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Redovisning av projekt ökat valdeltagande 2022 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
I Borås röstade 81 procent i riksdagsvalet 2022. På Hässleholmen var andelen 
röstande 51,3 procent, på Norrby 58,8 procent, på Sjöbo 68,8 procent, på Hulta 
71,2 procent och på Kristineberg 62 procent (Valmyndigheten). Nationellt och 
även i Borås gick valdeltagandet ner i samtliga tre val (riksdag, region, kommun) 
jämfört med 2018.  

Projektet Ökat valdeltagande fokuserade på tre målgrupper; 1) Områden med 
lågt valdeltagande, 2) Förstagångsväljare och 3) Utrikes födda som tidigare inte 
röstat i Sverige.  

Utifrån dessa målgrupper gjordes olika informations- och kunskapshöjande 
insatser. 

Det är viktigt att fortsätta satsa på ett ökat valdeltagande i Borås även i 
framtiden. Att få vara delaktig är en demokratisk rättighet och Borås Stad har 
en skyldighet att  säkerställa  att medborgare får möjlighet att känna sig delaktig 
och ha inflytande på olika nivåer.  

Staden bör fortsätta arbeta med kontinuerliga insatser som främjar människors 
deltagande i olika former och forum även under mellanvalsperioden. 

Ärendet i sin helhet 
I Borås Stads budget 2022 fastslogs att Valnämnden fick i uppdrag att centralt 
samordna insatser för ett ökat valdeltagande. Valkansliet har haft ett 
samordnande uppdrag och Fritids- och folkhälsoförvaltningen har varit en aktiv 
part i arbetet. Budget för projektet har varit 650 000 kronor. 

Valkansliet har i projektet ansvarat för att informera om valets genomförande. 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har deltagit i projektet utifrån 
folkhälsouppdraget och samarbetsuppdraget Lokalt inflytande, mötesplatser och 
demokratifrågor.  

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för folkhälsan. Att känna inflytande och möjlighet att påverka 
den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa. Om individer eller 
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grupper upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen 
av samhället uppstår maktlöshet. Valdeltagandet i valet till riksdag, kommun 
och region är indikatorer på delaktighet och inflytande. Insatser för att stimulera 
ett högt och mer jämlikt valdeltagande är viktigt för folkhälsan. 

Projektet har fokuserat på tre målgrupper; 1) Områden med lågt valdeltagande, 
2) Förstagångsväljare och 3) Utrikes födda som tidigare inte röstat i Sverige.  
 

Insatser 

Utbildning Att veta inför valet  

Nyckelpersoner som arbetar i områden projektet fokuserat på har erbjudits gå 
en utbildning om valet genomförande och hur man kan arbeta för att så många 
som möjligt ska nyttja sin rösträtt. Bland annat utbildades mötesplatspersonal 
och stadsdelsvärdar som arbetar i dessa områden.  

Områdesdagar 

På områdesdagar informerades om valet. På områdesdagarna som anordnades 
under förtidsröstningsperioden (Göta, Norrby och Sjöbo) höll även 
förtidsröstningslokalen öppen.  

Informationskampanj  

En informationskampanj syntes generellt i staden. Det gjordes också en riktad 
kampanj specifikt till områden med lågt valdeltagande. Bland annat togs en 
informationsfolder fram på olika språk samt en film som bland annat visades i 
sociala medier.  

Valevent  

På Hässlehuset anordnade Hässleholmens ideella paraplyorganisation (HIP) en 
valdebatt. På Norrbyhuset anordnades ett politikerevent i samarbete med Borås 
Tidning och Kulturförvaltningen. Alla partier representerade i 
Kommunfullmäktige bjöds in att delta i dessa event. 

Skolval 

Många skolor i Borås Stad anordnade Skolval.  

 

Valdeltagande  

I Borås röstade 81 procent i riksdagsvalet 2022. På Hässleholmen var andelen 
röstande 51,3 procent, på Norrby 58,8 procent, på Sjöbo 68,8 procent, på Hulta 
71,2 procent och på Kristineberg 62 procent (Valmyndigheten).  

Nationellt och även i Borås gick valdeltagandet ner i samtliga tre val (riksdag, 
region, kommun). Sänkningen i valdeltagande är inget unikt för Borås.  

Analys  

Det är svårt att säga vilken påverkan årets projektsatsning hade på det sänkta 
valdeltaganderesultatet i och med att resultatet även på nationell nivå sänktes. 
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Det är heller inte möjligt att veta hur resultatet hade blivit om Borås Stad inte 
hade haft projektet.  

Det finns flera möjliga anledningar till att valdeltagandet sänkts från föregående 
val. Att valdeltagandet gick ned i stadens prioriterade områden är inget unikt i 
en nationell kontext. Flera kommuner som likt Borås gjort insatser för att höja 
valdeltagandet i vissa områden har inte lyckas.  

En möjlig förklaring är att kontinuerligt demokratiarbete har varit svårt att 
genomföra på grund av pandemins restriktioner de senaste åren.  

Att få vara delaktig är en demokratisk rättighet och Borås Stad har en skyldighet 
att säkerställa att medborgare får möjlighet att känna sig delaktig och ha 
inflytande.  

Staden bör därför fortsätta arbeta med kontinuerliga insatser som främjar 
människors deltagande i olika former och forum även under 
mellanvalsperioden. Detta är insatser som på sikt kan resultera i ett högre 
valdeltagande 

Beslutsunderlag 
1. Rapport 2022-10-28 Projektet – Öka valdeltagandet 

Beslutet expedieras till 
1. Valnämnden  
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Sammanfattning  
Under perioden april 2022- oktober 2022 pågick ett projektuppdrag i Borås Stad. 
Uppdragstagaren var Valnämnden i Borås Stad som ansvarade för genomförandet av 
projektet. Budgeten för projektet var 650 000 kr.  



 
Projektets syfte var att öka valdeltagandet i följande målgrupper:  

• Områden med lågt valdeltagande  
• Förstagångsväljare  
• Utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige  

 
Tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden skapade Valnämnden en 
projektgrupp, som aktivt arbetade med strategier och insatser för att öka 
valdeltagandet i projektets målgrupper.  

Tyvärr blev resultatet att färre boråsare röstade i allmänna valen 2022 jämfört med 
allmänna valen 2018. Sänkningen återspeglades i områden med lågt valdeltagande som 
var en av målgrupperna för projektet. En möjlig anledning till detta är att resultatet i 
Borås är en del av en generell samhällseffekt. Valdeltagandet sänktes både generellt på 
ett nationellt plan, och även i socioekonomiskt utsatta områden i andra kommuner i 
landet trots att många av dessa kommuner också haft liknande projekt. Det är svårt att 
påstå att det finns ett sammanhang mellan sänkningen i valdeltagande och Borås Stads 
projekt för ökat valdeltagande, i och med att liknande effekter syns i hela samhället.  

Den här rapporten innehåller information om hur projektet arbetade, statistik över hur 
valdeltagandet blev, analyser av resultatet samt rekommendationer till framtida 
arbeten.   
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1. Bakgrund, uppdrag och syfte  

 

I Borås Stads budget 2022 fastslogs att Valnämnden fick i uppdrag att centralt samordna insatser för 
ett generellt ökat valdeltagande. Insatserna skulle enligt beslutet riktas till förstagångsväljare, de som 
fylls 18 år och utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige. I efterhand specificerades ännu en 
målgrupp, nämligen boende i områden där valdeltagandet är lågt. Budgeten beslutades till 650 000 
kronor. Borås Stads budget beslutades den 17-18 november 2021.  

Anledningen till att det blev just dessa målgrupper för projektet var på grund av att dessa 
målgrupper generellt röstar i lägre utsträckning än genomsnittet, både på nationell och kommunal 
nivå. Både rapporter från tidigare projektsatsningar i Borås och generella nationella studier har visat 
dessa tendenser i valdeltagandet. Det är viktigt att öka valdeltagandet för dessa väljargrupper 



eftersom en ökad representativitet bland olika väljargrupper ger valet som helhet en starkare 
legitimitet eftersom valresultatet då representerar fler Boråsares vilja.  

Projektet startade i april 2022 och pågick fram till 31 oktober 2022. Projektsamordnaren började 
dock sin anställning först den 2 maj 2022.  

Projektet var ett samarbete mellan Valkansliet och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Detta 
eftersom Valkansliet ansvarar för att genomföra val och Fritids- och Folkhälsoförvaltningen har ett 
kontinuerligt uppdrag att arbeta med demokrati i staden. Projektgruppen bestod av en 
projektsamordnare på Valkansliet, en kommunikatör från Stadsledningskansliet samt tre 
utvecklingsledare från Fritids- och Folkhälsoförvaltningen. Projektsamordnaren ledde arbetet och 
var anställd på 50% inom ramen för projektet. Kommunikatören arbetade främst med kampanjen 
som togs fram för projektet i samarbete med reklambyrån Brainforest. Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningens viktigaste roll var att hjälpa till att driva arbetet för ökat valdeltagande på de 
olika mötesplatserna i staden samt att kommunicera ut budskapet till sina områdesnätverk, då dessa 
var viktiga arenor för projektet att nå ut till. Slutligen hjälpte annan personal på Valkansliet till i 
projektet i enskilda insatser så som på områdesdagar och andra stadsevent som gjordes inom ramen 
för projektet.  

Syftet med projektet var att på kort sikt öka valdeltagandet i det allmänna valet 2022. Syftet på lång 
sikt var att få fler personer att inse värdet av en stark demokrati och vikten av att delta i den. 
Projektet skulle arbeta för att öka medvetenheten och förtroendet för valet hos de målgrupper som 
projektet riktade sig till, och på så sätt få dessa väljare att använda sin demokratiska rättighet att 
rösta. 

Informationen som projektet ville nå ut med var bland annat hur valet går till och vilka som får 
rösta. Målet för projektgruppens kommunikation var att alltid vara opartisk, trovärdig, 
intresseväckande och tydlig.  

De insatser som bestämdes var bland annat att genomföra utbildningar om valet, delta på 
områdesdagar samt ta fram en informationskampanj. Några fler insatser utöver dessa lades även till 
under projektets gång. Insatserna baserades i mångt och mycket på hur projektsatsningen för ökat 
valdeltagande till allmänna valen 2018 samt EU-valet 2019 hade arbetat.  

 

 

   

2. Tidigare arbeten med ökat valdeltagande  
 

Valdeltagandet minskade markant i slutet på 90-talet och ökade inte förrän i det allmänna valet 
2006. Ökningen 2006 var liten och redovisades till 0,9%. Valdeltagandet har sedan dess ökat stadigt 
både i Borås och nationellt under valåren 2010, 2014 och 2018. 2018 var valdeltagandet till 
riksdagsvalet i Borås 86,4%. 

Valnämnden i Borås Stad hade under de allmänna valen 2006 och 2010 i uppdrag att arbeta med 
insatser för ett ökat valdeltagande. Gemensamt för dessa satsningar var bland annat ett fokus på 
målgruppen förstagångsväljare. Inför supervalåret 2014 beslutade Valnämnden att endast arbeta 
med att anordna och administrera val under verksamhetsåret och inte bedriva något projekt utöver 
det. Under de allmänna valet 2018 gjordes ännu en projektsatsning. Målgrupperna för 2018 års 
projektsatsning var boende i områden med lågt valdeltagande, förstagångsväljare, utrikesfödda som 
tidigare inte röstat i Sverige samt personer med funktionsnedsättning. Det genomsnittliga 
valdeltagandet i Borås ökade i 2018 års val med 1,5% i riksdagsvalet.  

Diagrammet nedan visar hur valdeltagandet sett ut i riksdagsvalet under valåren 2006-2022 i Borås 
och nationellt.  



 
(Valmyndigheten 2022) 
 

Valdeltagandet i Borås har generellt legat strax under det nationella genomsnittet. I årets val gick 
valdeltagandet ned både nationellt och i Borås. Nationellt sjönk valdeltagandet med ca 3% i 
riksdagsvalet, medan valdeltagandet i Borås sjönk med ca 5,4%.  
 
3. Arbetet med ett ökat valdeltagande  
I rubrikerna 3.1–3.3 beskrivs de tre olika målgrupperna som projektet i huvudsak riktade sig till samt 
vilka insatser som gjordes för varje målgrupp.  

Under rubrik 3.4 beskrivs de huvudsakliga insatserna som projektet arbetade med mer ingående.  

3.1 Målgruppen: områden med lågt valdeltagande  
I det allmänna valet 2018 höjdes valdeltagandet i Borås. Riktade insatser mot områden med särskilt 
lågt valdeltagande gjordes, och i de flesta områden höjdes också valdeltagandet. Trots detta visade 
2018 års valdeltaganderesultat fortfarande stora skillnader mellan olika valdistrikt. Vissa valdistrikt 
röstar i betydligt högre utsträckning än andra valdistrikt. Anledningen till att projektet har valt att 
satsa på målgruppen boende i områden med lågt valdeltagande är att det är viktigt att arbeta för att 
så många Boråsares vilja som möjligt representeras i valresultatet.  

Bilden nedan visar de 10 valdistrikt som hade högst respektive lägst valdeltagande i kommunvalet 
2018.  
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(Valmyndigheten 2022) 

De gröna staplarna visar de 10 valdistrikten i Borås med högst valdeltagande till 
kommunfullmäktigevalet 2018. De röda staplarna visar de 10 valdistrikten med lägst valdeltagande. 
Det är tydligt att det är stora skillnader mellan valdistrikten. Skillnaden mellan valdistriktet med det 
högsta valdeltagandet och valdistriktet med det lägsta valdeltagandet är 41,93%. Skillnaden år 2014 
mellan det valdistriktet med det högsta valdeltagandet och valdistriktet med det lägsta valdeltagandet 
var 41,99%. Trots att valdeltagandet ökade mellan valet 2014 och valet 2018 så bestod alltså stora 
skillnader mellan valdeltagande i olika valdistrikt.  

Det valdistrikt som hade lägst valdeltagande i det allmänna valet 2018 var Hässleholmen-Södra som 
visade ett valdeltagande på 52,71% i valet till Kommunfullmäktige. Tämta-Vänga var det valdistrikt 
som hade högst valdeltagande 2018 med ett valdeltagande 94,64% i valet till Kommunfullmäktige. 
Områden som visade ett specifikt lågt valdeltagande i det allmänna valet 2018 var Hässleholmen, 
Sjöbo, Norrby, Hulta och Kristineberg. Dessa områden är även socioekonomiskt utsatta områden. 
Det är vanligt i hela riket att valdeltagandet är särskilt lågt i socioekonomiskt utsatta områden.  

Baserat på denna statistik valde projektet för ökat valdeltagande 2022 att göra riktade satsningar mot 
områdena Hässleholmen, Sjöbo, Norrby, Hulta och Kristineberg i syfte att öka valdeltagandet och 
minska skillnaderna i valdeltagande i kommunen. 

3.1.1 Insatser  
För målgruppen boende i områden med lågt valdeltagande gjordes i huvudsak tre olika insatser: 
utbildningsinsatser, områdesdagar och andra stadsevent samt informationskampanjen.  

Nyckelpersoner som arbetar i dessa områden fick gå en utbildning om valet och valdeltagandet för 
att kunna stötta projektet i att nå ut med informationen till målgruppen. Bland annat utbildades 
mötesplatspersonal och stadsdelsvärdar som arbetar i dessa områden.  

Projektet deltog på samtliga av områdesdagarna i fokusområdena för projektet. 

Särskilda insatser för informationskampanjen gjordes för att specifikt kunna nå ut till just dessa 
områden. Den viktigaste satsningen var att ta fram informationsfoldern på både somaliska, arabiska 
och engelska utöver svenska i och med att många personer i dessa områden pratar de språken.  

För mer information om respektive insats, se rubriken 3.4.  
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3.2 Målgruppen: förstagångsväljare  
Förstagångsväljare är en av de målgrupper som enligt statistik röstar i något lägre utsträckning än 
genomsnittet, framförallt unga i socioekonomiskt utsatta områden (MUCF, 2022). Därför var 
förstagångsväljare en av fokusmålgrupperna för projektet. Förstagångsväljare var även en målgrupp 
för projektet år 2018. Förstagångsväljare är främst väljare som får rösträtt på grund av att de till det 
senaste valet blivit äldre än 18 år.  

