
 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anmälningsärende 2018-11-12 och 2018-11-13. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Datum 

2018-10-25 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2018-10-29 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2018-10-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00687 1.1.2.25 Programområde 1 

Handläggare: Monika Spjuth 
 

Datum 

20181022 Svante Stomberg   

  Kommunchef 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Monika Spjuth 
Handläggare 
033 357039 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-11-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00687 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2018-11-12 och 2018-11-13. 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Skolinspektionens beslut på ansökan från ThorenGruppen  

AB om godkännande som huvudman för en nyetablering  

av en fristående gymnasieskola i Borås kommun  (bil.) 

Dnr 2018-00213, 3.5.6.0, Programområde 3 

 

2. Dom från Kammarrätten i Jönköping i mål nr 865-17.  

Överklagat avgörande: Förvaltningsrätten i Jönköpings  

dom den 15 februari 2017 i mål nr 3421 och 3512-16.  

Saken: Bidrag enligt skollagen (2010:800) till fristående  

förskola och skola kal...   (bil.) 

Dnr 2015-00333, 611, Programområde 3 

 

3. Anhållan om verksamhetsbidrag från Borås  

Nämndemannaförening för år 2018  (bil.) 

Dnr 2018-00488, 2.4.3.25. Programområde 4 

 

4. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö  

AB den 27 september 2018   (bil.) 

Dnr 2018-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

5. Fritids- och folkhälsonämndens beslut om utredning  

kring möjlighet om att miljödiplomera föreningar. (bil.) 

Dnr 2018-00674, 3.6.7.25, Programområde 5 

 

6. Information om Tolkförmedling Väst om beslut om  

den nya förbundsordningen.   (bil.) 

Dnr 2018-00064, 3.4.4.1, Programområde 2 
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7. Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget  

”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån  

krav på miljökonsekvensbeskrivning”  (bil.) 

Dnr 2018-00506, 1.1.2.1, Programområde 5 

 

               

 

Ulf Olsson 

Ordförande 

Svante Stomberg 

Förvaltningschef 









Från: Kansli Tolkförmedlingväst <kansli@tolkformedlingvast.se> 
Skickat: den 4 oktober 2018 14:41 
Till: kommunstyrelsen@alingsas.se; Borås Stad; kommun@essunga.se; 

kommunen@falkoping.se; kommun@grastorp.se; Info Gullspångs kommun; 
gotene.kommun@gotene.se; stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se; 
kommunen@hjo.se; karlsborg.kommun@karlsborg.se; 
lerums.kommun@lerum.se; kommun@lidkoping.se; kommunen@lillaedet.se; 
Info Mariestads kommun; stad@molndal.se; 
munkedal.kommun@munkedal.se; kommun@orust.se; 
skara.kommun@skara.se; kommunstyrelsen@skovde.se; kommun@tibro.se; 
tidaholms.kommun@tidaholm.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; Info 
Töreboda kommun; kommunen@uddevalla.se; kommun@ulricehamn.se; 
vara.kommun@vara.se; post@vgregion.se; kommun@ockero.se; 
kommunen@bollebygd.se; kommun@dalsed.se; 
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se; kommun@harryda.se; 
kommun@kungalv.se; ks@mark.se; kommun@stromstad.se; 
kansliet@svenljunga.se; kommun@tanum.se; tjorns.kundcenter@tjorn.se; 
kommun@tranemo.se; kommunen@vargarda.se; 
anders.simonsson@bollebygd.se; Eva Sjötun; 
jan.aronsson@admin.herrljunga.se; marlene.sahibzada@harryda.se; Linda 
Andersson; kerstin.guth@mark.se; carsten.sorlie@stromstad.se; 
maria.bengtsson@svenljunga.se; Ericsson, Ulf; eva.hammar@tjorn.se; lars-
gunnar.karlsson@tranemo.se; Agneta Edvardsson (M); Anders Månsson (GF); 
Anita Löfgren (S); Ann-Christin Erlandsson; Ann-Christine Fredriksson (M); 
Anne-Charlotte Karlsson; Aslan Akbas (aslan.akbas@politiker.goteborg.se); 
Birgitta Bergman; Birgitta Johansson (C ) ; Björn Fagerlund; Björn Thodenius; 
Bodil Hedin (S); Daniel Andersson (M); Elving Andersson (C ); Eric Mellberg; 
Eva Andersson (C); Ewa Karlsson; Gunilla Dverstorp (M) ; Gunilla Hermansson 
(KD); Hajrudin Abdihodzic (V) ; Hans Johansson (C) ; Hans-Joachim Isenheim 
(MP); Inga-Kersti Skarland (S); Ingemar Ottosson (S); Janne Jansson; Jan-Åke 
Simonsson (S); Jens Persson (S); Jonas Adelsten (S); Julia Färjhage (C ); Kent 
Lagrell (M); Kjell Sjölund (C ); Lars Holmberg (L); Lars-Åke Johansson (S); Leif 
Hansson (S); Lena O Jenemark (S); Malin Corner (M); Margreth Johnsson (S); 
Maria Maric (KD); Merjem Maslo (M); Michael Karlsson (S); Michel Meijer (M); 
Mikael Faleke; Per- Gordon Tranberg (M); Pia Frisk Ragnar (M) ; Rasmus Hägg 
(S); Rasmus Möller (M); Rustan Hälleby (M); Sebastian Gustavsson; Shahla 
Alamshahi (S); Stefan Skoglund (S); Tobias Leverin (C); Ulf Genitz (C ); Ulf 
Utgård (M); ulf.sjolinder@orust.se 

