som bygger på ungas aktiva engagemang och ansvarstagande under
hela året, inklusive lovverksamhet.

Ungas aktörskap
Öppen ungdomsverksamhet ska genom internationella utbyten, ledarutbildningar, feriearbete,
unga kommunutvecklare och uppdrag till unga, stärka- och underlätta ungas aktörskap.

Samverkan med civilsamhället
Öppen ungdomsverksamhet ska i samverkan med civilsamhället skapa ökad tillgänglighet
och mervärde tillsammans med- och för unga.
Samverkan innebär ett utökat ansvar för organiserade spontanaktiviteter på aktivitetsplatser
i området.
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1. Inledning
Uppdraget att bedriva Öppen ungdomsverksamhet (fritidsgårdsverksamhet) inom Borås Stad
har en historia som sträcker sig över flera tidigare organisationer, t ex kommundelar och
stadsdelar. Inför omorganisationen 2017 fick Fritids- och folkhälsoförvaltningen i uppdrag att
överta detta verksamhetsområde med målsättning att skapa en samsyn och likvärdighet för
hela Borås Stad. I samband med detta genomfördes en kartläggning som bestod av
fördjupade intervjuer med både chefer och medarbetare, vilket legat till grund för utveckling
av verksamheten sedan dess.
Bakgrund till denna utredning är att Fritids och folkhälsonämnden under 2018 gav Fritidsoch folkhälsoförvaltningen i uppdrag att:
”utreda och återkomma med en långsiktig utvecklingsplan för fritidsgårdar inom nämndens ansvar”
Innehållet i denna utredning ligger därmed till grund för detta arbete, vilket föreslås skapa ett
nytt program enligt Borås Stad riktlinjer.
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2022 föreslå
Kommunfullmäktige ett reviderat program.

2. Metod
Utifrån uppdraget som benämnts ovan, bildades i mars 2018 en arbetsgrupp inom Fritidsoch folkhälsoförvaltningen och som träffats regelbundet under året (mars-oktober), både som
helhet och i mindre konstellationer.
Arbetsgruppen har bestått av:
Marie-Louise Bengtsson, Verksamhetschef, Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet
Lars Larsson, Utredare, Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet
Tina Brodin, Enhetschef, Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet
Ann Milbredt, Enhetschef, Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet
Moa Forsberg, Verksamhetsutvecklare, Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet
Åsa Skytt, Enhetschef, Utvecklingsenheten
Mikael Andersson, Utvecklingsledare, Utvecklingsenheten
En kartläggning på samtliga enheter genomfördes i april 2018 av hur den befintligasamverkan med civilsamhället ser ut samt om framtida möjligheter och behov.
Resultatet kompletterades sedan under maj/juni 2018 med information från andra delar inom
Fritids- och folkhälsoförvaltningen genom Förening- och anläggningsenheten, Lokalt
inflytande och Överenskommelsen.
Innehållet i detta dokument kommer som helhet att ligga till grund för hur det framtida
arbetet inom Öppen ungdomsverksamhet ska se ut i Borås Stad.
Ett förslag till ”Program för Öppen ungdomsverksamhet i Borås Stad” kommer att
presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden 2018-11-05.
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3. Bakgrund
3.1

Historik

Från fritidsgård till Öppen ungdomsverksamhet
Denna plan har tagits fram utifrån ett politiskt uppdrag att se över
fritidsgårdsverksamhet/öppen ungdomsverksamhet. Att använda sig av begreppet öppen
ungdomsverksamhet är mer adekvat då det innefattar mer än begreppet
fritidsgårdsverksamhet, som främst utgår från en fysisk lokal. Begreppet ungdomsverksamhet
går också mer i linje med den europeiska kontext vi befinner oss i, där man talar om youth
work.
Från förebyggande till främjande
Under kommundelstiden togs ett politiskt beslut att det ska finnas en fritidsgård i
varje kommundel, detta präglar stadens struktur avseende enheter. Under stadsdelstiden gick
Borås Stad med i KEKS, Kvalitet och kompetens i samverkan. KEKS är ett nätverk som
bygger på idén att Öppen ungdomsverksamhet ska stimulera till och stödja aktiviteter som
bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande.
Ibland har fritidsgårdsverksamhet ett mer förebyggande perspektiv, alltså mer
problemfokuserat. Men allt vanligare är, att som ungdomsverksamheten i Borås Stad, gå mot
ett mer främjande och salutogent perspektiv och arbetssätt. Detta går också i linje med
stadens folkhälsoarbete. ”Eftersom det brottsförebyggande arbetet ofta har en kraftig
preventiv slagsida kan främjandeperspektivet här fylla en viktig funktion för att skapa
förutsättningar för helhetssyn och en bredare typ av samverkan för ökad lokal trygghet.”
(Vision och Vägval för utveckling, lärande och glädje i den öppna ungdomsverksamheten, KEKS, 2011)
Forskningen har sedan 30 år tillbaka visat att barn och ungdomar i de lägre socioekonomiska
grupperna är överrepresenterade bland dem som besöker fritidsgård och är därför en central
arena för att realisera de folkhälsopolitiska målen. (Blomdahl och Claesson, Fritidsgården - dess
besökare och framtid, 1989 och underlagsrapporten Hälsa och offentligt resursutnyttjande på
fritidsområdet bland barn och ungdomar)
Istället för att tala om förebyggande och främjande kan man tala om inordnande och
utvidgande, som i forskningsrapporten INORDNANDE eller UTVIDGANDE, Om
delaktighetens villkor på fyra fritidsgårdar (Jenny Andersson, Helena Lindberg, Jonas Agdur och Torbjörn
Forkby, 2010) där man menar att jobba med delaktighet är inte ytterligare en punkt på
agendan utan måste genomsyra hela verksamheten och vara själva grunden för ett arbetssätt
och ett sätt att se på ungdomar som resurser. Att jobba med delaktighet blir då både mål och
metod.
3.2
Styrande dokument
Nedan beskrivs gällande styrdokument eller andra styrande dokument och riktlinjer som
verksamhetsområdet Öppen ungdomsverksamhet har att förhålla sig till.
Borås Stads Vision 2025
Uppdraget inom Öppen ungdomsverksamhet utgår från Vision Borås 2025 och dess
strategiska målområden med extra fokus på:
- Strategiskt målområde 1: ”Människor möts i Borås”
- Strategiskt målområde 2: ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”
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Ungdomspolitiskt program i Borås Stad
Fritid och kulturliv: Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga
individer. Under fritiden skapas nya sociala kontakter och nätverk. Kultur och föreningsliv är
verktyg i demokratisk fostran.
För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar mångfald,
kreativitet och engagemang ska vi:
- skapa mötesplatser för ungas faktiska behov, utan föreställningar om kön, förutsättningar
eller bakgrund, där alla känner att de får presentera och utveckla sina idéer
- uppmuntra ungas idéer och involvera dem i verksamheter
- ifrågasätta normer för att ta bort hinder för ungas möjligheter till fritid och kultur
- stödja aktiviteter som bygger på ungdomars engagemang och ansvar
Drogpolitiskt program i Borås Stad
Drogpolitiskt program i Borås Stad vill skapa goda förutsättningar för invånarna att göra
hälsosamma val. Ungdomar i Borås ska växa upp till trygga individer med en positiv livsstil,
vilket innebär att välja bort alkohol, tobak, narkotika och dopning.
Enligt det drogpolitiska programmet ska antalet barn och unga som börjar använda narkotika,
dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska.
Öppen ungdomsverksamhet ska främja Borås Stads prioriterade mål, främst genom att
erbjuda drogfria mötesplatser för ungdomar.
FN:s konvention om barnets rättigheter
Konventionen i sin helhet men i synnerhet artiklarna nedan
Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder
som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats
mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i
varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte
bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala
utvecklingen.
Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla
frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder
och mognad.
Artikel 13: Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
Artikel 14: Alla barn har rätt att tro på vilken gud de vill, eller ingen alls.
Artikel 15: Barn har rätt att starta och delta i föreningar och organisationer.
Artikel 23: Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv
och hjälp att delta i samhället på lika villkor.
Artikel 31: Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.
Artikel 33: Varje barn har rätt att skyddas mot droger.
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Artikel 42: Alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen.
Huvudartiklarna 2, 3, 6 och 12 är hämtade från Barnombudsmannen och övriga artiklar är
hämtade från Unicefs kortversion av barnkonventionen)
KEKS
Borås Stad ingår i ett nationellt nätverk för öppen ungdomsverksamhet, KEKS (Kvalitet och
kompetens i samverkan), där verksamheten betecknas utifrån kriterierna: Frivillig, Öppen,
Processtyrd och Trygg. Nätverket bistår med uppföljning av kvalitet och kompetens.
Nätverket fungerar som ett stöd i utvecklingsarbetet för verksamheten. Detta innebär ett
förhållningssätt som utgår från att den öppna ungdomsverksamheten är en mötesplats:
- som stimulerar till aktivt engagemang och ansvarstagande
- där personalen fungerar som inspiratörer, stöd och möjliggörare
- som skapar sociala sammanhang och projekt att där alla kan bidra och få en roll
- där olika verksamhetsformer (kurser, grupper, projekt, ”drop-in”) kompletterar varandra
- som skapar läroprocesser och synliggör icke-formellt lärande
- som aktivt arbetar för att inkludera och nå nya grupper
EU-kommissionens definition av ungdomsarbete
- unga väljer att delta
- verksamheten äger rum där de unga befinner sig
- unga och fritids/ungdomsledaren är partners i en lärandeprocess
- ungdomsarbete omfattar ett brett spektrum av aktiviteter (t.ex. social, kulturell,
pedagogisk, idrottsrelaterad och politisk) som utförs av och för ungdomar genom ickeformellt och informellt lärande.
Definitionen ligger till grund för KEKS definition av Öppen ungdomsverksamhet: ”Åtgärder
riktade till ungdomar avseende aktiviteter där de deltar frivilligt och som är utformade för att
stödja deras personliga och sociala utveckling via icke-formellt och informellt lärande.”

3.3
Unga nationellt
Det ungdomspolitiska målet är att ”Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma
sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.” (prop. 2013/14:191). I den
ungdomspolitiska propositionen betonas vikten av att ungdomspolitiken ska vara
sektorsövergripande. Samtidigt bör ungdomspolitiken omfatta vissa frågor som är särskilt
riktade till unga, bland annat fritidsverksamhet (prop. 2013/14:191
I Mötesplatser för unga (Ungdomsstyrelsen 2008) konstateras att öppna fritidsverksamheter har en
viktig roll i arbetet med att stärka ungas inflytande och delaktighet i samhället och att de ofta
kan vara forum för föreningslivets verksamheter och möjliggöra kontakter mellan unga och
civilsamhället. De öppna fritidsverksamheterna är också en viktig arena för både traditionella
och nya former av kulturella verksamheter.
Inom den öppna fritidsverksamheten arbetar man ofta med informellt lärandet. Det
informella lärandet kan medföra att unga som är mindre framgångsrika i skolan också får
möjligheter att se sig själva som duktiga på något och kan utveckla sina kompetenser
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(Ungdomsstyrelsen 2008). I rapporten påpekas också vikten av att den öppna verksamheten
erbjuder ett brett spektrum av aktiviteter om den ska nå en bred målgrupp och vara attraktiv.
I MUCF:s ungdomsenkät 2015 framkommer att en del unga avstår från att delta i
fritidsaktiviteter (exempelvis öppen fritidsverksamhet) på grund av rädsla att bli dåligt bemött.
Att arbeta med att ge ett bra bemötande i verksamheten är därför en viktig främjande faktor.
Att fler unga ska kunna och vilja delta i öppen fritidsverksamhet förutsätter ett inkluderande
arbetssätt, normkritiskt och jämställdhetsintegrerat. I MUCF:s rapport, Kartläggning av öppen
fritidsverksamhet, 2016, lyfts arbetet med ungas möjlighet till inflytande och delaktighet fram
som en främjande faktor för ungas deltagande.

3.4
Unga i Borås, inkl. befolkningsprognos
Borås Stads Välfärdsbokslut 2016 visar att barns och ungas uppväxtvillkor är olika beroende på
familjens socioekonomiska situation. Fler av barnen med utländsk bakgrund lever i
ekonomiskt utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund. Vi ser också skillnader i hälsa
mellan geografiska områden, åldersgrupper och kön.
Enligt LUPP 2017 framgår det att funktionsnedsättning, sexuell läggning och ekonomiska
förutsättningar samvarierar med ungas hälsa. Unga som har en funktionsnedsättning eller
långvarig sjukdom, unga som inte identifierar sig som heterosexuella och unga som är oroliga
för familjens ekonomi eller missnöjda med sin ekonomi har en sämre hälsa än övriga. Att
minska dessa skillnader i ungas hälsa kommer vara en utmaning. I rapporten ”Hellre rik och
frisk” konstateras bland annat att det behövs insatser för att minska skillnaderna i hälsa
mellan familjer med höga och låga inkomster och att åtgärderna
bör vara generella, men anpassas och ges i högre grad till de som har störst behov.
Vad gäller frågorna som rör trygghet framgår det att en hög andel av ungdomarna i Borås
känner sig trygga hemma, i bostadsområdet, i skolan och på träningen. Det framgår också att
det finns en del skillnader per bostadsområde. Unga som bor i Hässleholmen, Hulta och
Norrby känner sig mindre trygga i sitt bostadsområde än unga som bor i övriga delar av
kommunen.
Enligt Polismyndigheten har Hässleholmen/Hulta och Norrby utsetts till särskilt utsatta
områden. ”Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en
låg socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. I
dessa områden finns en mängd riskfaktorer som kan leda till en bristande
framtidstro såsom arbetslöshet, ohälsa och misslyckad skolgång. Riskfaktorerna
kan även bestå i strukturella faktorer som bostadsområdets fysiska miljö och en
upplevd oro bland etniska grupper då historiska och globalt aktuella konflikter
ger lokalt avtryck”. (Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för
polisen. Polismyndigheten 2017).
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Befolkningsprognos, målgrupp 10-18 år
År
Män
Kvinnor
2017
5 845
5 473

Totalt
11 318

Prognos
2018
2019
2020
2021
2022

11 680
11 997
12 387
12 727
13 086

6 058
6 236
6 421
6 627
6 813

5 622
5 761
5 966
6 101
6 273

4. Verksamhet
4.1
Uppdrag
Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är
tillgängliga för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av
hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.
Verksamhetens uppdrag utgår från:
- ett främjande och normkritiskt förhållningssätt
- en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och
resurser
Fritidsledarens yrkesroll är ”att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på ungdomars
aktiva engagemang och ansvarstagande”.
Öppen ungdomsverksamhet har i sitt grunduppdrag att vara tillgänglig för alla barn och unga
10-18 år. Detta kan ske i kommunal regi och i samverkan med civilsamhället. Tillgänglighet
innebär även att ge målgruppen förutsättningar att kunna delta- samt att få information om
vilka aktiviteter som finns för unga att tillgå på deras fritid, såväl inom verksamheten,
närområdet och hela Borås.
Inom det trygghetsskapande arbetet är Öppen ungdomsverksamhet en viktig aktör, både
genom den egna verksamheten och som en lokal samordnande part inom olika
nätverksgrupper och som ett naturligt nav i närområdet.
Verksamheten har även ett övergripande samordningsansvar för statliga- och regionala medel
som utlyses för barn och ungdomsverksamhet under fritiden.
Organisation och tjänster
Ledningsgruppen 2018 består av verksamhetschef (1), biträdande verksamhetschef (1) och
enhetschefer (7). Antal tjänster inom hela verksamhetsområdet Öppen ungdomsverksamhet
består i dagsläget (2018-10-01) av 65 årsarbetare, varav drygt 11 tjänster har uppdrag inomoch bekostas av Grundskoleförvaltningen i Borås Stad.
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4.2

Enheter och verksamheter inom Öppen ungdomsverksamhet

Verksamhetsområdet Öppen ungdomsverksamhet bedrivs delvis på fritidsgårdar men även i
form av annan verksamhet som beskrivs nedan.
4.2.1 Enheter i kommunal regi
Nedanstående enheter och verksamheter med inriktning mot öppen ungdomsverksamhet
10-18 år som inryms i Borås Stads, Fritids- och folkhälsoförvaltningens uppdrag:
Alidebergs fritidsgård, Brämhults fritidsgård, Dalsjöfors fritidsgård, Hestra Midgårds
fritidsgård, Hulta fritidsgård, Hässlehus fritidsgård, Kristinebergs fritidsgård, Munkågården
(Fristad), Norrbyhuset, Sandareds fritidsgård, Sjöbo fritidsgård, Trandö fritidsgård och
Viskafors fritidsgård.

4.2.2 Enheter med bidrag från Borås Stad
Enheter som får riktade bidrag för att själva bedriva öppen ungdomsverksamhet:
-

Gustav Adolfs ungdomsgård och Kulturföreningen Tåget: upptagningsområde Centrum

-

Mariedals fritidsgård: upptagningsområde Trandared

4.2.3 Pågående processer
-

Sedan 1/10 pågår ett samarbete med Västra Götalands Idrottsförbund och Parasport
Västergötland, med verksamhet i Sjuhäradshallens Parasportcenter

-

Pågående dialoger förs med Byttorps IF och Hestra IF angående förslag på nya
samarbetsformer med utgångspunkt från respektive föreningslokaler

4.2.4 Övriga enheter
Inom uppdraget ingår även att bedriva verksamhet i form av ”ungdomens hus” för
åldersgruppen 16-29 år (unga vuxna). De enheter som riktar sig mer specifikt till denna
målgrupp är:
-

Brygghuset – kommunal regi

-

Kulturföreningen Tåget – bidrag från Borås Stad

4.2.5 Övriga verksamheter
I begreppet Öppen ungdomsverksamhet ryms även annan verksamhet som verkar för att
främja ungas rätt till inflytande och delaktighet, som exempelvis:
Ungdomsledarutbildningar
Unga ges möjlighet att utveckla och stärka sitt ledarskap genom teori och praktik. Ämnen
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och teman kan vara våldsprevention, barnkonventionen, normkritik, jämställdhet,
projektledning och delaktighet.
Internationellt arbete
EVS för unga i Europa mellan 18-30 år som under en tidsbegränsad period vill jobba i ett
annat europeiskt land med alltifrån naturskydds- till ungdomsfrågor beroende på vad hen är
intresserad av. Efter periodens slut har den unga ett CV med sig hem där det står vilka
kompetenser hen tillägnat sig.
Ungdomsutbyten mellan ungdomsgrupper från olika länder i Europa. Utbytet har ett tema
som är relevant för ungas vardag, det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor
eller fördomar.
Lovverksamhet
För att främja barns och ungas rätt till lov som bjuder på nya upplevelser, roliga aktiviteter
och nya möten erbjuds förändrad verksamhet under alla skollov, exempelvis Badresor,
sommarverksamhet, ungdomsresor, läger m.m.

4.3
Samverkan med Grundskoleförvaltningen
En förutsättning för att klara kravet på heltidstjänster inom Borås Stad och verksamhetens
egna kvalitetskrav är kombinationstjänster i samverkan med andra förvaltningar, i första hand
Grundskoleförvaltningen.
I dagsläget består det av ett antal kombinationstjänster. Samverkan är väl utvecklad sedan
många år tillbaka mellan flera av grundskolorna och fritidsgårdarna i Borås Stad och innebär
att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan.
Uppdraget i skolan utgår från ett socialt trygghetsskapande arbete via exempelvis
rastverksamhet och aktiviteter på gruppnivå som värderingsövningar, demokratiarbete och
lägerverksamhet.

4.4
Samverkan med civilsamhället
Att samverka med aktörer från civilsamhället är en viktig del av öppen ungdomsverksamhet
då det kan medföra ytterligare möjligheter och aktiviteter för målgruppen än vad som på egen
hand ibland kan erbjudas.
Inriktningar som t ex idrott, kultur, socialt arbete och stöd inom studier kan erbjudas men
innehållet varierar ofta över tid samt av lokala förutsättningar. Anpassning utifrån aktuella
behov och möjligheter ses som en fördel och är en förutsättning för ett lyckat resultat.
Mer information om nuvarande samverkan med civilsamhället samt om framtida samverkansmöjligheter –
bilaga 1.
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4.5
Uppföljning
Verksamheterna inom Öppen ungdomsverksamhet följs upp genom Mötesplatsenkäten,
Good enough-mål, besöksstatistik och könsfördelning.
Via uppföljningsverktyget Loggboken (thelogbook.eu) samt Mötesplatsenkäten (brukarenkät
för Öppen ungdomsverksamhet via KEKS) kan verksamheten följas upp på följande
indikatorer:
- antal besök
- max avvikelse från jämn könsfördelning: 10 %
- index trygghet och bemötande: 90 %
- index inflytande och ansvarstagande: 50 %
- minimum andel producenter: 30 %
- minimum andel ungdomsproducerad verksamhetstid: 60 %
- index delaktighet: 75 %
- index lärande: 85 %
Procentsatsen anger Good enough-mål (lägsta möjliga värde för att verksamheten ska kunna ses som
kvalitetssäkrad) enligt KEKS.
Resultaten följs upp och går att jämföra på enhetsnivå, Borås Stad-nivå, nationell nivå och i
viss mån internationell nivå. Ett av syftena med Good enough-mål är att underlätta
fastställandet av delmål. Den grundläggande tanken är att dessa ska sättas i relation i ett
övergripande perspektiv och inte i relation till enskilda resultat. Detta gör det också möjligt
att sätta mål på flera års sikt.

5. Analys
Den öppna ungdomsverksamhetens utveckling både lokalt och nationellt går allt mer mot att
betona ungdomars delaktighet i såväl genomförande som planering av verksamheten. Att
utifrån universell prevention fortsätta utvecklingen av verksamheten med fokus på att främja
ungdomars personliga och sociala utveckling är därför en viktig strategisk fråga.
Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast fritidsgården men också verksamhet
utanför ”gårdens fyra väggar” i såväl egen regi som i samverkan med andra parter blir allt
viktigare. Utgångspunkten är att nå ut till en bred målgrupp med en verksamhet som
genomsyras av hållbarhet, delaktighet och jämställdhet.
Det finns stora fördelar med samverkan skola-fritid sett ur ett Borås Stads-perspektiv. Det
innebär fler vuxna i skolan och fritidsledarna bidrar till en helhetssyn på ungdomarnas liv då
de träffar dessa både i skolan och på fritiden. Ytterligare en aspekt är att kompetenta
fritidsledare är en yrkeskategori som tillför specialkompetens och som i dagsläget är möjliga
att rekrytera. Skolans fortsatta nivå av köp av tjänster påverkar också förutsättningar för den
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öppna ungdomsverksamhetens öppethållande på kvällstid. Verksamheten ser gärna en
utökad/utvecklad samverkan med Grundskoleförvaltningen.
Minskad samverkan skulle kunna innebära lägre tillgänglighet, antal öppna enheter etc.
För att tillgodose ungas rätt till öppen ungdomsverksamhet behöver verksamheten bedrivas
och planeras utifrån kunskap om ungas behov, önskningar och livsvillkor.
Öppen ungdomsverksamhet ska vara tillgänglig för alla och ska främja en jämlik hälsa hos
unga. Det innebär att omfattningen varierar och resurserna fördelas mellan de geografiska
områdena beroende på var unga bor och i högre grad där unga lever i social utsatthet samt på
ett jämställt sätt så att unga oavsett kön får lika stor tillgång till den.
För att unga ska få en jämlik tillgång till verksamheten måste kön, könsöverskridande
identitet och uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, religion och ålder
beaktas.
Resultatet av den kartläggning kring samverkan med civilsamhället, som genomförts i
samband med denna utredning, behöver fortsatt tas i beaktan. Olika förslag och analyser är
genomförda i samband med detta och är noterade direkt i den sammanställningen.
Mer information, se bilaga 1 och bilaga 2
Detta kan ligga till grund för olika samverkansformer med civilsamhället, både det som sker i
dag men även för att på sikt utveckla nya samarbetsformer. En gemensam målbild inom
Fritids- och folkhälsoförvaltningens olika ansvarsområden kan underlätta detta arbete
framöver.
Övriga delar som framkommit i utredningen, men som inte finns angivna- eller specificerade i
detta dokument bör ses som ett medskick inför det kommande arbetet inom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen. Detta innefattar att genomföra en ekonomisk analys av
verksamhetsområdets nuvarande organisation och resursfördelning samt om dess framtida
utformning. Att då även ta i beaktan om de personella resurser som är fördelade inom den
nuvarande organisationen, ska förbli på liknande sätt eller om den ska anpassas utifrån annan
uppdelning.
Det innefattar även att följa upp kring de punkter som lyftes fram i kartläggningen inför
omorganisationen 2017 samt att genomföra- och presentera djupare analyser utifrån de
indikatorer som mäts enligt nuvarande former, som grund för att kunna ta ställning till
framtida utvecklingsområden samt eventuella förändringar.
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6. Resultat: Öppen ungdomsverksamhet 2019

– förslag på inriktning
Utifrån innehållet i denna utredning är slutsatsen att verksamheten ska bedrivas enligt vad
som beskrivs nedan (under samtliga punkter i detta avsnitt). För att stödja detta utgör
nedanstående inriktningar grunden till ”Program för Öppen ungdomsverksamhet” enligt
Borås Stads riktlinjer. Utifrån det kan även en tillhörande handlingsplan med fördel tas fram,
med fokus på genomförande av insatser kring de uttalade inriktningarna.
Öppen ungdomsverksamhet är ett samlingsbegrepp för den verksamhet som under Fritidsoch folkhälsoförvaltningens ansvar riktar sig till ungdomar på deras fria tid.
Huvudmålgrupp (resursfördelning från Kommunfullmäktige) är i första hand ungdomar
mellan 10-18 år.
Den öppna ungdomsverksamheten inom Borås Stad är tillgänglig för alla barn och unga i
Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet,
trygghet och jämställdhet.
Verksamhetens uppdrag utgår från:
- ett främjande och normkritiskt förhållningssätt
- en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter
och resurser
Inriktningar
Verksamhetsområdet som helhet föreslås innehålla tre inriktningar:
- ”Mötesplatser för unga”
- ”Ungas aktörskap”
- ”Samverkan med civilsamhället”
Mötesplatser för unga
Öppen ungdomsverksamhet bedrivs på trygga och
jämställda platser som stimulerar och stödjer aktiviteter
som bygger på ungas aktiva engagemang och
ansvarstagande.
Inriktningen föreslås bland annat innehålla:
- Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdar
- Föreningsdrivna mötesplatser utifrån Öppen ungdomsverksamhet
- Lovverksamhet, övergripande-gemensam planering av verksamheten under alla lov (inte i
traditionella lokaler)
- Badresor i Sjömarken under sommarlovet
- Koloniverksamhet i Espevik under sommarlovet
- Arbetet med EKFFV (En kommun fri från våld) permanentas och är en bärande del
inom verksamheten
- Verksamheten dokumenteras och följs upp systematisk via loggboken (KEKS)
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Ungas aktörskap
Öppen ungdomsverksamhet ska genom internationella utbyten, ledarutbildningar och
uppdrag till unga stärka- och underlätta ungas aktörskap.
Inriktningen föreslås bland annat innehålla:
- Internationella ungdomsutbyten och EVS
- Ungdomsledarutbildningar
- Ungas inflytande och delaktighet, lokalt och centralt
- Feriearbetande ungdomar
- Ledarakademin
- Unga kommunutvecklare
- Projektkontor
- Ungdomstjänster
Samverkan med civilsamhället
Öppen ungdomsverksamhet ska i samverkan med civilsamhället skapa ökad tillgänglighet och
mervärde tillsammans med- och för unga.
Inriktningen föreslås bland annat innehålla:
- Samverkan med olika aktörer gärna i närområdet, t ex föreningar, studieförbund samt
med övriga förvaltningar och myndigheter
- Samverkan innebär ett utökat ansvar för organiserade spontanaktiviteter på
aktivitetsplatser i området
- Drivande- och delaktiga i nätverksgrupper exempelvis barn och unga 10-16 år,
områdesnätverk och ortsråd
- Tillsammans utveckla- och genomföra fler aktiviteter för unga i Borås, utifrån önskemål
och behov

6.1 Nivåer av verksamhet och ersättning
Förslag på olika nivåer av befintliga verksamheter och respektive upptagningsområden är
framtagna utifrån likvärdighet och bygger på följande:
-

geografisk hänsyn (”riktmärke högstadieskola”)
socioekonomiska faktorer
serviceutbud
befintliga verksamheter/enheter
beslutad samverkan mellan olika förvaltningar inom Borås Stad

Dessa sammanfattas under punkterna 6.2–6.4.
Redovisning av underlaget i sin helhet – bilaga 2
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6.2 Ungdomsverksamhet i kommunal regi – nivåer
Uppdelningen motsvarar fyra nivåer, kategoriserade utifrån resurser:
1. ”Utvecklingsområden”
2. ”Övriga områden – med två enheter”
3. ”Serviceorter”
4. ”Övriga områden”
6.3 Ungdomsverksamhet i samverkan med civilsamhället – nivåer
Uppdelningen motsvarar fyra nivåer, kategoriserade utifrån resurser:
1. ”Öppen verksamhet – helhetsavtal”
2. ”Öppen verksamhet i egen regi”
3. ”Öppen verksamhet i gemensam regi”
4. ”Öppen verksamhet – utan ersättning”
6.4 Ersättningsnivå – kostnad för aktivitetstimme
Överenskommelser mellan Borås Stad och berörda aktörer kan innefatta ekonomisk
ersättning, så kallad ”aktivitetstimme”.
Ersättning betalas ut enligt överenskommelse (månadsvis alt. kvartalsvis) till berörda aktörer,
ej direkt till personer och ska ses som ett bidrag/arvode utifrån genomförda uppdrag.
Det ska ses som en resurs till den ordinarie verksamheten, men med möjlighet för respektive
aktör att bistå med ett profilerat innehåll.
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Bilagor
Bilaga 1 Samverkan med civilsamhället
Bilaga 2 Nivåer av verksamhet

Källhänvisning
Vision Borås 2025
www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025
Ungdomspolitiskt program i Borås Stad
intranet.boras.se/download/18.499cdee21538963cd3f57e3e/1521020652617/Ungdomspoliti
skt%20program%20-%20program.pdf
Drogpolitiskt program i Borås Stad
intranet.boras.se/download/18.758e279f159447c7a2ee9b12/1502181825360/Drogpolitiskt
%20program%20-%20program.pdf
KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan)
www.keks.se
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Bilaga 1

Öppen ungdomsverksamhet – samverkan med
civilsamhället, sammanställning enheter inom FOF
Nuvarande samverkan

Vilka aktörer från civilsamhället har er verksamhet
samverkan med idag?
Beskriv på vilket sätt och i vilken omfattning (t ex sporadiskt,
återkommande; varje vecka etc.)