Statistiken för valdeltagande bland förstagångsväljare i allmänna valet 2018 är hämtad från 
röstlängderna. Gruppen förstagångsväljare utgörs i statistiken av röstberättigade i åldern 18-22 år i 
Borås. I valet 2018 var valdeltagandet för förstagångsväljare 86% i riksdagen, 82% i 
kommunfullmäktige och 81,7% i regionfullmäktige. Det innebar en rejäl ökning från valet 2014, då 
valdeltagandet i målgruppen ökade med ca 7% i samtliga tre val.  

3.2.1 Insatser  
För målgruppen förstagångsväljare gjordes i huvudsak en riktad insats för just denna målgrupp, 
nämligen Skolval. I övrigt gjordes generella satsningar där målgruppen förstagångsväljare även ingick 
som målgrupp, exempelvis informationskampanjen samt olika stadsevent.  

Skolval är en nationell satsning av MUCF som även ingick som satsning för projektet och som riktar 
sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Syftet är att genomföra ett simulerat val i skolan för 
att eleverna ska bli mer insatta och benägna att rösta i det riktiga valet.  

Informationskampanjen riktade sig till samtliga målgrupper för projektet. En medveten satsning 
som gjordes för att också kunna nå gruppen förstagångsväljare var att synas på sociala medier så 
som Instagram. Kampanjmaterialet fanns även tillgängligt på stadens kommunala skolor.  

Flera av stadseventen som projektet deltog på för att informera om valet riktade sig till samtliga 
målgrupper för projektet. Projektet deltog exempelvis på samtliga Sommartorsdagar i stadsparken, 
och under dessa dagar var det många ungdomar som kom förbi då Sommartorsdagarna lockar 
många unga i staden. 

För mer information om respektive insats, se rubrik 3.4.  

 
3.3 Målgruppen: utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige  
Statistik visar att utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige generellt röstar i lägre utsträckning 
än genomsnittet. Därför var denna grupp en målgrupp för projektet 2022 och även i tidigare 
projektsatsningar för 2018. 

Väljare från denna målgrupp kan tidigare ha röstat i ett annat land med ett annat valsystem eller en 
annan demokratisk struktur. Information om valsystemet, rösträtt och sättet att rösta är centralt för 
målgruppen. I områden med lågt valdeltagande bor det många väljare som är utrikesfödda och inte 
tidigare röstat i Sverige. Målgrupperna har därför många gemensamma beröringspunkter.  

Målgruppen är svår att definiera för att kunna få fram statistik över valdeltagande. Det skulle krävas 
otroliga resurser för att kunna upprätta en helt korrekt statistik för denna målgrupp, och det har 
projektet inte haft möjlighet till. Denna målgrupp definieras därför som personer som inte har 
rösträtt i riksdagsvalet, eftersom det finns starka knytpunkter för utrikesfödda som tidigare inte har 
röstat i Sverige i relation till personer som inte är svenska medborgare. Målgruppen definierades på 
samma sätt i projektet 2018. 

Valdeltagandet för utrikesfödda i Borås som inte tidigare har röstat i Sverige var i snitt 40,9% i valen 
för kommun och region i allmänna valen 2018. Det innebar en ökning med ca 5,2% jämfört med 
valet 2014. Statistiken visar trots det att valdeltagandet är betydligt lägre i denna målgrupp jämfört 
med genomsnittet.  



3.3.1 Insatser  
För målgruppen utrikesfödda som inte tidigare har röstat i Sverige gjordes i huvudsak tre olika 
insatser: utbildningsinsatser, områdesdagar och andra stadsevent samt informationskampanjen.  

Nyckelpersoner som arbetar med denna målgrupp erbjöds gå en utbildning om valet och 
valdeltagandet för att kunna stötta projektet i att nå ut med informationen till målgruppen. Bland 
annat utbildades SFI-lärare och lärare från Borås Folkhögskola som i stor utsträckning arbetar med 
denna målgrupp. De utbildningsinsatser som gjordes för att öka valdeltagandet i 
fokusbostadsområdena innebar delvis också en satsning för denna målgrupp, i och med att många 
utrikesfödda bor i dessa områden.  

Särskilda insatser för informationskampanjen gjordes för att specifikt kunna nå ut till personer som 
tidigare inte har röstat i Sverige. Det var viktigt för projektet att informationen var kortfattad, tydlig 
och lättillgänglig för att den skulle vara lätt för de flesta att kunna ta till sig oavsett om man var 
insatt i Sveriges valsystem eller inte. Informationsfoldern togs också fram på både somaliska, 
arabiska och engelska utöver svenska i och med att många personer som är nya i Sverige pratar 
dessa språk.  

För mer information om respektive insats, se rubriken 3.4.  

 

3.4 Insatser för projektet 
Nedan beskrivs de insatser som projektet i huvudsak arbetade med. Insatserna har redan nämnts 
ovan under punkt 3.1-3.3, men nedan beskrivs de mer ingående. Flera av insatserna riktade sig till 
mer än en målgrupp för projektet.  

  
3.4.1 Utbildningsinsatser 
Satsningen på utbildningsinsatser gjordes främst som en insats för målgrupperna boende i områden 
med lågt valdeltagande samt utrikesfödda som inte tidigare röstat i Sverige.  

Utbildningsinsatserna riktade sig till personal inom organisationen Borås Stad, annan personal i 
staden samt engagerade inom civilsamhället som ofta möter målgrupperna i sin verksamhet. Syftet 
med utbildningsinsatserna var att personerna skulle kunna ta med sig kunskapen om val och 
valdeltagande ut i sina verksamheter för att hjälpa projektet att sprida informationen till 
målgrupperna och på så vis öka valdeltagandet. Genom att utbilda nyckelpersoner som ofta möter 
målgrupperna i sin vardag fanns möjlighet att nå ut till fler än vad endast projektgruppen själva hade 
haft möjlighet till.  

Utbildningen innehöll dels grundläggande information om valet, exempelvis hur det svenska 
valsystemet fungerar, hur man gör när man röstar och vem som har rösträtt. Den innehöll även 
information om hur valdeltagandet ser ut samt varför det är viktigt att arbeta för att öka 
valdeltagandet.  

De målgrupper som utbildades var bland annat: mötesplatspersonal, stadsdelsvärdar, SFI-lärare, 
lärare från Borås Folkhögskola samt engagerade i föreningar.  

Totalt hölls 5 utbildningstillfällen. Dessa utbildningstillfällen hölls: 

• 4 april: Blandad målgrupp. Hölls digitalt via Teams.  
• 19 april: Blandad målgrupp. Hölls på Hultahuset.  
• 8 juni: Stadsdelsvärdar. Hölls på Kulturhuset. 
• 23 juni: SFI-lärare. Hölls digitalt via Teams. 
• 7 augusti: Folkhögskolelärare. Hölls på Borås Folkhögskola.  

Tre utbildningstillfällen utöver dessa ovan nämnda fick tyvärr ställas in på grund av för få 
anmälningar. Anmälningarna till dessa utbildningstillfällen skickades ut via Fritids- och 



Folkhälsoförvaltningens olika områdesnätverk. Å andra sidan adderades tre nya utbildningstillfällen, 
nämligen de för stadsdelsvärdar, SFI-lärare och Borås Folkhögskola. Dessa utbildningstillfällen 
skapades genom att projektsamordnaren kontaktade respektive personalgrupp och bad om att få 
hålla utbildningen.  

3.4.2 områdesdagar och andra stadsevent 
Projektsatsningarna på områdesdagar och andra stadsevent gjordes dels som en satsning för samtliga 
målgrupper i projektet, och dels som en generell satsning för alla boråsare. Detta eftersom att många 
av stadseventen riktade sig till alla boråsare. Satsningen på just områdesdagarna var dock främst en 
satsning för att nå boende i områden med lågt valdeltagande samt utrikesfödda som inte tidigare 
röstat i Sverige.  

I Borås anordnas årligen dagar för vissa bostadsområden, så kallade områdesdagar. Projektet deltog i 
huvudsak på dagarna för de områden som hade lågt valdeltagande. Under områdesdagarna hade 
projektgruppen ett informationsbord och delade ut material såsom ballonger och 
informationsfolders samtidigt som informationskampanjens posters och roll-ups visades upp. 
Projektgruppen svarade även på frågor om rösträtt, sätt att rösta och andra generella valfrågor.  

Projektet deltog på dessa områdesdagar: 

• 7 maj: Kristinebergsdagen 
• 21 maj: Hej Hulta 
• 27-28 maj: Hässlefesten 
• 27 augusti: Norrbydagen 
• 3 september: Sjöbodagen 
• 10 september: Götadagen 

 
Samtliga dagar utöver Götadagen var för områden som projektet gjorde riktade satsningar för. 
Utöver dessa områdesdagar deltog projektet även på Götadagen den 10 september som en sista 
insats för projektet dagen innan valdagen.  

 
Projektet deltog utöver detta även på ett ”Mingla med politiker-event” på Norrbyhuset den 23 
augusti. Detta event arrangerades av Borås tidning samt Borås bibliotek. Syftet med eventet var att 
Norrbyborna skulle få chans att träffa kommunpolitiker från respektive parti i kommunfullmäktige 
och kunna ställa frågor om partiernas politik. Projektet deltog på eventet för att kunna svara på 
generella frågor om valet.  

 
Projektet deltog även på 5 andra stadsevent utöver områdesdagarna, nämligen dessa: 

• 6 juni: nationaldagen i Stadsparken 
• 30 juni, 7 juli, 14 juli, 21 juli: Sommartorsdagarna i Stadsparken 

 
Dessa stadsevent var inte specifikt riktade till någon särskild målgrupp för projektet, utan 
genomfördes i huvudsak i syfte att öka valdeltagandet generellt i staden. Under dessa stadsevent 
mötte projektgruppen dock många personer ur de målgrupper projektet specifikt arbetade mot 
ändå. 
 

3.4.3 Informationskampanj 
Informationskampanjen riktade sig till samtliga målgrupper för projektet, samt generellt till alla 
Boråsare.  

Informationskampanjen togs fram av projektgruppen i samarbete med reklambyrån Brainforest. 
Syftet med kampanjen var att informera om valet runtom i staden i syfte att öka valdeltagandet.  

Kampanjen fokuserade på budskapen att man kunde ”Ta hand om demokratin”, ”Stärk 
demokratin”, ”Skydda demokratin” eller ”Hylla demokratin” genom att rösta i valet. För mer 
information om hur kampanjen såg ut, se bilaga 1.  



Nedan följer exempel på kampanjmaterial som togs fram: 

• Informationsfolders 
• Kampanjaffischer 
• Eurosize 
• Pins  
• Ballonger 
• Roll-ups 
• Beachflaggor  
• Informationsfilm 

 
Nedan följer exempel på plattformar som kampanjen syntes i: 

• mötesplatser  
• andra offentliga lokaler som exempelvis skolor, bibliotek, badhus 
• sociala medier 
• affischeringsplatser runt om i staden 
• Borås Tidning 
• Bussreklam 
• Kassareklam  
• utomhusbio 

 
Mycket av kampanjmaterialet användes under områdesdagarna och andra stadsevent. Då användes 
exempelvis affischer, informationsfolders på 4 olika språk, beachflaggor, pins och ballonger.  

 
Samtliga mötesplatser i fokusområdena för projektet hade tillgång till mycket av kampanjmaterialet 
så som affischer, roll-ups samt informationsfolders på olika språk. Mötesplatserna fick även en 
varsin valurna, valbås, blanka valsedlar samt valkuvert för att kunna visa mötesplatsernas besökare 
hur det går till att rösta. 

 
Kampanjen syntes på flera olika sätt i Borås Stads olika mediekanaler, exempelvis Facebook, 
Instagram och Borås Stads valhemsida www.boras.se/val.  

 
Den största satsningen för kampanjen rent ekonomiskt var informationsfilmen. Filmen innehöll 
kortfattad information om valet och riktade sig till alla boråsare. Filmen gjordes i en lång version på 
ca 1 minut och 30 sekunder, samt i en kort version på ca 10 sekunder. Syftet med den långa 
versionen var bland annat att kunna visa filmen i olika sammanhang i syfte att sprida information till 
olika målgrupper, exempelvis för elever, mötesplatsbesökare eller SFI-studenter. Den långa 
versionen visades på utomhusbio som arrangerades under 4 fredagar som en del av eventet 
Sommartorsdagarna Weekend. Varje fredag visades 2 filmer, en barnfilm och en vuxenfilm, och 
valinformationsfilmen visades innan varje film, alltså totalt 8 gånger. Kortversionen togs fram bland 
annat i syfte att kunna visas i sociala medier samt i kassareklam.  
 
 
3.4.4 Skolval 
Satsningen Skolval riktade sig endast till målgruppen förstagångsväljare.  

Skolval är en nationell satsning som arrangeras av Myndigheten för Ungdoms- och 
Civilsamhällesfrågor, MUCF. Skolval är ett simulerat val på högstadie- och gymnasieskolor runt om 
i landet. MUCF bistår med information samt delvis material till de skolor som anmäler sig till 
Skolval. MUCF har gjort studier som visar att de förstagångsväljare som deltagit i Skolval under sin 
skolgång är mer benägna att sedan rösta i det riktiga valet när de har uppnått rösträttsålder.  

Projektet fokuserade på att få så många skolor som möjligt i Borås att anmäla sig till Skolval 2022. 
Projektsamordnaren kontaktade samtliga högstadieskolor och gymnasieskolor i staden med 
information om Skolval, en uppmaning att anmäla sin skola samt erbjöd stöd om det fanns frågor 

http://www.boras.se/val


eller om de behövde hjälp med något. När skolvalen sedan väl skulle genomföras på de anmälda 
skolorna så hjälpte projektsamordnaren till att bistå med valbås till de skolor som behövde låna det 
från Valkansliet, då valbås inte ingick i det material som MUCF skickade ut.  

Skolval är en satsning på både lång och kort sikt inom projektet. En del av de elever som deltog i 
årets Skolval hade också möjlighet att rösta i det riktiga valet då de var över 18 år, men många elever 
som deltog i årets Skolval är yngre. Det är därav också en satsning som förhoppningsvis ger resultat 
även på sikt.  

 

4 Resultat och tolkning  
I valet 2022 gick valdeltagandet ned i Borås i samtliga tre val riksdag, kommun och region.  

I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i respektive val från 2014-2022, samt skillnaden i 
valdeltagandet i procentenheter mellan år 2018 och 2022.  

 

 

Valdeltagande Borås  Riksdag  Kommun  Region  
Allmänna valet 2014  84,9 %  82,1 %  81,8 %  
Allmänna valet 2018  86,4 %  83,4 %  82,9 %  
Allmänna valet 2022 81% 78,5% Finns ej 

kommer 
maj 2023 

Skillnad mellan år 2018 och år 2022 -5,4% -4,9% Finns ej, 
kommer 
maj 2023 

(Valmyndigheten, 2022) 

I valet till Riksdagen sänktes valdeltagandet med 5,4%, medan den nationella sänkningen var på ca 
3%, i jämförelse med föregående val 2018. 

I valet till Kommunfullmäktige sänktes valdeltagandet med 4,9%, medan den nationella sänkningen 
var på 3,5 % i jämförelse med föregående val 2018.  

I valet till Regionfullmäktige uppdateras statistiken för detta i maj 2023 gällande valdeltagandet. Den 
nationella sänkningen var på 3,5 procentenheter och valdeltagandet blev 80,2%.   

Sammanfattningsvis har alltså valdeltagandet sänkts både nationellt sett och kommunalt sett i Borås 
Stad. Dock är sänkningen något större i Borås Stad jämfört med rikssnittet. I riksdagsvalet sänktes 
valdeltagandet ca 2,4% mer i Borås jämfört med den nationella sänkningen.  

 

4.1 Områden med lågt valdeltagande  
Områdena Hässleholmen, Norrby, Sjöbo, Kristineberg och Hulta har sedan tidigare visat ett lågt 
valdeltagande och är även områden som är socioekonomiskt utsatta, därför var dessa områden 
fokusområden för projektet. Även tidigare projekt från allmänna valen 2018 samt EU-valet 2019 har 
satsat extra på att öka valdeltagandet i dessa fokusområden. En del av valdistrikten har ändrats 
sedan föregående val, i sådana fall redogörs det för nedan.  