Ämne: Information om Tolkförmedling Väst 
 
Hej,  
 
Samtliga befintliga och blivande förbundsmedlemmar har nu fattat beslut om den nya 
förbundsordningen i respektive fullmäktige. Detta innebär att 12 nya medlemmar är godkända och 
att förbundet kommer bestå av 40 medlemmar från 1 januari 2019. Sprid gärna denna information 
vidare till berörda i era verksamheter.  
 



De nya medlemmarna kommer kontaktas under oktober-november för mer information om 
processen att möjliggöra köp av våra tjänster och upprätta kundnummer.  
 
Detta utskick har gjorts till kanslibrevlådorna, alla direktionsmedlemmar samt till kontaktpersonerna 
för de nya medlemskommunerna. Ni är välkomna att höra av er om ni har några frågor! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 

Emma Davidsson 
Förbundssekreterare 
 
T O L K F Ö R M E D L I N G  V Ä S T   
Box 113 05, 404 27 Göteborg  
Besöksadress: Barlastgatan 2 | www.tolkformedlingvast.se 
010-211 73 79 | emma.davidsson@tolkformedlingvast.se 

http://www.tolkformedlingvast.se/
mailto:emma.davidsson@tolkformedlingvast.se


 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2018-09-24 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00149 3.6.7.25 
 

  

 

Utredning kring möjlighet om att miljödiplomera 

föreningar 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utredningen kring föreningar som 

vill miljödiplomera sig istället ska använda dokumentet ”Säker och trygg 

förening” som mall för sitt miljöarbete. Utredningen översänds till 

Kommunstyrelsen.         

 

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiva till att föreningslivet görs 

uppmärksamma på olika sätt att förbättra miljön.  

 

En miljödiplomering utfärdas av ett företag som är godkänt av den Ideella 

föreningen Svensk miljöbas. Ett omfattande arbete krävs, då bland annat ett 

miljöledningssystem ska tas fram och följs upp på ett flertal punkter. Detta ska 

sedan underhållas, uppdateras och granskas av en godkänd revisor. Det finns 

ett antal ”diplomeringar” och ”certifieringar” som föreningar/organisationer 

kan välja bland. De allra flesta bygger på att föreningen/organisationen ska 

arbeta systematiskt med ett antal punkter framtagna för att främja miljön.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar som väljer att 

certifiera sig som Säker och trygg förening. Materialet är framtaget och 

utvecklat sedan 2003 av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Materialet 

behandlar ett antal områden inom föreningssäkerhet för medlemmar och 

besökare. Sedan ett antal år tillbaka finns även ett område som handlar om 

miljön. Inför 2018 har den här delen i materialet omarbetats i samverkan med 

Miljöförvaltningen där arbetet med miljön nu har ett större fokus. Dokumentet 

samlar många olika områden för översyn och Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen tycker det är lämpligt att även miljöarbetet innefattas i 

detta. En förening som miljödiplomerar sig på annat sätt kan naturligtvis ha 

detta till godo i sin certifiering som Säker och trygg förening.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden vill uppmärksamma föreningarna på att det går 

att miljödiplomera sina arrangemang och tävlingar. Detta är viktigt att påpeka 

då arrangemangen bidrar till ökat resande/transporter och försäljning av varor 
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och tjänster. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tips och idéer på hur man 

med enkla medel kan göra mycket för miljön.     

Beslutsunderlag 

1. Dokumentmall Säker och trygg förening 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Vad är Säker och Trygg förening? 
 
Säker och Trygg förening är en kvalitetsmärkning för föreningar där målet är bättre hälsa, 
färre skador samt ökad säkerhet och trygghet i föreningslivet. 
Genom att certifiera sig får föreningen naturligt säkerhetsfokus och kan därmed undvika 
risker.  
 
Borås Stad blev av WHO utnämnd till en Säker och Trygg Kommun 1998. 
 
Så här går certifiering till: 
 
1. Föreningen utser en arbetsgrupp som ansvarar för att föreningen går igenom 

arbetsunderlaget för certifieringen, tar fram policys och handlingsplaner kopplade till de 
olika avsnitten och genomför de åtgärder som behövs. 