Framtida samverkan –
”tänkbara aktörer”
Finns det några andra aktörer från
civilsamhället som du/ni anser kunna vara
relevanta att samverka med framöver, vilka?
T ex för att kunna erbjuda ytterligare-/alternativ
ungdomsverksamhet på området, ökad
tillgänglighet etc.

------------------------------------------------------FOF (separata dialoger)
Info/tankar från ”Förening och anläggningsenheten”
samt ”Lokalt inflytande” och Överenskommelsen

Brämhult

Svar lämnade
via EC,
Jan Rosenberg

Dalsjöfors
Svar lämnade
via EC,
Ann Milbredt

ÖSTK (bordtennis) varje vecka i
våra lokaler. Svenska kyrkan
sporadiskt återkommande vid
speciella tillfällen, och vi informerar
varandra vid speciella händelser.
Brämhults IK (fotboll) sporadiskt
återkommande t ex övernattningar i
våra lokaler vid lokala
”träningsläger”. Borås fältrittklubb
fritidsgårdsarbete i ridhusets lokaler
minst två gånger i veckan.
Möteslokaler för föreningar utan
egna lokaler, bostadsrättsföreningar, politiskaföreningar.

------------------------------------------------------”Aktiva föreningar”
- IK Ymer
- Equmenia Brämhult

Sommarverksamhet: Folkets Park,
scouterna, Svenska Kyrkan,
DGoIF, Dalsjöfors Tennisklubb,
PRO m.fl.
Lördagsöppet på fritidsgården:
Svenska kyrkan, Företagarföreningen, Scouterna o volontärer.
Svenska Kyrkan lånar våra lokaler
1/veckan för ” Hela välden”
språkcafé m.m.
Fritidsgården deltar i Ortsrådet för
Dalsjöfors (”Vi bryr oss”).

Vi har ju redan mycket samverkan, men det
man eventuellt kan utveckla vidare är
samverkan på andra lov förutom
sommarlovet.
------------------------------------------------------”Aktiva föreningar”
- Dalsjöfors brottning
- Äspereds IF (skidor mm)

Övrigt
- Brämhults scoutkår: initiativ kring utemiljö
i närområdet
- Brämhults IK: pågående dialog genom
SISU
- Utveckla fler gemensamma aktiviteter i
området, t ex ”Brämhultspromenaden”

Övrigt
- Samverkan på flera lov; gemensamt
koncept (”20-kronan”) – fokusgrupp
genom t ex Ortsråd?
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Fristad
Svar lämnade
via EC,
Ann Milbredt

GötaKristineberg
(inkl. ”Trandö”)
Svar lämnade
via EC,
Helena
Lindberg-Luoga

Hulta
Svar lämnade
via EC,
Tony Kampf

Svenska kyrkan/skolan –
Auswitchresa med ungdomar
vartannat år.
Svenska Kyrkan – Världens barn 1
gång per år (många aktörer med).
Framtid Fristad – möten 2-3 gånger
per år.
Fristad Folkhögskolan – har
periodvis volontärer/praktikanter
på gården.
Föräldraföreningen Fristadskolanhar möten på gården några gånger
per år och vi arrangerar också
skolavslutningen tillsammans med
dem.
Fribo – förvarar material till
stränderna på gården.

Regionteater Väst – nyss påbörjat,
inga fasta former än. Tankar om att
Regionteater Väst ska kunna ha
regelbundna dans-workshops hos
oss.
Kronängs IF – har nyss börjat med
fotbollsträning på Götavallen, vi
informerar besökare om den och
kan ev. då och då flytta ut vår
verksamhet dit.

Bilal kulturförening som har
fredagsbön varje vecka.
Dagis/fritids som utnyttjar vår
idrottshall ett par ggr i veckan.
Samarbetar med AB Bostäder i
olika projekt.

Alla föreningar och övriga som gynnar våra
ungdomar ex. Folkhögskolan, Fristad GoIF,
Fiskeklubben, Bredareds skytteklubb,
Bredareds islandshästar, Fristad hundklubb,
KFUM Fristad m.m. Det går säkert att
utveckla samverkan ytterligare i Fristad som
t.ex. samverkan kring sommarlovet.
------------------------------------------------------”Aktiva föreningar”
- Fristad GoIF
- Fristad Drill
m.fl.
Övrigt
- Samverkan på flera lov; gemensamt
koncept (”20- kronan”) – fokusgrupp
genom t ex Ortsråd?
- Vore generellt bra med samverkan mellan
fler föreningar på berörda orter.
- Positivt att försöka få till ett nytt allaktivitetshus (fritidsgården och föreningar)
Bra att ta ett grepp om detta!
Många! Idrottsföreningar (gärna lite udda el
ovanliga idrotter), kulturföreningar, etniska
föreningar (t. ex. arabiska föreningen).
Har funderingar på samverkan med:
Mariedals pingis (önskat av besökare),
volontärer för bl. a. läxläsning.
------------------------------------------------------”Aktiva föreningar”
- Svenska kyrkan (ungdomsgårdar)
- Kronäng (vision 2.0)
- Borås FBC
- IF Elfsborg (”Framtid tillsammans”)
Övrigt
- Pågående samverkan/sponsring mellan
AB Bostäder och Kronängs IF (”socialt
arbete”)
- Kan/bör vara ett gemensamt utvecklingsområde framöver inom FOF (inkl. berörda
föreningar m.fl.) - ”gemensam helhetssyn”?
Önskar att det funnits fler föreningar som
verkat på området.
------------------------------------------------------”Aktiva föreningar”
- Syriska ortodoxa-församling (inkl. visioner
om ny kyrka och idrottshall mm.)
- Borås FBC
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Alla sexorna från Ekarängskolan
varje lunchrast måndag-torsdag.
Sports for You här varje måndag
eftermiddag.
Samarbete med bland andra
Hyresgästföreningen angående
aktivitetsdagen Hej Hulta.
Lokal dansförening som utnyttjar
våra lokaler. Samarbete med ICA i
olika gruppverksamheter.
Bodaskolan har viss
gruppverksamhet här.
Samarbetar även med polisen.
Hässleholmen
Svar lämnade
via EC, Åsa
Bergstrand

Norrby-Hestra
Svar lämnade
via EC,
Emma
Ragnarsson

Framtid tillsammans – mellanstadieverksamhet (3 dagar/vecka)
Borås AIK – fotbollsturneringar,
mellanstadieverksamhet samt
sommarverksamhet (både
återkommande och sporadiskt).
Iqra – (kvinnoförening) som har
barnverksamhet på lördagar varje
vecka i samarbete med oss.
AL-Rahman – moskén
(fredagsbönen samt ramadan).
Hyresgästföreningen – sporadiskt
(t ex Hässlefesten).
AB Bostäder – sporadiskt (t ex
Hässlefesten och verksamheten i
Kvartersstugan).
Brokyrkan – sporadisk/
återkommande.
Områdesnätverk – en gång i
månaden (kyrkan, hgf, pro, lokala
verksamheter, bostadsbolag,
intresseföreningen mm).
SPRF och PRO – lånar lokaler på
veckobasis.
Viktoria Park – verksamheten i
Kvartersstugan (sporadiskt).
Sports for you – (sporadiskt)
sommarverksamhet.
IOGT-NTO – JUNIS, har en del
aktiviteter tillsammans, exempelvis
tjejfest den 8/3.
Sports for you, har gemensamma
aktiviteter i Almåshallen på
fredagar

- IF Elfsborg (”Framtid tillsammans”)
Övrigt
- Idrottsskolan: alternativt koncept genom
Ekarängskolan?
- Fler föreningar/samarbeten genom ”nya
Bodavallen”?
- Behov/möjlighet till ett samlat grepp från
alla parter (inkl. föreningar, bostadsbolag
m.fl.) kring ungdomsaktiviteter i området
(inkl. Hässleholmen)?
Möjligheter till mer samverkan med aktörer från
andra/närliggande bostadsområden – generellt
Vet inga fler i dagsläget.
------------------------------------------------------”Aktiva föreningar”
- Odenslunds 4H
- Borås Basket (Fjärding)
- Hässlehus IK
- Borås FBC
- IF Elfsborg (”Framtid tillsammans”)
- Kurdiska föreningen (ev.)
Övrigt
- Profiler: ”kultur/idrott” (ev.)
- Idrottsskolan: alternativt koncept genom
Fjärdingskolan och ev. Bodaskolan?
- Fler föreningar/samarbeten genom ”nya
Bodavallen”?
- Behov/möjlighet till ett samlat grepp från
alla parter (inkl. föreningar, bostadsbolag
m.fl.) kring ungdomsaktiviteter i området
(inkl. Hulta)?

Somaliska föreningen
Moskén
Svenska kyrkan
Schackklubben
Somali FF

19

Kvinnojouren – håller i kvinnocafé
på Norrbyhuset
Borås Folkhögskola – de har
undervisning 50 % på Norrbyhuset,
lånar lokaler.
Framtid tillsammans/Elfsborg –
har för tillfället en deltagare som
gör tid på Norrbyhuset.
Hemgården – vilande nu men
personal från dem har haft
skapande aktiviteter hos oss.
Navet – ska påbörja ett samarbete.
Norrby IF och Byttorps IF –
sommarverksamhet i form av
fotbollsdagläger.
Ideella personer – hjälper till med
läxläsning (ej organiserade i någon
förening).

Sandared
Svar lämnade
via EC,
Per Gusténius

Byttorp och Norrby IF - utveckla
samarbetet
Hestra IF
Bostadsrättsföreningar Hestra/Norrby
Rädda barnen – hjälp med läxläsning
------------------------------------------------------”Aktiva föreningar”
- Byttorps IF
- Norrby IF
- Borås FBC
- IF Elfsborg (”Framtid tillsammans”)
m.fl.
Övrigt
- Profiler: ”friluftsliv” (ev.)
- Idrottsskolan: alternativt koncept genom
Särlaskolan/Byttorpskolan?
- Fler föreningar/samarbeten genom
”Vision Kronängsparken”?
- Behov/möjlighet till ett samlat grepp kring
från alla parter (inkl. föreningar,
bostadsbolag m.fl.) kring
ungdomsaktiviteter i området:
utgångspunkt från Norrby (utflyttad
verksamhet inkl. flera bostadsområden) –
Norrbyhuset; ”motor”?

Vi har under vissa lov samarbeten
med biblioteket, berättarstunder,
lån av böcker mm.

Vi ser en möjlighet och eventuell vinning i
att samarbeta med scouterna genom att få
möjlighet att nyttja varandras lokaler och
låna och dela med oss av material.
Vi har vid under vissa lov och
Vi ser eventuell möjlighet till samarbete med
andra tillfällen samarbete med
idrottsföreningarna genom att hitta en eller
badet i form av baddisco, film i
flera fasta personer att samarbeta med, vi
badet och liknande.
kan bidra genom att stötta i
gruppdynamiken och därigenom lära känna
Vi samarbetar varje dag med skolan fler ungdomar.
då vi har öppet för
Vi skulle vilja samarbeta med Sandareds
högstadieeleverna. Vi håller även i
intresseförening som har en FB-grupp där
samarbetsövningar,
det florerar väldigt mycket ilska mot
avslutningsfester och friluftsdagar
ungdomar och pekar ut dessa som
mm.
syndabockar. Vi vill gärna ge dem en positiv
bild av ungdomarna. Eventuellt erbjuda vår
lokal för sammanträde och då visa upp oss,
lokalerna och berätta om verksamheten.
Vi vill gärna bli kända i samhället så folk vet
vilka vi är. Vi hoppas även på sikt att få ett
samarbete med näringslivet i närheten.
-------------------------------------------------------
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”Aktiva föreningar”
- Sandareds TK
- Sandareds Scoutkår
- Fotboll (”stabila”)
- Innebandy (”stabila”)
- Orientering (ev.)
Övrigt
- Initiativ från Sjömarken, genom
föräldraförening m.fl.
- Positivt koncept med samverkan på vissa
lov, kan det utvecklas ytterligare (t ex till
flera platser) genom Ortsråd?
SjöboAlideberg
Svar lämnade
via EC,
Håkan Lodin

Viskafors
Svar lämnade
via EC, Jan
Rosenberg

Framtid tillsammans: dagligen dels
som ”rastverksamhet” men även
under ordinarie öppettid samt att
de är med i all lovverksamhet.
Sport for you: samverkan vid div
verksamheter.
Borås GIF: bjuds in men svårt att
få respons.
Svenska Kyrkan: endast i mindre
utsträckning nu p.g.a. att de haft
ungdomsgården stängd.

Viskafors: Viskaforsbygdens
föräldraförening sporadiskt
återkommande med bl a
nattvandrarna och utbyte av
information. Rydboholms SK
sporadiskt återkommande

Borås GIF borde vara en självklar
samarbetspartner.
Borås Rihnos finns med i planerna
framöver.
Svenska Kyrkan nu då de åter öppnat upp
ungdomsverksamheten.
Nu när vi samverkar mellan Fritidsgård och
Mötesplats så ska vi försöka att använda
PRO mm och all erfarenhet som finns i
ungdomsverksamheten, och ungdomar som
hjälper äldre med teknik mm.
------------------------------------------------------”Aktiva föreningar”
- Borås GIF (ev)
- Borås FBC
- IF Elfsborg (”Framtid tillsammans”)
Övrigt
- Fler föreningar/samarbeten genom
”Kraftsamling Sjöbo”?
- Behov/möjlighet till ett samlat grepp från
alla parter (inkl. föreningar, bostadsbolag
m.fl.) kring ungdomsaktiviteter i området:
utgångspunkt från Sjöbo torg alt.
Sjöbovallen (utflyttad verksamhet inkl. flera
bostadsområden); Sjöbo fritidsgård –
”motor”?
- Eventområde Knalleland; hur påverkar
det?
Viskafors: Viskafors Hem, Ortsrådet, PRO
och föräldrar i större utsträckning.
Nu är föräldrakontakten mest när det är
akut, vi måste bli bättre på att jobba med
längre framförhållning.
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------------------------------------------------------”Aktiva föreningar”
- Rydboholms SK
- Viskafors AK (brottning)
- Scouterna
- Röda korset (ev.)
Övrigt
- Generellt få föreningar (jämförelsevis med
övriga serviceorter) som är aktiva/bedriver
ungdomsverksamhet
- Samverkan på flera lov; gemensamt
koncept (”20-kronan”) – fokusgrupp
genom t ex Ortsråd?
Övrigt

Gemensamma uppdrag för resp. Områdesnätverk/Ortsråd (ökad samverkan med
civilsamhället – ta fram ”konkreta förslag”)?
Helhetsgrepp inom FOF; inkl. b.la sociala föreningsbidrag, samverkan med
”projekt” (t ex Framtid tillsammans, Sports for you, Ledarakademin – samverkan
med ALF) mm. på vissa geografiska områden – utse pilotområden 2019?
Samverkan med civilsamhället, kopplat till ev. ”profilgårdar/profilområden”
(intern process – ev. inventering hos personal)?
Ledarledda ”spontanaktiviteter/sociala aktiviteter” på aktivitetsplatser alt.
idrottsanläggningar – samverkan mellan FOF (t ex fritidsledare) och civilsamhället?
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Bilaga 2

Nivåer av verksamhet och ersättning
Den öppna ungdomsverksamheten kan även bedrivas i olika omfattning och tillsammans- eller
enskilt med aktörer från civilsamhället.
Verksamheterna är i första hand tillgängliga för alla barn och unga 10-18 år, med undantag för
lokala inriktningar/avgränsningar, antingen helt eller under vissa tider.

Verksamheternas nivåer och respektive upptagningsområden är framtagna utifrån likvärdighet
och bygger på följande:
- geografisk hänsyn (”riktmärke högstadieskola”)
- socioekonomiska faktorer
- serviceutbud
- befintliga verksamheter/enheter
- beslutad samverkan mellan olika förvaltningar inom Borås Stad

Ungdomsverksamhet i kommunal regi – nivåer
Uppdelningen nedan motsvarar fyra nivåer, kategoriserade utifrån resurser.
Nuvarande öppethållande redovisas i parentestecken.
Nivå 1: ”Utvecklingsområden”

Område

Öppethållande
(kvällar/vecka)

Personaltäthet Kostnad
(personal/kväll)
(avser lokaler, ej personal)

Hulta

6 (6)

3-5

944 tkr/år

Hässleholmen

6 (6)

3-5

872 tkr/år
Förändring från 2019 (oklart hur)

Norrby

6 (5)

3-5

360 tkr/år
(del av lokaler)

Totalt

18

12-15

Övrigt att ta i beaktning, nu/framöver:
- Bodavallen ”allaktivitetshus och område”: verksamhet/bemanning
- Kronängsparken (utveckling av ”hela” området)
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Nivå 2: ”Övriga områden – med två enheter”

Område

Öppethållande
(kvällar/vecka)

Personaltäthet Kostnad
(personal/kväll)
(avser lokaler, ej personal)

Sjöbo*

8 – två enheter (6+4)

2-3

Sjöbo 183 tkr/år
Alideberg 171 tkr/år)

Kristineberg**

8 – två enheter (5+3)

2-3

Kristineberg: 826 tkr/år
(del av lokal)
Göta: nuvarande 198 tkr/år
ev. från 2019; 700 tkr/år

Totalt

10

4-6

Övrigt att ta i beaktning, nu/framöver:
- *Alideberg: öppet idag 4 kvällar/vecka
- **Trandö (Daltorpskolan): öppet idag 3 kvällar/vecka
Kan/bör detta inkluderas inom ovanstående öppethållande/område alt. i annan form (samverkan med civilsamhället)?

Nivå 3: ”Serviceorter”

Område

Öppethållande
(kvällar/vecka)

Personaltäthet Kostnad
(personal/kväll)
(avser lokaler, ej personal)

Dalsjöfors

4 (4)

2-3

240 tkr/år

Fristad

4 (5)

2-3

564 tkr/år

Sandared

4 (4)

2-3

264 tkr/år

Viskafors

4 (4)

2-3

124 tkr/år

Totalt

16

8-12

Övrigt att ta i beaktning, nu/framöver:
- Fristad ”allaktivitetshus och idrottshall”: ev. flytt av befintlig verksamhet (”div. vinster”)
- Behov/möjlighet av liknande (”all-aktivitetshus” alt. ”mötesplats light”) på flera av områdena, på
sikt – gemensam vision för samtliga serviceorter?
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Nivå 4: ”Övriga områden”

Område

Öppethållande
(kvällar/vecka)

Personaltäthet Kostnad
(personal/kväll)
(avser lokaler, ej personal)

Brämhult*
Centrum**

4 (4)
8 – två enheter (5+4)

2-3
2-3

276 tkr/år
Gustav Adolf 882 tkr/år
(totalkostnad – ersättning/bidrag)
Kulturför. Tåget 2751 tkr/år
Uppdelning:
Hyra 1244 tkr/år,
ÖUV 441 tkr/år,
Kulturbidrag 1066 tkr/år

Hestra***

4 (4)

2-3

313 tkr/år

Trandared****

4 (5)

2-3

1317 tkr/år
(totalkostnad – ersättning/bidrag,
varav hyra; 300 tkr/år)

Totalt

16

8-12

Övrigt att ta i beaktning, nu/framöver:
- *Exkl. verksamhet som bedrivs i Ridhuset (1-2 kvällar/vecka)
- **Bidrag till Svenska kyrkan – Gustav Adolfs församling (4) och Kulturföreningen Tåget (5);
öppet idag antal kvällar/vecka. Ev. utredning om ”ny verksamhet” i centrum (t ex Engelbrektskolan? alt.
”bas” genom Brygghuset?)
- *** Ny målgrupp (10-13 år): kan samverkan utvecklas med t ex aktörer på Byttorpsområdet
komplettera alt. ersätta?
- **** Bidrag till Mariedals IK (öppet idag 5 kvällar/vecka), kan detta framöver inrymmas i en
helhetstanke på Trandaredsområdet; ”Mötesplats light”?
- Översyn behövs av befintliga avtal på samtliga områden. Behöver vara likvärdiga riktlinjer utifrån
vad som inryms i bidraget samt uppföljning av verksamheten.
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Ungdomsverksamhet i samverkan med civilsamhället – nivåer
Uppdelningen nedan motsvarar fyra nivåer, kategoriserade utifrån resurser.
Gemensamt för samtliga nivåer är att verksamheten generellt ska vara öppen, kostnadsfri och
bedrivas enligt Borås Stads-/Fritids och folkhälsoförvaltningens framtagna värdegrund, oavsett
om den bedrivs i samverkan eller helt av civilsamhället.
Verksamheten ska även bedrivas kontinuerligt under en tidsatt period och ett avtal ska
undertecknas (inom ramen för ”Överenskommelsen i Borås”).
Nivå 1: ”Öppen verksamhet – helhetsavtal”

Förutsättningar för nivån:
- Borås Stad ersätter berörd aktör för att på egen hand bedriva Öppen ungdomsverksamhet inom ett
specifikt bostadsområde/upptagningsområde i egen lokal.
- Överenskommelser utgår från avtal längre än ett år i taget.
Nivå 2: ”Öppen verksamhet i egen regi”

Förutsättningar för nivån:
- Berörd aktör bedriver Öppen ungdomsverksamhet i egen regi i aktuell lokal i området, på
dagar/tider som är utöver den del som bedrivs av Borås Stad.
- Verksamheten bedrivs av minst två ledare/personal som totalt ersätts med ekonomiskt stöd utifrån
gällande ”aktivitetstimme”, á totalt 2 st.
Nivå 3: ”Öppen verksamhet i gemensam regi”

Förutsättningar för nivån:
- Berörd aktör bedriver Öppen ungdomsverksamhet i gemensam regi i aktuell lokal i området, på
samma dagar/tider som bedrivs av Borås Stad.
- Verksamheten bedrivs av minst en ledare/personal från den kommunala verksamheten (vilket styrs
utifrån Borås Stads nivåer) samt minst en ledare/personal från berörd aktör som ersätts med
ekonomiskt stöd utifrån gällande ”aktivitetstimme”, á totalt 1 st.
Nivå 4: ”Öppen verksamhet – utan ersättning ”

Förutsättningar för nivån:
- Berörda aktör bedriver Öppen ungdomsverksamhet i egen regi utan ekonomisk ersättning.
- Verksamheten bedrivs i aktuellt område, på dagar/tider som är i anslutning- eller utöver den del
som bedrivs av Borås Stad.
- Borås Stad kan eventuellt bistå med kostnadsfria lokaler och visst material för att verksamheten ska
kunna bedrivas.
- Verksamheten kan bedrivas även på de bostadsområden/mindre orter där Boras Stad/Fritids- och
folkhälsoförvaltningen inte bedriver Öppen ungdomsverksamhet.
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Övrigt att ta i beaktning, nu/framöver:
- Avsätta ekonomiska medel att använda, centralt inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen alt. lokalt
per enhet/område?
- Viktigt att identifiera ”behov”, både geografiska och aktivitetsmässiga nivåer.
- Verksamheter/enheter med olika ”profiler” (kan bedrivas enskilt av Borås Stad, men med fördel i
samverkan med civilsamhället).
- Kan tjänster som ”mobila fritidsledare” utvecklas, ev. tillsammans (1+1 alt. 1+2) med
ungdomsledar-utbildningarna (t ex att det ingår ”praktik” alt. ”förlängd timanställning”)?
- Ställningstagande inom Borås Stad/FOF kring ersättning för verksamhet i mindre orterlandsbygden (både befintliga och nya som tillkommer) – vilka ska vara ”berättigade till ersättning”?

Ersättningsnivå – kostnad för aktivitetstimme
Överenskommelser mellan Borås Stad och berörda aktörer kan, enligt nivå 2-3 ovan, innefatta
ekonomisk ersättning, så kallad ”aktivitetstimme”.
Ersättning betalas ut enligt överenskommelse (månadsvis alt. kvartalsvis) till berörda aktörer, ej
direkt till personer och ska ses som ett bidrag/arvode utifrån genomförda uppdrag.
Det ska ses som en resurs till den ordinarie verksamheten, men med möjlighet för respektive
aktör att bistå med ett profilerat innehåll.
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Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2018-11-05

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00153 3.6.8.4

Marie-Louise Bengtsson
Handläggare
033 357186

Program för Öppen ungdomsverksamhet i Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna det framtagna förslaget till
styrdokument, ”Program för Öppen ungdomsverksamhet i Borås Stad” som
avser att gälla fram till år 2022.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en tillhörande
handlingsplan för åren 2019-2022, enligt Borås Stads riktlinjer, för att
konkretisera- och beskriva på vilket sätt som arbetet utförs.
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast år 2022
föreslå ett reviderat program.
Ärendet i sin helhet
Bakgrund till uppdraget är att Fritids och folkhälsonämnden under 2018 gav
förvaltningen i uppdrag att ”utreda och återkomma med en långsiktig utvecklingsplan för
fritidsgårdar inom nämndens ansvar”.
Utredningens syfte har varit att skapa ett underlag som beskriver verksamhetens
nuvarande inriktning och omfattning samt anger ett förslag på en framtida
inriktning.
Resultatet ligger till grund för förslaget till nytt styrdokument, ”Program för
Öppen ungdomsverksamhet i Borås Stad”.
Den öppna ungdomsverksamheten är samlingsbegreppet för verksamheten på
fritidsgårdar och det främjande arbetet för barn och unga, med fokus i åldrarna
10-18 år. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla barn och unga i Borås och
med folkhälsa som grund genomsyras av hållbarhet, delaktighet, trygghet och
jämställdhet.
Verksamheten ska utgå från tre inriktningar: ”Mötesplatser för unga”, ”Ungas
aktörskap” och ”Samverkan med civilsamhället”.
Beslutsunderlag
1. Program för Öppen ungdomsverksamhet i Borås Stad
2. Utredning inför Program för Öppen ungdomsverksamhet – 181029
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Taxor och avgifter 2019
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Borås Stad

(Gäller fr.o.m. 1 januari 2019)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Nytt pris = rött
Gammalt pris = svart
Ny information = grönt

Viktig information i samband med arrangemangsschema- och enstaka bokningar
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Konstgräs
Ryahallen/Ryavallen

4
4

Borås Arena
Borås Arena konferens

5
5

Arrangemang
Minimihyra med eller utan entré
Övriga avgifter
Övriga arrangemang

6
6
6

Specialarrangemang
Särskild taxa: Augustiis
Seriematcher seniorer
Övriga arrangemang

7
7
7
7

Träningsavgifter
Årshyra
Taxor Skateboard- och BMX-hall

8
8
8

Sundholmen kurs- och konferens
Friluftsgårdar och fritidsanläggningar
Kypegården och Kransmossen
Skidstadion
Träffpunkt Simonsland

9
9
9
9
9

Entré Stadsparksbadet
Entré Borås Simarena
Entré Dalsjöbadet och Sandaredsbadet
Entré Viskaforsbadet, Asklandabadet och Alidebergsbadet
Specialarrangemang: Badet stängs för allmänheten
Träningstaxa i Borås Simarena, Alidebergsbadet, Dalsjöbadet,
Sandaredsbadet och Viskaforsbadet

10-11
12
13
14
15
15

Uthyrning av IP Skogen till bidragsberättigade föreningar		16
Uthyrning av IP Skogen till privatpersoner,
vuxenorganisationer och Korpen		17
IP Skogens Sportidentsystem		18

Viktig information i samband med arrangemangs-, schemaoch enstaka bokningar
Vid uppsägning/ avbokning av bokad arrangemangstid gäller följande:

En vecka före arrangemanget 		
Två veckor före arrangemanget
Tre veckor före arrangemanget

Full betalning
Reducering 50%
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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Konstgräs

Borås Arena 2, S-E vallen,
		
Ramnavallen, Hedens IP,
		
Kronängs IP, Kransmossen,
		
Sjöbovallen, Björkängsvallen,
		
Byttorp, Boda, Dalsjöfors,
		
Sandared
v. 01 – v. 15/per tim.
Gäller träning och matcher
I Borås bidragsberättigade
föreningar/skolor, Korpen
Övriga
Ej plogade planer		

420:- 450:950:- 1.000:200:- 205:-		

Brämhult

320:- 350:745:- 850:150:- 155:-

(Vid rikliga snövintrar kan taxan justeras ned när planmåttet minskas).
v. 16 - v. 52/per tim.
I Borås bidragsberättigade
föreningar/skolor, Korpen
Övriga

108:- 110:850:- 950:-

103:- 105:650:- 700:-

Ryahallen/Ryavallen
						I Borås bidragsberättigade		Övriga org., föreningar,
						föreningar, Korpen			
privatpersoner och skolor
											utanför kommunen
		
Timpriser
225:- 230:-			
990:- 1.100:Träningskort t.o.m.17 år
625:-/år 630:-			
1.190:-/år 1.260:fr.o.m.18 år
985:-/år 990:1.870:-/år 1.980:Dagskort/person
75:-/dag 80:120:-/dag 150:Skolor (inom Borås Stad)

225:-/tim 230:-

680:-/tim 690:-
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Borås Arena
Träningstaxor

v. 1 – v. 15/per tim.
Gäller träning och matcher
Bidragsberättigade
föreningar/skolor
Övriga
v. 16 - v. 52/per tim.
Bidragsberättigade
föreningar/skolor i Borås Stad
Övriga

650:- 675:1.290:- 1.350:150:- 160:1.130:- 1.200:-

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

920:-/per match

Arrangemang				I Borås bidragsberättigade		

Övriga org., föreningar,
						föreningar, Korpen			
privatpersoner och skolor
											utanför kommunen
Borås Arena (4 tim)				
1.800:- 		
			
3.800:Därefter per tim.				
360:- 			
		
740:-

Seriematcher med entré
Publik:

- 500
501 - 1000
1001 -

1.800:-/match
2.600:-/match
15% av entréavgifterna, max. 2 miljoner kr på helår

Borås Arena konferens

(Vid allsvenska- alternativt internationella matcher hyrs anläggningen inte ut till konferenser).
I Borås bidragsberättigade
Övriga org., föreningar,
föreningar, Korpen		
privatpersoner och skolor
											utanför kommunen
Lokal

Heldag

Halvdag

Heldag		

Restaurangen
2.450:1.450:4.900:Puben
2.450:1.450:4.900:- 		
Presscafét
1.400:-		900:-		
2.800:Konf. 3
1.550:1.000:3.100:Konf. 2		 700:450:- 					1.400:- 		
Konf. 1
1.050:650:-					2.100:- 		
Grupprum
700:450:-				
1.400:Umbro (Storlogen)
1.550:950:-				
3.100:-

Halvdag

2.900:2.900:1.800:2.000:1.400:1.300:		 900:1.900:-
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Arrangemang
					I Borås bidragsberättigade
Övriga org.,föreningar
Därefter 		
					föreningar, Korpen		
och skolor		
per tim
									utanför kommunen			
Minimihyra med eller utan entré 							

Ryavallen (4 tim)
Ryahallen (4 tim)

1.600:1.800:-

2.800:4.600:-

310:-/550:410:-/1.150:-

Konstgräsplaner och Boda A (2 tim)
Naturgräsplaner (2 tim)
Ishallen - A-hallen (4 tim)
Ishallen - B-hallen (2 tim)

850:650:1.800:900:-

1.600:1.250:3.800:2.000:-

330:-/610:260:-/500:360:-/740:350:-/720:-

Boråshallen: A-hall med fasta platser (4 tim) 1.800:3.800:Scenen
1.100:2.000:B-hall (2 tim)
750:- 700:1.300:C-hallarna (2 tim)
425:800:Entréhall
725:1.450:Restaurang 			
Se specialarrangemang sidan 7

360:-/740:-		
270:-/500:180:-/300:300:-/580:-

Nyttjande av jumbotron i reklamsammahang tecknas i separat överenskommelse.
Almås-, Engelbrekts-, Hestra-, Sjuhäradsoch Sjöbohallen, Daltorp (2 tim)
Övriga hallar med läktare (2 tim)
(Dalsjö-, Fristad- Rångedala-, Sandared-,
Viskaforshallen)

850:-

1.600:-

700:- 750:-

1.300:-

300:-/500:-

1.100:-

230:-/420:-

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

		

330:-/610:-

1.500:- 2.000:-

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

Övriga arrangemang
Pris efter särskild överenskommelse.
Efter normalt öppethållande (vardagar kl. 23.00 fram till 07.00, lördagar och söndagar kl. 21.00
fram till 07.00) gäller beräknad taxa + extra vaktmästarkostnad.
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Specialarrangemang
Boråshallen 		
Rotundan - konferens (företag)
700:- (2 tim)
			Danskurser				700:- (2 tim)

Därefter 325:-/tim
Därefter 325:-/tim

Boråshallen 		
Rotundan - utbildning, möten mm.			
			För bidragsberättigade föreningar, Korpen			
			
För privatpersoner och övriga organisationer 			
			
Träningstaxa bidragsberättigade föreningar			
			Arrangemang bidragsberättigade föreningar			
			Hyra av kiosk och kök						

110:-/tim
270:-/tim
65:-/tim
130:-/tim
100:-/tim

Utbildning, möten m. m.
För bidragsberättigade föreningar
För privatpersoner och 			
				Korpen				övriga organisationer
Ryavallen, styrelserum		
Ishallen, konferens		

110:-/tim 70:-				270:-/tim 230:110:-/tim 70:-			
270:-/tim 230:-

		

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

1.000:-/tillfälle

Grusplan

5.000:-/dag

Cirkus								

		

Särskild taxa
Augustiis:		

			
			

Avser vecka 31-33. (Ordinarie säsong börjar v.34)
Bidragsberättigade föreningar 640:-/tim 675:-						
Övriga 1.030:-/tim 1.350:-

Seriematcher Seniorer
För seriematcher och cupmatcher gäller taxa enligt följande:

Boråshallen, Almåshallen, Engelbrektshallen, Hestrahallen, Sjöbohallen

850:- per match

Övriga hallar 									700:- per match
(Boda-, Erikslunds-, Lundby-, Äsperedshallen)
Övriga hallar med läktare					
(Dalsjö-, Fristad- Rångedala-, Sandared-, Viskaforshallen)

		

600:- per match

Konstgräsplaner, Ryavallen centralplan och Boda A				
850:- per match
Naturgräsplaner 								650:- per match
Ishallarna 									900:- per match

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

						I Borås bidragsberättigade
						föreningar, Korpen		

Övriga org., privatpersoner, 		
föreningar utanför kommunen

						Kr/tim 			Kr/tim
Idrottshall (20x40 m)
108:- 110:- 			
410:Isbana Boda
110:-				410:Idrottshall (18x36 m)
93:- 95:-			335:Idrottshall (mindre än 18x36 m)
83:- 85:		
285:Skolgymnastiksal och diverse mindre lokaler 68:- 70:225:- 230:Omklädningsrum
63:- 65:		
150:Boda-A, Ryavallen, Centralplan,
och Kransmossen A
			
108:- 110:420:Fotbollsplaner, övriga gräsplaner 		
93:- 95:345:Fotbollsplaner grus 				
60:		
235:Fotbollsplaner, 7-manna gräs
63:- 65:240:Fotbollsplaner, 7-manna grus
50:		
185:Ishallarna *
108:- 110:- 			
730:Curlinghallen
			
360:-/bana/tim
Styrketräning Lundbyhallen
108: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.

Årshyra

									Nya lokaler 1-5 år		
Omklädningsrum				345:-/kvm 380:- 		
610:-/kvm 670:Samlingslokal
555:-/kvm 610:-		
610:-/kvm 670:Kök
555:-/kvm 610:610:-/kvm 670:Kansli, expedition
			
660:-/kvm 725:-		
715:-/kvm 785:Klubbrum 					580:-/kvm 640:- 		
640:-/kvm 705:Förråd/WC och liknade 			
295:-/kvm 325:- 		
330:-/kvm 365:Verksamhetslokaler 				145:-/kvm 150:- 		
175:-/kvm 180:Passage						215:-/kvm 235:- 		
250:-/kvm 275:Tvättrum					295:-/kvm 325:330:-/kvm 365:Loger					
2.600:-/kvm 			

Taxor Skateboard- och BMX-hall
•
•
•
•
•
•

Bidragsberättigade föreningar, enskilda träningstider 80:-/tim 100:Arrangemang – 80:-/tim 100:Engångsbesök – 50:Klippkort (10 gånger) – 400:Årskort alla åldrar – 1000:Uthyrning till skolor – 200:-/tim 220:-
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Sundholmen kurs- och konferens
Dag eller kväll
Bidragsberättigade föreningar

1.450:-

Dag och kväll (08.00-01.00)
Bidragsberättigade föreningar

1.850:-

Ett dygn

3.100:- 3.300:-

Kypegården och Kransmossen
Korten gäller bara på friluftsgårdarna
Bastubad med omklädning per gång
40:Årskort					915:Halvårskort					620:Säsongskort - 3 månader 			
420:-

45:950:640:430:-

Uthyrning Kypegården efter ordinarie öppettider (badavgift tillkommer)
Cafeteria					750:-/tim 900:Bastu						750:-/tim 900:Hela anläggningen			
1.200:-/tim 1.400:-

Skidstadion
Tävlingar och arrangemang, sekretariatsbyggnad,
högtalaranläggning mm.
Heldag 1235:-/8 tim		
Årskort						900:- 1.100:Dagskort					 90:- 100:-

Halvdag 720:-/4 tim

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

Upp till 150 pers (2 lokaler)
Upp till 40 pers (3 lokaler)
Mellan 16-20 pers (6 lokaler)
Mellan 10-14 pers (6 lokaler)

4.900:3.100:2.100:1.400:-

2.900:2.000:1.300:900:-

Förvaringsskåp i kontorslandskap

Hyra per månad			
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
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Entré Stadsparksbadet
											
Vuxna 								 110:- 		
Ungdom 12 - 17 år
65:- 70:-		
Barn 1 - 11 år i vuxens sällskap
55:- 60:-		
Familjebad (2 vuxna och 3 barn, alt. 1 vuxen och 4 barn)
250:- 260:		
Rabatterade priser		
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*							1.980:- 2.000:Årskort ungdom*
985:- 1.000:Årskort barn*
600:- 		
Ålderspensionär mot uppvisande av legitimation och FaR
80:-

Autogirobetalning **

179:-/månad**
95:-/månad**
50:-/månad** 55:-

• Studerande/enkelbad, subventionerat pris mot
uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation		
80:• 4-månaderskort FaR, mot uppvisande av recept och legitimation
695:- 700:• 4-månaderskort för studenter mot
uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation* 		695:- 700:• 4-månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation*		
695:- 700:*

Års- och 4 månaderskort gäller på följande badanläggningar: Stadsparksbadet, Borås Simarena,
Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Kypegården och Kransmossen.

** Autogiro

kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Minimiålder 18 år.

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

525:-/termin + badavgift
1.065:-/termin inkl. badavgift
945:-/termin inkl. badavgift
525:- + badavgift

550:1.100:1.000:550:-
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Entré Stadsparksbadet forts.
Enskild lektion med instruktör
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik 		
440:-/tim + moms 456:								550:-/tim inkl. moms 570:Simundervisning grundskoleelever (under skoltid)
45:-/elev/tillfälle/exkl. moms
Skolor utanför Borås Stad (under skoltid)
57:-/elev/tillfälle/inkl. moms
		
Kursavgifter övrig verksamhet
Vattengympa med redskap 			
15 gånger
525:-/termin + badavgift 550:							
1.575:- inkl. badavgift
1.600:Babysim 					
15 gånger
1.575:-/termin + badavgift för föräldrar
Vattenträning		
				
100:-/termin + badavgift

		

1.600:-

Uthyrningspriser
Handduk, badbyxa, baddräkt 					
40:Burkini 							 50:Träningsväst/Bälte 						 50:Skola badkläder
25:HLR Docka 			
				
150:-/dag 50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle
Livräddningsdocka 						100:-/dag 50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle
Isflak 								
500:-/dag 100:-/klass eller grupp/lektionstillfälle
Livboj & hansalina 						
100:-/dag 50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle
Fotografering 							Enligt överenskommelse
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Entré Borås Simarena
Vuxna
Ungdom 12 - 17 år
Barn 1 - 11 år i vuxens sällskap

90:- 		
60:- 		
50:-

Rabatterade priser			
Föreningsverksamhet i ledarledd gruppverksamhet (endast simklubbar)
a) till och med 20 år 					
Ingen avgift		
b) 21 år och äldre
60:Rabattkort vuxna = 10 bad
600:- 610:Rabattkort ungdom = 10 bad
400:- 410:Rabattkort barn = 10 bad
300:- 310:Årskort vuxna*							1.700:Årskort ungdom*
850:*
Årskort barn
525:- 		
Ålderspensionär mot uppvisande av legitimation och FaR
70:• Studerande/enkelbad, subventionerat pris mot
uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation		
70:• 4-månaderskort FaR, mot uppvisande av recept och legitimation
620:• 4-månaderskort för studenter mot
uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation* 		620:• 4-månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation*		
620:*
• 5-månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation 		
775:-

Autogirobetalning **

150:-/månad**
75:-/månad**
45:-/månad**

640:640:640:800:-

*

Års- och 4- och 5-månaderskort gäller på följande badanläggningar: Borås Simarena,
Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Kypegården och Kransmossen.
** Autogiro kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Minimiålder 18 år. (minimum 3 månader)
Gruppriser vid 10 st eller fler, gäller vid kontantbetalning och för Borås skol- och kommunbad
Vuxen		
60:- 61:- 		
Ungdom
40:- 41:-		
Barn		
30:- 31:-		
Enskild lektion med instruktör
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik 		
440:-/tim + moms 456:								550:-/tim inkl. moms 570:Simundervisning grundskoleelever (under skoltid)		
45:-/elev/tillfälle
		
Kursavgifter övrig verksamhet
Vattenträning		
				
100:-/termin + badavgift

		

Uthyrningspriser
Handduk, badbyxa, baddräkt 					
40:Burkini 							 50:Träningsväst/Bälte 						 50:Skola badkläder
25:HLR Docka 			
				
150:-/dag 50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle
Livräddningsdocka 						100:-/dag 50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle
Isflak 								
500:-/dag 100:-/klass eller grupp/lektionstillfälle
Livboj & hansalina 						
100:-/dag 50:-/klass eller grupp/lektionstillfälle
Fotografering 							Enligt överenskommelse
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Entré Dalsjöbadet och Sandaredsbadet
Vuxna 								60:Ungdom 12 - 17 år
					40:Barn 1 - 11 år i vuxens sällskap			
30:Familjebad
(2 vuxna och 3 barn alt. 1 vuxen och 4 barn)		
150:- 155:Rabatt pris									Autogirobetalning ***
Rabattkort vuxna
= 10 bad 			
400:- 410:Rabattkort ungdom = 10 bad 		
250:- 260:Rabattkort barn
= 10 bad
150:- 160:**
Årskort vuxna 			
1.100:- 1.130:- 95:-/månad *** 90:**
Årskort ungdom 				
550:- 570:- 50:-/månad ***
**
Årskort barn 					
350:- 360:- 30:-/månad***
Ålderspensionär enkelbad mot uppvisande av legitimation och FaR
Studerande/enkelbad, subventionerat pris mot uppvisande
av giltigt CSN kort samt legitimation
4-månaderskort FaR, mot uppvisande av recept och legitimation
4-månaderskort för studenter *
		
		
4-månaderskort ålderspensionär,
mot uppvisande av legitimation *		
		
5- månaderskort studenter, ålderspensionärer, FaR			

50:50:620:- 640:620:- 640:620:- 640:775:- 800:-

*

4- och 5-månaderskort för studerande och ålderspensionärer gäller både: Borås Simarena, Alidebergsbadet,
Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Kypegården och Kransmossen.
** Årskort gäller på följande anläggningar: Kypegården, Kransmossen, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet,
Dalsjöbadet.
***Autogiro kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Minimiålder 18 år.
Gruppriser vid 10 personer eller fler, gäller vid kontantbetalning och för Borås skol- och kommunbad
Vuxen								40:- 41:Ungdom							25:- 26:Barn				 				15:- 16:Kursavgifter simskola
Vuxen							
525:-/termin + badavgift 550:Simskola barn och ungdom				
630:-/termin inkl badavgift 650:Simlekis 10 ggr (42 kr/gång) ca. 15 gånger
420:- inkl badavgift 650:Minisim 10 ggr (42 kr/gång)
420:- inkl badavgift
(Badavg. för förälder tillkommer) 10 ggr (40 kr/gång)
400:Intensivsimskola 10 ggr (42 kr/gång) 45:420:- inkl badavgift 450:Kursavgifter övrig verksamhet
Babysim (15 ggr)			
1.400:- +badavgift för förälder 1.450:Wet-vest (12 ggr)			
650:- +badavgift 670:Vattenträning		
			
100:-/termin + badavgift
Enskild lektion med instruktör
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik

440:-/tim exkl. moms
456:550:-/tim inkl moms
570:Simundervisning grundskoleelever (under skoltid)		
30:-/elev/tillfälle
Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har stängt ca 2 månader under sommaren.		
Hyra utebastun i Dalsjöfors				
500:-/tim + badavgift
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Forts. Entré Dalsjöbadet och Sandaredsbadet
Uthyrningspriser
Handduk, badbyxa, baddräkt 					
40:Handduk, badbyxa, baddräkt (skola)				
25:Burkini 							 50: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

Badpriser Viskaforsbadet
Badavgift, Skolbad					 25:-

Badpriser Asklandabadet
Privatpersoner i grupp, vuxenorganisationer
samt föreningar utanför Borås Stad
5.300:-/termin 300:-/tim 360:Sociala omsorgen (årskort badande)					
Vuxen						
1.700:Ungdom/barn 				
850:-

Entré Alidebergsbadet
Engångsbad, vuxna
Engångsbad ungdom 12-17 år
Engångsbad barn 1-11 år i vuxens sällskap
Rabattkort 10 bad, vuxna
Rabattkort 10 bad, ungdom 12-17 år
Rabattkort 10 bad, barn 1-11 år i vuxens sällskap
Säsongskort, från 12 år
Skolbad i grupp med vuxen

50:30:20:-

55:35:25:-

400:- 420:250:- 270:150:500:- 600:25:-/person
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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 förhandlingsfråga beroende på intäktsbortfall, kostnader med mera dock minst 20% på entrén eller minst 4.495:- 5.000:- för
3 timmar plus 1.090:- 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
när badet är stängt för allmänheten

400:-/tim 450:-

400:-/tim 450:+ badavgift

640:-/tim 700:+ badavgift

					
Borås Simarena
1.250:-/tim 1.300:1.250:-/tim 1.300:1.430:-/tim 1.500: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
Hyra av banor 50 m
Hyra av hoppbassäng eller
undervisningsbassäng 		
Motionshallen 			

35:- 40:35:- 40:-

35:- 40:35:- 40:-

110:- 120:110:- 120:-

75:- 80:-		
75:- 80:65:- 70:		65:- 70:-

275:- 300:130:- 140:-

Hyra av hela badet 		
Ingen extra badavgift		
Ingen extra badavgift Ingen extra badavgift
(Viskafors)			75:			75:300:-
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BESTÄLLNINGSUNDERLAG IP-SKOGEN

Besöksadress: Tullkammargatan 9 Borås, Tel 033-35 74 19, 0704-55 74 19
Kund: _________________________________
Organisationsnummer:____________________
Arrangemangsdatum:_____________________
Adress ________________________________
Postnr: __________ Ort: __________________
Bidragsberättigad förening
Materiel
Avskärmning kvm 2x10 m
Avstäng. rep 8x25m
Avstäng. Stolpe (järn)
Bord (hopfällbart trä)
Bord (hopfällbart camping)
Bord plast 150x80 hopfällbart
Bord med två bänkar
Duschanläggning
Elaggregat 1500 W
Elcentral 3-fas
Elkabel 1-fas (25 m)
Elkabel 3-fas (25 m)
Expeditionsvagn
Expeditionsvagn (Data)
Flagga (målportal)
Fördelningsdosa 1-fas 3uttag
Grill
Hjärtstartare
Högtalare (speaker)
Läktare mobila 20 pers.
Megafon (tratt)
Målklocka Ben II
Målklocka Regnly
Målklocka Regnly TE
Målklocka EMIT
Målskylt
Målskynke+Beachflagga
Mäthjul
OL-kontrollställ Glasfiber
OL-skärmar
OL-stämplar på skenor
Plastkona 270mm
Plastkona 400mm
Reflexstavar
Skrivare till Regnly TE
Skylt (löpare på väg)
Släpkärra
Släpkärra (kanot)

Bef.
antal

16
11
271
90
60
30
45
1
0
1
11
13
2
1
2
2
3
1
1
6
4
2
1
1
1
2
4+2
1
100
396
302
48
60
150
1
2
3
1

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

Övrig kund
Önsk
antal

Erh
antal

Pris

När-OL el.dyl.
Bef
Antal

Materiel
Sport-ident enhet (nya)
Sport-ident (bärselar)
Sport-ident enhet (gammal)
Sport-ident (löparbricka)

211
10
166
170

Sport-ident (thermoprinter)
Sport-ident (UPS)
Startklocka (analog)
Startklocka (digital) Gå Fram
Startklocka (digital) Pip
Startskylt
Startskynke
Stol (stapelbar)
Toalett (elkabel för värme)
Toalettvagn 1-pers
Toalettvagn (4-pers)
Transport
Tömning toalettvagn
Städning
Tält 24kvm 4x6m
Tält 30kvm 5x6m
Tält 36kvm 6x6m
Tält 72kvm 6x15 m
Tältlampa

Erh
antal

Pris

1
1
7
3
3
2
3
310
5
1
5

*
*
*
3
5
4
1
1

*

Vattenkärl 25 liter
Vattenkärl 50 liter
Vattenpump (dränkbar)
Vattenslang 2” 2x25
Vattentank (500 l)
Vattentank (1 000 l) inkl. säck

20
10
1
3
2
2

Vägvisare
Värmefläkt (9 kW)

Mottagarens kvittering
Datum:…………………………….. Underskrift:………………………………………………

*Se baksidan

Önsk
Antal

1
2

Totalbelopp (exkl. moms)

Sek:
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REGLER VID FÖRHYRNING AV IP-SKOGEN

Nytt pris = gult

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

Extern uthyrning

Per arrang.
1-2 dygn
10
40
5
30
40
80
1700
250
60
30
30
500
500
25
10
50

Därefter
per dygn
5
20
2
15
25
40
850
100
40
15
15
300
300
15
5
20

Per arrang
1-2 dygn
20
60
10
50
70
200
3400
420
120
60
60
800
800
50
20
100

Därefter
per dygn
10
40
5
30
50
100
1700
200
60
40
40
380
380
30
10
50

60
800
40
40
40
200
20
5
5
10
5
5
60
25
250
250
10
15
10
10

30

120

60

20
20
20
100
10
2
2
5
3
3
40
15
150
150
5

60
75
50
420
40
10
10
20
10
10
120
30
600
600
15
35
20
15

30
50
30
210
25
5
5
10
5
5
80
20
160
160
10

25
40
200
25
10
110
350
550

15
30
100
15
5
70
200
300

50
75
300
30
20
300
1200
1500

20
50
150
20
15
150
480
550

15
30

10
15

30
40

20
30

80
650

40
300

120
800

70
400

150

100

320

200
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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

Sida

BILAGA
Susanne Carlsson
Verksamhetschef

1(1)

Datum

Instans

2018-11-05

Fritids- och folkhälsonämnden

Bilaga till skrivelse om taxor och avgifter
Träffpunkt Simonsland hade över 4 000 aktiviteter i huset 2017 och har blivit
en naturlig mötesplats för invånare, föreningar och tjänstemän. Det bidrar till
liv och rörelse i huset, men ger även slitage på möbler och teknikutrustning. De
som arbetar på Träffpunkt Simonsland behöver också ägna tid till att vara
teknikstöd, ledsagare och stötta upp i caféet.
Eftersom lokalerna varit hyresfria har många från Borås Stad valt att ha sina
verksamhetsmöten här. Flera större evenemang har också hållits på Träffpunkt
Simonsland, till exempel 80-årsdagarna, psykiatrins dag, nätverksträffar för
ledsagare och kontaktpersoner med flera. Verksamheterna ger målgruppen
möjlighet att besöka huset vilket är positivt, men det innebär också mer arbete
för tjänstemännen i huset.
Vi vill att många väljer att vara hos oss, men Träffpunkt Simonsland är ingen
konferensanläggning och ska inte vara det. Det finns utrymme för externa
gäster att bedriva verksamhet, men att ge gratis hyra blir fel gentemot andra
aktörer med konferensanläggningar i Borås.
Därför vill vi ha möjlighet att ta in intäkter från aktörer som är externa gäster.
De föreningar och organisationer som finns i huset är tills vidare hyresbefriade.
Under hösten 2018 påbörjas en process om husets framtida verksamhet och där
ingår även att ta fram kriterier för verksamheterna i huset.
Taxorna i dokumentet är baserade på omvärldsbevakning inom Borås Stad
(Kulturförvaltningen och Borås Arena m fl) och efter studiebesök i Örebro och
Sundbyberg. Genom att vi får intäkter skapas möjligheter till ökad
tillgängligheten med bättre öppettider och förstärkning till verksamheter såsom
café och vaktmästeri.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2018-11-05

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00158 3.6.8.3

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

Taxor och avgifter för Fritids- och folkhälsonämnden
2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till taxor
2019.
Sammanfattning
I Fritids- och folkhälsonämndens budget uppgår intäkterna för 2018 till drygt
58 miljoner kronor. Det är en väsentlig del av nämndens totala budget. Av
dessa är ca 41 miljoner kronor direkt kopplade till våra taxefinansierade
verksamheter.
För 2019 föreslås en generell höjning på ca 3%.
Beslutsunderlag
1. Fritids- och folkhälsonämndens förslag till taxor och avgifter för 2019

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Handlingsplan för ekonomi i balans, utifrån prognos per september
2018-10-10
Prognostiserad
avvikelse 2018
(tkr)

Enhet/område

Gemensam fritidsadministration
Personalkostnader
Mötesplatser/Förebyggande
arbete
Sociala investeringsprojektet - En
kommun fri från våld
Folkhälsoenheten
Sociala investeringsprojektet Kraftsamling Sjöbo
Projektet "Jämlik Hälsa"
Anläggningsenheten

Mindre intäkter än budgeterat
Mindre intäkter än budgeterat
Badenheten
Renovering Stadsparksbadet*
* Nettokostnader drift badenheten
Evenemang

Junior EM friidrott 2019
Överenskommelsen
Köp av tjänst

Förväntad ekonomisk
effekt (tkr)

Åtgärd

500 Förväntat överskott

-500

-1 600 Bokslutsjustering

1 600

-1 000 Bokslutsjustering
-300 Buffert

1000
300

Täcks av förväntat
överskott 2018.
Anpassning krävs inför
-500 2019
Buffert. Anpassning
-300 krävs inför 2019

500
300

-7 000 Bokslutsjustering

7000

Bokslutsjustering - i
förtid ta i anspråk mer
av redan beviljade
-1 000 medel

1000

-100 Buffert

100

1 000 Avsatt 2018

Buffert

-1000

-10 300

SUMMA

10 300

Nyttjat ovan (tkr)

Avsatt buffert 2018 (tkr)
1000

Kvar (till övrigt
oförutsett)

700

* Enbart Stadsparksbadet prognostiseras med ett underskott på ca 8 000 tkr.
Övriga verksamheter som inte nämns ovan prognostiseras med en budget i balans vid årets slut.
(Nämnd, öppen ungdomsverksamhet, badresor/kollo, Träffpunkt Simonsland)

300

Sida
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Datum

Instans

2018-11-05

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00177 2.4.1.4

Cecilia Strömberg
Handläggare
033 357303

Handlingsplan för ekonomi i balans 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna handlingsplan för
ekonomi i balans 2018, upprättad per september, och att skicka den för
kännedom till Kommunstyrelsen och Revisionskontoret.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämndens budget för fritidsramen 2018 är, 194 650 tkr.
Den totala budgetramen fördelas enligt nedan;
Verksamhet

2018

Beräknad

Nämndbudget

Prognos
avvikelse
per sep

1 326

0

11 753

500

400

-100

2 022

-1 000

Mötesplatser/förebyggande arbete

16 482

-1 600

Fritidsgårdsverksamhet

34 311

0

Badresor/barnkoloni

2 562

0

Folkhälsa

3 072

-1 300

Träffpunkt Simonsland

8 747

0

Anläggningsenheten

91 024

-800

Badenheten

21 951

-7 000

1 000

1 000

Verksamhetens nettokostnader

194 650

-10 300

Kommunbidrag

194 650

Fritids- och folkhälsonämnd
Gemensam fritidsadministration
Överenskommelsen
Evenemang

Buffert

Resultat jfr med kommunbidrag

0

-10 300

Budgeten följs upp månadsvis. Varje tertial är den dock mer omfattande. Den
senaste prognosen per september månad visar ett underskott på 10 300 tkr.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Fritids- och folkhälsonämnden har ett antal större kostnader som påverkar
driftredovisningen negativt och där det utlovats bokslutsjustering vid årets slut.
Dokumentet ”Handlingsplan för ekonomi i balans 2018” förtydligar hur den
prognostiserade avvikelsen förväntas justeras och, inom vilka enheter avsatt
buffert förväntas nyttjas för att få en ekonomi i balans vid årets slut.
Utifrån nuvarande förutsättningar, per september månad, nyttjas 700 tkr av den
avsatta bufferten. Detta under förutsättning att de avvikelser där det utlovats
en bokslutsjustering fullföljs.
För att budgeten ska vara i balans vid 2019 års ingång finns ett behov av
anpassning inom Anläggningsenheten. Där har förvaltningen fört en dialog med
Servicekontoret om minskat köp av köpta tjänster så som vaktmästeri- och
fastighetsskötsel. Utöver detta har taxorna höjts vilket motsvarar ca 500 tkr i
ökade intäkter.
Det kan konstateras att fler anpassningar inom andra verksamhetsområden kan
bli möjliga inför 2019 om inte en ramförstärkning tilldelas nämnden utifrån vad
som specificeras i Fritids- och folkhälsonämndens budget för 2019, beslut
FoFN 2018-08-27.
Beslutsunderlag
1. Handlingsplan för ekonomi i balans 2018, 2018-10-10
Beslutet expedieras till
1. ks.diarium@boras.se
2. revisionskontoret@boras.se

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366
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Datum

Instans

2018-11-05

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00180 2.4.1.25

Begäran om amorteringsfrihet för Borås Arena AB för
perioden 2018-10-01 - 2019-12-31
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge Borås Arena
AB amorteringsfrihet under perioden, 2018-10-01 — 2019-12-31, för att skapa
ett ekonomiskt utrymme för nödvändigt underhåll och mindre investeringar i
samtliga hallar som ägs av Borås Arena AB och förhyrs genom Fritids- och
folkhälsonämnden.
Ärendet i sin helhet
Borås Arena AB är i dagsläget ägare till tre anläggningar, Borås Arena 1 och 2
samt Sjuhäradshallen. Inom kort kommer också en ny fotbollshall att tillkomma
som det fjärde objektet. Under alla år har Arenabolaget löpande finansierat
underhåll och mindre investeringar.
Borås Arena AB har tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden de
senaste åren avsatt en mindre summa för löpande underhåll, den summan
motsvarar inte de behov som kommer att behöva genomföras i framtiden.
För att öka det finansiella utrymmet inför framtiden, önskar Borås Arena AB
att i enlighet med tidigare överenskommelse, få amorteringsfrihet för sina lån
under rubricerande period. Detta innebär att ett finansiellt utrymme frigörs för
nödvändigt underhåll och en möjlighet för planering av mindre
investeringar.Samverkan
Samverkan har skett i den samrådsgrupp, bestående av representanter från
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Arena AB samt IF Elfsborg, som
ansvarar för drift och utveckling av de berörda arenorna.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse om begäran om amorteringsfrihet för Borås Arena AB för
perioden 2018-10-01 – 2019-12-31

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Borås Arena AB

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Sida

1(2)
Datum

2018-10-16

Sammanställning av inkomna synpunkter på
medborgardialogen vid Kronängs Idrottsplats
9 oktober 2018
Medborgardialogen anordnades av Fritids- och folkhälsonämnden med temat
”Utveckling av området kring Gässlösa friluftsområde och idrottsplats (Kronäng)
med omnejd, utifrån jämställdhet och tillgänglighet”.
Medverkande politiker: Ida Legnemark (V), Christer Lundberg (S),
Linnea Johansson Kläth (MP), Ronny Svensson (L) och Jan Nilsson (SD).
Medverkande tjänstemän: Helena Ahlstedt, Helena Lindberg Luoga, Hans Frisk
och Johanna Jönsson.
Antal inkomna synpunkter: 45st
Sammanställning av svar
Utifrån ett tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv, hur tycker du att området
fungerar idag?