Områdena redogörs var för sig i nedanstående rubriker. Analys av resultatet finns under punkt 4.1.6.  



4.1.1 Området Norrby  
I området Norrby ingår valdistrikten Norrby Billdalsgatan, Norrby Norra och Norrby Södra. 
Valdistrikten har ändrats sedan valet 2018, då hette valdistrikten Norrby Östra, Norrby Södra och 
Norrby Norra. Valdistrikten motsvarar dock ungefär samma område i de båda valen.  

I tabellen nedan syns antalet röstberättigade samt valdeltagandet i samtliga valdistrikt i Norrby i de 
allmänna valen 2022. Det finns ingen betydande skillnad i röstberättigade och valdeltagande mellan 
de olika distrikten. 

 
Valdistrikt 
Norrby 

Röstberättigade 
Riksdag  

Valdeltagande 
riksdag 

Röstberättigade 
Kommun & 
Region  

Valdeltagande 
Region 

Valdeltagande 
Kommun 

Norrby 
Billdalsgatan 

872 56,19% 1096 52,92%  54,47% 

Norrby 
Norra 

820 57,93% 926 57,88% 58,32% 

Norrby 
Södra  

708 62,15% 880 55,34% 55,68% 

Totalt 2400 58,8% (snitt) 2902 55,4% (snitt) 56,15% (snitt) 
            (Valmyndigheten, 2022) 

I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i det allmänna valet 2014, 2018 samt 2022 för hela området 
Norrby.  

 
Valdeltagande Norrby  Riksdag  Kommun Region  
Allmänna valet 2014  66,8 %  65,3 %  65 %  
Allmänna valet 2018  72,9 %  69,1 %  68,3 %  
Allmänna valet 2022 58,76% 56,15% 55,4% 

 

Valdeltagandet har sänkts i samtliga val mellan år 2018 och år 2022. I riksdagen sänktes 
valdeltagandet med 14%, i kommunen med 13% och i region med 13%.  

4.1.2 Området Hässleholmen  
I området Hässleholmen ingår valdistrikten Hässleholmen-Distansgatan, Hässleholmen-
Tunnlandsgatan och Hässleholmen-Våglängdsgatan. Valdistrikten har ändrats sedan allmänna valen 
2018, då hette valdistrikten Hässleholmen Södra, Hässleholmen Västra, Hässleholmen Östra och 
Hässleholmen-Brämhult. Valdistrikten motsvarar dock ungefär samma område i de båda valen. 

I tabellen nedan syns antalet röstberättigade samt valdeltagande i samtliga valdistrikt i Hässleholmen. 
Valdeltagandet i valdistriktet  

 
Valdistrikt 
Hässleholmen 

Röstberättigade 
Riksdag  

Valdeltagande 
riksdag 

Röstberättigade 
Kommun & 
Region  

Valdeltagande 
Region 

Valdeltagande 
Kommun 

Hässleholmen- 
Distansgatan 

788 51,78% 1212 41,83% 41,91% 

Hässleholmen- 
Tunnlandsgatan 

956 51,78% 1281 45,51% 45,67% 

Hässleholmen- 
Våglängdsgatan 

848 50,47% 1133 46,87% 47,04% 

Totalt 2592 51,34% 
(snitt) 

3626 44,74% (snitt) 44,87% (snitt) 

         (Valmyndigheten, 2022) 



I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i det allmänna valet 2014, 2018 samt 2022 för hela området 
Hässleholmen.  

 
Valdeltagande Hässleholmen  Riksdag  Kommun  Region  
Allmänna valet 2014  66,7 %  61,7 %  61,3 %  
Allmänna valet 2018  66,7 %  63,7 %  63,3 %  
Allmänna valet 2022 51,34%   44,87%    44,74% 

  

Valdeltagandet har sänkts i samtliga val mellan år 2018 och år 2022. I riksdagen sänktes 
valdeltagandet med 15,36%, i kommunen med 18,83% och i regionen med 18,56%.  

4.1.3 Området Sjöbo  
I området Sjöbo ingår valdistrikten Sjöbo-Almenäs, Sjöbo-Björksäter, Sjöbo-Johannelund, Sjöbo-
Långesten, Sjöbo-Ryda och Sjöbo-Nolhaga. Valdistrikten har ändrats sedan valet 2018, då hette 
valdistrikten Norra Sjöbo Nordvästra, Norra Sjöbo Nordöstra, Norra Sjöbo Sydvästra, Norra Sjöbo 
Sydöstra, Sjöbo Södra och Sjöbo Ryda. Valdistrikten motsvarar dock ungefär samma område i de 
båda valen. 

I tabellen nedan syns antalet röstberättigade samt valdeltagandet i samtliga valdistrikt i Sjöbo i de 
allmänna valen 2022. Valdeltagandet ser något olika ut i de olika valdistrikten, då Sjöbo-Björksäter 
och Sjöbo-Ryda har ett något högre valdeltagande.  

 

Valdistrikt 
Sjöbo 

Röstberättigade 
Riksdag  

Valdeltagande 
riksdag 

Röstberättigade 
Kommun & 
Region  

Valdeltagande 
Region 

Valdeltagande 
Kommun 

Sjöbo- 
Almenäs 

976 69,77% 1049 67,3% 66,83%  

Sjöbo-  
Björksäter 

921 73,29% 993 70,19% 70,09%  

Sjöbo- 
Johannelund 

760 65% 867 59,28% 58,71% 

Sjöbo- 
Långesten 

1019 67,71% 1160 62,07% 61,81% 

Sjöbo- 
Nolhaga 

845 64,85% 956 58,89% 58,79% 

Sjöbo- 
Ryda 

1052 72,34% 1112 68,44% 68,71% 

Totalt 5573 68,8% (snitt) 6137 64,4% (snitt) 64,1% (snitt) 
            (Valmyndigheten, 2022) 

I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i det allmänna valet 2014, 2018 samt 2022 för hela området 
Sjöbo.  

 
Valdeltagande Sjöbo  Riksdag  Kommun  Region  
Allmänna valet 2014  76,1 %  72,2 %  72,1 %  
Allmänna valet 2018  76,6 %  73,1 %  72,6 %  
Allmänna valet 2022 68,8% 64,1%  64,4% 

  

Valdeltagandet har sänkts i samtliga val mellan år 2018 och år 2022. I riksdagen sänktes 
valdeltagandet med 7,8%, i kommunen med 9% och i regionen med 8,2%.  



4.1.4 Området Hulta  
I området Hulta ingår valdistrikten Hulta Västra och Hulta Östra. Valdistrikten har ändrats sedan 
valet 2018, då hette valdistrikten Hulta Västra, Hulta Östra och Hulta Sörmarken. Valdistrikten 
motsvarar dock ungefär samma område i de båda valen på grund av sammanslagning. 

I tabellen nedan syns antalet röstberättigade samt valdeltagandet i samtliga valdistrikt i Hulta i de 
allmänna valen 2022. Valdeltagandet är högre i valdistriktet Hulta Västra jämfört med Hulta Östra.  

 

Valdistrikt  
Hulta 

Röstberättigade 
Riksdag  

Valdeltagande 
riksdag 

Röstberättigade 
Kommun & 
Region  

Valdeltagande 
Region 

Valdeltagande 
Kommun 

Hulta- 
Västra 

1253 77,33% 1320 75,23% 75,15% 

Hulta- Östra 1129 65,01% 1394 58,61% 59,40% 
Totalt 2382 71,2% (snitt) 2714 66,9% 67,3% 

            (Valmyndigheten, 2022)  

I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i det allmänna valet 2014, 2018 samt 2022 för hela området 
Hulta.  

 
Valdeltagande Hulta  Riksdag  Kommun  Region 
Allmänna valet 2014  79,1 %  78,1 %  77,9 %  
Allmänna valet 2018  79,3 %  77,4 %  76,8 %  
Allmänna valet 2022 71,2%    67,3%     66,9% 

  

Valdeltagandet har sänkts i samtliga val mellan år 2018 och år 2022. I riksdagen sänktes 
valdeltagandet med 8,1%, i kommunen med 10,1% och i regionen med 9.9%.  

 

4.1.5 Området Kristineberg 
I området Kristineberg ingår endast ett valdistrikt, Kristineberg. Valdistriktet har inte ändrats sedan 
valet 2018. Valdistriktet som hette Kristineberg år 2014 motsvarar dock inte samma område och är 
därför inte med i jämförelsen då detta hade blivit missvisande.   

I tabellen nedan syns antalet röstberättigade samt valdeltagandet i området och valdistriktet 
Kristineberg i de allmänna valen 2022.  

 

Valdistrikt  
Kristineberg 

Röstberättigade 
Riksdag  

Valdeltagande 
riksdag 

Röstberättigade 
Kommun & 
Region  

Valdeltagande 
Region 

Valdeltagande 
Kommun 

Kristineberg 1012 62,06% 1221 55,61% 55,77% 
            (Valmyndigheten, 2022) 

I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i det allmänna valet 2018 samt 2022 för hela området 
Kristineberg. I och med att det inte finns något motsvarande valdistrikt för år 2014 så finns det inte 
statistik från det valet.  
 

Valdeltagande Kristineberg Riksdag  Kommun  Region 
Allmänna valet 2018  71,12% 63,96% 63,47% 
Allmänna valet 2022 62,06%    55,77%     55,61% 

 



Valdeltagandet har sänkts i samtliga val mellan år 2018 och år 2022. I riksdagen sänktes 
valdeltagandet med 9%, i kommunen med 8,2% och i regionen med 7,9%.  

4.1.6 Analys av valdeltagande i samtliga områden 
De valdistrikt som har lägst valdeltagande i hela kommunen finns i området Hässleholmen. 
Valdistriktet Hässleholmen Våglängdsgatan har lägst valdeltagande i riksdagsvalet i hela kommunen, 
medan valdistriktet Hässleholmen-Distansgatan har lägst valdeltagande i kommunvalet och 
regionvalet.  

Områdena Hässleholmen och Norrby har lägst valdeltagande av de fem fokusområdena som 
projektet arbetade med. Valdeltagandet i dessa områden ligger någonstans mellan 53,8% till 59,4% 
oavsett val och valdistrikt. Även området Kristineberg har ett mycket lågt valdeltagande, mellan 
55,6% till 62% i samtliga val.  

Av dessa områden har Hulta och Sjöbo högst valdeltagande. Valdeltagandet i området Hulta ligger 
mellan 66,9% till 71,2% beroende på val. Valdeltagandet i området Sjöbo är något lägre, mellan 
64,1% till 68,8% beroende på val.  

Den största nedgången i valdeltagande skedde i området Norrby. Där sänktes valdeltagandet i snitt 
med 13-14% i samtliga val jämfört med 2018. 

Sammanfattningsvis har valdeltagandet sänkts i samtliga av dessa områden jämfört med 2018. 
Valdeltagandet sänktes mellan 7-14% i samtliga val i samtliga områden.  

Denna nedgång i valdeltagandet jämfört med 2018 kan delvis förklaras av en generell nedgång, både 
nationellt och i Borås Stad som helhet. I hela riket sänktes valdeltagandet med ca 3%, och i Borås 
kommun med ca 5,4%. I dessa fem fokusområden för projektet har dock valdeltagandet sänkts mer 
än både det nationella och det kommunala snittet.  

För vidare analys av resultatet, se punkt 5. 

 

4.2 Förstagångsväljare  
Statistik för målgruppen förstagångsväljare fanns inte tillgänglig under tidsperioden som denna 
projektrapport skrevs. Statistiken kommer att finnas tillgänglig hos SCB, Statistiska Centralbyrån, 
maj 2023. Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF, har i tidigare val gjort en 
nationell rapport om förstagångsväljares valdeltagande. Det är möjligt att en sådan rapport görs även 
för valet 2022 och att informationen i den även kan vara applicerbar på Borås Stads 
förstagångsväljare.  

 

4.2.1 Skolval 
En satsning inom projektet som riktade sig specifikt till målgruppen förstagångsväljare var 
satsningen på Skolval. Skolval är ett nationellt arrangemang av Myndigheten för Ungdoms- och 
Civilsamhällesfrågor, MUCF. Projektet arbetade dock lokalt med Skolval genom att få så många 
skolor som möjligt i kommunen att delta, samt bistod delvis med material för att kunna genomföra 
skolvalen. För mer information om Skolval, se punkt 3.4.4. 

I tabellen nedan redogörs antalet skolor som deltog i Skolval år 2018 i Borås Stad. 

Högstadieskolor Skolval 2018 Gymnasieskolor Skolval 2018 
Borås Kristna Skola Almåsgymnasiet 
Dalsjöskolan Björkängsgymnasiet 
Daltorpskolan Bäckängsgymnasiet 
Engelbrektskolan Drottning Blankas gymnasieskola Borås 
Erikslundskolan Sven Erikssongymnasiet 
Fristadskolan Viskastrandsgymnasiet 



Internationella Engelska skolan Borås  
Kunskapsskolan Borås  
Sandgärdsskolan  
Särlaskolan  
Viskaforsskolan  
Totalt antal högstadieskolor: 11 Totalt antal gymnasieskolor: 6 

                   (MUCF 2018) 

I tabellen nedan redogörs antalet skolor som deltog i Skolval år 2022 i Borås Stad. 

Högstadieskolor Gymnasieskolor 
Björkhöjdsskolan Almåsgymnasiet 
Borås Kristna Skola Bergslenagymnasiet 
Dalsjöskolan Bäckängsgymnasiet 
Daltorpskolan Drottning Blankas Gymnasieskola Borås 
Engelbrektskolan Realgymnasiet i Borås 
Erikslundskolan Sven Eriksonsgymnasiet 
Internationella Engelska skolan Borås Viskastrandsgymnasiet 
Kunskapsskolan Borås  
Malmen Montessori Borås  
Sandgärdskolan  
Särlaskolan  
Viskaforsskolan  
Totalt antal högstadieskolor: 12 Totalt antal gymnasieskolor: 7 
(MUCF 2022). Utöver dessa 19 skolor deltog även Borås Folkhögskola. Skolval riktar sig i huvudsak inte till 
folkhögskolor men de fick tillåtelse av MUCF att anmäla sig ändå till årets Skolval.  

Antalet skolor som deltog i Skolval 2022 i Borås Stad ökade något. År 2018 deltog 17 skolor totalt, 
och år 2022 deltog 20 skolor inklusive Borås Folkhögskola. En möjlig anledning till ökningen är att 
projektsamordnaren kontaktade samtliga högstadie- och gymnasieskolor i staden i maj 2022 och 
uppmanade dem att anmäla sig samt erbjöd stöd.  

I Borås Stad finns ca 11 kommunala högstadieskolor, 4 privata högstadieskolor, 6 kommunala 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, och 5 privata gymnasieskolor (Skolkollen 2022). Totalt finns 
26 skolor som kan delta i Skolval. 19 av dessa 26 skolor deltog år 2022, alltså ca 73%. Utöver dessa 
skolor deltog även Borås Folkhögskola då ett undantag gjordes för dem i årets Skolval.  

 

Bilden nedan visar valresultatet samt valdeltagandet i Skolval 2022 i Borås. 



 
(MUCF 2022)  

Bilden nedan visar valresultatet samt valdeltagandet i Skolval 2022 i hela Sverige. 

 
(MUCF 2022) 

Valdeltagandet i Skolval 2022 i Borås var 75,6% medan valdeltagandet i Skolval 2022 i hela Sverige 
var 77,9%. Det är dock svårt att uttala sig kring valdeltagandet i Skolval, i och med att varje skola 
själva väljer vilket tillvägagångssätt de vill ha. Vissa lärare gör valdeltagandet obligatoriskt genom att 
ta med sina klasser till skolans vallokal för att rösta, medan andra bara informerar om öppettiderna 
för vallokalen för respektive klass och sedan är det elevens eget ansvar att gå och rösta.  

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor menar att det finns belägg för att 
förstagångsväljare som deltagit i Skolval under sin skolgång är mer benägna att sedan rösta i de 



allmänna valen. Det är dock inte möjligt att säga vilken effekt Skolval har haft specifikt på Borås 
Stads förstagångsväljare i årets val då ingen sådan undersökning har genomförts. Skolval är som 
tidigare nämnt både en långsiktig och en kortsiktig satsning. En del av eleverna som deltog i Skolval 
i år var också röstberättigade i det allmänna valet, men de flesta var det inte i och med att de ännu är 
för unga. Därav är Skolval också en långsiktig satsning för framtida val.  