 
2. Handlingsplaner och policys godkänns av föreningens styrelse. 
 
3. Föreningen skickar in ansökan, kopia på arbetsunderlaget, handlingsplaner och policys 

till 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, 501 80 Borås 
 

4. När Fritids- och folkhälsoförvaltningen har godkänt föreningens certifieringsunderlag 
bjuds föreningen in till den årliga Föreningsgala i november månad 

 

Tillsammans med ansökan ska föreningen skicka in: 

 

1. Värdegrund     Bifogas i ansökan 

2. Miljöarbete    Bifogas i ansökan 

3. Policy och handlingsplan för doping/droger/alkohol/tobak  Bifogas i ansökan 

4. Första Hjälpen/hjärt-lungräddning 

5. Handlingsplan olycka/akut insjuknande   Bifogas i ansökan 

6. Krishantering     Bifogas i ansökan 

9. Försäkringar 

10. Rutiner för resor     Bifogas i ansökan 

11. Anläggningar/lokaler 

12. Besiktning av maskinpark, el och kemiska preparat Bifogas i ansökan 

14. Rutiner för brandsäkerhet    Bifogas i ansökan 

 

 

 

Det går att skicka in certifieringen när som helst under året, men för att bli certifierad 

samma år måste ansökan vara inlämnad till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 

den 15 september. 



 

Om den bidragsberättigade föreningen, avser bara föreningar i Borås Stad, blivit godkänd 

erhålls ett extra bidrag enligt nedanstående kriterier;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1.  Föreningar som har egen föreningslokal.  

Första året 10 000 kr Andra året och framåt 6 000 kr 

2.  Föreningar som hyr föreningslokal på årsbasis 

Första året 7 500 kr Andra året och framåt 4 000 kr 

3.  Föreningar som inte har föreningslokal på årsbasis. 

 Första året 5 000 kr Andra året och framåt 2 000 kr 

 

Certifieringen gäller i två år. Därefter ska föreningen göra en ansökan om-certifiering. 

Kom ihåg att spara arbetsmaterialet för att kunna arbeta vidare med frågorna i föreningen, 

samt använda som stöd vid om-certifiering. 

Observera att föreningen själv står för eventuella kostnader för att köpa tjänster eller 

utbildningar i samband med certifieringen. 

* Föreningen får använda certifieringen och logotypen Säker och Trygg förening i sin 

marknadsföring. 

 

 

Frågor och funderingar? Kontakta oss! 

Fritid- och folkhälsoförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

      

     Sida 

 

Ansökan om certifikat – Säker och Trygg förening 4 

Arbetsmaterial 

Föreningsinformation     5 

  1. Värdegrund     6 

  2. Miljöarbete     6 

  3. Policy och handlingsplan: Doping/droger/alkohol/tobak  7 

  4. Första hjälpen/hjärt-lungräddning  7 

  5. Handlingsplan olycka/akut insjuknande     8 

  6. Krishantering                 8 

  7. Utrustning för verksamheten   9 

  8. Säkerhet i utemiljö     9 

  9. Försäkringar     10 

10. Rutiner för resor     10 

11. Anläggning/lokaler     11 

12. Besiktning av maskinpark, el och kemiska preparat  12 

14. Rutiner för brandsäkerhet   14 

15. Information     15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ansöker om certifikat som Säker och trygg förening 

  

Föreningens namn:____________________________________________________

  

Adress:____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Telefonnummer:______________________________________________________ 

E-postadress:________________________________________________________ 

Hemsida____________________________________________________________ 

:Föreningens typ av verksamhet: 

 

Antal medlemmar: 

Var utförs aktiviteterna/verksamheten:  

 

 

Beskrivning av lokalerna och utomhusmiljön:  

 

Hur många ledare/funktionärer finns det totalt inom föreningen?  

Certifieringsansvariga 1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

Certifieringansvarig miljö 6. 

 

Riktighet i uppgifter i certifieringsunderlaget och riktlinjer intygas av föreningens ordförande. 

Underskrift:  

Namnförtydligande:  

Datum:    År: 

  

 



  

Arbetsunderlag för certifiering 

 

OBS- en kopia på arbetsmaterialet mailas till Fritid och folkhälsoförvaltningen 

tillsammans med ansökan om certifiering.  

 

 

1. Värdegrund 

Alla medlemmar ska oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsvariationer, etnisk 

bakgrund, religiös övertygelse eller politisk åsikt ha samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter. Medlemmarna ska dela inflytande och ansvar. Alla medlemmars åsikter är 

viktiga. Alla medlemmar har en viktig roll i att skapa ett gott föreningsklimat.  

      Ja      Nej 

Hur arbetar ni med värdegrundsfrågor i er förening? 

Policy och handlingsplan krävs för certifiering. 

 

Arbetar föreningen med jämlikhets – jämställdhetsfrågor? 

Hur?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finns en jämställdhetsplan? 

 

Finns en handlingsplan för mobbing och trakasserier? 

 

Finns en ledarpolicy? 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Miljöarbete 

 

Vi påverkas alla av den miljö vi lever i. Och vi bidrar alla till miljön omkring oss, såväl den 

lokala miljön i Borås, som den regionala miljön i Västra Götaland, den nationella miljön i 

Sverige och den globala miljön i världen.  