-

Busshållplats vid arenan (Kronäng) från kl. 16.00-21.30
Skyltning från Gässlösa/R27 resp. Lars Kaggsgatan (Dammsvedjan) R41
Belysning, GC samt Skjutbanegatan
Utfarten flyttas 15-20 m, ger ökad säkerhet (höga hastigheter på
Skjutbanegatan)
Säker väg från Göta och Daltorp
Trafiken – många bilar, många kör för fort
Kanske ett fartgupp?
Elljus på B-plan
Konstgräs på grusplan
Parkeringsmöjligheter vid soptippen
Belysning vid övergångsställen (Kristineberg och Dammsvedjan)
Räcke mellan buss och gångbanan på bron över till Hedvigsborg
Väg från Hedvigsborg och Kristineberg
Allt fungerar bra, gillar spåret och klubben
Bor i området, tycker det är ett bra område. Använder det fina spåret. Fixa
till parkeringen på andra sidan. Väggupp för hastighet.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

Borås Stad
501 80 Borås

Stadshuset
Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

Borås Stad

-

Datum

Sida

2018-10-15

2(2)

Bra, men svårt att ta sig hit, dålig väg (bil).
Saknar bussförbindelser.
Gång och cykelbana från Göta – Gässlösavägen.

Hur tycker du att området och utbudet kan utvecklas ytterligare, är det något du
saknar?

-

Grillplats vid spåret
Hinderbana – utegym
Koppla samman ”Kronäng” med Lars Kaggsg. + Göta. Buss?
Bastu för dem som använder motionsspåret
Utegym
GC-väg mot Göta
Elljus fram till löparspåret
Lekplats på Kronängs arena
Cykelbana ner mot Gässlösa
Utegym – inte en lyxvariant
Mountainbike, finns mycket plats borde kunna samordna och blanda flera
sporter
Annat konstgräs, utan gummi
Hinderbana
Utegym
Möjlighet till omklädning när Kronängs IP inte är öppet
Skidspår

Övrigt

-

Bättre belysning fram till spåret
Önskemål om basketplan
Spola isbana på grusplanen
Är anläggningen/klubbhuset öppet för allmänheten? Förtydliga!
Tipspromenad på söndagar
Skyltning till området
Utegym
Isbana
Lekplats på Hedvigsborgsgatan ligger i en skogsdunge vilket gör det otäckt
Visste inte om motionsspåret
Skotta isen på Transåssjön.

Sida
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Datum

Instans

2018-11-05

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00097 1.4.2.2

Mikael Andersson
Handläggare
0766487839

Sammanställning av inkomna synpunkter på
medborgardialogen vid Kronängs Idrottsplats 9 oktober
2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna sammanställningen samt
översänder det till berörda nämnder och bolag inom Borås Stad för vidare
åtgärder.
Ärendet i sin helhet
Medborgardialogen anordnades av Fritids- och folkhälsonämnden med temat
”Utveckling av området kring Gässlösa friluftsområde och idrottsplats
(Kronäng) med omnejd, utifrån jämställdhet och tillgänglighet”.
I nuläget pågår ett arbete i nära dialog med Kronängs IF och lokala aktörer från
närområdet med utgångspunkt att utveckla området vid Kronängs IP som både
friluftsområde och social mötesplats/anläggning. Underlaget från Medborgardialogen tas om hand inom detta arbete och dess kommande process samt
kommer att presenteras för Områdesnätverk Kristineberg.
Synpunkter och önskemål gällande frågor om trafik, parkering och
kollektivtrafik skickas vidare till ansvariga inom Borås Stad och Västtrafik
avseende underlag för förslag till åtgärder. Det skickas även vidare som
underlag till pågående- och kommande arbete med stadsplanering och
detaljplaner i aktuella områden med omnejd.
Beslutsunderlag
1. Sammanställning av inkomna synpunkter på medborgardialogen 2018-10-09
Beslutet expedieras till
1. Berörda nämnder och bolag inom Borås Stad
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Datum

Instans

2018-11-05

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00095 1.1.3.1

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

Revidering av tidigare hallutredning
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten ”inventering och framtida
behov av idrottshallar i Borås Stad”.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har uppdragit åt förvaltningen att revidera 2012
års hallutredning, till en uppdaterad version för 2018.
Fritids- och folkhälsonämnden har som övergripande mål att förvaltningen, i
alla olika sammanhang, ska prioritera och reflektera över perspektiven
jämställdhet och tillgänglighet. Hallarna, såväl de små skolidrottshallarna som
de stora fullmåttshallarna (40x20 m), ska vara tillgängliga på de tider skolan inte
utnyttjar dessa. Samtidigt ska hallarna vara jämställt utnyttjade och
förvaltningen ska utgå från föreningarnas önskemål och ta med
jämställdhetsperspektivet i fördelningen av tider.
Prioriteringen på nya hallar ligger i första hand på mer isyta. Vår totala isyta för
ishockey, bandy och konståkning är begränsad och står inte i proportion till den
verksamhet som de fyra föreningarna vill bedriva. De berörda föreningarna har
växtvärk och kan i dagens läge inte utveckla verksamheten så som de önskar.
Boråshallen utnyttjas flitigt som evenemangsarena och är den enda idrottshall
som kan erbjuda både bredd- och elitidrott med en publikkapacitet på ca 2 900
besökare. Hallen är 61 år i år och är unik i sitt slag och har följaktligen stora
behov av underhålls- och renoveringsinsatser men också en potential att
ytterligare utvecklas. Oavsett hur diskussionerna om en ny evenemangsarena
fortskrider och utvecklas, så har Boråshallen stora behov av tillgängliga och
välkomnande publik- och omklädningsutrymmen.
Fristad GOIF har uppmärksammat kommunen på behovet av en ny idrottshall
i Fristad, då föreningens verksamhet växer och de befintliga tiderna inte räcker
till.
I visionsplanen Boda finns ett allaktivitetshus beskrivet, där en fullstor
idrottshall ska ersätta den mindre o undermåliga skolidrottshallen som servar
Bodaskolan. Den befintliga Idrottshallen på Boda är i dagsläget för liten och
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stora önskemål finns både från skolan och föreningsliv om en fullstor
idrottshall.
Föreningarna i Viskafors har i en gemensam skrivelse framfört ett behov om
en utökad lokalkapacitet i Viskafors. Föreningarna vill utöka sin verksamhet
inom innebandy, fotboll, motionsgymnastik, brottning samt styrketräning.
Borås Badminton har tillsammans med racketentusiaster uppvaktat kommunen
om behovet av en rackethall, där badminton och övriga racketsporter kan få
plats (ej tennis) och egna tider. Borås Badminton är en aktiv förening som har
svårt att möta efterfrågan från kommunens barn och unga.
Ärendet i sin helhet
Förvaltningen har fått nämndens uppdrag att inventera befintliga hallar och
dess nyttjandegrad samt redovisa och motivera en framtida plan för
hallutveckling.
Utgångspunkten är att vi tillfredsställer våra föreningars behov av
ändamålsenliga lokaler. Planen för hallutveckling ska stå på en bas präglad av de
tre hållbarhetsaspekterna, miljö, ekonomi och social hållbarhet.
Prioriteringen på nya hallar ligger i första hand på mer isyta. Vår totala isyta för
ishockey, bandy och konståkning är begränsad och står inte i proportion till den
verksamhet som de fyra föreningarna vill bedriva. De berörda föreningarna har
växtvärk och kan i dagens läge inte utveckla verksamheten så som de önskar.
Ishallen är i särklass den mest utnyttjade anläggningen i Borås, från tidig
morgon till sen kväll sju dagar i veckan, under september till och med april
månad. Hallen är också öppen under augusti månad men dock inte i den
omfattningen. Föreningarna vill också att maj månad ska vara en månad med
verksamhet, dock är kostnaderna så höga att det inte står i proportion till
utnyttjandegraden.
En fullstor isyta kommer att stå färdig på Bodavallen under januari månad
2019. Den är i första hand till för allmänhetens åkning och Borås bandys
verksamhet. Eftersom det är en utomhusyta kommer den att ha en begränsad
användningstid, från preliminärt november-mars, beroende på väderlek och
andra omständigheter.
Boråshallen utnyttjas flitigt som evenemangsarena och är den enda idrottshall
som kan erbjuda både bredd- och elitidrott med en publikkapacitet på ca 2 900
besökare. Hallen är 61 år i år och är unik i sitt slag och har följaktligen stora
behov av underhålls- och renoveringsinsatser men också en potential att
ytterligare utvecklas. Oavsett hur diskussionerna om en ny evenemangsarena
fortskrider och utvecklas, så har Boråshallen stora behov av tillgängliga och
välkomnande publik- och omklädningsutrymmen.
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Under ett flertal år har IF Elfsborg och Borås Basket tillsammans med Fritidsoch folkhälsoförvaltningen diskuterat en evenemangshall i direkt anslutning till
Borås Arena. De planerna är nu inte aktuella, utan Borås Basket letar andra
lämpliga platser alternativt att Boråshallen kan förändras i enlighet med de krav
en modern evenemangsarena ställer.
Fristad GOIF har uppmärksammat kommunen på behovet av en ny idrottshall
i Fristad, då föreningens verksamhet växer och de befintliga tiderna inte räcker
till. Fritids- och folkhälsonämnden har beviljat föreningen medel till en
förstudie, där tanken var att föreningen skulle bygga i egen regi med ett
anläggningslån som utgångspunkt. Föreningen har redovisat förslaget till
förvaltningen och samtidigt meddelat att de inte har förutsättningar att
investera i egen regi. Utifrån detta så finns hallen upptagen i lokalresursplanen
för 2019-2021 som ett investeringsobjekt i kommunal regi.
I visionsplanen Boda finns ett allaktivitetshus beskrivet, där en fullstor
idrottshall ska ersätta den mindre o undermåliga skolidrottshallen som servar
Bodaskolan. Den befintliga Idrottshallen på Boda är i dagsläget för liten och
stora önskemål finns både från skolan och föreningsliv om en fullstor
idrottshall. Inte minst är Borås AIK väldigt framstående i Futsal och en av
Sveriges absolut bästa föreningar. En fullstor hall skulle vara en stor tillgång i
området.
På Bodavallens aktivitetsområde kommer fler föreningar än Borås AIK att
husera när området är iordningsställt. Borås Cricketklubb, Borås Rugby fotball
klubb, IK Ymer friidrott, Borås Bandy samt någon dansförening är aktuella att
komplettera området med sina respektive aktiviteter.
Föreningarna i Viskafors har i en gemensam skrivelse framfört ett behov om
en utökad lokalkapacitet i Viskafors. Föreningarna vill utöka sin verksamhet
inom innebandy, fotboll, motionsgymnastik, brottning samt styrketräning.
Borås Badminton har tillsammans med racketentusiaster uppvaktat kommunen
om behovet av en rackethall, där badminton och övriga racketsporter kan få
plats (ej tennis) och egna tider. Borås Badminton är en aktiv förening som har
svårt att möta efterfrågan från kommunens barn och unga.
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Beslutsunderlag
1. Inventering och framtida behov av idrottshallar i Borås Stad.

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Inventering och framtida behov av nya idrottshallar
i Borås Stad (aktuell 2018-10-16)
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1.

Uppdrag

1.1

Revidering av nuvarande hallutredning

Bakgrund
Fritids- och folkhälsonämnden har uppdragit åt förvaltningen att revidera 2012 års hallutredning,
till en uppdaterad version för 2018. När utredningen gjordes 2012 ingick den i en rad olika
uppdrag kring områdena idrottshallar, föreningsbidrag, konstgräs, simhallar, spontanidrottsplatser inkl
utebad, isbanor samt vår organisation.
Fritids- och folkhälsonämnden har som övergripande mål att förvaltningen, i alla olika
sammanhang, ska prioritera och reflektera över perspektiven jämställdhet och tillgänglighet.
Hallarna, såväl de små skolidrottshallarna som de stora fullmåttshallarna (40x20 m), ska vara
tillgängliga på de tider skolan inte utnyttjar dessa. Samtidigt ska hallarna vara jämställt utnyttjade
och förvaltningen ska utgå från föreningarnas önskemål och ta med jämställdhetsperspektivet i
fördelningen av tider.
1.2

Uppdragets formulering för hallutredningen

Inventera befintliga hallar och dess nyttjandegrad samt redovisa och motivera en framtida plan
för hallutveckling.
Utgångspunkten är att vi tillfredsställer våra föreningars behov av ändamålsenliga lokaler.
Planen för hallutveckling ska stå på en bas präglad av de tre hållbarhetsaspekterna, miljö,
ekonomi och social hållbarhet.
1.3

Projektgruppens sammansättning

Ansvarig; Anläggnings- och föreningsenheten i nära samarbete med övriga enheter.
Projektgruppen för hallutredningen består av följande personer;
Mikael Hedberg, Karin Lundin, Jenny Häger, Hans Frisk, Erik Hang, Marie Öjerhed samt
Tommy Jingfors.

2.

Sammanfattning

Prioriteringen på nya hallar ligger i första hand på mer isyta. Vår totala isyta för ishockey, bandy
och konståkning är begränsad och står inte i proportion till den verksamhet som de fyra
föreningarna vill bedriva. De berörda föreningarna har växtvärk och kan i dagens läge inte
utveckla verksamheten så som de önskar.
Ishallen är i särklass den mest utnyttjade anläggningen i Borås, från tidig morgon till sen kväll sju
dagar i veckan, under september till och med april månad. Hallen är också öppen under augusti
månad men dock inte i den omfattningen. Föreningarna vill också att maj månad ska vara en
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månad med verksamhet, dock är kostnaderna så höga att det inte står i proportion till
utnyttjandegraden.
En fullstor isyta kommer att stå färdig på Bodavallen under januari månad 2019. Den är i första
hand till för allmänhetens åkning och Borås bandys verksamhet. Eftersom det är en utomhusyta
kommer den att ha en begränsad användningstid, från preliminärt november-mars, beroende på
väderlek och andra omständigheter.
Boråshallen utnyttjas flitigt som evenemangsarena och är den enda idrottshall som kan erbjuda
både bredd- och elitidrott med en publikkapacitet på ca 2 900 besökare. Hallen är 61 år i år och är
unik i sitt slag och har följaktligen stora behov av underhålls- och renoveringsinsatser men också
en potential att ytterligare utvecklas. Oavsett hur diskussionerna om en ny evenemangsarena
fortskrider och utvecklas, så har Boråshallen stora behov av tillgängliga och välkomnande publikoch omklädningsutrymmen.
Under ett flertal år har IF Elfsborg och Borås Basket tillsammans med Fritids- och
folkhälsoförvaltningen diskuterat en evenemangshall i direkt anslutning till Borås Arena. De
planerna är nu inte aktuella, utan Borås Basket letar andra lämpliga platser alternativt att
Boråshallen kan förändras i enlighet med de krav en modern evenemangsarena ställer.
Fristad GOIF har uppmärksammat kommunen på behovet av en ny idrottshall i Fristad, då
föreningens verksamhet växer och de befintliga tiderna inte räcker till. Fritids- och
folkhälsonämnden har beviljat föreningen medel till en förstudie, där tanken var att föreningen
skulle bygga i egen regi med ett anläggningslån som utgångspunkt. Föreningen har redovisat
förslaget till förvaltningen och samtidigt meddelat att de inte har förutsättningar att investera i
egen regi. Utifrån detta så finns hallen upptagen i lokalresursplanen för 2019-2021 som ett
investeringsobjekt i kommunal regi.
I visionsplanen Boda finns ett allaktivitetshus beskrivet, där en fullstor idrottshall ska ersätta
den mindre o undermåliga skolidrottshallen som servar Bodaskolan. Den befintliga Idrottshallen
på Boda är i dagsläget för liten och stora önskemål finns både från skolan och föreningsliv om en
fullstor idrottshall. Inte minst är Borås AIK väldigt framstående i Futsal och en av Sveriges
absolut bästa föreningar. En fullstor hall skulle vara en stor tillgång i området.
På Bodavallens aktivitetsområde kommer fler föreningar än Borås AIK att husera när området är
iordningsställt. Borås Cricketklubb, Borås Rugby fotball klubb, IK Ymer friidrott, Borås Bandy
samt någon dansförening är aktuella att komplettera området med sina respektive aktiviteter.
Föreningarna i Viskafors har i en gemensam skrivelse framfört ett behov om en utökad
lokalkapacitet i Viskafors. Föreningarna vill utöka sin verksamhet inom innebandy, fotboll,
motionsgymnastik, brottning samt styrketräning.
Borås Badminton har tillsammans med racketentusiaster uppvaktat kommunen om
behovet av en rackethall, där badminton och övriga racketsporter kan få plats (ej
tennis) och egna tider. Borås Badminton är en aktiv förening som har svårt att möta efterfrågan
från kommunens barn och unga.
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3.

Befolkningsprognoser

3.1

Befolkningsutveckling 2011 – 2017
Ålder
0–3
4 – 20
21 –>
Summa

3.2

2011
5 047
20 511
78 548
104106

2012
5 145
20 440
79 282
104867

2013
5 259
20 602
80 134
105995

2014
5 309
20 772
80 941
107022

2015
5 361
21 101
82 026
108488

2016
5 421
21 515
82 944
109880

2017
5 165
21 968
83 593
111026

Befolkningsutveckling 2018 – 2025
Ålder
0–3
4 – 20
21 – >
Summa

2018
5 554
22 556
84 342
112452

2019
5 657
23 066
85 049
113772

2020
5 740
23 597
85 772
115108

2021
5 811
24 086
86 555
116453

2022
5 871
24 622
87 423
117915

2023
5 912
25 136
88 329
119377

2024
5 935
25 612
89 287
120834

2025
5 944
26 095
90 243
122282

4.

Nulägesbeskrivning av hallarna

4.1

Små hallar med måtten: mindre än 34 x 16 m
Vid en inventering av de mindre hallarna, kan konstateras att det finns 23 hallar i
kommunens skolor. Nyttjandegraden skiljer sig markant åt, från ca 4 timmar per
vecka till 35 timmar per vecka. I bilaga 10.1 redovisas samtliga mindre hallar och
dess utnyttjandegrad.

4.2

Stora hallar med måtten; 34 x 16 m – 40 x 20 m.
Vid inventeringen av de stora hallarna konstateras att det finns 26 hallar och 2
Ishallar i kommunen. Nyttjandegraden är betydligt högre än för de mindre hallarna.
Under högsäsong nyttjas hallarna mellan 87 - 97% av all uthyrningsbar tid. I bilaga
10.2 redovisas samtliga stora hallar och dess utnyttjandegrad.

5.

Nyttjandegraden i de stora idrottshallarna inkl. Ishallen

5.1

Vid stickprov under vecka 8 och vecka 46 mäts utnyttjandegraden i de stora
idrottshallarna. Dessa veckor är högsäsong för inomhusidrott och då utnyttjas
hallarna cirka 90 % av den tillgängliga tiden. De tider som är svåra att hyra ut under
inomhussäsongen är framförallt helgtider i september och april samt fredagskvällar
i en del hallar.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har, förutom de idrottshallar Borås Stad äger,
även hyrt 18 timmar i veckan i Borgstenahallen. Dessa tider har främst används av
Fristads Drillflickor.
I Rångedalahallen finns ett avtal tecknat med Rångedala IK som innebär att
förvaltningen hyr ut samtliga tider mellan september och april.
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6.

De privata gymmen

6.1

antalet träningsställen och deltagare
Vid en inventering av de privata och föreningsdrivna gymmen kan konstateras att
gymverksamhet bedrivs på ett 10 platser i Borås Stad. De har tillsammans ca 2 200
medlemmar, dock har inte alla redovisat sina medlemmar. Vid årsskiftet 2017 fanns
det i den aktuella åldersgruppen 14 – 20 år 8 695 ungdomar. Det innebär att 25 %
av den aktuella åldersgruppen är medlemmar inom gymverksamheten.

7.

Jämställdhet och tillgänglighet
Vår generella uppfattning är att verksamheten fungerar bra sett ur ett
jämställdhetsperspektiv. Olika hallar kan dock ha olika inriktningar, där
jämställdheten kan skilja sig åt markant. Ett exempel är Gymnastikens Hus
med merparten flickor och ett annat exempel är Skatehallen som domineras av
pojkar. De flesta bokningsbara tider hyrs ut i block till föreningarna, därefter
disponerar föreningarna tiderna och prioriterar vilka som tränar på vilka tider.
Under högsäsong utför förvaltningen då och då stickprov för att undersöka hur
fördelningen av tider ser ut samt för att undersöka om ”rätt” förening är på rätt tid.
Gemensamt för samtliga anläggningar är att de är öppna och tillgängliga för alla
kommuninvånare oavsett kön eller etnisk bakgrund. Föreningslivet i Borås Stad
prioriteras före privatpersoner och företag samt föreningar från andra
kommuner. Vid stora arrangemang kan dock föreningslivet få står tillbaka för att
arrangemanget ska kunna genomföras (ex många arrangemang i Boråshallen).
Vid nybyggnation av idrottshallar ska hänsyn tas till alla aspekter och perspektiv.
Ett exempel på en inkluderande anläggning som också är en av de senaste
tillskotten är Sjuhäradshallen. Här huserar gymnastikens olika discipliner samt
Parasporten under samma tak.
I Förenings- och anläggningsenheten finns riktlinjer för hur halltider ska fördelas.
Prioriteringsordningen gör ingen skillnad på flickor och pojkar.

8.

Antalet medlemmar i åldern 6-20 år i de olika idrotterna
2016 - en jämförelse med 2010
I en jämförelse mellan 2010 och 2016 kan vi se antalet medlemmar inom de olika
idrotterna. Antalet medlemmar är inte detsamma som lika många aktiva, men vi
förutsätter att det inte finns så många stödmedlemmar i åldersgruppen, utan att de
är jämförbara över åren. Några idrotter har kraftigt ökat antalet medlemmar, typ
simning, gymnastik, innebandy, karate, konståkning och orientering. Ett antal
idrotter har gått i motsatt riktning, såsom tennis, ridning, golf och handboll. En
stor farhåga, när vi ändrade den bidragsberättigade åldern från 4 år till 6 år, var att
simning och gymnastik skulle tappa många medlemmar, då deras verksamhet
startar i unga år. Så ser inte utfallet ut, tvärtom. En avvikande siffra avser också

5

ishockeyn, där är förklaringen att det fanns två aktiva föreningar som idag är en
förening genom Borås HC.
Idrott
Fotboll
Simning
Gymnastik
Friskis & Svettis
Innebandy
Tennis
Dans
Karate
Ishockey
Konståkning
Ridning
Basket
Golf
Judo
Orientering
Bordtennis
Brottning
Handboll
Boxning

9.

2016; 6-20 år
6 293
2 129
1 850
1 522
1 202
857
629
475
386
383
360
337
330
296
273
218
164
148
100

2010; 4-20 år
6 686
1 761
1 231
1 509
888
1 288
798
340
616
218
673
279
758
333
125
202
201
229
96

Förvaltningens övervägande

Prioriteringen på nya hallar ligger i första hand på mer isyta. Vår totala isyta för
ishockey, bandy och konståkning är begränsad och står inte i proportion till den
verksamhet som de fyra föreningarna vill bedriva. De berörda föreningarna har
växtvärk och kan i dagens läge inte utveckla verksamheten så som de önskar.
Ishallen är i särklass den mest utnyttjade anläggningen i Borås, från tidig morgon
till sen kväll sju dagar i veckan, under september till och med april månad. Hallen är
också öppen under augusti månad men dock inte i den omfattningen. Föreningarna
vill också att maj månad ska vara en månad med verksamhet, dock är kostnaderna
så höga att det inte står i proportion till utnyttjandegraden.
En fullstor isyta kommer att stå färdig på Bodavallen under januari månad 2019.
Den är i första hand till för allmänhetens åkning och Borås bandys verksamhet.
Eftersom det är en utomhusyta kommer den att ha en begränsad användningstid,
från preliminärt november-mars, beroende på väderlek och andra omständigheter.

Borås ligger i jämförelse med andra städer betydligt sämre till i tillgänglig isyta.
Prioriteringen ligger på att hitta ny isyta som är anpassad för konståkning.
Samverkan är idag upparbetad med Konståkningsförbundet, som i sin tur arbetar
på att ta fram en prototyp för konståkning. Under 2019 föreslås en tidig förstudie,
som kan ligga till grund för en planerad investering 2020.
Ishallen skulle kunna nyttjas mer under den så kallade lågsäsongen, maj-juli, till
andra evenemang, dock under förutsättning att vi kan ha ett varierande och
flexibelt golvmaterial beroende på vilket arrangemang som är aktuellt.
6

Boråshallen utnyttjas flitigt som evenemangsarena och är den enda idrottshall som
kan erbjuda både bredd- och elitidrott med en publikkapacitet på ca 2 900
besökare. Hallen är 61 år i år och är unik i sitt slag och har följaktligen stora behov
av underhålls- och renoveringsinsatser men också en potential att ytterligare
utvecklas. Oavsett hur diskussionerna om en ny evenemangsarena fortskrider och
utvecklas, så har Boråshallen stora behov av tillgängliga och välkomnande publikoch omklädningsutrymmen.
Varje arrangemang har sin förberedelse respektive efterarbete som påverkar
tillgången till hallen. Evenemangen är positiva för Borås Stad. Det ger
uppmärksamhet och PR samt en spinoff-effekt på den turistekonomiska
omsättningen, med bland annat övernattningar och restaurangbesök. Samtidigt
innebär det en störning för den ordinarie verksamheten. För att verksamheten i
Boråshallen ska fungera optimalt behövs en träningshall som fungerar som en
avlastningshall. En avlastningshall kan eventuellt förläggas i anslutning till
Boråshallen alternativt till eventområdet kring Knalleland.
Under ett flertal år har IF Elfsborg och Borås Basket tillsammans med Fritids- och
folkhälsoförvaltningen diskuterat en evenemangshall i direkt anslutning till Borås
Arena. De planerna är nu inte aktuella, utan Borås Basket letar andra lämpliga
platser alternativt att Boråshallen kan förändras i enlighet med de krav en modern
evenemangsarena ställer.
Fristad GOIF har uppmärksammat kommunen på behovet av en ny idrottshall i
Fristad, då föreningens verksamhet växer och de befintliga tiderna inte räcker till.
Fritids- och folkhälsonämnden har beviljat föreningen medel till en förstudie, där
tanken var att föreningen skulle bygga i egen regi med ett anläggningslån som
utgångspunkt. Föreningen har redovisat förslaget till förvaltningen och samtidigt
meddelat att de inte har förutsättningar att investera i egen regi. Utifrån detta så
finns hallen upptagen i lokalresursplanen för 2019-2021 som ett investeringsobjekt
i kommunal regi.
Visionsplan Bodavallen. På Bodavallens idrottsområde har ett omfattande
visionsprogram tagits fram i nära samverkan med de boende, skola, berörda
föreningar och civilsamhällets övriga aktörer. En projektstudio har genomförts
med samtliga berörda förvaltningar och bolag i Borås Stad. Visionsplanen bygger
på att förädla området och skapa förutsättningar för en jämställd och meningsfull
fritid. I området finns ett klubbhus med tillhörande omklädningsrum som ägs av
Borås AIK och dels andra omklädningsrum som ägs av Borås Stad. Både klubbhus
och omklädningsrum är kraftigt eftersatta och en framtida lösning - i visionens
anda - kan vara en motsvarande lösning som finns på Mariedals IK vid
Kransmossen. Där klubbhus, omklädningsrum och verksamhetslokal inklusive café
finns i samma byggnad.
I visionsplanen finns ett allaktivitetshus beskrivet, där en fullstor idrottshall ska
ersätta den mindre o undermåliga skolidrottshallen som servar Bodaskolan. Den
befintliga Idrottshallen på Boda är i dagsläget för liten och stora önskemål finns
både från skolan och föreningsliv om en fullstor idrottshall. Inte minst är Borås
AIK väldigt framstående i Futsal och en av Sveriges absolut bästa föreningar. En
fullstor hall skulle vara en stor tillgång i området.

7

På Bodavallens aktivitetsområde kommer fler föreningar än Borås AIK att husera
när området är iordningsställt. Borås Cricket, Borås Rugby, IK Ymer friidrott,
Borås Bandy samt någon dansförening är aktuella att komplettera området med
sina respektive aktiviteter.
Härutöver har vi behovet av en ny idrottshall på Myråsskolan. Behoven är
preciserade i nämndens årliga lokalförsörjningsplan till Lokalförsörjningsnämnden.
Föreningarna i Viskafors har i en gemensam skrivelse framfört ett behov om en
utökad lokalkapacitet i Viskafors. Föreningarna vill utöka sin verksamhet inom
innebandy, fotboll, motionsgymnastik, brottning samt styrketräning.
Borås Badminton har tillsammans med racketentusiaster uppvaktat kommunen om
behovet av en rackethall, där badminton och övriga racketsporter kan få plats (ej
tennis) och egna tider. Borås Badminton är en aktiv förening som har svårt att
möta efterfrågan från kommunens barn och unga.
Byttorps IF är en förening som växer och lockar nya medlemmar. De har gjort ett
omfattande förankrings- och visionsarbete inom föreningen för att utveckla sin
verksamhet och idrottsplats. De önskar att renovera samt bygga om och till sin
klubbstuga för att fortsätta vara en attraktiv förening och kunna ta emot nya
medlemmar.