 

4.3 Utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige  
Statistik för målgruppen utrikesfödda som inte tidigare röstat i Sverige fanns inte tillgänglig under 
tidsperioden som denna projektrapport skrevs. Statistiken kommer att finnas tillgänglig hos SCB, 
Statistiska Centralbyrån, troligtvis först våren 2023. Denna målgrupp har i tidigare projektrapporter 
definierats som väljare som endast har rösträtt i kommun och region, då det finns starka 
knytpunkter mellan dessa väljare och väljare som inte tidigare röstat i Sverige. För att kunna jämföra 
statistik för denna målgrupp i valet 2022 med statistik från tidigare projektrapporter är det alltså den 
definitionen som bör användas.  

5. Analys  
Det generella valdeltagandet i Borås Stad i allmänna valen 2022 sänktes dessvärre jämfört med 
valdeltagandet i allmänna valen 2018. Valdeltagandet sänktes även i målgruppen för projektet: 
boende i områden där valdeltagandet är lågt.  

Det är mycket svårt att analysera varför resultatet har blivit som det har blivit. Projektgruppen har 
dock kommit fram till tre huvudsakliga analysspår som redogörs för nedan.  

5.1 En nationell samhällseffekt 
Att valdeltagandet gått ned år 2022 jämfört med valet 2018 är inte unikt för Borås. Valdeltagandet 
gick dels ned generellt på nationell nivå i riksdagsvalet med ca 3%. I Borås gick valdeltagandet ned 
med ca 5,4% i riksdagsvalet. En ännu större nedgång skedde dock i fokusbostadsområdena för 
projektet, nämligen Hässleholmen, Norrby, Sjöbo, Hulta och Kristineberg. Dessa områden är 
socioekonomiskt utsatta områden och brukar generellt ha ett lägre valdeltagande än genomsnittet. 
Att valdeltagandet gick ner i socioekonomiskt utsatta områden i valet 2022 är inte heller något unikt 
för Borås. Många andra kommuner har precis som Borås haft projekt för att öka valdeltagandet i 
områden med lågt valdeltagande, men trots det har valdeltagandet gått ned. Denna trend går att se i 
exempelvis Falun (Forsell 2022), Göteborg (Lundgren 2022, Wennerholm 2022), Norrköping 
(Norrköping 2022, Foric 2022), Gävle (Jonsson 2022), Botkyrka (Tingstedt 2022), Södertälje 
(Södertälje Kommun 2022, Nilsonne 2022) och Haparanda (Haupt 2022).  

Alla dessa städer och kommuner har haft projektsatsningar för att öka valdeltagandet i dessa 
områden år 2022, men trots det har valdeltagandet istället sänkts. Dessa städer och kommuner har 
arbetat på olika sätt i sina projekt för att öka valdeltagandet, och arbetssätten har både delvis liknat 
och delvis skilt sig från Borås Stads projektsatsning, men effekterna är ändå liknande i och med att 
en sänkning skett i samtliga kommuner.   

Sammanfattningsvis är alltså sänkningen i valdeltagande i Borås år 2022 inte något unikt. 
Sänkningen i valdeltagande är extra tydlig i socioekonomiskt utsatta områden både i Borås och i 
många andra delar av landet, trots att både Borås och andra kommuner haft projektsatsningar för att 
öka valdeltagandet. Detta gör det mycket svårt att veta på vilket sätt Borås Stads projektsatsning har 
påverkat eller inte påverkat resultatet i valdeltagande, eftersom resultatet verkar vara del av en 
nationell samhällseffekt som når utanför ramarna för Borås Stads egen projektsatsning. 
Förhoppningsvis kommer det så småningom att komma nationella valanalyser på varför 
valdeltagandet har sänkts, och dessa analyser kommer då troligtvis även att kunna appliceras på 
Borås. När denna rapport skrivs har det ännu inte hunnit komma några nationella valanalyser. 

5.2 Minskad möjlighet till kontinuerligt demokratiarbete 
Under mellanvalsperioden 2018 till 2022 har det funnits en minskad möjlighet till att genomföra det 
kontinuerliga demokratiarbete som alltid behövs även när det inte är valår. Denna mellanvalsperiod 



präglades till stor del av covid-19-pandemin. Sveriges pandemiriktlinjer krävde bland annat att vi 
skulle hålla avstånd till varandra, jobba hemifrån i den mån det var möjligt och undvika stora 
folksamlingar. Detta innebar alltså en minskad möjlighet för människor att mötas. Det i sin tur 
gjorde det betydligt svårare att genomföra demokratifrämjande insatser i staden som det annars 
finns möjlighet till när det inte råder en pandemi. Allt ifrån föreningar, mötesplatser och olika typer 
av stadsevent fick antingen ställa in sin verksamhet eller genomföra den på ett annorlunda sätt, 
vilket ledde till en minskad möjlighet för människor att delta i gemensamma aktiviteter.  

Projektgruppens analys är att den minskade möjligheten till kontinuerligt demokratiarbete under 
mellanvalsperioden troligen kan ha påverkat valdeltagandet negativt. Effekterna av att inte kunna 
delta i samhället på samma sätt som vanligt blir extra allvarliga i just målgrupper där valdeltagandet 
redan är lågt. Nedan följer ett exempel. 

I socioekonomiskt utsatta områden bor många människor som av en eller annan anledning redan 
inte känner sig som en del av det svenska samhället, till exempel för att de är nya i Sverige. Det är då 
extra viktigt att det finns mötesplatser, evenemang, föreningar med mera som dessa människor kan 
delta i för att få ett sammanhang, få kunskap och få känna sig som en del av samhället. Under 
pandemin stängde stora delar av samhället ner, och möjligheterna att till exempel delta på aktiviteter 
där man får lära sig mer om hur Sveriges demokrati fungerar minskade. Detta påverkade troligen 
valdeltagandet negativt, då fler människor än tidigare val saknade den kunskap eller vilja som krävs 
för att gå och rösta. Projektgruppen anser att det är viktigt att upprätthålla ett kontinuerligt 
demokratiarbete även under mellanvalsperioder för att främja viljan att använda sin rösträtt, och 
detta är troligtvis extra viktigt i de målgrupper där valdeltagandet redan är lågt.  

5.3 Skillnader i projektet 2022 jämfört med projektet 2018 
I allmänna valen 2018 ökade det generella valdeltagandet i Borås med 1,5% i riksdagsvalet. 
Valdeltagandet ökade även som helhet i målgrupperna för 2018 års projektsatsning för ökat 
valdeltagande. Projektrapporten 2018 beskriver att det är troligt att projektet påverkade 
valdeltagandet positivt. År 2022 lyckades dock inte projektet med att fortsätta öka valdeltagandet. 
Flera troliga anledningar till det har redan lyfts ovan, exempelvis att resultatet i Borås är en del av en 
generell samhällseffekt samt att det under mellanvalsperioden har varit minskade möjligheter till 
kontinuerligt demokratiarbete. Flera troliga anledningar till det sänkta valdeltagandet står alltså 
utanför projektsatsningens ramar. Ännu ett analysspår från projektgruppen handlar dock mer 
specifikt om skillnader i projektet 2022 jämfört med 2018, och att även det kan ha bidragit till att 
projektet inte nådde ut lika mycket år 2022 jämfört med 2018.  

Nedan följer en tabell för att tydliggöra de främsta skillnaderna i projektsatsningen för ökat 
valdeltagande under 2018 jämfört med 2022.  

Projektet 2018 Projektet 2022 
Heltidsanställd projektsamordnare (100%) Deltidsanställd projektsamordnare (50%) 
Tidsperiod: februari 2018- februari 2019 Tidsperiod: maj 2022- oktober 2022 
Budget: 1 miljon Budget: 650 000 
18 valambassadörer 0 valambassadörer 
2 valinformatörer 0 valinformatörer 

 

Tabellen ovan tydliggör att projektet år 2022 hade betydligt färre resurser än projektet 2018, både 
när det gäller tid, ekonomi och personal. Minskade resurser är en trolig anledning till att projektet 
nådde ut till boråsarna i lägre utsträckning i år jämfört med år 2018, vilket kan ha lett till att 
projektet hade en lägre inverkan på valdeltagandet.  

Projektgruppen anser att de viktigaste anledningarna till att projektet nådde ut i lägre utsträckning i 
år jämfört med 2018 är att tidsperioden var kortare samt att färre personer arbetade med projektet. 

Inför allmänna valen 2018 startade den dåvarande projektsamordnaren sin anställning i februari 
2018, ca 7,5 månader innan valdagen. Under hösten 2017 hade personen dessutom haft praktik på 
valkansliet, och delvis arbetat med projektet redan då. Inför allmänna valen 2022 startade 



projektsamordnaren sin anställning i maj 2022, ca 4,5 månader innan valdagen. Projektsamordnaren 
för 2018 arbetade heltid medan projektsamordnaren 2022 arbetade deltid. Det innebar till exempel 
att det inte fanns möjlighet att göra lika många insatser för projektet innan valet, då tiden var 
begränsad. Det fanns även begränsad tid för projektsamordnaren att skriva projektrapport efter 
valet år 2022. Mycket av den statistik som hade behövts för att göra en fullständig analys saknades 
eller fanns inte tid att ta fram innan projektsamordnarens anställning löpt ut.  

Inom ramen för projektet 2018 anställdes 18 valambassadörer vars syfte var att hjälpa till att sprida 
budskapet om att rösta. Dessa valambassadörer representerade i många fall själva någon av de 
målgrupper som projektet riktade sig till, exempelvis fanns kända profiler från de bostadsområden 
som projektet arbetade mot. Detta innebar att projektgruppen 2018 hade 18 valambassadörer som 
kunde hjälpa till att till exempel finnas på plats på mötesplatserna, delta på event inom ramen för 
projektet, synas i kampanjen med mera. I projektrapporten för 2018 är det tydligt att 
valambassadörerna var en starkt bidragande faktor till att projektet nådde ut till boråsarna.  

År 2022 anställdes dock inga valambassadörer. Anledningen var att det år 2018 visade sig att en av 
valambassadörerna var partipolitiskt engagerad trots att det i anställningskontraktet uttryckligen stod 
att det inte var accepterat. Därav beslutade Valnämnden inför projektet 2022 att det inte skulle vara 
några valambassadörer. Projektgruppen 2022 anser att det fanns flera styrkor i att ha 
valambassadörer som projektet gick miste om år 2022, bland annat att valambassadörerna var 
relaterbara för de målgrupper projektet ville nå, att det fanns fler personer som kunde hjälpa till att 
sprida budskapet samt att kampanjen blev mer personlig, synlig och minnesvärd tack vare dem. 
Samtidigt är det oerhört viktigt att projektet kan garantera en partipolitisk obundenhet då det annars 
äventyrar trovärdigheten och objektiviteten i projektet, vilket gör användandet av valambassadörer 
till en risk.  

6. Rekommendationer till framtida arbeten  
Resultatet från valet 2022 visar att valdeltagandet är lägre än på många år i Borås. Valdeltagandet 
sjönk dessutom mer i de målgrupper där valdeltagandet redan är lägre än genomsnittet. Det är 
därför rimligt att argumentera för att det är viktigare än på länge att göra riktade insatser för att 
främja valdeltagandet både i EU-valet 2024 samt i allmänna valen 2026. Det är viktigt att Borås Stad 
gör vad vi kan för att minska denna nedåtgående trend, eftersom det är viktigt för Borås Stad att 
medborgarna känner delaktighet och tillit till det demokratiska systemet.  

Framtida arbeten med ett ökat valdeltagande bör, likt tidigare projektsatsningar, utgå ifrån en 
förståelse för varför vissa grupper i samhället inte röstar. Insatserna för arbetet bör baseras på denna 
kunskap. Anledningarna till att vissa grupper inte röstar kan till exempel handla om okunskap om 
det svenska demokratiska systemet, ett ointresse för politik eller lågt förtroende för samhället. 
Eftersom valdeltagandet sänktes både i Borås och på nationellt plan, bör det vara möjligt att 
applicera framtida nationella valanalyser på Borås situation och utgå ifrån dessa analyser i framtida 
satsningar.  

Det är viktigt att kontinuerligt utifrån ett långsiktigt perspektiv arbeta med satsningar för ett ökat 
valdeltagande. För att kunna nå de personer som saknar kunskap om valet bör det genomföras 
informationsinsatser om hur valet går till som är tydliga, lättillgängliga och finns på flera språk. För 
att nå personer som har lågt förtroende och tillit till det demokratiska systemet eller saknar intresse 
för politik, så är det långsiktiga och kontinuerliga arbetet extra viktigt. Det kan exempelvis handla 
om att möta dessa personer i deras forum de redan brukar befinna sig i, exempelvis i föreningar och 
på mötesplatser, och göra demokratifrämjande insatser där även i mellanvalsperioder. När den 
demokratiska dialogen är delaktig i dessa personers vardag kontinuerligt så är det troligt att både 
deras intresse för det svenska samhället, deras kunskap om det, deras tillit till det samt deras känsla 
av delaktighet ökar, vilket i sin tur troligen kommer påverka valdeltagandet positivt. Det långsiktiga 
demokratiarbetet är extra viktigt i kommande mellanvalsperioder, både eftersom valdeltagandet gick 
ned men också för att det under mellanvalsperioden 2020-2022 inte fanns möjlighet att genomföra 
ett kontinuerligt demokratiarbete på samma sätt till följd av pandemin.  



Framtida projektsatsningar måste inte nödvändigtvis ske med Valnämnden som uppdragstagare. 
Valnämnden arbetar i huvudsak med genomförandet av valet och Valkansliets personal är redan 
hårt belastade i det arbetet. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ett kontinuerligt uppdrag att 
arbeta med demokratifrämjande insatser i Borås Stad. De har dessutom en nära kontakt med många 
av de målgrupper som har lågt valdeltagande, exempelvis genom föreningar och mötesplatser. Det 
kan därav finnas fördelar med att placera en framtida projektsatsning på Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, bland annat eftersom det ökar möjligheterna till ett kontinuerligt arbete även 
under mellanvalsperioder. Ett samarbete med Valkansliet kommer naturligtvis ändå behöva finnas i 
någon mån i och med att de har den främsta kunskapen om valets genomförande. Det finns även 
fler förvaltningar inom organisationen som skulle vara till stor fördel att ha som stöd i framtida 
projekt, exempelvis Arbetslivsförvaltningen och olika utbildningsförvaltningar.  

Framtida projekt bör starta betydligt tidigare innan valdagen än vad årets projekt gjorde. 
Projektgruppen 2022 rekommenderar minst ett år innan valdag. Detta är extra viktigt inför EU-valet 
2024 där valdeltagandet generellt är betydligt lägre än valdeltagandet i de allmänna valen. Det är 
också viktigt inför de allmänna valen 2026 i och med att valdeltagandet sänktes i allmänna valen 
2022. Återigen är dock det viktigaste att arbeta kontinuerligt med demokratifrämjande insatser 
under hela mellanvalsperioden. Det är även en fördel för framtida projekt om det finns mer tid att 
för att skriva rapport efter valet, främst för att det ska finnas möjlighet att ta fram all statistik som 
behövs.  

Projektgruppen rekommenderar att framtida projektsatsningar för ett ökat valdeltagande har fler 
personer som arbetar med projektet än vad det var år 2022. I tidigare projektsatsningar, bland annat 
år 2018, fanns valambassadörer. Fördelarna med valambassadörer var bland annat att fler personer 
kunde hjälpa till att sprida budskapet om att rösta, de gjorde kampanjen mer personlig och synlig 
samt att de var relaterbara för målgrupperna som projektet riktade sig till. Det finns mycket goda 
anledningar till att Valnämnden beslutade att inte ha valambassadörer år 2022. Projektgruppen 
rekommenderar dock att se över möjligheterna till att arbeta med någon form av 
demokratiambassadörer eller liknande till nästkommande val, även om det sker på ett annat sätt än 
tidigare för att kunna tillgodose projektets objektivitet, legitimitet och partiobundenhet.  