Borås stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det hållbara samhället tas hänsyn till 

villkor för en god miljö, vilka behov vi människor har och de resurser som finns är 

begränsade. 

 

Era insatser gör skillnad - lokalt och globalt 

      Ja       Nej 

Har ni en nedskriven policy om föreningens miljöarbete?   

(Policy krävs för certifiering,  

miljöområden som ska finnas med är Mat & dryck, 

Energi och Transporter)  

  

Används ekologiska, fair trade och kravmärkta produkter? 

 

 

 
 

 

TIPS!! 

Miljöcertifiera evenemang/tävlingar 

 

Länk till  

Evenemangshandbok 

https://www.boras.com/media/1371/sakerhetsnalen_utskrift.pdf 

 

 

 

 

https://www.boras.com/media/1371/sakerhetsnalen_utskrift.pdf


3. Alkohol, tobak, dopning och droger 

Föreningen ska ha en policy med handlingsplan kring alkohol, tobak, dopning och droger. 

Alla i föreningen ska känna till föreningens policy. 

          Ja     Nej 

Finns policy och handlingsplan gällande alkohol/tobak/dopning och droger?      

 

Hur informerar ni medlemmarna om föreningens ställningstagande till 

alkohol/tobak/dopning och droger? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Första hjälpen/hjärt-lungräddning 

Föreningar som är certifierade som Säker och Trygg förening ska ha kunskap i Hjärt- och 

lungräddning, samt Första Hjälpen. 

Handlingsplan för utbildning av ledare och funktionärer i Hjärt- och lungräddning Första 

Hjälpen och ska skapas och delges alla medlemmar i föreningen. 

      Ja      Nej 

Finns utbildade ledare/funktionärer i Första Hjälpen?         

Hur många?----------------------------------------------------------------   

Finns utbildare ledare/funktionärer i Hjärt- och lungräddning för? 

Vuxna? 

Barn? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sker regelbunden kompletteringsutbildning varje år?   

 

 

 

 

 

 



5. Olycksfall och akut insjuknande 
 

Föreningar som är certifierade som säker och Trygg förening ska ha förbandsmaterial för ett 

första akut omhändertagande vid olycksfall eller akut insjuknande. Förbandsmaterial ska 

alltid finnas i sådan utsträckning att man kan ta med sig en uppsättning om man är på annan 

ort. 

       Ja       Nej

       

Finns förbandsmaterial?  Vem fyller på material? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

För att förbandslådan ska vara lätt att hitta vid en nödsituation gäller det att den är placerad 

där man lätt kan upptäcka och komma åt den. Den skall även vara väl uppmärkt med skylt.

      

  

Finns skylt vid sjukvårdande material? (Vitt kors på grön bakgrund). 

Finns bår tillgänglig? 

Finns en nödtelefon, fast eller mobil, tillgänglig för nödsamtal? 

Används skaderapporteringsblankett när skador/olyckor inträffar?  

Finns en krisplan för olycka och akut insjuknande? 

(Ett krav för att bli certifierad som Säker och Trygg förening)) 

 

 

6. Krishantering 

Föreningar som är certifierade som säker och trygg förening ska ha en väl genomarbetad 

handlingsplan för krishantering.  

I handlingsplanen ska det bland annat framgå vem som gör vad, samlingsplatser och 

kommunikation utåt. 

      Ja         Nej 

Finns en handlingsplan för krishantering?  

(Ett krav för att bli certifierad som Säker och Trygg förening) 

 

 

 

 



7. Utrustning som föreningen använder i verksamheten. 

Det är viktigt att alla medlemmar använder de skydd som verksamheten kräver, t. ex 

ridhjälm, knäskydd, halsskydd med mera. 

      Ja        Nej 

Informerar ni era medlemmar om den utrustning som behövs för aktiviteten? 

Hur informerar ni deltagarna? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrolleras det att föreskriven utrustning används?   

När gjordes senaste kontrollen? Av vem? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

8. Utemiljö 

        Ja       Nej 

Hur ser utemiljön ut där er förening bedriver sin verksamhet? 

Kan medlemmar säkert och tryggt ta sig till och från föreningens aktiviteter? 

Här är tips på några saker att granska och diskutera: 

• Höga häckar och buskage. 

• Bra belysning:  

• Säkra cykelbanor, gångbanor 

• Sandning  

• Korsning av vägar i anslutning till anläggningen 

• Farthinder 

• Infarter/utfarter 

• Eventuella farliga genvägar 

  

Finns det skymmande höga häckar och buskage i er närmiljö?   

Är anläggningens närmiljö väl upplyst?  

Gränsar cykel- och gångbanor till kraftigt trafikerade vägar? 

Sandas omgivningarna till anläggningen/lokalen vintertid?   

Vem ansvarar för sandningen?___________________________________________ 

Finns det något i anläggningens/lokalens utemiljö som är farligt?   