10.
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Inventering av småhallar
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Bilaga 9.1 Inventering av småhallar (< 34 x 16 m)
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Hallens
namn

Typ av
verksamhet
efter skoltid?

Prioriterings
-ordning vid
uthyrning av
hallen?

Vilka
föreningar
bedriver verksamhet i
hallen?

Hallens
storlek?

Uppskattad
nyttjandegrad av
hallen.
Timmar/
vecka

Aplaredsskolan

Innebandy,
Gymnastik,
Fotboll

Nej

Aplareds IF

22 x 12
m

ca 50%

Bergdalsskolan
gymnastiksal

Kung Fu
Idrottskola
Knalleskutt

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Borås Kung Fu

16 x 10
m

21 h/ 53 h
42%

Bredaredsskolans
gymnastiksal

Gymnastik,
Fotboll;
Innebandy,
Badminton
Basket,
Gymnastik,
Idrottsskolan,
Innebandy

Nej

Bredareds IF,
Bredareds
gymnastikförening
Borås Basket,
Hestra IF,
BGS, Byttorps
IF

18 x 12
m

16 h/v

16 x 10
m

15 h/ 53 h
28%

Bäckängskolans nedre
gymnastiksalen

Gymnastik,
Innebandy,
Fotboll,
Volleyboll,
Badminton

BGS,
Merkraft,
Afganska
kulturförening

25 x 13,5
m

25 h/ 51 h
49%

Bäckängskolans övre
gymnastiksal

Gymnastik,
Badminton,
Innebandy,
Basket

17 h/51 h
33%

Fotboll,
Gymnastik,
Badminton

Korpen,
Pingstkyrkan,
FMCK,
Borås Rugby,
Borås Basket,
Borås
Golfklubb
Dannike IK

22 x 12
m

Dannikeskolans
gymnastiksal

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras
Skolan har
salen till kl.
17.00
Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras
Skolan har
salen till kl.
17.00
Nej

16 x 11
m

Lågt
nyttjande,
ca 9 h/v

Ekarängsskolans
gymnastiksal

Idrottsskolan,
Innebandy,
Gymnastik,
Fotboll,
Dans

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

IK Ymer, Belal, 16 x 10
Balushiska,
m
Syriska
ortodoxa

20 h/ 53 h
37%

Hallens
namn

Typ av
verksamhet

Prioriterings
-ordning vid

Vilka
föreningar

Uppskattad
nyttjande-

Byttorpsskolan
gymnastiksal

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Hallens
storlek?
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efter skoltid?

uthyrning av
hallen?

bedriver verksamhet i
hallen?

Fjärdingsskolans
gymnastiksal

Gymnastik,
Fotboll,
Idrottsskola,
Innebandy,
Cirkus

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

26 x 10
m

30h/ 53 h
56%

Gånghesterskolans
gymnastiksal

Rivs under
2017 och ny
står klar hösten
2019

ISKT Center,
Dardania,
Merkraft,
Finska pingst,
Kurdiska
kulturförening,
Vi-kontoret

Kilskolans
gymnastiksal
Sparsör

Gymnastik,
Innebandy
Fotboll

Idrottsskolan
onsdagar
annars ”först
till kvarn”

Sparsörs AIK
Vänga BK

15 x 10
m

Uthyrt alla
dagar utom
två .

Kinnarumma- Div. föreningsskolans
verksamhet
gymnastiksal

Föreningar
först

Inga

14 x 8 m

Mycket lite

Kristinebergs- Idrottsskolan,
skolans
Fotboll,
gymnastiksal Basket

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras
Skolan har
salen till kl.
18.00
Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Kronängs IF,
Borås Basket,
Fritidsgården

2 st.
16 x 10
m med
vikvägg

25h/ 46 h
54%

BGS,
Brämhults IK,
Equmenia,
Borås Basket

16 x 10
m

17 h/ 53 h
35%

Nej

Målsryds IF,
20 x 10
Föräldraförenin m
g
privatpersoner

Myråsskolans
gymnastiksal

Idrottsskolan,
Badminton,
Innebandy,
Basket,
Gymnastik,
Fotboll,
Körsång

Målsrydsskolans
gymnastiksal

Gymnastik,
Fotboll,
Innebandy,
Idrottskola,
Privatpersoner

grad av
hallen.
Timmar/
vecka

Lågt
nyttjande,
10 h/v

10

Hallens
namn

Typ av
verksamhet
efter skoltid?

Prioriterings
-ordning vid
uthyrning av
hallen?

Vilka
föreningar
bedriver verksamhet i
hallen?

Hallens
storlek?

Sandhultsskolan
gymnastiksal

Fotboll
Gymnastik
samt för
enstaka
barnkalas

Nej

Sandhults SK ,
någon mer
förening.

15 x 9,5
m

Gymnastik,
Fotboll,
Innebandy,
Fritidsverksam
Under
ombyggnad het

Nej

Sjömarkens IF,
BGS,
privatpersoner

16 x 11
m

Fullt varje
kväll. Ofta
på helgerna.

Svaneholmskolans
gymnastiksal

Barn, ungdom
och
föreningar
först
Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras
Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

---

16 x 10

Mycket lite

Kronängs IF,
Rhinos

14 x 8 m

6 h/ 53 h
11%

BGS,
Pingstkyrkan,
Somaliska FF,
Somalisk sport,
Somaliska
kvinnoförening
, Islamiska
kultur
Eritrianska för.,
Fritidsgården
BGS,
Mariedals IK,
Borås Basket,
Sjuhärads
fäktskola

36 x 10
m

30 h/ 53 h
56%

Sjömarkenskolans
gymnastiksal

Gymnastik,
Innebandy,
Fotboll

Svedjeskolans Idrottsskolan,
gymnastiksal fotboll

Uppskattad
nyttjandegrad av
hallen.
Timmar/
Vecka
Efter skoltid
ca 10 h

Särlaskolans
gymnastiksal

Gymnastik,
Fotboll,
Innebandy,
Idrottskola

Trandaredsskolans
gymnastiksal

Idrottsskolan,
Innebandy,
Gymnastik,
Fotboll,
Basket,
Fäktning

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Tummarpskolans
gymnastiksal
Dalsjöfors
ViskaforsSkolans
gymnastiksal

Yoga

Nej

Privatpersoner

10 x 10
m

Lågt
nyttjande, ca
4 h/v

Gymnastik,
Innebandy,
Fotboll,
Mattcurling

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Rydboholms
SK,
PRO
BGS,
Fritidsgården

16 x 10
m

18 h/ 53 h
34%
PRO har del
av tid på
skoltid.

15,5 x 9,5 17 h/ 53 h
m
32%
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Bilaga 9.2 Inventering av stora hallar 34 x 16 m – 40 x 20 m

Hallens
namn

Typ av
verksamhet
efter skoltid?

Prioriterings
-ordning vid
uthyrning av
hallen?

Vilka
föreningar
bedriver
verksamhet
i hallen?

Hallens
storlek?

Uppskattad
nyttjandegrad av
hallen.
Timmar/
vecka

Almåshallen

Gymnastik och
Innebandy

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

IK Ymer, KFUM,
Kunskapsför.
Norrby IF,
Sandareds IBS

40 x 20
m

48/54 h
89 %

Asklandahallen

Innebandy,
fotboll, tennis

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Fristads Goif,
Fristads
Drillflickor
Sparsörs IF,

34 x 16
m

42/53,5 h
79 %

Björkängshallen
privatägd

Handboll, Basket BidragsFotboll, SÄS
berättigade
föreningar
prioriteras

39 x 19
m

49,5/54 h
92 %

Bodahallen

Handboll,
basket, fotboll
Volleyboll

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

36 x 18
m

46, /49 h
94 %

Borgstenahallen
Föreningsägd

Innebandy,
Bordtennis,
Fotboll,
Drill

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Borås Rugby
KFUM Basket,
Bergdalens IK
Kronängs IF
Romani kulturför.
Alrahman,
Borås AIK,
Brämhults IK,
Mariedals IK,
ISTK-center
Borgstena IF,
Fristads
Drillflickor

40 x 20
m

Föreningsuthyrd

Boråshallen A

Handboll, Basket BidragsBadminton
berättigade
(arrangemang)
föreningar
prioriteras

Borås HK 84
KFUM Basket,
Borås Badminton

40 x 20
m

57/59 h
97 %

Boråshallen B

Badminton,
fotboll

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Borås Badminton,
Borås
Idrottsstudenter

37 x16 m

53/58 h
91 %

Boråshallen
C1

Taekwondo,
Kung Fu,
Kickboxning,
Cheerleading,
Dans

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Borås TaeKwonDo klubb
Borås Wushu
Shaolin
DGFB Flugan

18 x 11
m

11,5 h

12

forts.
Boråshallen

Boråshallen
C2

Karate,
cheerleading,
dans

Boråshallen D Cheerleadning,
dans

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Borås Karate
DGFB Flugan

18 x 11
m

19 h

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

DGFB Flugan

19 x 6 m

Arrende

IK Ymer

15 x 15
m

Arrende

15 x 7 m

Arrende

40 x 20 m

49/54 h
91 %

Boxning

Boxning

Brottning

Brottning

Dalsjöhallen

Innebandy,
fotboll,
gymnastik och
badminton

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Borås
Brottarklubb
Dalsjöfors GoIF,
Borås IBF,
Dalsjöforsgymnasterna,
Gånghester SK/
Målsryds IF

Pingislokal/
Gymnastiksal

Pingis,
gymnastik,
Taekwondo

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Borås Taekwondo 16 x 8
klubb
PRO Dalsjöfors
Dalsjögymnast.

13/54 h
24%

Daltorpshallen

Innebandy,
fotboll

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Borås IBF,
Fristad GoIF
Mariedals IK

40 x 20
m

35/54 h
65%

Engelbrektshallen

Basket,
Volleyboll

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

KFUM Basket,
IK Ymer,
Pars IF,

40 x 20
m

47/54 h
87 %

Erikslundshallen

Basket, fotboll

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

KFUM Basket,
Sjömarkens IF,
IF Elfsborg,
Afganska kulturf.

36 x 18
m

49/54 h
91 %

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Fristads GOIF
Fristads
Drillflickor

40 x 20
m

47,5/54 h
88%

Fristadshallen Innbandy,
Fristads Drill

13

Hallens
namn

Typ av
verksamhet
efter skoltid?

Prioriterings
-ordning vid
uthyrning av
hallen?

Vilka föreningar
bedriver verksamhet i hallen?

Hallens
storlek?

Hestrahallen

Roller derby
Handboll
Fotboll
Idrottsskola
Fritidsgårdsverk.
Handboll
Fotboll

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Stitch City Rollers,
Byttorps IF,
Borås AIK,
Sjömarkens IF

40 x 20
m

Uppskattad
nyttjandegrad av
hallen.
Timmar/
vecka
49,5/54 h
92 %

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Borås HK, Somali
FF, Norrby IF,
Hedareds BK,
Immanuelkyrkan,
Moderna Islamska,
Sjömarkens IF,
Borås Rugby,
Somaliska
föreningen,
Olympik 84,
Syriska Ortodox,
med flera…

40 x 20
m

32/ 54 h
59%

40 x 20
m

34/54 h
63%

Borås Taekwondo
Athena IK

30 x 14
m

12/54 h
22%

Lundbyhallen
AoB

Lundby
gymnastiksal

Kampsport,
Gymnastik,
hopprep

Ryahallen
föreningsägd

Friidrott,
Cykel

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

IK Ymer,
SOK Knallen,
Sjömarkens IF,
Hestra IF
Borås CykelAmatörer,
Camp Neptun,

95 x 45
m

20-26 h

Rångedalahallen
Föreningsägd

Fotboll

ca. 40 h
74%

Innebandy,
Bordtennis,
Fotboll

Rångdala IK,
Brämhults IK,
Sparsörs AIK,
Fristad GoIF
Sandareds IBS,
Sandareds IF,
Sjömarkens IF,
Hedareds BK

40 x 20
m

Sandareds
hallen

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras
Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

36 x 18
m

51,5/54 h
95 %

14

forts.
Sandaredshallen

Sandareds
Pingislokal

Bordtennis

Sjuhäradshall
en/Parasport
Center

Handboll, pingis,
basket,
badminton,
goalball,
showdown mm

Sjuhäradshall
en/Gymnastikens hus

Artistisk och
truppgymnastik,
Cheerleading,
hopprep mm
Innebandy,
Basket,
Fotboll,
Gymnastik,
Idrottsskola,
Fritidsgårdsverk.

Sjöbohallen

Personer med
funktionsnedsättning

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Sandareds BTK,
FUB

18 x 9,5
m

15/54 h
28%

FUB, IGU, HBK

40 x 25
m
28 x 14
m

IK Ymer, BGS,
Athena, MFC

49 x 29
m

Föreningsuthyrd

Borås GIF,
Sandhult SK,
KFUM,
Borås Rhinos,
Multaka Asham,
Afganska kulturföreningen,
Kabel Åttio,
Kroatiska kulturföreningen

40 x 20
m

47/54 h
87 %

Intresserade
ungdomar

35 x 26
m

Föreningsuthyrd/
öppen
verksamhet

Skatehallen

Skateåkning,
BMX, kickboard

Viskaforshallen

Innebandy,
fotboll och
gymnastik

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Rydboholms SK,
Viskafors IF

40 x 20
m

43,5/54 h
81 %

Äsperedshallen

Innebandy,
gymnastik,
fotboll

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Äspereds IF,
Gånghester SK/
Målsryds IF,
Dalsjöfors GoIF,

36 x 18
m

30/ 54 h
55%
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Hallens
namn

Typ av
verksamhet
efter skoltid

Prioriterings
-ordning vid
uthyrning av
hallen

Vilka föreningar
bedriver
verksamhet i
hallen?

Hallens
storlek?

Uppskattad
nyttjandegrad av
hallen.
Timmar/
vecka

Ishallen
A-hallen

Ishockey,
Konståkning,
Bandy,
Allmänhetens
åkning

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

60 x 30
m

85 h/90 h
94 %

Ishallen
B-hallen

Ishockey,
Konståkning
Bandy
Allmänhetens
åkning

Bidragsberättigade
föreningar
prioriteras

Borås HC,
Borås
Konståkningsklubb
Konståkarna i
Borås

60 x 30
m

79 h/89 h
89 %

Danslokal

Fysträning
Hoppträning

Föreningar i
ishallen
prioriteras

10 x 8 m

30 h

Curlinghallen

Curling

Vi har ingen
aktiv curlingförening

50 x 10
m
2 banor

10-15 h

Borås HC,
Borås
Konståkningsklubb
Konståkarna i
Borås
Borås Bandy
Borås HC,
Borås
Konståkningsklubb
Konståkarna i
Borås
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2017-06-19

§ 348
2016/KS0362 730
Utredning om möjlighet att införa ”följa med-kort”
Följa med- kortet är avsett för personer med funktionsnedsättning som har svårt att
delta i kultur- och fritidsaktiviteter på egen hand.
Med ett Följa med- kort har hen möjlighet att utan kostnad ta med en person som
stöd vid olika aktiviteter och arrangemang. Kortet är personligt och innehavaren
väljer vem hen vill ska följa med.
Sociala omsorgsnämnden har den 12 april 2016 översänt Utredning om möjlighet att
införa ”Följa med-kort” för vidare ställningstagande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Kommunstyrelsen ställer sig positivt till utredningens förslag till att införa ”Följa med-kort”
Kommunstyrelsen ställer sig positivt till utredningens förslag att Fritids- och folkhälsonämnden får
ansvara för administration och tillståndsgivning av korten.
Ärendet översänds till Fritids- och folkhälsonämnden för fortsatt handläggning
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Ulf Olsson (S)

Morgan Hjalmarsson (L)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 juni 2017

Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel
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Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Utredning om möjlighet att införa ”Följa medkort”
Bakgrund
Utredningen är en del i det fortsatta arbetet efter Vård- och omsorgsprojektet ”Ett
gott liv var dag”. Ett antal förbättringsförslag sammanställdes i en politisk handlingsplan. Ett av förbättringsförslagen var ”Utveckla möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ta del av Borås Stads fritids- och kulturutbud samt föreningslivet”.
Som skäl för förslaget noterades att Borås Stads kultur- och fritidsutbud är öppet för
alla oavsett funktionsnedsättning men att den enskilde inte alltid upplever att det är
möjligt att delta i verksamheten.
Ett konkret förslag som kom fram under intervjuer och vid besök hos intresseorganisationerna var att Borås Stad borde underlätta för den enskilde genom att införa ett så
kallat Följa med- kort.
Sociala omsorgsnämnden har gjort en utredning som överlämnats till Kommunstyrelsen för vidare ställningstagande till införande av ett Följa med- kort i Borås Stad.
En arbetsgrupp med tjänstemän från Kulturförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen samt Stadsledningskansliet har tagit fram
ett förslag för att möjliggöra ett införande av Följa med- kort i Borås Stad.
Omvärldsbevakning
Ingen tillfrågad kommun har kommenterat kostnaderna för Följa med- kort. Det ingår i kommunernas arbete att göra kultur- och fritidsutbud tillgängligt för personer
med funktionsnedsättning. Det förekommer ingen kompensation för uteblivna intäkter i kommunal verksamhet. Tvärtom finns en uppfattning att Följa med- kortet ökar
den enskildes intresse för deltagande i kommunal verksamhet vilket troligen ger en ny
intäkt istället för ingen intäkt alls. Ytterligare information från kommuner som har
Följa med- kort finns i bilaga 1.
Vad är ett Följa med- kort?
Följa med- kortet är avsett för personer med funktionsnedsättning som har svårt att
delta i kultur- och fritidsaktiviteter på egen hand.
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Med ett Följa med- kort har hen möjlighet att utan kostnad ta med en person som
stöd vid olika aktiviteter och arrangemang. Kortet är personligt och innehavaren väljer vem hen vill ska följa med.
Genom Följa med- kortet visar kommunala verksamheter, föreningar och andra arrangörer tydligt att man vill medverka till ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
De verksamheter där Följa med- kortet kan användas listas på en förteckning som
görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Att verksamheten finns med
på ”Följa med listan” ger en positiv bild.
Idag finns ingen enhetlig linje för hur kommunala verksamheter förhåller sig till medföljande stödpersoner och det är framförallt inte tydligt för personerna själva. Genom
ett Följa med- kort flyttas perspektivet till den enskilde som kan känna sig trygg med
att de verksamheter som finns på Följa med- listan tillåter medföljande stödperson
utan extra kostnad.
På vilken grund kan man få ett Följa med-kort?
Följa med- kortet ska ge personer med funktionsnedsättning förutsättningar att ta del
av fritids- och kulturutbudet. Målgruppen som kan beviljas insatser är personer med
fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning som pga. av sin funktionsnedsättning är beroende av personligt stöd för att kunna delta i arrangemang och aktiviteter. Kortet ska ses som ett socialt verktyg som bidrar till att personer med funktionsnedsättning kommer ut på fler aktiviteter. Därför ska alltför mycket begränsningar
och kontroll undvikas så länge man inte ser att kortet missbrukas.
Ingen åldersbegränsning ska tillämpas för att få Följa med- kort, dock gäller arrangörers/verksamhetens regler när det gäller målsmans medverkan vid aktiviteten. Personen som söker Följa med- kort ska vara bosatt i Borås kommun.
Funktionsnedsättningen ska styrkas genom skriftligt intyg från exempelvis LSShandläggare, kurator på habiliteringen, läkare eller annan referensperson. I ansökan
bör framgå om man behöver stöd av fler än en person vid deltagande av aktiviteteter.
Vem kan vara medföljande person?
Den enskilde själv väljer vem som är medföljande person beroende på vem hen helst
vill ha med på aktiviteten.
Administration
Fritid- och folkhälsonämnden föreslås ansvara för administration och tillståndsgivning av korten i Borås kommun. Inledningsvis kan man förutse att utfärdandet av
Följa med- kort medför ett merarbete med flera ansökningar, men på sikt handlar det
om enstaka nya ansökningar per månad. Lotsfunktionen på Träffpunkt Simonsland
ser arbetsgruppen som en naturlig ingång för detta uppdrag.
Ett skriftligt intyg ska bifogas ansökan och det måste klargöras hur dessa intyg ska
användas och eventuellt förvaras på den förvaltning som utfärdar Följa med- korten.
Eftersom kortet är personligt krävs foto. Kortet föreslås vara tidsbegränsat på fem år
då barn och ungdomar utvecklas och kan uppnå en självständighet som gör att de inte
längre behöver Följa med- kort.
Sociala omsorgsnämnden bistår med tillverkning av kort i LSS daglig verksamhet.
Avgift är känslig då kortet så tydligt syftar till att personer med funktionsnedsättning
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inte ska få merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Samtidigt kan en avgift för tillverkningen markera att Följa med- kortet är en värdehandling för den enskilde.
Ekonomi
Att införa ett Följa med- kort innebär att den enskilde utan kostnad kan ta med en
stödperson vilket ökar tillgängligheten och bidrar till att utveckla möjligheter för personer med funktionsnedsättning att ta del av fritids- och kulturutbud.
Arbetsgruppen anser att de kostnader som uppkommer i anslutning till införandet av
Följa med- kort i Borås finansieras inom befintliga budgetmedel då berörda nämnder
bär en del var och en. Det handlar om kostnader för tillverkning av korten, information till personer med funktionsnedsättning, marknadsföring till verksamheter som
vill ansluta sig och tillämpa Följa med- korten samt kontakter med deltagande verksamheter och arrangörer.
Verksamheter som är aktuella för medverkan
Aktuella för Följa med- listan är i ett första steg kommunens egna verksamheter men
genom information bör även föreningar och olika arrangörer av idrott, konserter och
mässor etc. bjudas in för att tillämpa Följa med -kortet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen ställer sig positivt till utredningens förslag till att införa ”Följa med- kort”
Kommunstyrelsen ställer sig positivt till utredningens förslag att Fritids- och folkhälsonämnden får
ansvara för administration och tillståndsgivning av korten.
Ärendet översänds till Fritids- och folkhälsonämnden för fortsatt handläggning

Malin Carlsson
Kommunalråd

Ingegerd Eriksson
Kvalitetschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00137 730

Susanne Carlsson
Handläggare
033 358297

Utredning om möjlighet att införa "Följa med-kort"
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna rapporten om
utredningen av Följa med-kort och översänder informationen till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017 att införa ett Följa med-kort. Ärendet
lämnades över till Fritids- och folkhälsonämnden för fortsatt handläggning. En
arbetsgrupp med tjänstepersoner från flera förvaltningar arbetade sedan vidare
med den praktiska lösningen på hur ett sådant kort skulle kunna fungera i
Borås.
Den 3 september 2018 lanserades Följa med-kortet. Nu blir det enklare för den
som har en funktionsnedsättning att ta del av kultur- och fritidsverksamheter.
Kortet är personligt och ger möjligheter för den som behöver ta med en person
som stöd vid aktiviteter eller arrangemang. Personen med funktionsnedsättning
betalar sin aktivitet och den som följer med betalar inte. Kortet gäller i två år
och efter det behöver man förnya kortet. I första skedet gäller kortet på baden,
muséerna och teatern.
För att möjliggöra fler aktiviteter kommer en tjänsteperson från Sociala
Omsorgsförvaltningen och en från Fritids- och folkhälsoförvaltningen
(Träffpunkt Simonsland) att arbeta vidare med att utveckla Följa med-kortet.
Genom att Följa med-kortet införts har uppdraget från Kommunstyrelsen
fullföljts.
Mer information finns på:
https://www.boras.se/foljamedkort
Beslutsunderlag
1. Beslut Utredning om möjlighet att införa Följa med-kort
2. Utredning om möjlighet att införa Följa med-kort

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

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

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00179 3.3.6.5

Svar på skrivelse om parkeringssituationen vid
Träffpunkt Simonsland
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att översända svaret på skrivelsen till
föreningarna via Träffpunkt Simonslands föreningssamordnare och till
Lokalförsörjningsnämnden, Borås kommuns Parkeringsbolag och
Fastighetsägaren Offentliga Hus för kännedom.
Sammanfattning
Föreningar med verksamhet på Träffpunkt Simonsland har skickat en skrivelse
om parkeringssituationen på Träffpunkt Simonsland till flera nämnder. De vill
ha bättre möjlighet att parkera i närheten av Träffpunkt Simonsland.
Parkeringsplatserna räcker inte för behovet som finns. De som arbetar på
Träffpunkt Simonsland är helt överens med föreningarna om att det är svårt att
hitta parkering under vissa tider. Personalen har gjort mätningar för att
undersöka hur hög beläggningen är vid olika tider i veckan och ha
uppmärksammat fastighetsägaren om problemet.
Det behöver tas ett större grepp över parkeringssituationen i området. Fritidsoch folkhälsoförvaltningen är en av flera hyresgäster i fastigheten med ansvar
för verksamheten på Träffpunkt Simonsland och kan därför vara en
samordnande part i diskussioner med fastighetsägaren Offentliga Hus,
Lokalförsörjningsförvaltningen och Borås Kommuns parkeringsbolag. För att
tillgodose behovet skulle man kunna undersöka möjligheterna att utöka antalet
parkeringar som reserveras för husets besökare, göra fler handikapparkeringar
samt se över möjligheterna att parkera vid Viskastrandsgymnasiet. Möjligen kan
även parkeringshuset som planeras i kvarteret Simonsland vara en del av
lösningen på problemet.
Ärendet i sin helhet
Föreningar med verksamhet på Träffpunkt Simonsland har skickat en skrivelse
om parkeringssituationen på Träffpunkt Simonsland till flera nämnder. De
uttrycker att det inte gratisplatser de vill ha utan möjlighet att parkera i närheten
över huvud taget. Konsekvensen om inte detta åtgärdas är att föreningar väljer
att lägga sina möten på andra ställen och att personer med funktionsvariation
inte har möjlighet att delta i de aktiviteter som erbjuds på träffpunkten.
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I dagsläget finns det 20 parkeringsplatser där man får parkera gratis vid besök
på Träffpunkt Simonsland. De platserna räcker inte för behovet som finns. I
närheten finns även en parkering vid Viskastrandsgymnasiet. Den är oftast full
av bilar då skolan startar före aktiviteterna på mötesplatsen.
De som arbetar på Träffpunkt Simonsland är helt överens med föreningarna
om att det är svårt att hitta parkering under vissa tider. Personalen har gjort
mätningar för att undersöka hur hög beläggningen är vid olika tider i veckan.
Svårast är det på förmiddagarna på måndagar, onsdagar och fredagar, då det
oftast är fullt. Det gäller även ett par eftermiddagar. Under kvällstid finns det
lediga platser. Behovet kommer sannolikt att öka då antalet besökare ökar varje
år och att fler verksamheter flyttar in i området. Det finns redan idag problem
med att andra än besökare på Träffpunkt Simonsland parkerar på de anvisade
platserna. Under tre år har frågan varit upp på husmötena. Frågor om
parkeringsplatser har även besvarats via Borås Stads synpunktshantering.
Träffpunkt Simonsland är hyresgäst i huset och ha uppmärksammat
fastighetsägaren om problemet.
Det behöver tas ett större grepp över parkeringssituationen i området. Fritidsoch folkhälsoförvaltningen är en av flera hyresgäster i fastigheten med ansvar
för verksamheten på Träffpunkt Simonsland och kan därför vara en
samordnande part i diskussioner med fastighetsägaren,
Lokalförsörjningsförvaltningen och Borås Kommuns parkeringsbolag. För att
tillgodose behovet skulle man kunna undersöka möjligheterna att utöka antalet
parkeringar som reserveras för husets besökare, göra fler handikapparkeringar
samt se över möjligheterna att parkera vid Viskastrandsgymnasiet. I området
Simonsland finns det planer på att bygga hotell och parkeringshus. Möjligen
kan parkeringshuset vara en del av lösningen på problemet.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från föreningar på Träffpunkt Simonsland, 2018-10-01
Beslutet expedieras till
1. Föreningarna via föreningssamordnaren Petri Pitkänen
2. Lokalförsörjningsnämnden
3. Borås Kommuns Parkeringsbolag
4. Fastighetsägaren

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Slutrapport Öppna väggen – Magasinsgatan 8
Enligt uppdrag från kommunfullmäktige har en utvärdering av den öppna väggen genomförts.
Utvärderingen avser, enligt uppdraget, klottersituationen i Borås Stad. I den delrapport som
presenterades för Fritids- och folkhälsonämnden 15-05-18 redogjordes även för intervjuer mm av
utsatta fastighetsägare samt andra berörda aktörer.
Utvärderingen har genomförts av Ricard Sunding och Åsa Skytt Jansson, fritids- och
folkhälsoförvaltningen.

Magasinsgatan 8
Den öppna väggen, Magasinsgatan 8, har sedan den öppnade i september 2017 varit välanvänd av
lokala konstutövare under alla årstider. De flesta lokala konstutövarna använder den öppna väggen
löpande för att utvecklas och visa upp sina verk. Magasinsgatan 8 används av både tjejer och killar och
har även använts regelbundet av konstnärer från andra delar av Västra Götaland och Sverige.
Det har under året genomförts dialoger med utövare på Magasinsgatan 8. Tjänstemän från Fritids- och
Folkhälsoförvaltningen samt Kulturförvaltningen har närvarat vid 3 torsdagar under juni månad för att
skapa dialog med brukare av området och se mer hur området används dagligdags. Kulturskolans pop
up-verksamhet har närvarat under en av dessa torsdagar med en animerings och målningsworkshop.
Under hösten 2018 genomförs 5 workshops för bland annat Kulturskolans elever genomförts.