Sammanfattningsvis anser projektgruppen för år 2022 att det är viktigare än på länge att Borås Stad 
fortsätter arbeta med insatser för att öka valdeltagandet inför nästkommande val.  

 

  7. Slutsatser  
Borås Stad hade ett projekt för att öka valdeltagandet i de allmänna valet 2022. Projektet hade ett 
särskilt fokus på målgrupperna boende i områden där valdeltagandet är lågt, förstagångsväljare samt 
utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige. Tyvärr lyckades inte projektet höja valdeltagandet i 
årets val. Valdeltagandet sänktes istället i målgrupperna jämfört med valet 2018. 

Sänkningen i valdeltagande är inget unikt för Borås. Valdeltagandet sänktes både generellt i hela 
landet samt i många andra kommuner som haft likande projektsatsningar men ändå inte lyckats höja 
valdeltagandet. Att valdeltagandet sänktes särskilt i socioekonomiskt utsatta områden går att se på 
både lokal och nationell nivå. Detta gör det svårt att säga vilken påverkan årets projektsatsning hade 
på det sänkta valdeltaganderesultatet, i och med att resultatet verkar vara en del av en nationell 
samhällseffekt. Det är heller inte möjligt att veta hur resultatet hade blivit om Borås Stad inte hade 
haft projektet.  

Det finns trots resultatet fortfarande goda anledningar att anse att det är viktigt att fortsätta satsa på 
ett ökat valdeltagande i Borås även i framtiden. Detta arbete är snarare viktigare än på länge då 
valdeltagandet nu är lägre än det varit på många år. Staden bör framförallt arbeta med kontinuerliga 
demokratifrämjande insatser i många olika forum och förvaltningar även under mellanvalsperioden.  
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Datum 
2022-12-13 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2022-00131 3.6.8.3 
 

  

 

Taxor och avgifter för Borås badhus, Fritids- och 
folkhälsonämnden 2023 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att godkänna Taxor och avgifter för 
Borås simhallar- och badhus, Fritids- och folkhälsonämnden 2023. 

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för uthyrningen av flertalet 
idrottsanläggningar, hallar, gräsytor och lokaler samt bestämmer avgifter till 
badhus med mera. Med anledning av detta tas det årligen fram ett nytt 
dokument med angivna avgifter som gäller för såväl föreningar som 
privatpersoner. 
 
På Fritids- och folkhälsonämndens sammanträde 2022-11-22 § 141 beslutade 
nämnden att återremittera ärendet Taxor och avgifter för Fritids- och 
folkhälsonämndens 2023 kopplat till taxorna och avgifterna för Borås badhus. 
Materialet är nu reviderat utefter nämndens synpunkter och ändringar är 
rödmarkerade samt förklarande text i grönt. Blå text föreslås tas bort från 
dokumentet. 

Beslutsunderlag 
1. Taxor och avgifter för Borås Badhus, Fritids- och folkhälsonämnden 2023 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 

 



  

Taxor och avgifter 2023 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 
 

Taxor och avgifter – Bad 

2023 

Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 



  

 

Stadsparksbadet  

Rubrik Vuxna Ungdom 12-17 

år 

Barn 3-11 år Familj  

2 vuxna+3 barn/  

1 vuxen+4 barn 

Student  

uppvisande av 

studentlegitimation 

och foto id 

Senior 65+  och 

sjukpensionär 

uppvisande av 

legitimation   

FaR med 

uppvisande av 

legitimation  

Entré 115 kr. 120 kr 75 kr. 80 kr 65 kr. 70 kr 270 kr. 310 kr. 

Priset motsvarar 2 

vuxna och 1 barn. 

85 kr. 90 kr 85 kr. 90 kr 85 kr. 90 kr 

Rabattkort 12 bad 

Nytt 12 kort. 

Målet är 

entrépris x 10 

720 kr.  

120 x 8 =  

960 kr 

460 kr.  

80 x 7,5 = 

600 kr 

 

360 kr. 530 kr 

70 x 7,5 = 

525 kr 

Nytt kort 

310 x 8 =  

2 480 kr 

Här vet vi inte 

ännu om vi löser 

det administrativt. 

Nytt kort 

90 x 8 =  

720 kr 

Nytt kort 

90 x 8 =  

720 kr 

Nytt kort 

90 x 8 =  

720 kr 

Årskort 1) 

Målet är på 6 år… 

Entré x 25ggr = V 

Entré x 19 ggr = U 

Entré x 16 ggr = B 

2 100 kr.  

120 x 20 = 

2 400 kr 

1 050 kr.  

80 x 14 = 

1 120 kr 

620 kr. 990 kr 

70 x 11 = 

770 kr 

Nytt kort 

310 x 20 =  

6 200 kr 

Här vet vi inte 

ännu om vi löser 

det administrativt. 

Nytt kort 

90 x 20 =  

1 800 kr 

Nytt kort 

90 x 20 =  

1 800 kr 

Finns ej. Får ej 

recept på ett år. 

Autogiro årskort 2) 

Årskortspris/10 mån. 

185  

2 400 / 10 = 

240 kr/mån 

100 kr 

1 120 / 10 = 

112 kr/mån 

60 kr./månad  

770 / 10 = 

77  kr/mån 

Nytt kort 

6 200 / 10 =  

620 kr/mån. 

Finns ej. Vi vet ej när 

de avslutar sina 

studier. 

Nytt kort 

1 800 / 10 =  

180 kr 

Finns ej. Får ej 

löpande recept. 

4-månaderskort 1) 

Årskortspris/12 mån. 

x priset för 5 mån 

Priset ska vara lite 

dyrare än årskortet. 

Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 720 kr.  

1 800/12 = 150 

150 x 5 =  

750 kr 

720 kr.  

1 800/12 = 150 

150 x 5 =  

750 kr 

720 kr.   

1 800/12 = 150 

150 x 5 =  

750 kr 

3-månaders kort  

 Årskortspris/12 mån. 

x priset för 4 mån 

825 kr 

2400/12 = 200 

200 x 4 =  

Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 



 

 

Deposition för tagg 50 kr.  

1) Årskort, 1-, 3-, 4- och 6-månaderskort gäller på följande anläggningar: Stadsparksbadet, Borås Simarena, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet  

och Kypegården. 

2) Autogiro kan tecknas mot uppvisande av legitimation, minimiålder 18 år. Bindningstid 12 månader, därefter löpande med uppsägningstid 1 månad. 

 

 

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

Föreningsverksamhet i ledarledd  

gruppverksamhet (bara simklubbar i Borås) 

Entrépris x 0,65 

21 år och äldre 

72 kr. 

120 x 0,65 =  

78 kr. 

till och med 20 år 

Ingen avgift 

--  

Rabattbad 10 personer eller fler, 

(kontantbetalning Borås skol- och kommun- 

bad,med egen lärare, inte simskola) tas bort 

Pris för rabattbad / 12 

72 kr. 78kr 

960 / 12 = 

80 kr 

46 kr. 

600/ 12 = 

50 kr. 

36 kr. 44kr 

525 / 12 = 

44 kr 

 

Kursavgifter simskola 12 ggr/kurs 

Fast kursavgift + 12 kort = priset 

570 kr./termin 590 

+ badavgift rabattbad 

1035 kr./termin 

590 kr +600 = 

1 190 kr  

935 kr./termin 

590 kr + 525 = 

1 115 kr       

 

     

Priset ska vara lite 

dyrare än årskortet.   

800 kr. 

 

6-månaders kort  

Årskortspris/12 mån. 

x priset för 7 mån 

Priset ska vara lite 

dyrare än årskortet.   

1 240 kr.  

2400/12 = 200 

200 x 7 =  

1 400 kr. 

Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 

1-månadskort  

Nytt tillfälligt kort, 

eftersom AG inte är 

igång 

2400/12 = 200 

200 x 1,5 =  

300 kr. 

1 120/12 = 93 

93 x 1,5 =  

140 kr. 

770/12 = 64 

64 x 1,5 =  

96 kr. 

Finns ej Finns ej 1 800/12 = 150 

150 x 1,5 =  

225 kr. 

Finns ej 



Minisim    935 kr./termin + badavgift rabattbad för 

förälder      

1 120kr ink moms + badavgift rabattbad för 

förälder    

Babysim kursavgift    1 650 kr./termin + badavgift rabattbad för 

föräldrar 1660kr ink moms     

Wet-vest    1ggr/vecka 800kr + badavgift rabattbad 

2ggr/vecka 1200kr + badavgift rabattbad 

Vattenträning    100 kr./termin + badavgift 

Enskild lektion med instruktör  

Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik 

500 kr./timma + badavgift 

rabattbad 

510:- ink moms  

   

Simundervisning grundskoleelever i Borås 

(under skoltid) Badets personal F-6 

   38 kr./elev/tillfälle 39 kr 

Simundervisning grundskoleelever i Borås 

(under skoltid) Badets personal 7-9 

   38 kr./elev/tillfälle 47 kr 

Simundervisning grundskoleelever  

utanför Borås (under skoltid) 

Badets personal F-6 

Entré barn + 7 kr för vår personal 

   46 kr./elev/tillfälle 77kr  

 

Simundervisning grundskoleelever  

utanför Borås (under skoltid) 

Badets personal 7-9 

Entré ungdom + 7 kr för vår personal 

   46 kr./elev/tillfälle 87kr 

 

Skolbad gymnasieelever i Borås med egen  

lärare (under skoltid) 

Utgår från ungdomspriset motsvarande  

rabattpris 10 bad . 

Gemensamt pris för alla anläggningar. 

Därför blir det billigare på SPB och dyrare på de 

övriga anläggningarna. 

   46 kr./elev/tillfälle 47kr 



Skolbad gymnasieelever utanför Borås med 

egen lärare (under skoltid) Ta bort. 

   55 kr./elev/tillfälle 

Skolbad grundskoleelever i Borås med egen 

lärare (under skoltid) F-6 

   33kr 

Skolbad grundskoleelever i Borås med egen 

lärare (under skoltid) 7-9 

   39 kr 

 

 

 

Uthyrning Pris Anmärkning 

Handduk, badbyxa, baddräkt 40 kr.  

Burkini 55 kr.  

Träningsväst/Bälte 50 kr.  

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

Livräddningsdocka 50 kr. per klass eller grupp, per lektionstillfälle 

Isflak   100 kr. per klass eller grupp, per lektionstillfälle 

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

Fotografering  Enligt överenskommelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Borås Simarena  

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

uppvisande av 

studentlegitimation 

och foto id 

Senior 65+ och 

sjukpensionär 

uppvisande av  

legitimation  

FaR med 

uppvisande av 

legitimation  

Entré 95 kr. 100 kr 65 kr. 70 kr 55 kr. 60 kr 75 kr. 80 kr 75 kr. 80 kr 75 kr. 80 kr 

Rabattkort 12 bad 

Nytt 12 kort. 

Målet är 

entrépris x 10 

640 kr.  

100 x 8 =  

800 kr 

440 kr.  

70 x 7,5 =  

525 kr 

330 kr.  

60 x 7,5 =  

450 kr 

Nytt kort 

80 x 8 =  

640 kr 

 

Nytt kort 

80 x 8 =  

640 kr 

Nytt kort 

80 x 8 =  

640 kr 

Årskort 1) 

Målet är på 6 år… 

Entré x 25ggr = V 

Entré x 19 ggr = U 

Entré x 16 ggr = B 

1 800 kr.  

100 x 20 = 

2000 kr 

 

950 kr.  

70 x 14 =  

980 kr 

600 kr. 840 kr 

60 x 11 =  

660 kr 

Nytt kort 

80 x 20 =  

1 600 kr. 

Nytt kort 

80 x 20 =  

1 600 kr 

Finns ej. Får ej 

recept på ett år. 

Autogiro årskort 2) 

Årskortspris/10 mån. 

160 kr./månad 

2 000 / 10 = 

200 kr/mån 

85 kr./månad 

980 / 10 = 

98 kr/mån 

55 kr./månad 

660 / 10 = 

66 kr/mån 

Finns ej. Vi vet ej när 

de avslutar sina studier. 

Nytt kort 

1 600 / 10 =  

160 kr 

Finns ej. Får ej 

löpande recept. 

4-månaderskort 1) 

Årskortspris/12 mån. 

x priset för 5 mån 

Priset ska vara lite 

dyrare än årskortet. 

Finns ej. Finns ej. Finns ej  670 kr.  

1 600 / 12 = 134 

134 x 5 = 

670 kr 

670 kr. 

 1 600 / 12 = 134 

134 x 5 = 

670 kr 

670 kr.  

1 600 / 12 = 134 

134 x 5 = 

670 kr 

5-månaderskort 1) 
 Årskortspris/12 mån. 

x priset för 6 mån 

Priset ska vara lite 

dyrare än årskortet. 

Finns ej. Finns ej.  

 

Finns ej. 820 kr.  

1 600 / 12 = 134 

134 x 6 = 

804 kr 

Finns ej. 

 

1-månadskort  

Nytt tillfälligt kort, 

 

2 000/12 = 167 

167 x 1,5 =  

251 kr. 

 

980/12 = 82 

82 x 1,5 =  

123 kr. 

 

660/12 = 55 

55 x 1,5 =  

83 kr. 

 

Finns ej 

 

1 600/12 = 134 

134 x 1,5 =  

201 kr. 

 

Finns ej 



eftersom AG inte 

är igång 

 

Deposition för tagg 50 kr. 

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

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

 

 

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

Föreningsverksamhet i ledarledd 

gruppverksamhet (bara simklubbar i 

Borås) Entrépris x 0,65 

21 år och äldre  64 kr. 

100 x 0,65 = 

65 kr. 

Till och med 20 år 

ingen avgift 

  

Rabattbad 10 personer eller fler, 

kontantbetalning Borås skol- och 

kommunbad, med egen lärare, inte 

simskola (tas bort) 

Pris för rabattbad / 12 

64 kr. 

800 / 12 = 

67 kr. 

44 kr.  

525 / 12 = 

44 kr 

33 kr.  

450 / 12 = 

38 kr 

 

Enskild lektion med instruktör 

Simundervisning, Livräddning, 

Vattengymnastik 

500 kr./timma + badavgift 

rabattbad 

510kr 

 

   

Vattenträning    100 kr./termin + badavgift 

Simundervisning grundskoleelever i Borås 

(under skoltid) Badets personal F-6 

   38 kr./elev/tillfälle 39 kr 

Simundervisning grundskoleelever i Borås 

(under skoltid) Badets personal 7-9 

   46 kr./elev/tillfälle 47 kr 



Simundervisning grundskoleelever  

utanför Borås (under skoltid) 

Badets personal F-6 

Entré barn + 7 kr för vår personal 

   46 kr./elev/tillfälle 67 kr 

 

 

Simundervisning grundskoleelever  

utanför Borås (under skoltid) 

Badets personal 7-9 

Entré ungdom + 7 kr för vår personal 

   46 kr./elev/tillfälle 77kr 

 

 

Skolbad gymnasieelever i Borås med egen  

lärare (under skoltid) 

Under utbildningen övergår eleverna från 

ungdom till vuxen, därav ett lite högre pris än 

ungdomspriset motsvarande rabattpris 10 bad . 

Gemensamt pris för alla anläggningar. 

   46 kr./elev/tillfälle 47kr 

Skolbad grundskoleelever i Borås med 

egen lärare (under skoltid) F-6 

   33 kr 

Skolbad grundskoleelever i Borås med 

egen lärare (under skoltid) 7-9 

   39 kr 

 

 

 

Uthyrning Pris Anmärkning 

Handduk, badbyxa, baddräkt 40 kr.  

Burkini togs bort, finns ej. .  

Träningsväst/-bälte 50 kr.  

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



     

 

 

 

 

 

 

 

  

Livräddningsdocka 50 kr. per klass eller grupp/lektionstillfälle 

Isflak   100 kr. per klass eller grupp/lektionstillfälle 

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

Fotografering Enligt överenskommelse  



 

 

Sandareds- och Dalsjöbadet  

Rubrik Vuxna Ungdom  

12-17 år 

Barn  

3-11 år 

Familj  

2 vuxna+3 

barn/   

1 vuxen+4 barn 

Student  

mot uppvisande av 

studentlegitimation  

och foto id. 