Vid ja svar, beskriv?-------------------------------------------------------------------------------------

  



9. Försäkringar   

Se över ert försäkringsskydd! Föreningen har ett ansvar att informera medlemmarna om 

vilket försäkringsskydd de har då de är aktiva i föreningen. Om föreningen inte har 

medlemsförsäkring ska styrelsen fatta beslut om vad som gäller vid olycka eller skada för 

aktiv medlem. 

     Ja       Nej 

Finns försäkringsskydd i er förening?    

Vid nej, hur skyddas era aktiva medlemmar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Finns ansvarsförsäkring för er personal/ledare? 

Finns lokal- eller anläggningsförsäkring?    

Gäller försäkring även vid uthyrning av lokal?    

Har ni reseförsäkringar?   

Görs regelbunden översyn av försäkringsskyddet?  

 

Vem i föreningen har ansvar för försäkringsfrågor? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

10. Resor 

Ett krav för certifieringen är att föreningen har en nedskriven policy för resor med tydliga 

regler för transporter i egen regi, med personbil och minibuss  

    

          Ja       Nej 

Gör ni resor inom föreningen?      

Finns policy för resor? (Krav för certifiering) 

Finns sjukvårdsmaterial med i fordonen?   

Har ni telefonlistor med kontaktinformation för deltagarna vid era resor?  

Har ledare/funktionärer genomfört minibussförarutbildning?  

Hur många utbildade minibussförare finns i föreningen?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



11. Anläggningar, lokaler och uthyrning 

     Ja Nej 

Äger föreningen en anläggning/lokal?    

Hyr föreningen en anläggning/lokal? 

Är lokalen tillgänglighetsanpassad?   

Hyr föreningen ut sin anläggning/lokal? 

Finns regler och rutiner för uthyrning? 

Har lokalen godkänts för övernattning av Räddningstjänsten? 

Finns regler och rutiner för övernattning? 

Finns en vuxen med vid övernattning? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      

12. Besiktning av Maskinpark, el och kemiska preparat 

Maskiner är allt från kaffebryggare till fordon. Det är viktigt att alla maskiner kontrolleras 

regelbundet, både ur brandsäkerhetssynpunkt och för användningssäkerhet. Alla som 

hanterar de larm som finns ska känna till hur de fungerar och hur man ska agera när larmet 

gått. De som hanterar kemiska preparat och tryckbärande kärl ska ha kunskap om detta. 

Besiktning av lokaler är i första hand fastigägarens ansvar. Ägaren till lokalen ansvarar för 

besiktning och att kontroller sker av ventilation, larm, el och kemiska preparat. 

 

                 Ja       Nej 

Har föreningen maskiner och elektriska apparater?                  

Hur ofta kontrolleras de? Av vem? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrolleras ventilationen regelbundet? 

Av vem? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Har föreningen larm t.ex. inbrottslarm/brandlarm?    

Av vem? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Används el, värme, öppen låga? (t ex. slipmaskiner, varmluftspistoler) 

Används kemiska preparat, tryckbärande kärl?(t.ex. gasflaskor)   

Finns kompetens inom föreningen för kontroll av ovanstående punkter? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  



14. Brandsäkerhet 

Det är viktigt att alla i föreningen arbetar aktivt med brandsäkerhetsfrågor. Både i den egna 

lokalen och då föreningen är på resa till tävlingar, träningar och annat. Kontrollera 

brandsäkerheten extra då ni sover över i en lokal som vanligtvis inte används som sovlokal. 

Frågorna här nedan gäller främst lokalen som föreningen bedriver sin verksamhet i till 

vardags. Men frågorna är även bra att fundera kring då föreningen vistas i andra lokaler. 

      Ja      Nej 

Finns brandvarnare? Hur ofta kontrolleras den? Av vem?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finns brandsläckare, brandfilt eller annan släckutrustning? 

Hur ofta kontrolleras dessa? Av vem? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Har utbildning gjorts i hantering släckutrustning?  

Vem/vilka har fått utbildningen? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Görs regelbundna brandövningar och utrymmesövningar? 

Finns belysta utrymningsvägar och dörrar? 

Finns skyltar om antal personer som får vistas i lokalen? 

Finns återsamlingsplats? Hur ges information om återsamlingsplats? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finns brandfarligt/lättantändligt material? 

Finns rutiner för sophantering? (För att minska risken för anlagd brand) 

Bifoga brandsäkerhetsrutinerna. (Krav för certifiering) 

 

 

 

 

 

 

 

 



All denna info ska ligga på Webben endast!!!!!!!!!!!!!!!!  

15. Information 

Kostnader för att köpa tjänster får respektive förening själva ansvara för! 

Telefonlista 

Borås Stad, växel   033-35 70 00  

Borås Stad, Fritid- och folkhälsoförvaltningen 033-35 70 00 anläggningar och fritid 

Borås Stad, Lokalförsörjningskontoret  033-35 73 00 kommunala fastigheter 

Borås Stad, Servicekontoret   033-35 70 00 
fastighetsskötsel m.m. 