Brottsförebyggande åtgärder
Det är viktigt att belysa att den öppna väggen i sig inte är en brottsförebyggande åtgärd utan en
konstarena (Magasinsgatan 8) och ett forum för spontant utövande av bland annat graffitti. Det finns
inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga graffittiväggar, som enligt forskning har visat
på resultat. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och inbjudande, gör detsamma med en
laglig vägg. Adekvat sophantering, god belysning och en välskött miljö påverkar vilka som kommer att
besöka och/eller använda den öppna väggen. Medborgardialog är en förutsättning där strävan efter
”frihet under ansvar” i dialog med aktiva utövare verkar positivt för områdets utveckling.
Det pågår sedan juni 2018 ett samarbete mellan representanter från kommunen och fastighetsägare,
vilket syftar till att hitta en gemensam strategi avseende klotterproblematiken. CKS initierade
tillsammans med fastighetsägarna dialogen på grund av att flera fastighetsägare gav uttryck för ökad
klotterproblematik på sina fastigheter. Ambitionen och rekommendationen är att allt klotter ska
anmälas och sedan saneras inom 24 timmar, då klotter på en plats lockar till sig mer klotter.
Det innebär att den statistik som redovisas i denna rapport inte kommer att vara helt rättvisande
avseende klotternivåerna i Borås Stad över tid. Däremot visar det att fastigheter längs med vissa stråk är
mer utsatta än andra.

Klotterstatistik
I arbetet med att utvärdera den öppna väggen i Borås har det sedan start varit svårt att hitta adekvat
data som inte präglats av godtycklighet i olika grad, varför vi valt att luta oss mot polisens
anmälningsstatistik i följande rapportavsnitt. Polisens statistik över anmälda klotterbrott blir dock inte
helt rättvisande då allt klotter inte polisanmäls.
Polisens redovisade statistik över anmälda klotterbrott visar på följande:
År
Anmälda
brott
Inkomna
ärenden
Ärenden red
till åkl

2014

2015

2016

2017

2018

75

102

201

197

318

73

100

187

196

315

0

2

8

2

2

Notera att statistiken för 2018 sträcker sig fram till 5:e september.
Statistiken visar på detaljnivå att anmälningarna sammanlagt är fördelade på 146 st gator (majoriteten av
statistiken saknar specifika adresser) över fem års tid. Vi har sammanställt statistiken (se bilaga 1) för
hela perioden 1 januari 2014 – 5 september 2018 och staplat den i fallande ordning, det vill säga den
gata med flest träffar i anmälningsstatistiken står överst.
Vi vill poängtera att vi i följande stycke inte sorterat eller dragit slutsatser för att bedöma en
toleransnivå över vad som är rimligt eller inte, då varje tillfälle någon fastighetsägare drabbas är ett
tillfälle för mycket. Vi har valt att förhålla oss till statistiken och sammanställer den för att försöka få en
överblick på vilka gator som är mest utsatta.

I statistiken (1/1 2014 – 5/9 2018) ser vi att Borås har drabbats enligt följande:
48 gator (ej adress) av 146 har drabbats vid 1 enskilt tillfälle
25 gator av 146 har drabbats vid 2 tillfällen
18 gator av 146 har drabbats vid 3 tillfällen
5 gator av 146 har drabbats vid 4 tillfällen
11 gator av 146 har drabbats vid 5 tillfällen
5 gator av 146 har drabbats vid 6 tillfällen
5 gator av 146 har drabbats vid 7 tillfällen
3 gator av 146 har drabbats vid 8 tillfällen
8 gator av 146 har drabbats vid 9 tillfällen
128 gator (ej adresser) har drabbats vid 1 -9 tillfällen (sammanlagt 388/893 tillfällen) under 5 år.

Detta visar att 18 gator har drabbats i högre grad (10 – 53 tillfällen) och utgör huvuddelen i
anmälningsstatistiken. Dessa gator är:

Gata
Österlånggatan
Campinggatan
Viskastrandsgatan
Västmannagatan
Varbergsvägen
Kyrkogårdsgatan
Västra Nygatan
Åkerigatan
Stora Kyrkogatan
Kungsgatan
Elinsdalsgatan
Mellomgårdsgatan
Vindelgatan
Bockasjögatan
Gustav Adolfsgatan
Hansinggatan
Våglängdsgatan
Stationsgatan

Antal
53
45
38
23
20
19
17
16
14
14
13
13
13
11
11
11
10
10

En adress i anmälningsstatistiken gäller en adress i Västra Frölunda varför den inte redovisas här.
Även lokaltrafiken har statistik som gäller deras anmälningar, enligt följande:
År
Anmälningar

2014

2015
12

1

2016
8

2017
2

2018
1

Denna statistik (totalt) överensstämmer inte med fastighetsägarnas, kommunens eller saneringsbolagens
verklighet då deras vardagliga verksamhet visar på en högre grad av klotter än vad anmälningsstatistiken
anger.

Slutsatser
Likt situationen i andra jämförbara städer som uppför lagliga graffittiväggar går det inte att göra några
absoluta kopplingar mellan klottret och uppförandet av en laglig graffittivägg. I vissa städer minskar
klottret och i andra städer ökar det, utan några direkt samband
När klottret når en viss kritisk nivå så ökar också benägenheten att anmäla. Detta betyder inte på något
sätt att en viss mängd klotter är acceptabelt då varje tillfälle någon ofrivilligt drabbas är ett brott.
Klottret har ökat i Borås och majoriteten av allt klotter sker på sedan tidigare kända stråk.
Utifrån den information vi får från CKS, Polisen och aktiva konstnärer så handlar det om 3-6 aktiva
personer i en eller flera olika konstellationer som står för majoriteten av allt klotter i staden. Flera av
dessa konstellationer är kända sedan innan väggen uppfördes.
Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är en förutsättning för en bra miljö
i anslutning till den öppna väggen. Ju mer levande man håller en sådan konstarena i dialog med de
aktiva konstutövarna ju bättre effekt har det på till exempel minskat klotter.

Lagföring av klottrare får oftast en omedelbar effekt på klotternivån.
Det finns inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga graffittiväggar. Samma insatser
som gör samhället i övrigt tryggt och inbjudande, gör detsamma med en laglig vägg. Adekvat
sophantering, god belysning och en välskött miljö har stor påverkan på vilka som kommer att besöka
och/eller använda den öppna väggen.

Rekommendationer för fortsatt arbete
Om den Öppna väggen, Magasinsgatan 8 ska vara kvar rekommenderas att den lagliga graffittiväggen
fullföljs enligt bygglovsansökan i enlighet med redan fattade beslut.
Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för det kulturforum som den
lagliga väggen är tänkt och har potential att vara, med stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom
ramarna för deras ordinarie verksamheter.
Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att verksamheten utökas.
Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information om platsen och ev
förhållningsregler.
Att CKS får ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och klotternivåerna i Borås Stad.

Sökning i STATUS genomförd 2018-09-05 av Mikael Söderman
Aktuella val:
Område1: Po2 Älvsborg
Område2: Po2 Borås
Kommun: Borås
Geografisk region: Region Väst
Brottskoder: 1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken, 1209 Skadegörelse, övrigt klotter
År: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Diarienummer
1400‐K34716‐14
1400‐K193942‐14
1400‐K193942‐14
1400‐K193942‐14
1400‐K193942‐14
1400‐K190273‐14
1400‐K190273‐14
1400‐K190273‐14
1400‐K190273‐14
1400‐K185132‐14
1400‐K185132‐14
1400‐K185132‐14
5000‐K699375‐15
5000‐K100614‐16
5000‐K100614‐16
5000‐K1079989‐16
5000‐K1079989‐16
5000‐K1079989‐16
5000‐K1079989‐16
5000‐K1080420‐16
5000‐K1053810‐16
5000‐K103159‐17
5000‐K192588‐17
5000‐K807182‐18
5000‐K1058069‐18

Postort
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Gata
Göteborgsvägen
Surbrunnsgatan
Surbrunnsgatan
Surbrunnsgatan
Surbrunnsgatan
Norra Sjöbogatan
Norra Sjöbogatan
Norra Sjöbogatan
Norra Sjöbogatan
Stationsgatan
Stationsgatan
Stationsgatan
Göteborgsvägen
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Surbrunnsgatan
Herrljungagatan
Herrljungagatan
Hötorget
Åsbogatan

Plats/Objekt
‐
‐
‐
‐
‐
D3
D3
D3
D3
Centralstation
Centralstation
Centralstation
Nettbuss Depå
Borås
Borås
‐
‐
‐
‐
Borås
‐
Vid Ett Vindskydd
Knalleland Tågstation
Hötorget
‐

Brottskoder
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken

Brottsdatum beräknat
2014‐03‐01
2014‐06‐18
2014‐06‐18
2014‐06‐18
2014‐06‐18
2014‐09‐01
2014‐09‐01
2014‐09‐01
2014‐09‐01
2014‐09‐25
2014‐09‐25
2014‐09‐25
2015‐06‐06
2016‐01‐23
2016‐01‐25
2016‐02‐24
2016‐02‐24
2016‐02‐26
2016‐02‐26
2016‐02‐29
2016‐08‐28
2016‐10‐03
2017‐02‐14
2018‐04‐22
2018‐08‐26

Kön MT
‐
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
‐
M
M
M
M
M
M
‐
‐
‐
‐
‐
M

Ålder MT BD
‐
18
20
23
27
20
21
23
27
20
23
27
‐
16
16
16
17
16
17
‐
‐
‐
‐
‐
17

Sökning i STATUS genomförd 2018-09-05 av Mikael Söderman
Aktuella val:
Område1: Po2 Älvsborg
Område2: Po2 Borås
Kommun: Borås
Geografisk region: Region Väst
Brottskoder: 1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken, 1209 Skadegörelse, övrigt klotter
År: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Postort
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Gata
Hällegatan
Österlånggatan
Campinggatan
Viskastrandsgatan
Västmannagatan
Varbergsvägen
Kyrkogårdsgatan
Västra Nygatan
Västra Nygatan
Kyrkogårdsgatan
Kyrkogårdsgatan
Åkerigatan
Stora Kyrkogatan
Kungsgatan
Elinsdalsgatan
Mellomgårdsgatan
Borås
Vindelgatan
Bockasjögatan
Gustav Adolfsgatan
Hansinggatan
Hansinggatan
Våglängdsgatan
Stationsgatan
Johannelundsgatan
Johannelundsgatan
Bockasjögatan
Almenäs
Stadsparken
Nils Jakobsonsgatan
Enedalsgatan
Huldregatan
Hansinggatan
Hansinggatan
Norra Sjöbogatan
Fristadsvägen
Sven Erikssonsgatan

Plats/Objekt
‐
‐
Erikslundskolan
Viskastrandsgymnasiet
‐
‐
‐
Förskolan Kronängsgården
Förskolan Kronängsgården
‐
‐
Åkerigatan/Kyrkogårdsgatan
‐
Kommunhuset Borås
‐
‐
Borås Kommun
Byttorpsskolan
Boråshallen
Bergdalskolan
Ekarängskolan
Ekarängskolan
‐
Stationshuset
Byggarbetsplats
Byggarbetsplats
Boråshallen
Almenäs
Borås Äventyrsgolf Stadsparken
Pulsenhuset
Mekonomen
‐
‐
Ekarängskolan
‐
Byggarbetsplats
Stadsparksbadet

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Ålandsgatan
Ålandsgatan
Skaraborgsvägen
Kummingången
Klinikvägen
Dalbogatan
Fristadsvägen
‐
Enedalsgatan
Lilla Brogatan
Sven Eriksonsgatan
Sandgärdsgatan
Sandgärdsgatan
Gustav Adolfsgatan
Sandgärdsgatan
Fristadsvägen
Borås
Enedalsgatan
Engelbrektsgatan
Kummingången
Margaretagatan
Borås
Österlånggatan
Kaptensgatan
Kaptensgatan
Torggatan
Östgötagatan
Fristadsvägen
Norrby Tvärgata
Östgötagatan
Källegatan
Hestra Ringväg
Hallbergsplatsen
Norrby Tvärgata
Alingsåsvägen
Parkgatan
Lindormsgatan
Ulricehamnsvägen
Guldbrandsgatan
Akademiplatsen
Kransvägen
Östgötagatan
Johannelundsgatan
Magasinsgatan
Norrgatan
Albanoliden
Druveforsvägen

‐
‐
Ingo Macken
‐
‐
Hyrd Parkeringsplats
Byggarbetsplats
Byggarbetsplats
Mekonomen
Parkeringshuset
Stadsparksbadet
‐
‐
Bergdalskolan
‐
Ingo
17 Platser
Mekonomen
‐
‐
Kypegården
Borås
Skolgatan 8 Och
‐
‐
Sopdörr
Östgötagatan 10
Byggarbetsplats
Almgården Förskola
‐
‐
Midgårdskolan
Grands Nattklubb
Nr 22‐24
‐
Ramnavallen
‐
‐
‐
‐
Garagelänga Fasad
Östgötagatan 4‐8
Byggarbetsplats
Nära Göteborgsvägen
Garage Norrgatan 12‐14
‐
‐

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Gustav Adolfsgatan
Kaptensgatan
Kyrkängsgatan
Norrgatan
Lundbygatan
Bergslenagatan
Österlånggatan
Kyrkogårdsgatan
Sven Eriksonsplatsen
Bäckegränd
Vindelgatan
Stora Brogatan
Bodagatan
Björkhemsgatan
Hästhagsgatan
Skaraborgsvägen
Fjärde Villagatan
Skaraborgsvägen
Enedalsgatan
Skaraborgsvägen
Tullatorget
Sturegatan
Sturegatan
Parkgatan
Åsvägen
Kungsgatan
Evedalsbron
Evedalsbron
Fristadsvägen
Lars Kaggsgatan
Söderleden
Repslagaregatan
Symfonigatan
Musikvägen
Ulricehamnsvägen
Olovsholmsgatan
Stationsgatan
Magasinsgatan
Hestra Ringväg
Söderkullagatan
Norrby Långgata
Katrinedalsgatan
Söderleden
Källbogatan
Bergslenagatan
Magasinsgatan
Vindelgatan

Bergdalskolan
‐
‐
Garage Norrgatan 12‐14
‐
Eko Storknallen
‐
‐
Sven Eriksonsgymnasiet
‐
Förskolan Virvelvinden
The Bishop Arms
‐
Gården 57 ‐ 69
Gemensam Parkeringsplats
Navet Science Center
‐
Skaraborgsvägen 1a
Mekonomen
‐
Tullengymnasiet
‐
‐
Norrby Klubbhus
Gångtunnlar
Gångtunnel Stora Brogatan
Mot Norrby Långata
Gångtunnel Mot Ålgårdsvägen
Gångtunnel Isabellagatan
Gångtunnel Hyggesgatan,Bk 508
Daltorpsbron
Gångtunnel Bäckeskogsgatan
Gåntunnel Bk 510
Gångtunnel, Hestra
Gångtunnel Enedalsgatan
Viadukt
Under Centralbron
Under Centralbron
Viadukt Under Symfonigatan
Stödmur Utmed Trandaredsgatan
Stödmur Utmed Fodervävnader
Stödmur Mot Söderleden
Annelundsmotet, Gångtunnel
Gångtunneln
‐
‐
Byttorpsskolan

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Mellomgårdsgatan
Vindelgatan
Mellomgårdsgatan
Österlånggatan
Okänt Område I Borås Kommun
Stadsparken
Skaraborgsvägen
Skolgatan
Pa Halls Terass
Grönbogatan
Kungsgatan
Ekängsgatan
Kungsgatan
Stationsgatan
Strömslundsgatan
Katrinehillsgatan
Parkgatan
Kyrkängsgatan
Johannelundsgatan
Värmlandsgatan
Albanoliden
Kyrkängsgatan
Varbergsvägen
Trandögatan
Göteborgsvägen
Stationsgatan
Kellgrensgatan
Hulta Torg
Hulta Torg
Billdalsgatan
Billdalsgatan
Björksätersgatan
Kyrkängsgatan
Fessingsgatan
Fessingsgatan
Fessingsgatan
Kellgrensgatan
Hulta Torg
Hulta Torg
Hulta Torg
Tegnérgatan
Torstensonsgatan
Torstensonsgatan
Södra Kyrkogatan
Kellgrensgatan
Sandgärdsgatan
Alingsåsvägen

‐
Byttorpsskolan
‐
Folkan
Okänt Område I Borås
Stadsparken
‐
Nr 1
Borås Kulturhus
‐
‐
‐
Tekniska Förvaltningen
Centralstationen
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Plåtslageritjänst I Borås Hb
‐
‐
Ica Maxi Ica Stormarknad
Nr:5
‐
‐
Hulta Pizzeria
‐
Billdalsgatan 22‐24
‐
‐
Restaurang Astern
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Hulta Torg
‐
20
‐
‐
‐
‐
‐

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Stengärdsgatan
Fjärde Villagatan
Stora Brogatan
Åsvägen
Åsvägen
Åsvägen
Åsvägen
Kungsgatan
Norrby Långgata
Ålgårdsvägen
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Lars Kaggsgatan
Söderleden
Repslagaregatan
Symfonigatan
Skaraborgsvägen
Musikvägen
Ulricehamnsvägen
Söderleden
Kungsgatan
Stationsgatan
Magasinsgatan
Hestra Ringväg
Söderkullagatan
Norrby Långgata
Katrinedalsgatan
Kindsgatan
Sven Eriksonsgatan
Elinsdalsgatan
Stora Tvärgränd
Billdalsgatan
Söderkullagatan
Norrby Långgata
Katrinedalsgatan
Armbågabron
Bockasjögatan
Göteborgsvägen
Skaraborgsvägen
Skaraborgsvägen
Åsvägen
Nyckelbergsgatan
Norra Sjöbogatan
Sagagatan
Åsvägen
Åsvägen

Korsningen Med Södra Kyrkog.
‐
‐
Vid Solvarvsgatan
Gångtunnel Distansgatan
Gångtunnel Våglängdsgatan
Gångtunneln Vid Hybergsvägen
Gångtunnel Vid Stora Brogatan
Gångtunnel Vid Evedalsbron
Gångtunnel Vid Evedalsbron
Gångtunnel Mot Isabellagatan
Gångtunnel
Gångtunnel Vid Källbogatan
Gångtunnel Mot Hyggesgatan
Gångtunnel Vid Daltorpsbron
Gångtunnel Vid Bäckeskogsgatan
Gångtunnel Vid Hestra Sjukhem
‐
Gångtunnel
Gångtunnel Mot Enedalsgatan
Söderleden Annelundsmotet
Under Kungsbron
Under Centralbron, Viadukten
Viadukt Under Centralbron
Viadukt Under Symfonigatan
Mur Mot Trandaredsgatan
Stödmur Mot Fodervävnader
Stödmur Mot Söderleden
‐
‐
‐
Daltorpsskolan
Billdalsgatan 5‐7
Stödmur Utmed Trandaredsgatan
Stödmur Utmed Fodervävnader
Stödmur Utmed Söderleden
Armbågabron
Boråshallen
‐
Knallerian
På Taket
Fjärdingskolan
Nyckelbergsg‐Hasselbacksg
Ritz Servicebutik Ab
‐
Gångtunnel Vid Hybergsvägen
Gångtunnel Vid Solvarvsgatan

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Åsvägen
Åsvägen
Symfonigatan
Musikvägen
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Evedalsbron
Ålgårdsvägen
Bäckeskogsgatan
Bäckeskogsgatan
Kungsgatan
Ulricehamnsvägen
Landerigatan
Söderleden
Lars Kaggsgatan
Olovsholmsgatan
Skaraborgsvägen
Viskastrandsgatan
Stationsgatan
Magasinsgatan
Symfonigatan
Viskastrandsgatan
Trandaredsgatan
Varbergsvägen
Jössagatan
Annelundsparken
Borås
Hötorget
Göteborgsvägen
Söderdalsgatan
Österlånggatan
Pianogatan
Armbågavägen
Parkgatan
Södra Torget
Södra Strandgatan
Norrgatan
Alidelundsgatan
Norrby Långgata
Lars Kaggsgatan
Bäckeskogsgatan
Symfonigatan
Ulricehamnsvägen
Norrby Långgata
Söderleden
Viskastrandsgatan

Gångtunnel Vid Våglängdsgatan
Gångtunnel Vid Distansgatan
Gångtunnel Vid Romansgatan
Gångtunnel Vid Mandolingatan
Gångtunnel Vid Källbogatan
Gångtunnel Vid Isabellagatan
Gångtunnel Vid Boråsparken
Gångtunnel Vid Norrby Långgata
Vid Knallelandsrondellen
Repslagarerondellen
Gångtunnel Under Järnväg
Gångtunnel Vid Stora Brogatan
Gångtunnel Vid Enedalsgatan
Gångtunnel Vid Rv 27/41
Annelundsmotet Gångtunnel
Gångtunnel Vid Hyggesgatan
Viadukt Under Kungsbron
Viadukten Under Kungsbron
Viadukten Under Kungsbron
Viadukten Under Centralbron
Viadukten Under Centralbron
Viadukten Vid Hestra Ringväg
Viadukten Under Norrby Långg
Trandaredskolan
‐
Göta Gatukök&Kiosk
Annelundsparken
Borås Rv 41
‐
‐
‐
Bäckegränd
‐
‐
‐
Stadsparken
Stadsparken
‐
Parkhallen
Gångtunnel Vid Evedalsbron
Gångtunnel Vid Hyggesgatan
Gångtunnel Vid Repslagaregatan
Gångtunnel Vid Hestra Sjukhem
Gångtunnel Enedalsgatan
‐
Gångtunnel Under Annelundsmot
Under Kungsbron

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Hestra Ringväg
Söderkullagatan
Kungsgatan
Katrinedalsgatan
Stora Brogatan
Vindelgatan
Skaraborgsvägen
Regementsgatan
Stadsparken
Sven Eriksonsgatan
Åsbogatan
Vindelgatan
Gustav Adolfsgatan
Olovsholmsgatan
Stationsgatan
Viskastrandsgatan
Flymader
Åsvägen
Evedalsbron
Norrby Långgata
Fristadsvägen
Lars Kaggsgatan
Symfonigatan
Musikvägen
Ulricehamnsvägen
Söderleden
Landerigatan
Katrinedalsgatan
Kungsgatan
Viskastrandsgatan
Magasinsgatan
Symfonigatan
Söderkullagatan
Sagagatan
Lidaholmsgatan
Gotlandsgatan
Enedalsgatan
Söderleden
Guldbrandsgatan
Ålgårdsvägen
Norrby Långgata
Landalagatan
Söderleden
Norrby Långgata
Borås
Stadsparken
Borås

Under Symfonigatan
Stödmur Mot Trandaredsgatan
Stödmur Mot Stora Brogatan
Stödmur Mot Söderleden
Borås Konstmuseum
‐
‐
‐
Vid Lekplats
Vid Viskan
‐
‐
Bergdalskolan
Input Interiör Sjuhärad
Centralstation
Viskastrandsgymnasiet
Förskolan Hedvigsborgsgården
‐
Evedalsbron
Under Evedalsbron
I Gångtunneln Vid Parkhallen
I Gångtunnel
I Gångtunneln Vid Romansgatan
I Gångtunneln
I Gångtunneln
Annelundsmotet I Gångtunneln
I Gångtunneln
‐
Kunsgatan‐Stora Brogatan
I Viadukt
I Viadukten
I Viadukten
‐
‐
I Tunneln
I Gångtunneln
Mekonomen
I Vägtunneln
‐
‐
‐
‐
Söderleden Annelundsmotet
‐
Borås Söderleden
Stadsparken
Borås Majorslunden

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Skaraborgsvägen
Ekängsgatan
Viskastrandsgatan
Johannelundsgatan
Kyrkängsgatan
Solvarvsgatan
Kyrkängsgatan
Herrljungagatan
Älvegatan
Stationsgatan
Tomtegatan
Katrinedalsgatan
Stora Kyrkogatan
Lagercrantz Plats
Tomtegatan
Lindormsgatan
Åsboholmsgatan
Skaraborgsvägen
Nolhagagatan
Sparrfeltsgatan
Sjöbogatan
Olovsholmsgatan
Lindebergsgatan
Gustav Adolfsgatan
Stora Brogatan
Skaraborgsvägen
Brodalsgatan
Fristadsvägen
Johannelundsgatan
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Borås
Norrby Långgata
Bergsätergatan
Stora Brogatan
Borås
Getholmsgatan
Getholmsgatan
Hedvigsborgsgatan
Ålgårdsvägen
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Lidaholmsgatan
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Fristadsvägen

I Gångtunneln Vid Knallelan
‐
Viskastrandsgymnasiet
‐
‐
‐
Pulsen Ab
Knalleland Station
‐
Centralstationen
‐
‐
Midashuset
‐
Sophus
‐
‐
‐
Sjöboskolan
‐
‐
‐
Förskolan Tokarpsberg
Bergdalskolan
‐
P‐Plats Bakom Myrornas Lokal
Gina Tricot Huset
‐
‐
‐
‐
‐
Borås
‐
‐
‐
Borås
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Brodalsgatan
Alströmergatan
Åsboholmsgatan
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Katrinedalsgatan
Milstensgatan
Våglängdsgatan
Åsvägen
Åsvägen
Olovsholmsgatan
Kungsgatan
Åsboholmsgatan
Ålgårdsvägen
Ålgårdsvägen
Kungsgatan
Norrby Långgata
Bäckeskogsgatan
Symfonigatan
Åsboholmsgatan
Södra Korsgatan
Fristadsvägen
Sörmarksgatan
Landerigatan
Fristadsvägen
Distansgatan
Skaraborgsvägen
Brahegatan
Skaraborgsvägen
Norrgatan
Fristadsvägen
Olovsholmsgatan
Skaraborgsvägen
Bäckeskogsgatan
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Skaraborgsvägen
Olovsholmsgatan
Ålgårdsvägen
Kungsgatan
Norrby Långgata
Åsboholmsgatan
Åsboholmsgatan
Lars Kaggsgatan
Trandaredsgatan
Enedalsgatan
Fristadsvägen

P‐Plats
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Solvarvsrondellen
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Fristadsvägen‐Parken Gc Tunnel
‐
‐
‐
Ica City Knalleland
‐
‐
‐
‐
‐
Gc‐Tunnel Mot Parken
Gc‐Tunnel Fristadsvägen
‐
‐
‐
‐
Gc‐Tunnel Knallelands Rondell
‐
‐
Gc‐Tunnel
‐
‐
Gc‐Tunnel Parken

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Västra Nygatan
Västra Nygatan
Borås
Borås
Sparrfeltsgatan
Getängsvägen
Viskastrandsgatan
Symfonigatan
Bäckeskogsgatan
Fristadsvägen
Kungsgatan
Kungsgatan
Norrby Långgata
Norrby Långgata
Norrby Långgata
Fristadsvägen
Teknologgatan
Åsboholmsgatan
Vasagatan
Katrinedalsgatan
Grönbogatan
Borås
Fristadsvägen
Borås
Björksätersgatan
Ekenäsgatan
Kasernvägen
Kungsgatan
Mariebergsgatan
Alidelundsgatan
Fredriksborgsgatan
Söderleden
Söderleden
Solvarvsgatan
Gotlandsgatan
Musikvägen
Fristadsvägen
Mariebergsgatan
Skaraborgsvägen
Skaraborgsvägen
Norrby Långgata
Kungsgatan
Kungsgatan
Kungsgatan
Lars Kaggsgatan
Mariebergsgatan
Skaraborgsvägen

Förskolan Kronängsgården
Förskolan Kronängsgården
‐
‐
Gc‐Tunnel
‐
Viskastrandsgymnasiet
Gc‐Tunnel
‐
Gc‐Tunnel Parken
Viadukt Skaraborsvägen
Viadukt Viskastrand
Gångtunnel Ålgårdsv Rondell
Gångtunnel,Knalleland Rondell
Gångtunnel Vistransgatan
‐
‐
‐
Gångtunnel
Stödmur
‐
Viadukt Annelundsmotet
‐
‐
‐
‐
‐
Kungsgatan 39‐47
‐
Alidebergsbadet
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Enandersgatan
Norrby Långgata
Mariebergsgatan
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Symfonigatan
Norrby Långgata
Ålgårdsvägen
Positivgatan
Göteborgsvägen
Fristadsvägen
Symfonigatan
Bergslenagatan
Kristinegränd
Söderleden
Åsboholmsgatan
Skaraborgsvägen
Alingsåsvägen
Olovsholmsgatan
‐
Mariebergsgatan
Fristadsvägen
Ålgårdsvägen
Norrby Långgata
Ribbingsgatan
Enandersgatan
Norrgatan
Skaraborgsvägen
Skaraborgsvägen
Bergslenagatan
Skaraborgsvägen
‐
Brahegatan
Lilla Brogatan
Södra Kyrkogatan
Viskastrandsgatan
‐
Källegatan
Holmsgatan
Skaraborgsvägen
Skaraborgsvägen
Holmsgatan
Trandaredsgatan
Norrgatan
Sandgärdsgatan
Sandwalls Plats
Österlånggatan

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Frölundaskolan
‐
‐
‐
Young Thai
‐
‐
‐
‐
‐
Input Interiör
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Borås Öfwre Station
‐
Knalleland
‐
‐
5‐9 Mfl
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Polisen Borås
‐
‐

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Huldregatan
Kvibergsgatan
Sturegatan
Sandgärdsgatan
Hultagatan
Kyrkängsgatan
Tredje Villagatan
Västerlånggatan
Skaraborgsvägen
Campinggatan
Åsboholmsgatan
Åsboholmsgatan
Bäckeskogsgatan
Västra Nygatan
Västerlånggatan
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Torggatan
Kungsgatan
Österlånggatan
Skolgatan
‐
Västerlånggatan
Skaraborgsvägen
Österlånggatan
Kulbanan
Kristinegränd
Källegatan
Lars Kaggsgatan
Kungsgatan
Kungsgatan
Viskastrandsgatan
Norrby Långgata
Fristadsvägen
Olovsholmsgatan
Skolgatan
Ålgårdsvägen
Ålgårdsvägen
Katrinedalsgatan
Sagagatan
‐
Söderleden
Trandaredsgatan
Österlånggatan

‐
‐
‐
‐
Mcdonalds
‐
‐
‐
‐
Erikslundskolan
‐
‐
‐
Förskolan Kronängsgården
‐
Hpl Johannelundsgatan
Hpl Björksätersgatan
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Annelundsparken
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Gc Tunnel
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Rv40 Tpl86 Annelundsmotet
Söderleden
‐
‐