Senior 65+ och 

sjukpensionär 

mot uppvisande  

av legitimation 

FaR med 

uppvisande av 

legitimation 

Entré 67 kr 70 kr 47 kr 50 kr 38 kr 40 kr 170 kr 180 kr 

Priset motsvarar 

2 vuxna och 1 

barn. 

57 kr 60 kr 57 kr 60 kr 57 kr 60 kr 

Rabattkort 12 bad 

Nytt 12 kort. 

Målet är 

entrépris x 10 

450 kr  

70 x 8 = 

560 kr 

320 kr  

50 x 7,5 = 

375 kr 

220 kr  

40 x 7,5 = 

300 kr 

Nytt kort 

180 x 8 = 

1 440 kr 

Här vet vi inte 

ännu om vi löser 

det 

administrativt. 

Nytt kort 

60 x 8 = 

480 kr 

Nytt kort 

60 x 8 = 

480 kr 

Nytt kort 

60 x 8 = 

480 kr 

Årskort 1) 

Målet är på 6 år… 

Entré x 25ggr = V 

Entré x 19 ggr = U 

Entré x 16 ggr = B 

1 250 kr  

70 x 20  = 

1 400 kr 

620 kr  

50 x 14 = 

700 kr 

 

400 kr  

40 x 11 = 

440 kr 

Nytt kort 

180 x 20 = 

3 600 kr 

Här vet vi inte 

ännu om vi löser 

det 

administrativt. 

Nytt kort 

60 x 20 = 

1 200 kr 

Nytt kort 

60 x 20 = 

1 200 kr 

Finns ej. Får ej 

recept på ett år. 

Autogiro 2) 

Årskortspris/10 mån. 

110 kr/månad 

1 400/10 =  

140 kr 

60 kr/månad 

700/10 =  

70 kr 

40 kr/månad 

440/10 =  

44 kr 

Finns ej Finns ej. Vi vet ej när de 

avslutar sina studier. 

Nytt kort 

1 200/10 = 

120 kr 

Finns ej. Får ej 

löpande recept. 

4-månadskort 3) 

Årskortspris BSA 

/12 mån. 

x priset för 5 mån 

Priset ska vara lite 

dyrare än årskortet. 

Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 670 kr 670 kr 670 kr  

1 600 / 12 = 134 

134 x 5 = 

670 kr 

670 kr 670 kr 



6 -månadskort 4) 

Årskortspris/12 mån. 

x priset för 7 mån 

Priset ska vara lite 

dyrare än årskortet.   

Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 625 kr ta bort 625 kr  

1 200 / 12 = 100 kr 

100 x 7 = 700 kr.  

625 kr ta bort 

1-månadskort  

Nytt tillfälligt kort, 

eftersom AG inte är 

igång 

1 400/ 12= 117  

117 x 1,5 = 

176 kr 

 

700 / 12 = 59 

59 x 1,5 =  

89 kr. 

440 / 12 = 37 

37 x 1,5 = 

56 kr.  

  1 200/12 = 100 

100 x 1,5 =  

150 kr. 

 

 

Deposition för tagg 50 kr. 

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

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

3) 4-månadskort för studerande, ålderspensionärer och FaR gäller både: Borås Simarena, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet och 

Kypegården. 

4) 6 -månadskortet gäller på Alideberg, Kypegården, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. 

 

 

 

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

Rabattbad 10 personer eller fler, 

kontant, Borås skol- och 

kommunbad, med egen lärare, 

inte simskola (tas bort) 

Pris för rabattbad / 12 

45 kr.     

560 / 12 = 

47 kr 

32 kr.       

375 / 12 = 

32 kr 

22 kr.    

300 / 12 = 

25 kr. 

 

Kursavgifter simskola 

simskola 12 ggr/kurs 

Fast kursavgift + 12 kort = priset 

570 kr./termin + badavgift 

rabattbad 590 kr 

885 kr./termin  

375 + 590 =  

965 kr   

785 kr./termin 

300 + 590 = 

890 kr 

 

     

Babysim    1 650 kr./termin + badavgift rabattbad 

för förälder 1660 



Wet-vest      1 ggr/vecka 750 kr. + badavgift 

rabattbad 800kr 

2 ggr/vecka 1 100 kr. + badavgift 

rabattbad 1200kr 

Vattenträning 100 kr./termin + badavgift     

Enskild lektion med instruktör 

Simundervisning, Livräddning, 

Vattengymnastik 

500 kr./timma + badavgift 

rabattbad 

510 

   

Simundervisning grundskoleelever 

i Borås (under skoltid) 

Badets personal F-6 

    38 kr./elev/tillfälle 39 kr 

Simundervisning grundskoleelever 

i Borås (under skoltid)  

Badets personal 7-9 

   46 kr./elev/tillfälle 47kr 

 

Simundervisning grundskoleelever  

utanför Borås (under skoltid) 

Badets personal F-6 

Entré barn + 7 kr för vår personal 

   46 kr./elev/tillfälle 47kr 

Simundervisning grundskoleelever  

utanför Borås (under skoltid) 

Badets personal 7-9 

Entré ungdom + 7 kr för vår 

personal 

   46 kr./elev/tillfälle 57kr 

 

Skolbad gymnasieelever i Borås 

med egen  

lärare (under skoltid) 

Under utbildningen övergår elev från 

ungdom till vuxen, därav ett högre 

pris än ungdomspriset motsvarande 

rabattpris 10 bad . 

Gemensamt pris för alla anläggningar. 

   46 kr./elev/tillfälle 47kr 



Skolbad grundskoleelever i Borås 

med egen lärare (under skoltid)  

F-6 

   33 kr 

Skolbad grundskoleelever i Borås 

med egen lärare (under skoltid)  

7-9 

   39 kr. 

 

 

 

 

 

Uthyrning Pris Anmärkning 

Handduk, badbyxa, baddräkt 40 kr.  

Burkini tas bort finns ej 55 kr.  

Träningsväst/Bälte 50 kr.  

HLR Docka 50 kr. per klass eller grupp/lektionstillfälle 

Livräddningsdocka 50 kr. per klass eller grupp/lektionstillfälle 

Isflak   100 kr. per klass eller grupp/lektionstillfälle 

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

Fotografering Enligt överenskommelse  

 

 

  



 

 

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 5 000 kr.. för 3 timmar plus 1 500 kr. per timma därefter. 

Rubrik Bidragsberättigade 

simklubbar i Borås Stad * 

Bidragsberättigade 

föreningar i Borås Stad * 

Privatpersoner i grupp, vuxenorganisationer,  

företag samt föreningar utanför Borås Stad * 

Dalsjöbadet och Sandaredsbadet  

när badet är stängt för allmänheten 

500 kr./tim. 500 kr./tim. 770 kr./tim. + badavgift rabattbad 

Borås Simarena  

när badet är stängt för allmänheten 

1 400 kr./tim. 1 400 kr./tim. 1 610 kr./tim. + badavgift rabattbad 

 

Träningstaxa i Stadsparksbadet, Borås Simarena, Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet 

Rubrik Bidragsberättigade 

simklubbar i Borås Stad * 

Bidragsberättigade 

föreningar i Borås Stad  

Privatpersoner i grupp, vuxenorganisationer,  

företag samt föreningar utanför Borås Stad * 

Hyra av banor 25 meter eller 50 meter 44 kr./tim. 47kr 44 kr./tim. + badavgift rabattbad 

47kr  

134 kr./tim. + badavgift rabattbad  

139kr 

Hyra av hoppbassäng eller 

undervisningsbassäng   

87 kr./tim. 92kr 87 kr./tim. + badavgift rabattbad 

92kr 

330 kr./tim. + badavgift rabattbad  

335kr 

Motionshallen 77 kr./tim. 82kr 77 kr./tim. + badavgift rabattbad 

82kr 

155 kr./tim. + badavgift rabattbad  

160kr 

Hyra av hela badet   Ingen extra badavgift Ingen extra badavgift Badavgift rabattbad 

 

* Om badet behöver stänga för allmänheten tillkommer avgift på minst 20 % beroende på intäktsbortfall och ev. andra kostnader. 

 

 



 

 

Övriga badanläggningar   

 

Alidebergsbadet 

Rubrik Vuxna Ungdom  

12-17 år 

Barn  

3-11 år, i vuxens sällskap 

Övrigt 

Entré 60 kr. 40 kr. 

 

30 kr.  

Rabattkort 12 bad 450 kr. 480kr 300 kr. 320 kr   

Säsongskort, 

från 12 år och uppåt 

630 kr. 650kr (Priset sätts 

utanför de ordinarie 

reglerna då det är ett 

säsongskort och inte 

årskort) 

630 kr. 650kr   

Skolbad i grupp med 

vuxen 

   30 kr. 31 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viskafors- och Asklandabadet 

Rubrik  

  

 

Bidragsberättigade 

simklubbar i Borås Stad* 

Bidragsberättigade 

föreningar i Borås Stad 

Privatpersoner i grupp, 

vuxenorganisationer, företag 

samt föreningar utanför Borås 

Stad * 

Hyra av hela badet 87 kr./tim. 92 kr. 87 kr./tim. 200 kr./tim. 

(räknar in badavgift i timpriset 

direkt.) 

370 kr./tim. 400 kr/tim. 

 

Badavgift rabattbad Skolbad 

Skolbad grundskoleelever i 

Borås med egen lärare (under 

skoltid) 

30 kr. 33kr./ tillfälle/elev. 

 

Asklandabadet (ta bort detta stycke) 

Privatpersoner i grupp 370 kr./tim. Vuxenorganisationer samt föreningar utanför Borås.  

 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Wallengren 
Handläggare 
033 357397 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00043 3.6.8.2 
 

  

 

Anslagsframställan nya isytor i Borås  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka 
Lokalförsörjningsnämndens förslag på anslagsframställan avseende Nya isytor i 
Borås, Evedalsgatan 1C, Kilsund 4, under förutsättning att Fritids- och 
folkhälsonämnden får kompensation för ökade kapitalkostnader och 
tillkommande driftskostnader.  

Ärendet i sin helhet 
I lokalresursplanen för 2018-2020 lyfte Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram 
ett behov av mer isyta i Borås. 

2019-03-19 beslutade Lokalförsörjningsnämnden om att en förstudie skulle 
påbörjas för att utreda möjliga lokaliseringar av ytterligare isytor i Borås. Olika 
lokaliseringar presenterades, varav en var kv. Kilsund 4. 

Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2021-06-22 till 
Lokalförsörjningsnämnden att förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 
om ett förslag till ett långsiktigt hyresavtal för en ny ishall med två isytor. 

2021-12-14 beslutade Lokalförsörjningsnämnden att godkänna avsiktsförklaring 
till Nyförhyrning – Nya isytor i Borås. 

2022-01-25 beslutade Lokalförsörjningsnämnden om en 
projekteringsframställan innefattandes en projektering fram till färdigt 
förfrågningsunderlag samt inhämtande av anbud. 

Extern fastighetsägare meddelade 2022-11-01 att intresset av ett långsiktigt 
hyresavtal inte längre var aktuellt. Istället föreslås Borås Stad ett köp av 
fastigheten Kilsund 4. I takt med att ett köpekontrakt tecknats, öppnades 
möjligheten för Borås Stad att som ägare och byggherre uppföra den nya 
ishallen med Fritids- och folkhälsonämnden som ensam intern hyresgäst. Det 
tidigare föreslagna hyresavtalet med extern fastighetsägare är därför inte längre 
aktuellt. 

I och med detta beslut så förverkas tidigare beslut om Slutlig framställan 
avseende projekt Nya isytor i Borås (Dnr.2022-00330). 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen genomfört projektering gällande nybyggnad 
av ny ishall med 2 isytor på fastigheten Kilsund 4. Huvudinriktningen för den 
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nya ishallen är att kunna husera Borås konståkningsverksamhet. Isytorna är två 
fullstora isytor där en är anpassad för att kunna spela ishockey vid behov. 
Denna isyta inrymmer även en läktare med kapacitet för ca 200 personer. 
Hallarna dimensioneras för att kunna användas året om. Erforderlig mängd 
omklädningsrum samt utrymmen för bl.a. tränare, domare och kansli finns i 
byggnaden. Mellan hallarna på plan 2 inryms en gemensamhetsyta med 
överblick över de båda hallarna och gör det möjligt för kafé i föreningarnas regi. 
Det kommer även finnas en större träningslokal för dans och barmarksträning. 
Installationssystemet utformas utefter tidigare utredning från EKA Analys och 
innebär en helhetslösning för energi- och hållbarhet som bl.a. innebär att 
hallens överskottsvärme används för uppvärmning av byggnaden och 
varmvattenförbrukning. Hallarnas kylanläggning blir en modern CO2-
anläggning. Kopplat till detta kommer det även installeras solceller. Lokalerna 
kommer vara fullt tillgänglighetsanpassade efter VGR:s tillgänglighetskrav och 
det kommer finnas en ”no-fall” utrustning till en av isytorna. Fri takhöjd i båda 
hallarna ska vara 7 meter. Den arkitektoniska gestaltningen har arbetats fram i 
samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Utemiljön kommer att utformas med grönska runt entrén, parkering efter P-
regler och angöring för större fordon. 

Byggnadens area är 6292 m² BTA. 

En byggnation av den nya ishallen möjliggör en lösning för den trångboddhet 
som idag råder i dagens ishall. Borås har en betydligt lägre grad av tillgänglig 
konstfrusen isyta, utslaget per kommuninvånare, jämfört med motsvarande 
städer/kommuner i Sverige. Idag finns fyra föreningar i Borås som bedriver 
verksamhet på is. Det är BHC (Borås Hockey klubb), BKK (Borås 
konståkningsklubb), KB (Konståkarna i Borås). Dessa tre föreningar har sin 
verksamhet förlagd till Ishallen i Borås. Dessutom finns Borås bandy, som har 
sin verksamhet på Boda isbana. 

Nuvarande Ishall är den mest utnyttjade idrottsanläggningen av samtliga 
anläggningar i Borås, från kl 06.30-23.00 på vardagar och från kl 07.00-22.00 på 
helgerna. Av 101 tillgängliga timmar varje vecka i respektive A- och B-hall, 
utnyttjas 93,5% respektive 97,5% av tiderna. Förutom de föreningshyrda 
timmarna så finns skolverksamhet och allmänhetens åktider i de båda hallarna. 

Byggstart preliminärt februari 2023 med preliminär inflyttning maj 2024. 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 120 000 000 kronor. 

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 19 071 kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2022-11-22 § 149 Anslagsframställan nya 
isytor i Borås inkl. bilagor 
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Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 149 Dnr LFN 2022-003652.6.1.1 

Anslagsframställan nya isytor i Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige slutligen beslutar, 
under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Nya isytor i 
Borås, Evedalsgatan 1C, Kilsund 4. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalresursplanen för 2018-2020 lyfte Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram 
ett behov av mer isyta i Borås.  

2019-03-19 beslutade Lokalförsörjningsnämnden om att en förstudie skulle 
påbörjas för att utreda möjliga lokaliseringar av ytterligare isytor i Borås. Olika 
lokaliseringar presenterades, varav en var kv. Kilsund 4.  

Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2021-06-22 till 
Lokalförsörjningsnämnden att förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 
om ett förslag till ett långsiktigt hyresavtal för en ny ishall med två isytor.  

2021-12-14 beslutade Lokalförsörjningsnämnden att godkänna avsiktsförklaring 
till Nyförhyrning – Nya isytor i Borås.  

2022-01-25 beslutade Lokalförsörjningsnämnden om en 
projekteringsframställan innefattandes en projektering fram till färdigt 
förfrågningsunderlag samt inhämtande av anbud. 

Extern fastighetsägare meddelade 2022-11-01 att intresset av ett långsiktigt 
hyresavtal inte längre var aktuellt. Istället föreslås Borås Stad ett köp av 
fastigheten Kilsund 4. I takt med att ett köpekontrakt tecknats, öppnades 
möjligheten för Borås Stad att som ägare och byggherre uppföra den nya 
ishallen med Fritids- och folkhälsonämnden som ensam intern hyresgäst. Det 
tidigare föreslagna hyresavtalet med extern fastighetsägare är därför inte längre 
aktuellt. 