Borås Stad, Tekniska förvaltningen  033-35 74 00 trafik, vägar, renhållning 

Civilförsvarsföreningen, Borås  033-17 29 17 utbildning HLR, D-HLR 

Riksidrottsförbundet   08-699 60 00 växeln 

Räddningstjänsten, Södra Älvsborg  033-17 29 00 besiktning och brandsyn 

Räddningstjänsten, Södra Älvsborg  033-17 29 91 utbildning 

Röda Korset, Borås   033-41 89 43 utbildning - första hjälpen 

SISU Idrottsutbildarna lokalt kontor  010-476 41 50 information, utbildning 

SLS (Svenska Livräddnings Sällskapet)  073-056 44 44 utbildning 
 

 

Mer information 

www.serf.se   Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

www.boras.se   Borås Stad 

www.msb.se   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:   

välj förebyggande  

www.av.se/lagochratt/afs/   Arbetsmiljöverkets författningssamling  

   (el, kemikalier, tryckbärande kärl) 

www.kemi.se   Kemikalieinspektionen  
  

www.skyddsnatet.se Skyddsnätet. Tips och råd som gör det enklare att 
undvika olyckor och skador. 

www.svbf.se   Svenska Brandskyddsföreningen/aktuellt – 
 Goda råd blad, tips om t.ex. elsäkerhet. 

www.giftinformationscentralen.se Giftinformationscentralen 

www.redcross.se  Röda Korset 

www.hlr.nu   Svenska rådet för hjärt- och lungräddning 

www.rf.se   Riksidrottsförbundet. Välj fliken idrottens trovärdighet 

www.can.se Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning 

http://www.serf.se/
http://www.msb.se/
http://www.av.se/lagochratt/afs/
http://www.kemi.se/
http://www.skyddsnatet.se/
http://www.redcross.se/
http://www.hlr.nu/
http://www.rf.se/
http://www.can.se/


www.sisuidrottsutbildarna.se  SISU är idrottens utbildningsorganisation, deras 

verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling 

www.trafikverket.se  Trafikverket   

     

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/
http://www.trafikverket.se/
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§ 135 Dnr FOFN 2018-00149 3.6.7.25 

Utredning kring möjlighet om att miljödiplomera 
föreningar 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utredningen kring föreningar som 
vill miljödiplomera sig ska använda dokumentet ”Säker och trygg förening” 
som mall för sitt miljöarbete. Föreningar som vill gå vidare med ytterligare 
miljödiplomering av sin förening eller av sina arrangemang kan erhålla stöd från 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Utredningen översänds till 
Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiva till att föreningslivet görs 

uppmärksamma på olika sätt att förbättra miljön. 

 

En miljödiplomering utfärdas av ett företag som är godkänt av den Ideella 

föreningen Svensk miljöbas. Ett omfattande arbete krävs, då bland annat ett 

miljöledningssystem ska tas fram och följs upp på ett flertal punkter. Detta ska 

sedan underhållas, uppdateras och granskas av en godkänd revisor. Det finns 

ett antal ”diplomeringar” och ”certifieringar” som föreningar/organisationer 

kan välja bland. De allra flesta bygger på att föreningen/organisationen ska 

arbeta systematiskt med ett antal punkter framtagna för att främja miljön. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar som väljer att 

certifiera sig som Säker och trygg förening. Materialet är framtaget och 

utvecklat sedan 2003 av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Materialet 

behandlar ett antal områden inom föreningssäkerhet för medlemmar och 

besökare. Sedan ett antal år tillbaka finns även ett område som handlar om 

miljön. Inför 2018 har den här delen i materialet omarbetats i samverkan med 

Miljöförvaltningen där arbetet med miljön nu har ett större fokus.  

 

Dokumentet samlar många olika områden för översyn och Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen tycker det är lämpligt att även miljöarbetet innefattas i 

detta. En förening som miljödiplomerar sig på annat sätt kan naturligtvis ha 

detta till godo i sin certifiering som Säker och trygg förening. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden vill uppmärksamma föreningarna på att det går 

att miljödiplomera sina arrangemang och tävlingar. Detta är viktigt att påpeka 

då arrangemangen bidrar till ökat resande/transporter och försäljning av varor 

och tjänster. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tips och idéer på hur man 

med enkla medel kan göra mycket för miljön.  
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Beslutsunderlag 

1. Dokumentmall Säker och trygg förening 

 
 
Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-09-27.  
    
 
Ida Legnemark (V)  Ingela Hallgren (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-09-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Dnr 32-2018:918

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10  

www.skolinspektionen.se

Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola 
vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun 

Beslut

Godkännande 

Skolinspektionen godkänner ThorenGruppen AB (556613-9290) som huvudman för 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun. Godkännandet avser 
utbildning på det nationella fordons- och transportprogrammet med inriktningen 
personbil, bygg och anläggningsprogrammet med inriktningen husbyggnad, el- och 
energiprogrammet med inriktningen elteknik samt barn- och fritidsprogrammet med 
inriktningen pedagogiskt arbete. 