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Romansgatan
Musikvägen
Viskastrandsgatan
Västerlånggatan
Skaraborgsvägen
Österlånggatan
Sandgärdsgatan
Bäckeskogsgatan
Skogshyddegatan
Fristadsvägen
Söderleden
Kungsgatan
Olovsholmsgatan
Sven Eriksonsgatan
Österlånggatan
Sparrfeltsgatan
Kungsgatan
Norrgatan
Norrby Långgata
Skaraborgsvägen
Mariebergsgatan
Viskastrandsgatan
Stora Brogatan
Skaraborgsvägen
Olovsholmsgatan
Kungsgatan
Stora Brogatan
Järnvägsgatan
Österlånggatan
Skolgatan
Sparregatan
Lilla Brogatan
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Västra Nygatan
Varbergsvägen
Åsboholmsgatan
Landerigatan
Druveforsvägen
Enandersgatan
Lars Kaggsgatan
Campinggatan
Hallbergsplatsen
Ulricehamnsvägen
Ålgårdsvägen
Norrby Långgata
Åsbogatan

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Söderleden
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Danske Bank
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Judiska Föreningen Borås
‐
‐
‐
‐
‐
Saltemads Camping
‐
‐
‐
‐
‐

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Viskastrandsgatan
Andra Villagatan
Åsbogatan
Åsbogatan
Andra Villagatan
Fristadsvägen
Olovsholmsgatan
Hötorget
Mariebergsgatan
Johannelundsgatan
Lidaholmsgatan
Viskastrandsgatan
Enedalsgatan
Borås
Kråkeredsvägen
Varbergsvägen
Varbergsvägen
Allégatan
Göteborgsvägen
Järnvägsgatan
Väpnarstigen
Allégatan
Järnvägsgatan
Andra Villagatan
Kungsgatan
Kungsgatan
Skaraborgsvägen
Stengärdsgatan
Kungsgatan
Stora Brogatan
Kungsgatan
Kvarngatan
Kvarngatan
Kvarngatan
Kvarngatan
Kvarngatan
Kvarngatan
Kungsgatan
Stengärdsgatan
Järnvägsgatan
Järnvägsgatan
Bäckeskogsgatan
Armbågavägen
Österlånggatan
Allégatan
Trollgatan
Bäckeskogsgatan

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Coop Forum
Borås
‐
‐
‐
Högskolan I Borås
‐
‐
‐
‐
Hpl Järnvägsgatan
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Magasinsgatan
Österlånggatan
Stora Brogatan
Stora Brogatan
Österlånggatan
Herrljungagatan
Almenäsvägen
Almenäsvägen
Olovsholmsgatan
Skaraborgsvägen
Skaraborgsvägen
Järnvägsgatan
Bergslenagatan
Skaraborgsvägen
Skaraborgsvägen
Skogshyddegatan
Almenäsvägen
Alidelundsgatan
Sandgärdsgatan
Bergslenagatan
Kyrkogårdsgatan
Druveforsvägen
Druveforsvägen
Druveforsvägen
Druveforsvägen
Druveforsvägen
Albanoliden
Sjöbogatan
Västerlånggatan
Kvarngatan
Österlånggatan
Skaraborgsvägen
Lilla Brogatan
Torggatan
Döbelnsgatan
Kärrgatan
Druveforsvägen
Hantverkaregatan
Kyrkängsgatan
Hultasjögatan
Kärrgatan
Gässlösavägen
Allégatan
Allégatan
Allégatan
Torggatan
Hornsgatan

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Borås Djurpark
‐
Eko Storknallen
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Nils Jakobsonsgatan
Sandgärdsgatan
Sandgärdsgatan
Allégatan
Stora Brogatan
S:T Michelsgatan
Kellgrensgatan
Holmsgatan
Norra Sjöbogatan
Sandgärdsgatan
Kungsgatan
Hansinggatan
Allégatan
Allégatan
Skaraborgsvägen
Hötorget
Kungsgatan
Gässlösavägen
Druveforsvägen
Österlånggatan
Österlånggatan
Druveforsvägen
Kungsgatan
Lilla Kyrkogatan
Druveforsvägen
Lilla Kyrkogatan
Regementsgatan
Göteborgsvägen
Varbergsvägen
Varbergsvägen
Magasinsgatan
Skaraborgsvägen
Bergslenagatan
Borås
Magasinsgatan
Åsboholmsgatan
Kungsgatan
Kellgrensgatan
‐
Kungsgatan
Stora Brogatan
Stengärdsgatan
Kvarngatan
Åsbogatan
Åsbogatan
Kungsgatan
Åsbogatan

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Kommunhuset
Ekarängskolan
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Borås
‐
‐
‐
‐
Rv41 Borås
‐
‐
‐
Vårdcentral
‐
‐
‐
‐

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Kvarngatan
Stengärdsgatan
Varbergsvägen
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Johannelundsgatan
Fristadsvägen
Fristadsvägen
Mariebergsgatan
Lilla Brogatan
Skaraborgsvägen
Viskastrandsgatan
Bäckeskogsgatan
Skaraborgsvägen
Kungsgatan
Norrby Långgata
Skaraborgsvägen
Kyrkängsgatan
Holmsgatan
Allégatan
Varbergsvägen
Viskastrandsgatan
Allégatan
Torggatan
Västerlånggatan
Skaraborgsvägen
Holmsgatan
Ålgårdsvägen
Kyrkängsgatan
Bockasjögatan
Österlånggatan
Yxhammarsgatan
Södra Kyrkogatan
Hötorget
Österlånggatan
Södra Kyrkogatan
Södra Kyrkogatan
Skaraborgsvägen
Kungsgatan

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Övk Elgiganten
Restaurang Astern
‐
‐
‐
‐
‐
Miljooonbutiken
‐
‐
‐
‐

Brottskoder
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter

Brottsdatum
beräknat
2013‐12‐27
2013‐12‐30
2014‐01‐27
2014‐02‐05
2014‐02‐19
2014‐03‐04
2014‐03‐08
2014‐03‐08
2014‐03‐08
2014‐03‐08
2014‐03‐09
2014‐03‐11
2014‐03‐13
2014‐03‐17
2014‐03‐19
2014‐04‐14
2014‐04‐26
2014‐05‐03
2014‐05‐04
2014‐05‐24
2014‐05‐26
2014‐05‐26
2014‐05‐28
2014‐05‐30
2014‐06‐07
2014‐06‐07
2014‐06‐09
2014‐06‐09
2014‐06‐13
2014‐06‐14
2014‐06‐20
2014‐07‐21
2014‐07‐23
2014‐07‐23
2014‐08‐15
2014‐08‐18
2014‐08‐26

Kön
misstänkt
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
M
M
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
M
M
‐
‐
M
M
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ålder misstänkt
vid brottstiden
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
12
13
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
15
16
‐
‐
23
27
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter

2014‐08‐28
2014‐08‐28
2014‐08‐30
2014‐08‐30
2014‐09‐05
2014‐09‐06
2014‐09‐06
2014‐09‐06
2014‐09‐22
2014‐09‐24
2014‐09‐25
2014‐09‐26
2014‐09‐26
2014‐09‐27
2014‐09‐27
2014‐10‐04
2014‐10‐04
2014‐10‐05
2014‐10‐09
2014‐10‐10
2014‐10‐18
2014‐11‐21
2014‐11‐24
2014‐12‐14
2014‐12‐17
2015‐01‐15
2015‐01‐17
2015‐01‐17
2015‐01‐18
2015‐01‐19
2015‐02‐01
2015‐02‐05
2015‐02‐06
2015‐02‐12
2015‐02‐15
2015‐02‐28
2015‐03‐07
2015‐03‐10
2015‐03‐12
2015‐03‐14
2015‐03‐21
2015‐03‐22
2015‐03‐25
2015‐03‐27
2015‐04‐03
2015‐04‐04
2015‐04‐23

M
M
‐
‐
‐
‐
M
M
‐
‐
‐
M
M
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
M
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

12
13
‐
‐
‐
‐
23
23
‐
‐
‐
23
27
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
17
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
1209 Skadegörelse, övrigt klotter
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Datum

Instans

2018-11-05

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00105 1.1.3.1

Åsa Skytt Jansson
Handläggare
033 357219

Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna utvärderingen av ”den
öppna” väggen vid Magasinsgatan och översända densamma till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Sammanfattning
I samband med införandet av den Öppna väggen, Magasinsgatan 8, fick Fritidsoch folkhälsonämnden i uppdrag att genomföra en utvärdering , avseende
mängden klotter, ett år efter den öppna väggen öppnade.
Sedan invigningen av den öppna väggen i september 2017, har den varit
välanvänd av lokala konstutövare under alla årstider. De flesta lokala
konstutövarna använder den öppna väggen löpande för att utvecklas och visa
upp sina verk. Den öppna väggen används av både tjejer och killar.
Ett halvår efter invigningen genomfördes en uppföljning, vilken lyftes i Fritidsoch folkhälsonämnden 15-05-18.
I arbetet med att utvärdera den öppna väggen har det varit svårt att hitta
adekvat data från olika aktörer för att ge en fullständig bild av klotternivån.
Slutrapporten bygger på polisens statistik över anmälningar avseende klotter
fem år tillbaka i tiden. Antalet polisanmälningar för klotter har ökat under 2018
jämfört med tidigare år från 201 anmälningar 2016 och 197 anmälningar 2017
till 318 anmälningar 2018. Rapporten visar också att fastigheter längs med vissa
stråk är mer utsatta än andra.
Det finns inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga
graffittiväggar. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och
inbjudande, gör detsamma med en laglig vägg. Adekvat sophantering, god
belysning och en välskött miljö har stor påverkan på hur den öppna väggen
används.
Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är en
förutsättning för en bra miljö i anslutning till den öppna väggen.
När klotternivåerna ökade under våren 2018 initierade CKS ett samarbete med
fastighetsägarna för att agera tillsammans mot klottret, bland annat genom att
polisanmäla allt klotter och sanera inom 24 timmar.
Rekommendationer för den öppna väggen, Magasinsgatan 8:

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Att den lagliga graffittiväggen fullföljs enligt bygglovsansökan.
Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för det
kulturforum som den lagliga väggen är tänkt och har potential att vara, med
stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom ramarna för deras ordinarie
verksamheter.
Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att
verksamheten utökas.
Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information om
platsen och ev förhållningsregler.
Att CKS får ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och klotternivåerna i
Borås Stad.
Ärendet i sin helhet
I samband med införandet av den Öppna väggen, Magasinsgatan 8, fick Fritidsoch folkhälsonämnden att genomföra en utvärdering , avseende bland annat
mängden klotter, ett år efter den öppna väggen öppnade.
Sedan invigningen av den öppna väggen, Magasinsgatan 8, i september 2017,
har den varit välanvänd av lokala konstutövare under alla årstider. De flesta
lokala konstutövarna använder den öppna väggen löpande för att utvecklas och
visa upp sina verk. Den öppna väggen används av både tjejer och killar.
Ett halvår efter invigningen genomfördes en uppföljning, vilken lyftes i Fritidsoch folkhälsonämnden 15-05-18.
I arbetet med att utvärdera den öppna väggen har det varit svårt att hitta
adekvat data från olika aktörer för att ge en fullständig bild av klotternivån, då
uppgifter såsom antal saneringar delvis beror på väderleken och anmälningar
från fastighetsägare delvis beror på benägenheten att anmäla brottet. Detta
beskrivs och resoneras mer om i uppföljningen som genomfördes i maj, vilken
bygger på intervjuer med fastighetsägare, saneringsbolag, utövare med fler.
Slutrapporten bygger på polisens statistik över anmälningar avseende klotter
för fem år tillbaka i tiden, vilket innebär att den statistik som redovisas i
rapporten inte är helt rättvisande avseende klotternivåerna i Borås Stad över tid.
Antalet polisanmälningar för klotter har ökat under 2018 jämfört med tidigare
år. Rapporten visar också att fastigheter längs med vissa stråk är mer utsatta än
andra då 18 gator har drabbats i högre grad och utgör huvuddelen i
anmälningsstatistiken. Dessa gator är: Österlånggatan, Campinggatan,
Viskastrandsgatan, Västmannagatan, Varbergsvägen, Kyrkogårdsgatan, Västra
Nygatan, Åkerigatan, Stora Kyrkogatan, Kungsgatan, Elinsdalsgatan,
Mellomgårdsgatan, Vindelgatan, Bockasjögatan, Gustav Adolfsgatan,
Hansinggatan, Våglängdsgatan och Stationsgatan.
Klottret har ökat i Borås och majoriteten av allt klotter sker på sedan tidigare
kända stråk. Likt situationen i andra jämförbara städer som uppför lagliga
graffittiväggar går det inte att göra några absoluta kopplingar mellan klottret
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och uppförandet av en laglig graffittivägg. När klottret når en viss kritisk nivå så
ökar också benägenheten att anmäla. Lagföring av klottrare får oftast en
omedelbar effekt på klotternivån.
Det finns inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga
graffittiväggar. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och
inbjudande, gör detsamma med en laglig vägg. Adekvat sophantering, god
belysning och en välskött miljö har stor påverkan på vilka som kommer att
besöka och/eller använda den öppna väggen.
Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är en
förutsättning för en bra miljö i anslutning till den öppna väggen.
När klotternivåerna ökad under våren 2018 initierade CKS ett samarbete med
fastighetsägarna för att agera tillsammans, bland annat genom att polisanmäla
allt klotter och sanera inom 24 timmar.
Rekommendationer för den öppna väggen, Magasinsgatan 8:
Att den lagliga graffittiväggen fullföljs enligt bygglovsansökan.
Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) för det
kulturforum som den lagliga väggen är tänkt och har potential att vara, med
stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom ramarna för deras ordinarie
verksamheter.
Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att
verksamheten utökas.
Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information om
platsen och eventuella förhållningsregler.
Att CKS få ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och klotternivåerna i
Borås Stad.
Beslutsunderlag
1. Slutrapport Öppna väggen – Magasinsgatan 8
2. Statistik klotter Borås 2014-2018 september
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Kulturnämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Partnership Project :
Norrbyhuset (Borås, Suède)
and
The Social Center of La Grande
Reyssouze (Bourg-en-Bresse, France)

Genesis of the project
My name is Loic Ripert. I am 25. Since May, i Participate to the European Volunteer Service Program
for Borås Stad for the Norrbyhuset Project and I come From France
I come from a small city next to Lyon (70 kilometers), in the Middle East Of France, call Bourg-enBresse. I lived during all my childhood in a popular and multiculturar neighbourhood of the city call
« Pont des Chèvres ». When I was young, i spend a lot of time in this center and particpated at
many activities like helping for homeworks, handcraft activities, sports,…. I knew this place, since a
very long time because when i was a baby, i went to the creche in this place. I am very connected to
this center.
I know very well the environment in this kind of area, and also the stereotypes known concerning
the people and kids from these neigbourhood. I would like to propose to these kids the opportunity
to discover and meet people from another country in Europe and live an amazing experience. And to
show to them, that it’s possible to do something of their life eventhough you come from a popular or
dangerous area.
Since I am in Sweden, i told my story as a volunteer in Sweden in a local newspaer and in a show in a
local radio.
After proposing the idea to the direction of Norrbyhuset. I asked the direction fo the french social
Center. They say yes very quickly because they want to make a project with another structure in
Europe. And also, they want to discover how it works in a Scandinavian Country for the youth. The
only questions was, how will be work the project after the end my EVS ?

Presentation of the Project
This project consists to establish a partnership between Norrbyhuset (Sweden) and the Social Center
of The « Grande Reyssouze » and to create a long term relation between all the actors of these two
structures (visitors, staff, direction). And also, to propose an opening to Europe for each place.
One of the goal, it is to propose for each kids who come from of this two neigbourhood, to discover
a new culture and language from another European country. Each person who will be part of the
project will be an ambassador of his center and country. It will be a good opportunity, for them, to
take part of a european long term project. And to give to them the opportunity to participate at
some Erasmus+ program like EVS
One of the orther goal is to put the kids in the center of the project. They will be the main actors.of
the partnership. They will be more responsible and they have to take initiative. They have to design
a big part of the project (all the activities when the french delegation will arrive in Sweden).
Thanks to the support of the local media in France and Sweden. It will be the perfect opportunity to
promote each centers (activities, events,) and their dyamism. But also to promote and
comununicate about a town, an area and their actors.

Objectives and Goals :
-

-

Discovering a new language, a new culture (art, gastronomy,…), a new country for the kids
and the visitors from the two centres.
Discovering, for the staff for the two structures, a new vision of the job as a youth leader
and coordinator, new method of working, new activities and services and how they manage
a conflict with and betwen kids, and how they act with kids and talk about that between
workers.
Discovering new culture of working.
Create a solide link and a confident relation between the two structures.
Promoting EVS and the action made in Nprrbyhuset with the previous and current
volunteers.
Encourage the european mobility
Promote and show Borås stad actions for the youth and social actions.
Fight against clichés concerning the disavantaged neighbourhood.

Advantages for Borås Stad :
-

A win-win agreement between all the actors of the project : Borås Stad and Norrbyhuset for
Sweden, Bourg-en-Bresse and « Le Centre Social de la Grande Reyssouze for France.
An opening to Europe and the promotion of the structures and the cities in a foreign
country.
Being an ambassador of his country in another european country.
A dynamic, positive, enterprising image of the two centres and municpalities

-

The project interests a lot of local media in France : Promotion and mediatization of the
centre and Boras stad in another country

-

Exchange of experiences, of culture, of ideas, of activites and services…

Example of actions/events could be designed during the partnership :
-

-

Initiation to the french and swedish culture : Organisation of a French Day in
Norrbyhuset, the 25th October. I wrote some chronicles for a radio and a newspaper to
present to the french people my life as a volunteer in Sweden.
Recording some videos and or podcast, by the visitors and kids from the two coutries
presenting the city and the daily life of each center.
Skype calls between the kids of Norrbyhuset and the Social Center. They will start to know
each other and to create a link before the arrival in France. To facilitate the communication,
I will teach French in Norrbyhuset and In France, they will learn English in France.

A Neighbourhood in pictures

Budget
Partnership Project between the Social Center Grande
Reyssouze
and Norrbyhuset
Cost
Transport
Flight
Mini-Bus
Transport Ticket in Lyon
Activities
Rallye Découverte
Centre-Ville Bourg-en-Bresse
Brou Cathedral Museum
Lasergame
Bowling
Graffiti Tour
(Visit of The City Center)
Pinballs eye (Arcade games)
Fika
Textile Museum
Zoo
Trips
Lyon
Pérouges
Plateau du Retord (Mountain)
Göteborg + Island
Jönköping
Parties
French and Swedish
« Crêpes Party »
Taco Fredag
Lördag Godies (Film Night)
Fifa Tournament (Brygghuset)
Accomodations
Host Family
Pocket Money

4800
96
50
32
144
36
100
100
20
360
150
150
100
80
400
400

Total : 7000 € for all the project. It’s 3500 € for each structure

Example of A Schedule for the Delegation Trip in France

Time/ Day

Friday
Departure from Landvetter
Airport to Lyon SaintExupéry Airport.

Saturday
Kl 10-12 : Visit of the
Market Producer

Sunday
Kl 10-12 : Visit of The
Cathedral Museum

Monday
Kl 10- 12 : Working
Meeting

Tuesday
Kl 10-12 : Game for
discovering the
downtown of Bourg-enBresse

Kl 15-17 : Rugby
Game

KL 14-16 : Bowling

Kl 15 -19 : EVS Event ?

KL 14 : Lunch at Bruxelles
Airport

Kl 18 : From the Airport to
Bourg-en-Bresse by Van

KL 20 : Meeting and
Welcoming Dinner with the
Host Family

Kl 19-23: Welcome
Party Discovering of
The french and
Swedish Culture
(food, music,….)
or Kl 20-23 :
Basket-Ball Game
(only adults)

Time / Day

Wednesday
Kl 9 :30 – 11 :30 : Visit of The downtown (only
for adults)

Thursday
Kl 10-18 :
One day in Lyon or in the
mountain

Friday
Saturday
Kl 10-12 : Meeting in Radio B
(Associative Local Radio) :
only for adults

Kl 14-17 : Working Meeting
Departure from Lyon Saint
Exupery Airport to Gteborg
Airport by Van.

Kl 14-16 : Lasergame
Kl 19-23 : Good Bye Party
(Boarding Games,
Karaoke,….)
Kl 18-23 : Crêpes party in the Social Center

Or
Kl 20-23 : Football Game

Presentation of Bourg-en-Bresse (City)

Geography :

Distance : Bourg-en-Bresse

Lyon : 70 km (one hour by train, by car)

Bourg-en-Bresse

Geneva : 2 Hours by train

Bourg-en-Bresse

Paris : 3 Hours by Highspeed Train

Capital Politic and Economic of the « Ain » area

Demography :
City : 41 000 inhabitants
Agglomeration : 130 000 inhabitants
This area was created at the begining of 2017. It’s including 75 smaller municipalities around Bourgen-Bresse. It represents ¼ of the area of the department and one the most dynamic area of the region
(economy, culture, sports…).
¼ of the inhabitants of the city are less than 20 years old.

In Bourg-en-Bresse, there are four popular, disavantaged, and muticultural neighbourhood. They
based in different places in the city and they surround the city centre
Pont des chèvres :

. Reyssouze :

. Vennes :

. Croix Blanche :

The population who live in this kind of neighbourhood are migrants. They are coming from Northern
African Countries (Morocco, Algeria, Tunisia), Central African Countries and Balkan Countries (Albania,
Kosovo, Serbia).

Economy :
In the history, the city is very well-known to be a merchant city and one the most dynamic
city of the region (close to Geneva)
In Total, the number of companies in the area of Bourg-en-Bresse is 4000.
There are 1800 companies for the trade and services to customers (BTC) or people like :

Supermarket

Hospital
It’s the biggest employer of the town : 2200 employees

Public Transport

But the most important business area for the local economy is the industry and
construction companies There are 1500 companies in total

Sport :
Bourg-en-Bresse is a very sport city. During all the year, a lot of compétions (national or local)
are organised in the town, like the half marathon, swimming and diving contests, handball,
boule, bowling, squash, badminton,….
15000 inhabitants are registred in a sport club. It’s 1/3 of the total of the inhabitants of the
city.
There are a lot of sport club in the city. Most of them are not professionnal but there are
three professionnal sport club in three different sport.

Basket-ball :

Rugby :

Football :

1st Division

3rd Division

2nd Division

Champion of the 2nd
Division in 2000, 2017

Local Sport Institution

Local Sport Institution

Nickname : « Les Violets »

Nickname : « Les Bleus »

Nickname : « La Jeu »
Local Sport Institution

Sports Arena

Ekinox

Marcel Verchère Stadium

Basket-Ball arena

Football and Rugby stadium

3548 seats

11 400 Seats

Sports Events :

International Jumping

Tennis Open

Half Marathon
2300 Competitors Last year

Culture :
-

Brou Cathedral :

-

Award of the Best and preferate Monument of France in 2014
It ‘s a gothic church and royal manastery build by Marguerite of Austria in the honor of his
dead husband « Philibert le Beau » in the begining of the 16th century.
It’s the embleme of the city and the most place visited in the area

-

« Bressane Culture »

-

Peasant Culture : corn, chicken

-

A lot of these houses in the downtown of the city
Nickname : « Les Ventres Jaunes », « Yellow Belly » in English because in the Middle Age,
people ate a lot of corn.

Culture Events :
-

Floralies

-

Created 30 years ago
Floral exhibition
Every three years
35 cities, schools or organisation participate for the edition of 2017
10000 m² of exhibition

-

-

Glorieuses de Bresse

Agricultural Contest : created in 1860
Main agricultural event of the area
International Fame

Examples of the local Gastronomy :
-

Gaudelices

-

Biscuits made in corn flour (Traditional recipies)
Bresse chicken : embleme of the region

-

Bresse Chicken

-

Only chicken in the World with a label : Controlled Appellation of origin (Since 1957)
Famous all around the World
Cooked by the Best Chef

Presentation of the Social Center

How it works ?
-

It’s not the municipality which has to manage the daily life and the staff of the social center.
It’s an association which has to take care of the center, to create, design and promote
activities or events and in charge of the daily activities and tasks…
It has the financial support of a state organisation (organisation for the families) and the
municipality.
Mainly of the activities proposed by the center are lead by volunteers and inhabitants of the
neighbourhood

Staff : Twenty people work for the center (Administration, Animation, Social and Economic Advice,
crèche) and are divided in three places (Pont des Chèvres, Reyssouze, Multicultural Center)

Example of activites and services proposed by the staff of the center :

-

Services : French Lessons, IT Lessons, Help for finding a job (CV, cover letter),
administration, project management, help for homeworks
Activties : cooking, scrapbooking, patchwork, art activties, gym, knitting,….
Trips : Aquarium in Lyon, Mountain, Adventure Park,….
Events : Taste Week, Neighbourhood Parties, …..

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Letter of intent med Franska staden Bourg-en-Bresse

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett letter of intent med den Franska
staden Bourg-en-Bresse, för fortsatt arbete med partnerprojektet Norrbyhuset i
Borås och Centre Socioculturel de la Grande Reyssouze i staden Bourg-en
Bresse. Ansvaret för den praktiska hanteringen ligger hos Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.

Datum

2018-02-01

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2018-02-02

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00100
Handläggare: Jonas Widerström
Datum

2018-01-23

Anders Glemfelt
Avdelningschef

Programområde: 1

N1
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SKRIVELSE

Jonas Widerström
Handläggare
033 357172

Datum

Instans

2018-02-19

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00100
1.1.6.4

Letter of intent med Franska staden Bourg-en-Bresse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett letter of intent med den Franska
staden Bourg-en-Bresse, för fortsatt arbete med partnerprojektet Norrbyhuset i
Borås och Centre Socioculturel de la Grande Reyssouze i staden Bourg-en
Bresse. Ansvaret för den praktiska hanteringen ligger hos Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.
Sammanfattning
Borås Stad har sedan flera år tillbaka var med i EU programmet, Europeisk
volontärtjänst (EVS) som innebär att vi tar emot volontärer från andra EUländer. En av de städerna som skickat volontärer, franska staden Bourg-enBresse önskar fördjupat samarbete och ett första steg är att signera ett letter of
intent mellan städerna.
Ärendet i sin helhet
Borås Stad har sedan flera år tillbaka varit med i EU programmet europeisk
volontärtjänst, EVS och under förra året engagerade sig en av deltagarna från
den franska staden Bourg-en-Bresse lite extra tillsammans med den plats som
utgör hans volontärsplats, Norrbyhuset. Tillsammans med sina handledare och
andra deltagare vill man skapa ett partnerprojekt tillsammans med motsvarande
organisation i Frankrike. Ett partnerskap mellan Norrbyhuset i Borås och
Centre Socioculturel de la Grande Reyssouze i staden Bourg-en Bresse.
Starten på ett sådant partnerskap underlättas av ett letter of intent mellan
städerna för att vara grunden för ett långsiktigt arbete framöver. Ett av målen är
att skapa utbyten mellan barn och unga från de två olika områdena där man
möjlighet att ta del av varandras kulturer och språk från de olika länderna.
Viktigaste i det första steget är att fokus ligger på barn och unga de skall utgöra
huvudaktörerna i ett första steg.
Beslutsunderlag
1. Partnership Project beskrivning.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Samverkan

Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Anders Glemfelt
Avdelningschef
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Datum

Instans

2018-02-21

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00053 3.6.7.1

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

Letter of intent med Franska staden Bourg-en-Bresse
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ett letter of intent med den
franska staden Bourg-en-Bresse, för fortsatt arbete med partnerprojektet
Norrbyhuset i Borås och Centre Socioculturel de la Grande Reyssouze i staden
Bourg-en Bresse. Beslutet förutsätter ett godkännande av Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Borås Stad har sedan flera år tillbaka var med i EU programmet, Europeisk
volontärtjänst (EVS) som innebär att vi tar emot volontärer från andra EU-länder.
En av de städerna som skickat volontärer till Borås, är franska staden Bourg-enBresse, som önskar ett fördjupat samarbete och ett första steg är att signera ett
letter of intent mellan städerna.
Ärendet i sin helhet
Borås Stad har sedan flera år tillbaka varit med i EU programmet europeisk
volontärtjänst, EVS och under förra året engagerade sig en av deltagarna från den
franska staden Bourg-en-Bresse lite extra tillsammans med den plats som utgör
hans volontärsplats, Norrbyhuset. Tillsammans med sina handledare och andra
deltagare vill man skapa ett partnerprojekt tillsammans med motsvarande
organisation i Frankrike. Ett partnerskap mellan Norrbyhuset i Borås och Centre
Socioculturel de la Grande Reyssouze i staden Bourg-en Bresse.
Starten på ett sådant partnerskap underlättas av ett letter of intent mellan städerna
för att vara grunden för ett långsiktigt arbete framöver. Ett av målen är att skapa
utbyten mellan barn och unga från de två olika områdena där man möjlighet att ta
del av varandras kulturer och språk från de olika länderna. Viktigaste i det första
steget är att fokus ligger på barn och unga de skall utgöra huvudaktörerna i ett
första steg.
Beslutsunderlag
1. Partnership Project beskrivning.
2. Kommunstyrelsens beslutsförslag, letter of intent med franska staden
Bourg-en-Bresse
3. Kommunstyrelsens skrivelse, letter of intent med franska staden
Bourg-en-Bresse

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

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

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Detaljplanering
den 1 oktober 2018 13:52
Borås Energi och Miljö AB; Borås Elnät AB (kund@boraselnat.se);
Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; Individ- och
familjeomsorgsnämnden Diarium; Kartor; Kommunstyrelsen Diarium;
Kulturnämnden Diarium; Lantmäteri; Linda Wilhelmsson; Länsstyrelsen; Mark;
Miljöförvaltningen; Mätning; Polismyndigheten; Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund; Sociala omsorgsnämnden Diarium; Tekniska
nämnden Diarium; Tony Bergsten; Göran Karlsson; Liza Lindmark; Fritids- och
folkhälsonämnden Diarium; Handikappföreningarnas samorganisation
(info@hsoboras.se); Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Borås Parkerings AB;
Trafikverket; Ungdomsrådet; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Diarium; sjuharad@hyresgastforeningen.se
Inbjudan till samråd för detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera,
Kronängsparken, Borås Stad
Norrby, Kronängsparken - Inbjudan till samråd.doc

Översänder inbjudan till samråd för detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera,
Kronängsparken, Borås Stad
Planhandlingarna hittas på:
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplaneri
ng/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrbygarvaren15.5.5f29af9515ff422928a52b91.html

Hälsningar
Detaljplanering
------------------------Borås Stad – Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Telefon: 033-35 85 00
boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras

SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ SBN/PL 2018-12
BN2017-1683

Inbjudan till samråd för detaljplan för Norrby,
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad
Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 2 oktober – 4 november 2018.