I och med detta beslut så förverkas tidigare beslut om Slutlig framställan 
avseende projekt Nya isytor i Borås (Dnr.2022-00330). 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen genomfört projektering gällande nybyggnad 
av ny ishall med 2 isytor på fastigheten Kilsund 4. Huvudinriktningen för den 
nya ishallen är att kunna husera Borås konståkningsverksamhet. Isytorna är två 
fullstora isytor där en är anpassad för att kunna spela ishockey vid behov. 
Denna isyta inrymmer även en läktare med kapacitet för ca 200 personer. 
Hallarna dimensioneras för att kunna användas året om. Erforderlig mängd 
omklädningsrum samt utrymmen för bl.a. tränare, domare och kansli finns i 
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byggnaden. Mellan hallarna på plan 2 inryms en gemensamhetsyta med 
överblick över de båda hallarna och gör det möjligt för kafé i föreningarnas regi. 
Det kommer även finnas en större träningslokal för dans och barmarksträning. 
Installationssystemet utformas utefter tidigare utredning från EKA Analys och 
innebär en helhetslösning för energi- och hållbarhet som bl.a. innebär att 
hallens överskottsvärme används för uppvärmning av byggnaden och 
varmvattenförbrukning. Hallarnas kylanläggning blir en modern CO2-
anläggning. Kopplat till detta kommer det även installeras solceller. Lokalerna 
kommer vara fullt tillgänglighetsanpassade efter VGR:s tillgänglighetskrav och 
det kommer finnas en ”no-fall” utrustning till en av isytorna. Fri takhöjd i båda 
hallarna ska vara 7 meter. Den arkitektoniska gestaltningen har arbetats fram i 
samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Utemiljön kommer att utformas med grönska runt entrén, parkering efter P-
regler och angöring för större fordon.  

Byggnadens area är 6292 m² BTA. 

En byggnation av den nya ishallen möjliggör en lösning för den trångboddhet 
som idag råder i dagens ishall. Borås har en betydligt lägre grad av tillgänglig 
konstfrusen isyta, utslaget per kommuninvånare, jämfört med motsvarande 
städer/kommuner i Sverige. Idag finns fyra föreningar i Borås som bedriver 
verksamhet på is. Det är BHC (Borås Hockey klubb), BKK (Borås 
konståkningsklubb), KB (Konståkarna i Borås). Dessa tre föreningar har sin 
verksamhet förlagd till Ishallen i Borås. Dessutom finns Borås bandy, som har 
sin verksamhet på Boda isbana. 

Nuvarande Ishall är den mest utnyttjade idrottsanläggningen av samtliga 
anläggningar i Borås, från kl 06.30-23.00 på vardagar och från kl 07.00-22.00 på 
helgerna. Av 101 tillgängliga timmar varje vecka i respektive A- och B-hall, 
utnyttjas 93,5% respektive 97,5% av tiderna. Förutom de föreningshyrda 
timmarna så finns skolverksamhet och allmänhetens åktider i de båda hallarna.  

Byggstart preliminärt februari 2023 med preliminär inflyttning maj 2024. 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 120 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 19 071 kronor. 

 

Beslutsunderlag 
1. Ritningar 

2. Budgetsammanställning 

3. Investeringskalkyl 



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 
1(4) 

Datum 
2022-11-22 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00365 2.6.1.1 

 
Kristoffer Gråhns 
Handläggare 
033 357204 
 

 

 

Anslagsframställan för Anslagsframställan nya isytor i 
Borås 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige slutligen beslutar, 
under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Nya isytor i 
Borås, Evedalsgatan 1C, Kilsund 4.        
 

Projektets handläggning 
I lokalresursplanen för 2018-2020 lyfte Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram 
ett behov av mer isyta i Borås.  
2019-03-19 beslutade Lokalförsörjningsnämnden om att en förstudie skulle 
påbörjas för att utreda möjliga lokaliseringar av ytterligare isytor i Borås. Olika 
lokaliseringar presenterades, varav en var kv. Kilsund 4.  
Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2021-06-22 till 
Lokalförsörjningsnämnden att förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 
om ett förslag till ett långsiktigt hyresavtal för en ny ishall med två isytor.  
2021-12-14 beslutade Lokalförsörjningsnämnden att godkänna avsiktsförklaring 
till Nyförhyrning – Nya isytor i Borås.  
2022-01-25 beslutade Lokalförsörjningsnämnden om en 
projekteringsframställan innefattandes en projektering fram till färdigt 
förfrågningsunderlag samt inhämtande av anbud. 
 
Extern fastighetsägare meddelade 2022-11-01 att intresset av ett långsiktigt 
hyresavtal inte längre var aktuellt. Istället föreslås Borås Stad ett köp av 
fastigheten Kilsund 4. I takt med att ett köpekontrakt tecknats, öppnades 
möjligheten för Borås Stad att som ägare och byggherre uppföra den nya 
ishallen med Fritids- och folkhälsonämnden som ensam intern hyresgäst. Det 
tidigare föreslagna hyresavtalet med extern fastighetsägare är därför inte längre 
aktuellt. 

I och med detta beslut så förverkas tidigare beslut om Slutlig framställan 
avseende projekt Nya isytor i Borås (Dnr.2022-00330). 



Borås Stad 
Datum 
2022-11-09 

 Sida 
2(4) 

 

 

 

Projektbeskrivning och mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen genomfört projektering gällande nybyggnad 
av ny ishall med 2 isytor på fastigheten Kilsund 4. Huvudinriktningen för den 
nya ishallen är att kunna husera Borås konståkningsverksamhet. Isytorna är två 
fullstora isytor där en är anpassad för att kunna spela ishockey vid behov. 
Denna isyta inrymmer även en läktare med kapacitet för ca 200 personer. 
Hallarna dimensioneras för att kunna användas året om. Erforderlig mängd 
omklädningsrum samt utrymmen för bl.a. tränare, domare och kansli finns i 
byggnaden. Mellan hallarna på plan 2 inryms en gemensamhetsyta med 
överblick över de båda hallarna och gör det möjligt för kafé i föreningarnas regi. 
Det kommer även finnas en större träningslokal för dans och barmarksträning. 
Installationssystemet utformas utefter tidigare utredning från EKA Analys och 
innebär en helhetslösning för energi- och hållbarhet som bl.a. innebär att 
hallens överskottsvärme används för uppvärmning av byggnaden och 
varmvattenförbrukning. Hallarnas kylanläggning blir en modern CO2-
anläggning. Kopplat till detta kommer det även installeras solceller. Lokalerna 
kommer vara fullt tillgänglighetsanpassade efter VGR:s tillgänglighetskrav och 
det kommer finnas en ”no-fall” utrustning till en av isytorna. Fri takhöjd i båda 
hallarna ska vara 7 meter. Den arkitektoniska gestaltningen har arbetats fram i 
samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Utemiljön kommer att utformas med grönska runt entrén, parkering efter P-
regler och angöring för större fordon.  

Byggnadens area är 6292 m² BTA. 

 
 

Konsekvensanalys lokaler 
En byggnation av den nya ishallen möjliggör en lösning för den trångboddhet 
som idag råder i dagens ishall. Borås har en betydligt lägre grad av tillgänglig 
konstfrusen isyta, utslaget per kommuninvånare, jämfört med motsvarande 
städer/kommuner i Sverige. Idag finns fyra föreningar i Borås som bedriver 
verksamhet på is. Det är BHC (Borås Hockey klubb), BKK (Borås 
konståkningsklubb), KB (Konståkarna i Borås). Dessa tre föreningar har sin 
verksamhet förlagd till Ishallen i Borås. Dessutom finns Borås bandy, som har 
sin verksamhet på Boda isbana. 
Nuvarande Ishall är den mest utnyttjade idrottsanläggningen av samtliga 
anläggningar i Borås, från kl 06.30-23.00 på vardagar och från kl 07.00-22.00 på 
helgerna. Av 101 tillgängliga timmar varje vecka i respektive A- och B-hall, 
utnyttjas 93,5% respektive 97,5% av tiderna. Förutom de föreningshyrda 
timmarna så finns skolverksamhet och allmänhetens åktider i de båda hallarna.  

 



Borås Stad 
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Tidplan 
Byggstart preliminärt februari 2023 med preliminär inflyttning maj 2024. 

Ekonomi 
Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 120 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 19 071 kronor. 

Byggentreprenad                 106 700 000 kr             
Kontroll och besiktning                400 000 kr             
Bygglov och anslutningsavgifter 1 500 000 kr  
Oförutsett och index  10 300 000 kr  
Bygg- och projektledningskostnad 1 000 000 kr  
Ränta under byggtid 100 000 kr  
Summa total för projektet exkl. moms  120 000 000 kr  

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2023 Förklaringar 
Befintlig kapitalkostnad  0 kr  
Befintlig driftskostnad  0 kr  
Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 5 823 336 kr  
Förändrad driftskostnad (uppskattad) 2 500 000 kr  
Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  
Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  
Total kostnad 8 323 336  kr  

 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 
avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2023 Förklaring 
Ny hyra  8 323 336 kr  
Hyrestillägg av investeringen 0 kr Avser anpassning 
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  
Total intäkt/hyra 8 323 336 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2023  
Totalhyra 8 323 336 kr  
Befintlig schablonhyra - 0 kr  
Avgående hyra - 0 kr  
Tillkommande hyra 0 kr  
Hyresförändring  8 323 336 kr  



Borås Stad 
Datum 
2022-11-09 

 Sida 
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Beslutsunderlag 
1. Ritningar 
2. Budgetsammanställning 
3. Investeringskalkyl 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Fritid- och folkhälsonämnden 
 
 

 
 
Nils-Åke Björklund 
Mötesordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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ÅS HÄRADS ARENA - GESTALTNING - 2022 04 19

s.5

MATERIAL & MÖNSTER

Sandwichelement med till-
hörande plåtkassetter i corten 
och aluminium. Träfasad för 
byggnadsvolymen mellan 
ishallarna.

Plåtkassetterna i aluminium 
är perforerade i ett 
snökristallmönster med  
bakomliggande belysning.

Cortenelement i stående for-
mat.



ÅS HÄRADS ARENA - GESTALTNING - 2022 04 19

s.6

BYGGNAD



ÅS HÄRADS ARENA - GESTALTNING - 2022 04 19

s.7

OMRÅDE

Ishallens placering i området



ÅS HÄRADS ARENA - GESTALTNING - 2022 04 19

s.8

ILLUSTRATION

Perspektiv från korsningen Norrby Långgata - Evedalsgatan.



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: Ny isyta Borås
Projekt nr: 63111

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx 2022-11-07 xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx xxxx-xx-xx 2022-11-07 xxxx-xx-xx

Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag 

Budget Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK
9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 106 700 Myndighetskostnader 0 0 1 500 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 1 500
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 0 0 0 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult

Summa entreprenadutgift 0 0 106 700 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult 0
Summa byggherrekostnad 0 0 3 000 0 Kostnader för kontroll 0 0 400 0
Summa utgifter projektet 0 0 109 700 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss ,

9652 8865   Kontroll Kök
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 10 300 9652 8885   Kontroll Övrigt
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 1 000
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 0 100 0

Summa total för projektet 0 0 120 000 0 9852 8125   Ränta under byggtid 100
Yta m² BTA 6 292 9859 8135   Dröjsmålsräntor
Utgift total kr/m² BTA 0 0 Summa byggherrekostnad 0 0 3 000 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA 0
Utgift byggherre kr/m² BTA

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Ny isyta Borås

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 63111  /

Färdigställt 2024-04-01

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar 
och lekutrustning. 8 000 000 6,67% 8 000 000 6,67%

Marksanering Sanering förorenad mark 

1 500 000 1,25% 1 500 000 1,25%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 
bjälklag, bärande väggar/pelare, 
takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar 
/ färdiga ytterväggsstommar med puts- 
tegelbeklädnad

23 000 000 19,17% 23 000 000 19,17%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-
sanering 0,00% 0 0,00%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 
balkongerräcken, stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 
entrepartier och glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
takbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning. 12 500 000 10,42% 12 500 000 10,42%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 
partier, sakvaror, köksinredningar, 
badrumsinredningar, övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

5 000 000 4,17% 5 000 000 4,17%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, 
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp- och plåttak 5 000 000 4,17% 5 000 000 4,17%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 
elanläggning och va-anläggning, 
undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning 39 000 000 32,50% 39 000 000 32,50%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 
torktumlare 200 000 0,17% 200 000 0,17%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 
solceller, teleanläggning 12 500 000 10,42% 12 500 000 10,42% Delsumma

106 700 000

10 Byggherrekostnad Bygglov 0,00% 0 0,00%

Anslutningsavgifter 1 500 000 1,25% 1 500 000 1,25%

Konsultkostnader 0,00% 0 0,00%

Kostnader för kontroll 400 000 0,33% 400 000 0,33%

Projekt- och byggledning 1 000 000 0,83% 1 000 000 0,83%

Kreditivränta 100 000 0,08% 100 000 0,08% Delsumma

Oförutsett 10 300 000 8,58% 10 300 000 8,58% 13 300 000

Övrigt 0,00%

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0 0,00%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 120 000 000 1,00 0 0 120 000 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 120 000 000

Annan finans 0

HB -120 000 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
(Solceller, energi, 

underhåll etc) %-fördeln.

BOKSLUT         
2021-12-31 

För 
Komponent-
avskrivning

DEL 1 2022-11-07

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Ny isyta Borås

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 63111  / 0

Färdigställt 2024-04-01

 DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 8 000 000

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 1 500 000
Övrigt post - fördelning 1 184 161 10 684 161 30 356 139

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 
väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 
ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 
puts- tegelbeklädnad

23 000 000
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0

Övrigt post - fördelning 2 866 917 25 866 917 80 323 336

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 
stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 
glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 
hängrännor, beslagning.

12 500 000
Övrigt post - fördelning

1 558 107 14 058 107 30 468 604

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 
sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig 
inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

5 000 000
Övrigt post - fördelning

623 243 5 623 243 30 187 441

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 
ytskikt papp-och plåttak 

5 000 000
Övrigt post - fördelning

623 243 5 623 243 20 281 162

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-
anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning

39 000 000
Övrigt post - fördelning

4 861 293 43 861 293 25 1 754 452

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
200 000

Övrigt post - fördelning
24 930 224 930 15 14 995

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 12 500 000
Övrigt post - fördelning

1 558 107 14 058 107 15 937 207

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

Anslutningsavgifter ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0

Underlag för komponentsavskrivning 120 000 000 Avskrivn/ år = 4 323 336 kr

Ränta = 1,25% Ränta = 1 500 000

Kapitalkostnad år 1= 5 823 336

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet

7910 4711

2022-11-07

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total    PK 
/ prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;

Fördelning komponenter

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ola Svensson 
Handläggare 
0703487704 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-12-13 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00214 3.6.8.25 
 

  

 

Projekteringsframställan för Boråshallen ombyggnad 
etapp 2 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för Boråshallen, 
ombyggnad etapp 2, under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden får 
kompensation för ökade kapitalkostnader och tillkommande driftskostnader.  

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden har i lokalresursplaneringen 2022-24 framställt 
sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om upprustning av Boråshallen. 

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14. 

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 
2023 med en projektbudget om 25 000 000 kronor. 

Bakgrunden till projektet är att Boråshallen är ca 65 år gammal och har inte 
uppdaterats nämnvärt. Projektet är en fortsatt utveckling av hallen till en 
evenemangsarena och omfattar renovering av omklädningsrum (vid A-hallen), 
förbättring av logistiken i lokalerna, tillgänglighetsanpassning av 
omklädningsdelen och golvet i A-hallen. Vissa nya ytor för 
omklädningsmöjligheter skapas. Exteriört byts befintliga entrépartier ut, samt 
att en ny spelentré skapas. 

En dialog har förts med de föreningar som är berörda och Sven 
Ericsongymnasiet. 

Ombyggnationen kommer att genomföras etappvis under Boråshallens relativa 
lågsäsong. Ambitionen är att föreningslivet skall påverkas så lite som möjligt. 

Konsekvenser om projektet inte genomförs är att hallen kan tappa i 
attraktionskraft och att hallens tillgänglighet inte tillgodoses på ett 
tillfredsställande sätt. 

Projektering senhöst 2022-vintern 2023. Byggstart preliminärt april 2023 med 
preliminärt färdigställande november 2023. 