Avslag 

Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av ThorenGruppen AB som 
huvudman för gymnasieskola avseende det nationella bygg- och anläggnings-
programmet med inriktningen måleri vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun. 

Bakgrund

ThorenGruppen AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Yrkesgymnasiet 
Borås i Borås kommun. 

Motivering till beslut

Enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) får enskilda efter ansökan godkännas som 
huvudmän för gymnasieskola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen 
inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska 
bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola ska följderna i närliggande 
kommuner för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. 
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Huvudmannens förutsättningar

Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet 
gör Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att ThorenGruppen AB har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för det nationella fordons- och 
transportprogrammet med inriktningen personbil, bygg och anläggningsprogrammet 
med inriktningen husbyggnad, el- och energiprogrammet med inriktningen elteknik 
samt barn- och fritidsprogrammet med inriktningen pedagogiskt arbete.

Avslag

Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningen måleri

Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet 
gör Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att ThorenGruppen AB inte har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen. 
Skolinspektionen kan därför inte godkänna ansökan som huvudman för 
gymnasieskola avseende det nationella bygg- och anläggningsprogrammet med 
inriktningen måleri vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun.  

Följande omständigheter ligger till grund för denna bedömning.

Elevprognos/ekonomi

Enligt 2 kap. 5 § skollagen är ett villkor för godkännande att den enskilde har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

Enligt 12 § Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som 
huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154) ska huvudmannen inkomma med 
en intresseundersökning eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat 
intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. 

Sökanden har uppgett att det nationella bygg- och anläggningsprogrammet med 
inriktningen måleri ska omfatta 6 utbildningsplatser läsår 1 i årskurs 1, 12 
utbildningsplatser läsår 2 i årskurserna 1-2 samt 18 utbildningsplatser läsår 3 i 
årskurserna 1-3 vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun. 

Sökandens elevprognos grundar sig på en intresseundersökning som genomförts av 
företaget CMA Research AB under mars 2018. Intresset har undersökts genom 
telefonintervjuer i Borås kommun, ett upptagningsområde med en population på 2 396 
elever. Från respektive kommuns totalurval har ett slumpmässigt urval gjorts som 
använts för själva datainsamlingen. Av sökandens intresseundersökning framgår att 
de tillfrågat 322 potentiella elever eller vårdnadshavare till potentiella elever födda 
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2002-2003 som eventuellt ska börja på gymnasiet 2018 eller 2019. I de fall 
vårdnadshavaren gett sitt tillstånd har intervjun genomförts med barnet. 

Respondenterna fick först uppge vilket gymnasieprogram och inriktning de/deras 
barn främst var intresserade av att välja. Endast ett gymnasieprogram och inriktning 
kunde väljas. De som uppgav att de/deras barn främst var intresserade av ett visst 
gymnasieprogram och inriktning fick svara på frågan om de/deras barn skulle kunna 
tänka sig att välja det på Yrkesgymnasiet. 

Sökanden anger att de kontaktat färre än hälften av samtliga barns vårdnadshavare 
och att sannolikheten därför är stor att antalet elever som kan tänka sig att söka till en 
utbildning vid Yrkesgymnasiet är klart fler än vad som framgår i undersökningen. 

Skolinspektionen konstaterar att resultatet från intresseundersökningen visar att 
endast en respondent visat ett faktiskt intresse för bygg- och anläggningsprogrammet 
med inriktningen måleri. Skolinspektionen bedömer att det inte är möjligt att 
generalisera ett resultat från en intresseundersökning med så få intresserade. Enligt 
Skolinspektionens bedömning visar därmed varken det faktiska intresset eller en 
generalisering utifrån detta låga intresse att det finns ett riktat intresse till de sökta 
utbildningarna.

Det är enligt Skolinspektionens bedömning inte visat att sökanden kommer att få 
angivet antal elever till de sökta utbildningarna. Sökanden har därmed inte redovisat 
att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas stabilt och 
kontinuerligt. 

Påtagliga negativa följder 

Med hänsyn till att Skolinspektionen har gjort bedömningen att ThorenGruppen AB 
inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för det nationella bygg- och 
anläggningsprogrammet med inriktningen måleri har Skolinspektionen inte prövat 
om utbildningen skulle innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna 
eller för den del av skolväsendet som anordnas av Borås kommun eller närliggande 
kommuner.

För de utbildningar där Skolinspektionen har gjort bedömningen att huvudmannen 
har förutsättningar att följa föreskrifterna prövar Skolinspektionen påtagliga negativa 
följder enligt nedan.
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Enligt Borås kommun finns det 1 252 ungdomar i åldern 16 år i kommunen år 2018. 
Kommunen beräknar att det år 2023 kommer att finnas 1 471 ungdomar i åldern 16 år 
i kommunen. 

Skolinspektionen har gett Borås kommun och närliggande kommuner tillfälle att yttra 
sig över ansökan. 