Syfte och område
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola
med sex avdelningar och bostäder ovanpå. Detaljplanens syfte är
också att göra det möjligt att utveckla Kronängsparken till en stor
och sammanhållen park för boende på Norrby och att göra det
möjligt för Norrbyhuset att utvecklas och växa. Ytterligare ett syfte
med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder på
kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i
olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och en
park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att
befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas.
Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består idag av
parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt ändamål för
förskola och fritidsverksamhet. Planområdet omringas av
flerbostadshus i olika storlek och Norrbyskolan åt sydväst. Järnvägen
går i en böj norr om planområdet.

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Handlingarna finns också tillgängliga i Norrbyhuset, Västra Nygatan 52. Om
du inte kan komma till Stadshuset, till Norrbyhuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post
eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Norrbyhuset, 23 oktober kl. 14.00-18.00. På mötet
kommer representanter från kommunen finnas på plats för att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 4 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2017-1683), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information
Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ SBN/PL 2018-12
BN2017-1683
Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-01

Sida
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Ida Grindsiö
Tommy Jingfors
Handläggare
033 353607
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Datum

Instans

2018-11-05

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00175 3.1.1.2

Yttrande över samråd för detaljplan för Norrby,
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker förslaget till detaljplan för
Kronängsparken. Nämnden anser att det finns många fördelar och positiva
effekter med den nya planen, inte minst utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Dock måste större hänsyn tas till de berörda föreningarna som idag bedriver
verksamhet på området och som skapar förutsättningar för en meningsfull fritid
för många barn och ungdomar. I det perspektivet är Norrbyvallen viktig och
har en central funktion i området.
Sammanfattning
Ur ett folkhälsoperspektiv är det värdefullt att kraftsamla och samverka för att
skapa trygga platser för medborgarna. Trygga platser är platser många
människor känner sig välkomna till, platser som är till för både pojkar och
flickor, unga som gamla. Arbetet i projektstudion och detaljplanen belyser detta
brett, både ur ett socialt och ett byggnadstekniskt perspektiv.
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en förskola med sex
avdelningar och bostäder ovanpå samt att göra det möjligt att utveckla
kronängsparken till en stor och sammanhållen park för boende på Norrby. I
begreppet ”park” ingår aktivitetsytor som delas upp i olika tydliga funktioner
för att stimulera och passa besökarens intresse och humör. Dessutom ska
Norrbyhuset ges förutsättningar att utvecklas och växa. Ett annat syfte med
detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder på kullen mot norr.
Det är många intressenter och verksamheter som idag nyttjar området och det
är viktigt ur ett medborgarperspektiv att ta tillvara på tidigare dialoger och
arbeten men också att fortsätta arbeta nära Norrbyborna i utveckling av parken.
De föreningar som idag bedriver verksamhet på området och som skapar
förutsättningar för en meningsfull fritid för många barn och ungdomar, är
oroliga för att bli av med fotbollsplanen. I förslaget till ny detaljplan är tanken
att området betecknas som park, där endast öppen verksamhet får förekomma
och ingen bokad/planerad verksamhet får bedrivas. I detta perspektivet är
Norrbyvallen viktig och har en central funktion i området.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Norrbyhuset och dess verksamheter ser det som positivt att ett torg kan skapas
i området. Likaså att huset ges möjlighet att växa och utvecklas, då de idag har
stadigt växande antalet besökare. Norrbyhusets ungdomsverksamhet har
positiva erfarenheter från sommarlovsverksamhet och om Kronängsparken
utvecklas i linje med visionen kan verksamheten utvecklas till bemannad
parklek året om.
Ärendet i sin helhet
Bakgrund
I Fritids- och folkhälsonämndens budget 2018 gavs uppdraget att i samverkan
med Tekniska nämnden genomföra en förstudie för att skapa aktivitetsplatser
på Norrby och Hässleholmen likt den på Sjöbo.
Kommunstyrelsen gav Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att undersöka
möjligheterna att etablera en ny förskola på Norrby under förutsättning att
fritidsgård samt näridrottsplats finns kvar. Denna förstudie skulle ske i nära
samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, Fritids- och
folkhälsonämnden Samhällsbyggnadsnämnden samt AB Bostäder.
Kommunstyrelsen lyfte också i sitt beslut att i samband med förstudien bör
parkytor och ytor för aktivitet och idrott ses över och utvecklas för att hitta en
effektiv markanvändning, samtidigt som rekreationsvärden kan utvecklas inom
stadsdelen.
För att tas sig an dessa uppdrag i budget bjöd Lokalförsörjningsförvaltningen
och Samhällsbyggnadsförvaltningen in till en projektstudio. I projektstudion
deltog tjänstepersoner från Miljöförvaltningen, Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Stadsledningskansliet samt
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen.
Kunskapsöversikt
Ur ett folkhälsoperspektiv är det värdefullt att kraftsamla och samverka för att
skapa trygga platser för medborgarna. Trygga platser är platser många
människor känner sig välkomna till, platser som är till för både pojkar och
flickor, unga som gamla. Arbetet i projektstudion och detaljplanen belyser detta
brett, både ur ett socialt och ett byggnadstekniskt perspektiv.
Det är många barn som bor på Norrby och det finns en utbredd trångboddhet.
Detaljplanen gör det möjligt att skapa och utveckla aktivitetsytorna i
Kronängsparken samt låta Norrbyhuset växa. Ur ett socioekonomiskt
perspektiv blir detta platser som kan verka kompensatoriskt och utjämnande.
Idag nyttjas aktivitetsytorna/fotbollsplanen framför allt av pojkar, både i
föreningarnas verksamhet men också utanför föreningarnas verksamhet. Att
skapa trygga aktivitetsytor som anpassas till flickor gör att könsfördelningen
jämnas ut.
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Dialog med medborgare
Genom åren har olika dialoger, arbeten och undersökningar gjorts på Norrby
där de boende har varit delaktiga och låtit dem berätta om sin stadsdel, hur den
upplevs och hur den kan utvecklas. Dessa olika arbeten har tagits hänsyn till i
arbetet med visionen för området och ny detaljplan. I förslaget till ny detaljplan
framgår det tydligt hur de olika dialogerna med medborgare genom åren har
tagits hand om. Medborgare vill ha fler mötesplatser, både inomhus och
utomhus, mer att göra, tryggare miljöer, lekplatser och aktivitetsplatser samt
idrott.
Dialogerna som ligger till grund är:
-

Cultural Planning 2011-2012

-

Innovationsplattsform Norrby och tillfälliga mötesplatser 2013-2015

-

Trygghetsvandringar 2016, 2017 och 2018

-

Norrbydagen 2018

Dialog med föreningsliv och andra verksamma på området
De föreningar som idag bedriver verksamhet på området och som skapar
förutsättningar för en meningsfull fritid för många barn och ungdomar, är
oroliga för att bli av med fotbollsplanen för sin verksamhet.
Under samrådstiden har verksamma idrottsföreningar på Norrbyvallen idag
bjudits in till dialog. Av fem verksamma föreningar på området kom
representanter från två, Norrby IF och Somalia FF. De fem föreningarna har
tillsammans verksamhet på planen måndag-torsdag kl. 17.00-21.00, fredagar kl.
18-19.30, lördagar kl. 18.00-21.00 samt söndagar kl. 10-12. Dessa tider är
fotbollsplanen bokad av föreningslivet.
Båda föreningar vill kunna fortsätta bedriva verksamhet/träna på en
fotbollsplan på området och de beskriver platsen som en social mötesplats där
ungdomar ”hänger”, inte nödvändigtvis spelar fotboll alltid. Norrby IF
använder Norrbyvallen för sina barn som är 6-11 år. Övriga tränar på
Ramnavallen. I Somalia FF tränar pojkar som är 13/14 år-20 år. Somalia FF har
inga flicklag.
De tror inte att lika många barn och ungdomar kommer att vara med i
föreningen om verksamheten bedrivs utanför bostadsområdet, antingen på
Ramnavallen eller till exempel Lundbyområdet.
Båda föreningarna upplever att det blir problematiskt om ytan benämns som
PARK eftersom vi inte har koll på vilka som ”får” vara där på olika tider. Svårt
att ha planerad träning en viss tid om man inte får boka. Att anpassa träningar
till att bli mer öppna kan fungera för de lägre åldrarna men när barnen börjar
spela serie krävs en ”riktig” fotbollsplan och en stabil grupp/lag. Att anlägga
ytor som inte har regelmässiga mått eller form kan fungera att bedriva
verksamhet på, verksamhet för barnen i lägre åldrar men återigen betonades
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vikten av att kunna träna på en fotbollsplan med riktiga spelmått från det att
barnen spelar i serie.
I detta perspektivet är Norrbyvallen viktig och har en central funktion i
området.
Även i Norrbys områdesnätverk har visionen för området lyfts och även bett
deltagarna där att lämna in synpunkter i samrådet. Ansvarig tjänsteperson från
Samhällsbyggnadsförvaltningen finns med på Boendemötet som arrangeras den
23 oktober och där finns möjlighet att lämna synpunkter och för dialog om
detaljplanen och vad den innebär.
Norrbyhuset
Detaljplanen öppnar upp för en positiv utveckling av Norrbyhusets
verksamhet. Norrbyhuset är idag mycket välbesökt utav Norrbyborna och det
finns ett stort behov av fler och större lokaler för att kunna bedriva en
verksamhet som är trygg och säker båda för personalen och för besökarna.
Antalet besökare ökar hela tiden, i september 2017 var det ca 3 500 besök,
motsvarande period 2018 var det ca 5 200 besök. Vinster med att kunna utöka
är bland annat ett kunna bemöta efterfrågan om ett större biblioteksutbud då
fler och fler lär sig använda bibliotekets tjänster. Det skulle också betyda större
lokaler för ungdomsverksamhet med möjlighet till fler aktiviteter och att driva
egna projekt. Cafét i Norrbyhuset kan bli hjärtat på Norrby. Det skulle också bli
möjligt för fler att låna lokaler för möten eller samlingar.
Den direkta utomhusmiljön underlättar för Norrbyhuset att också bedriva
verksamhet utomhus, då mötesytan utanför kommer inspirera till arrangemang,
marknader, ”häng” och matnöjen för alla åldrar.
Norrbyhusets barn- och ungdomsaktiviteter under sommarlovet visade att
planerade aktiviteter utomhus lockar en bred besökargrupp på Norrby. Vi
nådde under hela sommaren 2018 cirka 5 000 besökare från 5 år och uppåt och
ungefär lika många tjejer som killar. Med hjälp av de nya lek- och aktivitetsytor
som detaljplanen möjliggör för, kan Norrbyhuset arrangera bemannad parklek
för att erbjuda fritidssysselsättning åt en bredare målgrupp, året om.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera,
Kronängsparken, Borås Stad
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden
Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Detaljplanering
den 4 oktober 2018 13:25
Borås Energi och Miljö AB; Borås Elnät AB (kund@boraselnat.se);
Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; Göran Karlsson;
Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium; Kartor; Kommunstyrelsen
Diarium; Kulturnämnden Diarium; Lantmäteri; Linda Wilhelmsson; Liza
Lindmark; Mark; Miljöförvaltningen; Mätning; Polismyndigheten; Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund; Sociala omsorgsnämnden Diarium;
Tekniska nämnden Diarium; Tony Bergsten; info@ssel.se; Fritids- och
folkhälsonämnden Diarium; Handikappföreningarnas samorganisation
(info@hsoboras.se); Lokalförsörjningsnämnden Diarium;
Naturskyddsföreningen, Börje Fritzon; Naturskyddsföreningen, Lars
Assarsson; Trafikverket; Ungdomsrådet; Ulf Landegren
Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36,
Badstrandsvägen, Borås Stad
Inbjudan till samråd_Förskola i Sjömarken.pdf

Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd.
Samrådstiden pågår 8 oktober – 5 november 2018.
Handlingarna finns tillgängliga på bifogad länk.
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplaneri
ng/pagaendeplanarbete/planuppdrag/sjomarkendelavraveskalla136badstrandsvagen.5.560f475
4158d3176d40735a5.html

Hälsningar
Detaljplanering
------------------------Borås Stad – Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Telefon: 033-35 85 00
boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras

SAMRÅD Nämndbeslut
BN2015-022 § SBN 2018-235

Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, Räveskalla
1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad
Hej!

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 8 oktober – 5 november 2018.

Syfte och område

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex
avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen
Sjömarken. I dag är området ett grönområde som delvis används för
rekreation och badresors aktiviteter.
Planområdet är planlagt sedan tidigare. De planer som gäller för
området (P453, laga kraft 1955 och P711 laga kraft 1979) anger
Friluftsbad som markanvändning. Genomförandetiden för dessa
planer har gått ut. Området mellan Sjömarkens badplats och
järnvägen pekas ut som natur- och rekreationsområde i
Översiktsplanen för Borås, antagen 2018, och har klass II i
kommunens grönområdesplan. Förslaget innebär att en mindre del
av detta grönområdet tas i anspråk. Kommunen bedömer att
områdets natur- och rekreationsvärden inte påverkas negativt.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås samt i Sandareds bibliotek, Skolvägen 9. Ring
gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller
läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i badresors lokal vid Badstrandsvägen 8, tisdag 16 oktober,
kl. 17.30–19.30. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter senast den 5 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens
diarienummer (BN2015-022), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter
digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post
till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information

Plankonsult Job van Eldijk, tel: 07 07 72 33 17, e-post: job.van.eldijk@boras.se
Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: 033 35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Hälsningar från

Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-05

Sida

SKRIVELSE

Susanne Carlsson
Handläggare
033 358297

1(3)

Datum

Instans

2018-11-05

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00181 3.1.1.2

Yttrande över samråd för detaljplan för Sjömarken,
Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplan för Sjömarken, del av
Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen och skickar yttrandet med förslag på
förbättringar till Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till att en förskola byggs i
området och föreslår följande förbättringar i detaljplanen:
- I stycket om arbetsplatser står det att ”Området har idag inga
arbetsplatser.” Det ändras till ”Området har idag få arbetsplatser. Under
sommaren arbetar ett flertal fritidsledare och föreståndare med den
kommunala sommarverksamheten Badresor i Sjömarken.”
- Det behövs tydliga parkeringsrutor och regler för parkering i området.
Under sommaren är trycket på bilparkeringen mycket hårt. Antalet
parkeringsplatser som föreslås i detaljplanen är alltför litet. Under stora
delar av sommaren är behovet minst det dubbla för att täcka behovet.
Det är positivt att det avsätts plats för bussarna till och från Badresors
verksamhet.
- Texten ”Badverksamheten använder idag den öppna gräsytan som
planläggs, men det finns möjlighet att iordningsställa och att använda
andra ytor söder om Badresors lokal” ändras till ”Badresors verksamhet
använder idag den öppna gräsytan som planläggs, den kommer att
ersättas med iordningsställande av gräsytor väster om Badresors lokal.”
- Badresors lokaler ansluts till samma kommunala ledningar för vatten
och avlopp som den nya verksamheten.
- Fritids- och folkhälsonämnden får utökad driftbudget för utökat ansvar
för skötsel av parkeringen. Utgifterna för skötsel beräknas att öka då
nämnden idag inte har någon vinterskötsel av parkeringen.
- Exploatören ansvarar för tillfällig väg fram till Badresors lokaler under
byggnationstiden. Det förutsätts även att parkeringen kan användas
under byggnationstiden så att inte verksamheten påverkas.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(3)

Ärendet i sin helhet
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar
vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen Sjömarken. I dag är området
ett grönområde som delvis används för rekreation och badresors aktiviteter.
Fritids- och folkhälsonämnden har i detta område två verksamhetsområden,
den kommunala badplatsen Sjömarkenbadet och Badresor i Sjömarken.
Tjänstepersoner med verksamhetsansvar har varit delaktiga i processen med att
ta fram detaljplanen.
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till att en förskola byggs i
området och föreslår följande förbättringar i detaljplanen:
- I stycket om arbetsplatser står det att ”Området har idag inga
arbetsplatser.” Det ändras till ”Området har idag få arbetsplatser. Under
sommaren arbetar ett flertal fritidsledare och föreståndare med den
kommunala sommarverksamheten Badresor i Sjömarken.”
- Det behövs tydliga parkeringsrutor och regler för parkering i området.
Under sommaren är trycket på bilparkeringen mycket hårt. Antalet
parkeringsplatser som föreslås i detaljplanen är alltför litet. Under stora
delar av sommaren är behovet minst det dubbla för att täcka behovet.
Det är positivt att det avsätts plats för bussarna till och från Badresors
verksamhet.
- Texten ”Badverksamheten använder idag den öppna gräsytan som
planläggs, men det finns möjlighet att iordningsställa och att använda
andra ytor söder om Badresors lokal” ändras till ”Badresors verksamhet
använder idag den öppna gräsytan som planläggs, den kommer att
ersättas med iordningsställande av gräsytor väster om Badresors lokal.”
- Badresors lokaler ansluts till samma kommunala ledningar för vatten
och avlopp som den nya verksamheten.
- Fritids- och folkhälsonämnden får utökad driftbudget för utökat ansvar
för skötsel av parkeringen. Utgifterna för skötsel beräknas att öka då
nämnden idag inte har någon vinterskötsel av parkeringen.
- Exploatören ansvarar för tillfällig väg fram till Badresors lokaler under
byggnationstiden. Det förutsätts även att parkeringen kan användas
under byggnationstiden så att inte verksamheten påverkas.
Beslutsunderlag
1. Planbeskrivning
2. Plan- och illustrationskarta
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden

Sida

Borås Stad

3(3)

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

GRANSKNING
Nämndbeslut
§ SBN 2018-230
BN2017-1251

Underrättelse om granskning av Ändring genom tillägg av
Detaljplaner för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och
Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad
Hej!

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu två detaljplaner, som finns ute för granskning. Du får
den här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 10 oktober – 7 november.

Syfte och område

Syftet med aktuell ändring är att utöka befintliga byggrätter, för att
möjliggöra åretruntboende i samband med VA-sanering av Kvarbo
Sommarstad. Planområdet är beläget i Kvarbo, ca 3 km väster om
Fristad centrum, norr om sjön Ärtingen och söder om riksväg 42.
Planen omfattar hela Kvarbo. Planen har tidigare varit på
samråd. De synpunkter som har kommit in finns
sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del av i
slutet av planbeskrivningen.

Ta del av handlingarna

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

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter senast den 7 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2017-1251), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information

Plankonsult Job van Eldijk, tel: 07 07 72 33 17, e-post: job.van.eldijk@ramboll.se
Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se
Vid frågor om VA-sanering kontakta:
VA-säljare Jonas Lindberg, 0729-76 61 06, e-post: jonas.lindberg@borasem.se
eller besök borasem.se och läs mer under Vatten och Avlopp.

Hälsningar från

Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-08

GRANSKNING
Nämndbeslut
§ SBN 2018-230
BN2017-1251

Underrättelse om granskning av Ändring genom tillägg av
Detaljplaner för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och
Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad
Hej!

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu två detaljplaner, som finns ute för granskning. Du får
den här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 10 oktober – 7 november.

Syfte och område

Syftet med aktuell ändring är att utöka befintliga byggrätter, för att
möjliggöra åretruntboende i samband med VA-sanering av Kvarbo
Sommarstad. Planområdet är beläget i Kvarbo, ca 3 km väster om
Fristad centrum, norr om sjön Ärtingen och söder om riksväg 42.
Planen omfattar hela Kvarbo. Planen har tidigare varit på
samråd. De synpunkter som har kommit in finns
sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del av i
slutet av planbeskrivningen.

Ta del av handlingarna

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

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter senast den 7 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2017-1251), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information

Plankonsult Job van Eldijk, tel: 07 07 72 33 17, e-post: job.van.eldijk@ramboll.se
Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se
Vid frågor om VA-sanering kontakta:
VA-säljare Jonas Lindberg, 0729-76 61 06, e-post: jonas.lindberg@borasem.se
eller besök borasem.se och läs mer under Vatten och Avlopp.

Hälsningar från

Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-08

Sida

SKRIVELSE

Susanne Carlsson
Handläggare
033 358297
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Datum

Instans

2018-11-05

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00185 3.1.1.2

Yttrande över underrättelse om granskning av ändring
av Byggnadsplan för Påtorp 11 m.fl. och Byggnadsplan
för Kvarbo 21, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker ändring av byggnadsplan för Påtorp
1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad, och skickar till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Ärendet i sin helhet
Ändringen omfattar byggnadsplaner från 1958 respektive 1961 i planområdet
vid Kvarbo, ca 3 km väster om Fristad mellan sjön Ärtingen och riksväg 42.
Fritidsområdet behöver VA-saneras då sjön Ärtingen är kommunens
reservvattentäkt. Planen innebär att ledningar för vatten och avlopp anläggs och
att befintliga hus ges byggrätt för åretruntboende.
Vid sjön Ärtingen ligger en av Borås badplatser, vilken sköts av Kvarboborna.
Förslaget till byggnadsplan kommer inte att ha negativ påverkan på de boendes
och andra badgästers tillgänglighet till bad och rekreation i området. Den
upplevda tryggheten kan påverkas positivt av att fler hus kommer att vara
bebodda under större delen av året.
Med fler boende ökar behovet av gång- och cykelbanor. I cykelplanen föreslås
en ny gång- och cykelbana från området till Fristad, vilket ligger längre fram i
tiden.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv ändringarna i detaljplanerna.
Beslutsunderlag
1. Planbeskrivning
2. Plankarta
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Detaljplanering
den 9 oktober 2018 11:21
Borås Energi och Miljö AB; Borås Elnät AB (kund@boraselnat.se);
Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; Göran Karlsson;
Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium; Kartor; Kommunstyrelsen
Diarium; Kulturnämnden Diarium; Lantmäteri; Linda Wilhelmsson; Liza
Lindmark; Mark; Miljöförvaltningen; Mätning; Polismyndigheten; Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund; Sociala omsorgsnämnden Diarium;
Tekniska nämnden Diarium; Tony Bergsten; Fritids- och folkhälsonämnden
Diarium; Försvarsmakten expediering; Handikappföreningarnas
samorganisation (info@hsoboras.se); sjuharad@hyresgastforeningen.se;
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Naturskyddsföreningen, Börje Fritzon;
Naturskyddsföreningen, Lars Assarsson; Borås Parkerings AB; Trafikverket;
Skanova; Västtrafik
Underrättelse om granskning för detaljplan Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.
Borås Stad
Underrättelse om granskning_Björnflokan.pdf

Översänder underrättelse om granskning för detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl., Borås
Stad.
Planhandlingarna hittas på:
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pa
gaendeplanarbete/planuppdrag/druveforsbjornflokan5mfl.5.3f73c2bb158d2df0816534ea.html

Hälsningar
Detaljplanering
------------------------Borås Stad – Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Telefon: 033-35 85 00
boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras

GRANSKNING
Nämndbeslut
§ SBN 2018-000236
BN2015-858

Underrättelse om granskning för detaljplan för Druvefors,
Björnflokan 5 m.fl. – Druveforsvägen, Borås Stad
Hej!

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den
här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 10 oktober – 4 november.

Syfte och område

Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och
handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop
Druvefors med stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny förskola på
Druvefors. Byggnationen ska utformas med en hög arkitektonisk
kvalitet och harmonisera med bebyggelsen på Kamelian 2.
Detaljplanen möjliggör ca 200 nya lägenheter, handelsytor, kontor, en
ny förskola för 120 barn och parkeringshus.
Området ligger söder om riksväg 40, och öster om Druveforsvägen.
Planområdets storlek är ca 2 hektar. Största delen av planområdet är i
privat ägo, och Borås Stad äger en mindre del. Planområdet omfattas av
tre gällande detaljplaner: P323 - laga kraft 1966-06-29, P227 - laga kraft
1961-11-24, och P1100 – laga kraft 2008-02-13. Gällande detaljplaner
anger industriändamål och gata. Delar av planområdet ligger inom 100
m från Viskan. Strandskyddet som återinträder vid planläggning
upphävs.

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

Ta del av handlingarna

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

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 4 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2015-858), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information
Planarkitekt Agnes Sandstedt, tel: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se

Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Hälsningar från

Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-09

Sida

SKRIVELSE

Susanne Carlsson
Handläggare
033 358297
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Datum

Instans

2018-11-05

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00052 3.1.1.2

Yttrande över underrättelse om granskning för
detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.,
Druveforsvägen, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplan för Druvefors, Björnflokan
5 m fl, Druveforsvägen och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till detaljplanens intentioner
och de ändringar som gjorts. Med mer verksamhet och bostäder i området
stärks stråket in mot centrum och fler rör sig under olika tider på dygnet. Det är
bra att skogen mot Vasagatan bevaras och att både förskolan och boende har
närhet till gröna miljöer. Dessutom är det positivt att förskolan får bättre
lekytor och tillgänglighet för gående och cyklande.
Nämnden vill ytterligare en gång lyfta att det i Druveforsområdet saknas
möjligheter för invånarna till någon form av aktivitetsplats. När man förtätar
staden är det viktigt att man har tillgång till mötesplatser för olika åldrar. Det är
en viktig aspekt att ta med när man planerar stråkets fortsättning mot
Gässlösaområdet. I planområdet finns Hälsans stig, vilken ger förutsättningar
för personer med funktionsvariationer att på ett tryggt sätt ta sig runt i
stadsmiljön.
Ärendet i sin helhet
Detaljplanens syfte är att genom förtätning av bostäder, kontor och handel
utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med
stadskärnan. Dessutom syftar planen till att skapa en ny förskola på Druvefors.
I planen ingår även att det byggs ett parkeringshus med kontorsverksamhet
längs riksväg 40 vilket kommer att skärma av störande ljud från motorvägen.
Sedan samrådet har följande ändringar gjorts:
- Förskolans placering har ändrats och är integrerad med
bostadsbebyggelsen och angörs från Druveforsvägen.
- Kullen i planområdets södra del planläggs som kvartersmark istället för
allmän platsmark.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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-

Större flexibilitet att i senare skede välja mellan att bygga bostäder och
kontor.
Höjdbestämmelser har justerats och bestämmelser om skydd mot
störningar har förtydligats.
Bestämmelse om att parkerings/kontorshuset närmast vägen måste
byggas före eller samtidigt som bostäder och förskola har införts.
Nya utredningar har gjorts om bergteknik, luftkvalitet, buller, skyfall
och siktförhållanden.

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till detaljplanens intentioner
och de ändringar som gjorts. Med mer verksamhet och bostäder i området
stärks stråket in mot centrum och fler rör sig under olika tider på dygnet. Det är
bra att skogen mot Vasagatan bevaras och att både förskolan och boende har
närhet till gröna miljöer. Dessutom är det positivt att förskolan får bättre
lekytor och tillgänglighet för gående och cyklande.
Nämnden vill ytterligare en gång lyfta att det i Druveforsområdet saknas
möjligheter för invånarna till någon form av aktivitetsplats. När man förtätar
staden är det viktigt att man har tillgång till mötesplatser för olika åldrar. Det är
en viktig aspekt att ta med när man planerar stråkets fortsättning mot
Gässlösaområdet. I planområdet finns Hälsans stig, vilken ger förutsättningar
för personer med funktionsvariationer att på ett tryggt sätt ta sig runt i
stadsmiljön.
Beslutsunderlag
1. Planbeskrivning
2. Plankarta
3. Illustrationskarta
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids‐ och folkhälsonämnden
2018‐11‐05

1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018‐09‐20 § 153 samt bilagor avseende
Plan för laddinfrastruktur för elfordon (2018‐00049 1.2.2.0).
2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018‐09‐20 § 164 samt bilaga avseende
Svar på motion av Anethe Tolfsson (S): Borås Stad ska inte samarbeta med och subventionera
gym som inte aktivt tar avstånd från droger och doping (2018‐00200 3.7.1.25).
3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018‐09‐20 § 163 samt bilaga avseende
Revidering av reglementen för Fritids‐ och folkhälsonämnden, Vård‐ och äldrenämnden samt
Sociala omsorgsnämnden (2018‐00176 1.2.2.2).
4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018‐10‐01 § 421 avseende Uppföljning av
Ungdomspolitisk handlingsplan 2016‐2017 (2018‐00104 1.1.3.1).
5. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av beslut 2018‐09‐18 avseende Reinvestering i Borås
Simarena (2018‐00174 2.6.2.25).
6. Fritids‐ och folkhälsoförvaltningen/Länsstyrelsen: Anmälan av Avtal gällande deluppdrag i
projektet En kommun fri från våld (2018‐00197 3.7.1.25).
7. Borås Stad/Västra Götalandsregionen: Anmälan av Verksamhetsplan för det gemensamma
folkhälsoarbetet 2019 mellan södra hälso‐ och sjukvårdsnämnden och Borås Stad (2018‐
00202 3.7.3.25).
8. Arbetsmiljöverket: Anmälan av Resultat från anmäld inspektion på Brämhults Fritidsgård
2018‐10‐04 (2018‐00183 2.3.4.25).
9. Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Meddelande från styrelsen nr 3/2018
avseende Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till jämställdhetsarbetet och
kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 2018‐2020 (2018‐00164 3.7.1.25).
10. Fritids‐ och folkhälsonämnden: Anmälan av Budgetuppföljning, 10‐dagars facknämnder juli
2018 (2018‐00040 1.2.4.1).
11. Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet
2018‐09‐17 (2018‐00075 3.6.7.25).
12. Lokala pensionärs‐ och funktionshinderrådet: Anmälan av protokoll från Lokala pensionärs‐
och funktionshinderrådet 2018‐09‐20 (2018‐00092 3.7.1.25).

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden
2018-11-05

1. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för Borås Spelkonvent 24 november 2018; Spelföreningen Armagedon (2018-00178 3.6.7.2).
2. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för ”King of the Ring” 2325 november 2018; BK Rebell (2018-00170 3.6.7.2).