Borås kommun avstyrker ansökan. Kommunen anför att samtliga program och 
inriktningar finns på de kommunala gymnasieskolorna i Borås och till vissa delar även 
på en av de redan etablerade fristående gymnasieskolorna. Sammantaget kan detta 
innebära att det läsåret 2019/2020 och framåt kommer att finnas ett stort antal 
utbildningsplatser på de aktuella programmen och inriktningarna. Dimensioneringen 
av elevplatser kan, trots en ökning av 16-åringar enligt befolkningsprognosen, 
medföra att kommunen kommer att behöva förändra strukturen inom den egna 
verksamheten vilket kan leda till såväl ekonomiska som organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser. 

Herrljunga kommun anför att en nyetablering av yrkesprogram i närområdet utgör en 
påtaglig risk när det gäller möjligheten för kommunen att bibehålla en utbildning med 
mycket god kvalitet. Även mindre förändringar i tillströmningen till de aktuella 
programmen som kommunen bedriver vid den egna gymnasieskolan kan få påtagligt 
negativa konsekvenser för kvaliteten i verksamheten.

Marks kommun anför att en etablering av en ny gymnasieskola i området på fem till 
sex års sikt skulle kunna ge negativa ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska 
konsekvenser i form av minskat elevantal vid Marks gymnasieskola, en ansträngd 
ekonomi samt ökad konkurrens om APL-platser. Kommunen anför även att det dock, 
utifrån ett ungdomsperspektiv, är positivt att det finns ett stort utbildningsutbud i 
regionen och närliggande kommuner. 

Godkännande 

Fordons- och transportprogrammet med inriktningen personbil, bygg- och 

anläggningsprogrammet med inriktningen husbyggnad, el och energiprogrammet med 

inriktningen elteknik samt barn- och fritidsprogrammet med inriktningen pedagogiskt arbete

ThorenGruppen AB har uppgett att de avser att starta de ovan rubricerade 
utbildningarna läsåret 2019/20 med 6 utbildningsplatser för respektive program och 
inriktning.

Antagningsstatistik från Borås kommun visar att det inför läsåret 2018/19 finns 64 
behöriga förstahandssökande till fordons- och transportprogrammet, 82 behöriga 
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förstahandssökande till bygg och anläggningsprogrammet, 64 behöriga förstahands-
sökande till el- och energiprogrammet samt 58 förstahandssökande till barn- och 
fritidsprogrammet.

Vid bedömningen av påtagliga negativa följder har Skolinspektionen tagit hänsyn till 
antalet behöriga förstahandssökande till de nationella programmen som bedrivs av 
kommunen samt antalet utbildningsplatser som sökanden planerar att erbjuda. 
Utifrån dessa uppgifter bedömer Skolinspektionen att etableringen inte skulle 
innebära påtagliga negativa följder för Borås kommun. Skolinspektionen bedömer 
vidare att de invändningar mot en etablering som framförts i yttrandena inte är av den 
grad att ansökan ska avslås.

Skolinspektionens helhetsbedömning är därmed att de ovan rubricerade 
etableringarna inte skulle innebära sådana påtagliga negativa följder för eleverna eller 
för den del av skolväsendet som anordnas av Borås kommun eller närliggande 
kommuner på lång sikt att ansökan ska avslås.

Villkor för godkännandet

Utbildningen får starta tidigast under kalenderåret 2019. 

Av 2 kap. 3 a § gymnasieförordningen (2010:2039) följer att när en enskild huvudman 
har godkänts för en utbildning ska utbildningen starta senast vid början av det läsår 
som inleds två år efter godkännandet. 

Det innebär att de utbildningar som omfattas av godkännande enligt detta beslut ska 
starta senast vid början av läsåret 2020/21. Om utbildningen inte har startat senast vid 
denna tidpunkt förfaller godkännandet.

Upplysning

ThorenGruppen AB ansvarar enligt 2 kap. 8 § skollagen för att utbildningen 
genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra 
författningar.

Godkännandet medför en rätt för huvudmannen till bidrag från elevens hemkommun. 
Bestämmelser om bidrag finns i skollagen och gymnasieförordningen (2010:2039).

Godkännandet avser endast den huvudman som anges i beslutet. Huvudmannaskapet 
för skolenheten får inte utövas av någon annan fysisk eller juridisk person.
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Etableringskontroll 

Skolinspektionen kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och 
de godkända utbildningarna inför skolstart. Mer information om etableringskontrollen 
finns på Skolinspektionens webbplats. 

Hur man överklagar, se hänvisning.

På Skolinspektionens vägnar

X Mikael Carstensen

Beslutsfattare
Signerat av: Mikael Carstensen

X Frida Hedberg

Utredare/ föredragande
Signerat av: Frida Hedberg

Kopia till

Borås kommun
Bollebygds kommun
Herrljunga kommun
Marks kommun 
Tranemo kommun
Svenljunga kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun 
SCB
CSN
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Överklagande av beslutet

Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas 
till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm.

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag 
då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det 
allmänna ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då 
beslutet meddelades.

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De 
skäl som finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av 
klaganden eller dennes ombud.