Byggnationen kommer att ske etappvis för att säkerställa en viss tillgänglighet 
av omklädningsrum. 

Projektets budget är kalkylerad till 25 000 000 kronor. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Investeringsutgifter utslagen per m² (BRA) är 28 184 kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2022-11-22 § 147 Projekteringsframställan 
för Boråshallen ombyggnad etapp 2 inkl. bilagor 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-22 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 147 Dnr LFN 2021-004032.6.1.1 

Projekteringsframställan för Boråshallen ombyggnad 
etapp 2 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Boråshallen ombyggnad etapp 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har i lokalresursplaneringen 2022-24 framställt 
sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om upprustning av Boråshallen.  

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 
2023 med en projektbudget om 25 000 000 kronor. 

Bakgrunden till projektet är att Boråshallen är ca 65 år gammal och har inte 
uppdaterats nämnvärt. Projektet är en fortsatt utveckling av hallen till en 
evenemangsarena och omfattar renovering av omklädningsrum (vid A-hallen), 
förbättring av logistiken i lokalerna, tillgänglighetsanpassning av 
omklädningsdelen och golvet i A-hallen. Vissa nya ytor för 
omklädningsmöjligheter skapas. Exteriört byts befintliga entrépartier ut, samt 
att en ny spelentré skapas.  

En dialog har förts med de föreningar som är berörda (främst Borås basket, 
BAIK) och Sven Ericsongymnasiet  

Ombyggnationen kommer att genomföras etappvis under Boråshallens relativa 
lågsäsong. Ambitionen är att föreningslivet skall påverkas så lite som möjligt. 

Konsekvenser om projektet inte genomförs är att hallen kan tappa i 
attraktionskraft och att hallens tillgänglighet inte tillgodoses på ett 
tillfredsställande sätt.  

Projektering senhöst 2022-vintern 2023. Byggstart preliminärt april 2023 med 
preliminärt färdigställande november 2023. 

Byggnationen kommer att ske etappvis för att säkerställa en viss tillgänglighet 
av omklädningsrum.  

Projektets budget är kalkylerad till 25 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BRA) är 28 184 kronor. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-22 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Boråshallen, A-ritningar daterade 2022-10-13 

 



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 
1(3) 

Datum 
2022-11-22 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00403 2.6.1.1 

 
Richard Svanberg 
Handläggare 
033 357333 
 

 

  

Projekteringsframställan för Boråshallen ombyggnad 

etapp 2 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 

godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

Boråshallen ombyggnad etapp 2.        

Projektets handläggning 

Fritids- och folkhälsonämnden har i lokalresursplaneringen 2022-24 framställt 

sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om upprustning av Boråshallen.  

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14.  

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 

2023 med en projektbudget om 25 000 000 kronor. 

Projektbeskrivning och mål 

Bakgrunden till projektet är att Boråshallen är ca 65 år gammal och har inte 

uppdaterats nämnvärt. Projektet är en fortsatt utveckling av hallen till en 

evenemangsarena och omfattar renovering av omklädningsrum (vid A-hallen), 

förbättring av logistiken i lokalerna, tillgänglighetsanpassning av 

omklädningsdelen och golvet i A-hallen. Vissa nya ytor för 

omklädningsmöjligheter skapas. Exteriört byts befintliga entrépartier ut, samt 

att en ny spelentré skapas.  

En dialog har förts med de föreningar som är berörda (främst Borås basket, 

BAIK) och Sven Ericsongymnasiet 

Konsekvensanalys lokaler 

Ombyggnationen kommer att genomföras etappvis under Boråshallens relativa 

lågsäsong. Ambitionen är att föreningslivet skall påverkas så lite som möjligt. 

Konsekvenser om projektet inte genomförs är att hallen kan tappa i 

attraktionskraft och att hallens tillgänglighet inte tillgodoses på ett 

tillfredsställande sätt.  



Borås Stad 
Datum 
2022-11-22 

 Sida 
2(3) 

 

 

Tidplan 

Projektering senhöst 2022-vintern 2023. Byggstart preliminärt april 2023 med 

preliminärt färdigställande november 2023. 

Byggnationen kommer att ske etappvis för att säkerställa en viss tillgänglighet 

av omklädningsrum.  

Ekonomi 

Projektets budget är kalkylerad till 25 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BRA) är 28 184 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2023 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  728 417 kr Avser befintlig byggnad 

Befintlig driftskostnad  3 713 749 kr Avser befintlig byggnad 

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 1 313 178 kr Tillägg för ombyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 0 kr Som konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 5 755 344 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2023 Förklaring 

Befintlig hyra  4 258 835 kr  

Hyrestillägg av investeringen 1 313 178 kr Avser anpassning 

Tillkommande hyra för utökat BRA 0 kr  

Total intäkt/hyra 5 572 013 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2023  

Totalhyra 5 572 013 kr  

Befintlig hyra - 4 258 835 kr  

Avgående hyra - 0 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  1 313 178 kr  
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Nils-Åke Björklund 

Mötesordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2022-11-22 

Lokalförsörjningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 147 Dnr LFN 2021-004032.6.1.1 

Projekteringsframställan för Boråshallen ombyggnad 
etapp 2 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 
godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Boråshallen ombyggnad etapp 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har i lokalresursplaneringen 2022-24 framställt 
sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om upprustning av Boråshallen.  

Förstudiekonto öppnades 2021-12-14. 

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 
2023 med en projektbudget om 25 000 000 kronor. 

Bakgrunden till projektet är att Boråshallen är ca 65 år gammal och har inte 
uppdaterats nämnvärt. Projektet är en fortsatt utveckling av hallen till en 
evenemangsarena och omfattar renovering av omklädningsrum (vid A-hallen), 
förbättring av logistiken i lokalerna, tillgänglighetsanpassning av 
omklädningsdelen och golvet i A-hallen. Vissa nya ytor för 
omklädningsmöjligheter skapas. Exteriört byts befintliga entrépartier ut, samt 
att en ny spelentré skapas.  

En dialog har förts med de föreningar som är berörda (främst Borås basket, 
BAIK) och Sven Ericsongymnasiet  

Ombyggnationen kommer att genomföras etappvis under Boråshallens relativa 
lågsäsong. Ambitionen är att föreningslivet skall påverkas så lite som möjligt. 

Konsekvenser om projektet inte genomförs är att hallen kan tappa i 
attraktionskraft och att hallens tillgänglighet inte tillgodoses på ett 
tillfredsställande sätt.  

Projektering senhöst 2022-vintern 2023. Byggstart preliminärt april 2023 med 
preliminärt färdigställande november 2023. 

Byggnationen kommer att ske etappvis för att säkerställa en viss tillgänglighet 
av omklädningsrum.  

Projektets budget är kalkylerad till 25 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BRA) är 28 184 kronor. 
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Lokalförsörjningsnämnden  
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Beslutsunderlag 

1. Boråshallen, A-ritningar daterade 2022-10-13 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Mattias Karlsson 
Handläggare 
033 357418 

SKRIVELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 
2022-12-13 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2022-00172 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar 
2023 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna bidrag till nedanstående 
föreningar: 
 
1. Anonyma Alkoholister med faktiskt hyresbidrag, ca 110 – 115 000 kr 
2. Kvinnojouren med 1 369 092 kr  
3. Balans Borås Sjuhärad med 12 000 kr  
4. Kyrkornas Flyktingrådgivning med 190 000 kr  
5. RFSL Borås Sjuhärad med 265 000 kr  
6. Borås Nykterhetsvänners Centralförbund med 70 000 kr  
7. Göteborgs Räddningsmission/Solrosen med 100 000 kr 
8. BRIS med 194 303 kr  
9. Fria Sällskapet Länkarna med hyresbidrag samt verksamhetsbidrag. Totalt 
155 000 kr 
10. Brottsofferjouren (BOJ) med 120 000 kr  
11. RSMH Tryggheten med hyresbidrag samt verksamhetsbidrag om 170 000 kr  
12. KRIS med hyresbidrag samt verksamhetsbidrag. Totalt 189 743 kr 
13. Rädda Barnen med 94 800 kr  
14. Pingstkyrkan (LP Sjuhärad) med 220 000 kr  
15. Borås Besöksverksamhet med 15 000 kr  
16. Kraftens Hus Sjuhärad 125 000 kr 
17. Röda Korset med 60 000 kr 
 
Totalt Belopp: 3 464 938 kr (Summan kan komma att justeras något när vi får 
slutgiltiga uppgifter om Anonyma Alkolisters hyra.) 

Sammanfattning  
Föreningsbidraget till sociala föreningar är avsett för de grupper som omfattas 
av individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatrins verksamheter. Det kan 
vara genom det direkta arbetet men även avse förebyggande arbete.  
 
I Fritids- och folkhälsonämndens antagna riktlinjer finns utgångspunkterna för 
bidraget. I föreningsbidraget ingår även att ge bidrag till särskilda satsningar 
inför jul och påsk.  
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Enligt riktlinjerna är det av vikt att stödja frivilligt socialt arbete. Föreningarna 
skapar mötesplatser och ger stöd och kamratskap på ett sätt som en myndighet 
inte kan göra.  

De medel som finns avsatta till föreningsbidrag fördelas för att kunna ge stöd 
till alla föreningar som omfattas av riktlinjerna. Det är viktigt att genom 
föreningsbidraget stödja och skapa förutsättningar för ett utbud av frivilligt 
socialt arbete.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela 
kommunens årliga bidrag till olika sociala föreningar, för vilka de vanliga 
generella bidragsreglerna inte är adekvata. Föreningsbidraget omfattar de 
föreningar som har aktiviteter inom individ- och familjeomsorgens 
verksamhetsområde samt klientorganisationer och föreningar som utför 
verksamhet som kan hänföras till individ- och familjeomsorgen samt 
socialpsykiatrin. 

Ärendet i sin helhet 
1. Anonyma Alkoholister (AA)  
Föreningen ansöker om den faktiska hyreskostnaden för 2023.  
AA fyller en viktig funktion för att kunna ge människor som haft omfattande 
alkoholproblem en struktur i det drogfria livet.  
AA erbjuder ett antal typer av möten, däribland öppna möten, möten för 
kvinnor och möten för anhöriga.  
Det är av avgörande betydelse att organisationen får efterfrågat stöd i form av 
hyresbidrag för lokalen. 
 
2. Kvinnojouren Borås  
Kvinnojouren bedriver en omfattande och viktig verksamhet till stöd för utsatta 
kvinnor och deras barn. Enligt överenskommelse i Sjuhärads 
Kommunalförbund ska bidrag till Kvinnojouren utgöras av 12 kr per invånare 
inom kommunen. Föreningen ansökte om 15:-/invånare, men 
överenskommelsen gäller fortfarande, därav föreslås bidraget även nu vara 12:-
/inv. 
 
3. Balans Borås Sjuhärad  
Balans Borås/Sjuhärad är en lokalförening under Balansriks.  
Det är en patient- & anhörigförening som riktar sig till personer med bipolär 
sjukdom, depression, dystymi och utmattningssyndrom och dess anhöriga, samt 
att verka för kunskap, respekt och förståelse i samhället.  
Föreningen ansöker om bidrag för att kunna fortsätta med medlemsvård, 
föreläsningar, sammankomster samt för div. verksamhets- & administrativa 
kostnader. 
 
4. Kyrkornas Flyktingrådgivning  
Kyrkornas Flyktingrådgivning utgör ett viktigt stöd för i första hand utsatta 
flyktingar. Föreningen skapar mötesplatser där flyktingar, invandrare och 
svenskar ges möjligheter att knyta kontakter med varandra. Föreningen 
anordnar bland annat språkcaféer, studiegrupper och lägerverksamhet.  
Navet för verksamheten finns på Mötesplats Porten, där erbjuder föreningen 
bland annat medicinsk hjälp, rådgivning, kläd- & matutdelning samt stöd i form 
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av samtal.  
Föreningen ansöker om fortsatt stöd till verksamheten. Eftersom pandemin 
minskat bidragen från många håll ansöker föreningen om ett ökat stöd. 
 
5. RFSL Borås Sjuhärad  
RFSL Borås Sjuhärad är en avdelning inom riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas och transpersoners rättigheter.  
Föreningen bedriver en viktig verksamhet för att förändra attityder, utbilda och 
informera, inte minst i Borås Stads skolor. Dessutom erbjuds viktig gemenskap 
och umgänge i RFSLs lokal. RFSL ansöker om fortsatt stöd till verksamheten. 
Ansökan innefattar även Borås Pride. 
 
6. Boråsnykterhetsvänners Centralförbund (BNC)  
Borås Nykterhetsvänners Centralförbund (BNC) arbetar med att främja 
folknykterhet och att förebygga alkoholmissbruk bland barn och ungdomar, 
genom utbildning och information. Föreningen kommer fortsätta sitt arbete 
med att Stoppa langningen och Rattfylleriet samt satsa på 
Folknykterhetsveckan.  
BNC avser även under 2023 upplåta en lokal till Kamratföreningen Länken.  
Föreningen ansöker om fortsatt stöd till verksamheten. 
 
7. Göteborgs Räddningsmission/Solrosen är en verksamhet som ger stöd 
till barn och ungdomar som har eller har haft en förälder eller ett syskon aktuell 
inom kriminalvården, det vill säga inom häkte eller anstalt.  
Föreningen erbjuder kris och stödsamtal till både barn och vuxna, men också 
gruppverksamheter som stödgrupper eller lovaktiviteter.  
Solrosen bedriver sin verksamhet i Pingstkyrkans lokaler på Kungsgatan.  
Föreningens verksamhet ökar ständigt i Borås och därför ansöker de om ett 
höjt verksamhetsbidrag. 
 
8. Barnens Rätt I Samhället (BRIS) Föreningen skapar mötesplatser och ger 
stöd och kamratskap på ett sätt som en myndighet inte kan göra. BRIS ser barn 
och ungdomar som sina uppdragsgivare och utgår från deras behov.  
Föreningens mål är att stärka barn och ungdomars rättigheter och förbättra 
deras levnadsvillkor. De bistår särskilt utsatta barn och ungdomar samt 
upprätthåller möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. 
Utgångspunkten för verksamheten är FN:s barnkonvention.  
BRIS erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar i kommunen 
en möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en stödjande kontakt.  
Föreningen föreslås få fortsatt stöd om 7,50 kr per barn 0-18 år, boende i Borås 
Stad. 
 
9. Fria Sällskapet Länkarna i Borås  
Sällskapet bedriver sin verksamhet i lokalen på Sven Eriksonsgatan. 
Verksamheten är öppen vardagar 10.00 – 12.00 samt jouröppen fr.om. 18.00 
måndag – torsdag.  
Hörnstenen i verksamheten är så kallade uppladdningsmöten på fredagar där 
nya och gamla medlemmar berättar om sin situation och hur de tagit sig ur 
beroendet.  
Föreningen deltar i Nykterhetsveckan, de är med i Brukarrådet och anordnar 
även en del festligheter för medlemmar och anhöriga.  
Sällskapet ansöker fortsatt stöd till faktiskt hyra och till verksamheten.  



Borås Stad 
  Sida 

4(5) 
 

 

 
10. Brottsofferjouren (BOJ) 
Föreningen erbjuder alla som råkat ut för brott hjälp, stöd och vägledning.  
Verksamheten arbetar med att stödja enskild genom brottsofferstöd och/eller 
vittnesstöd.  
BOJ har bemanning på Tingsrätten i Borås, nu så gott som varje vardag.  
Föreningen ansöker om fortsatt stöd till verksamheten, där inte minst 
personalkostnaderna har ökat i och med den ökade bemanningen på 
Tingsrätten. 
 
11. RSMH Tryggheten  
RSMH Tryggheten finns på Vasagatan i Borås, där föreningen bedriver 
verksamhet för vuxna människor med psykiskt ohälsa.  
Föreningen erbjuder aktiviteter, lunchdagar och personligt stöd. Behovet av 
stöd från medlemmarna ökar konstant.  
Planeringen är att verksamheten ska kunna bedrivas 7 dagar i veckan, året om.  
Föreningen ansöker om fortsatt stöd till faktiskt hyra, till ökade driftskostnader 
samt till verksamheten. 
 
12. KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället).  
Föreningen arbetar med personer som vill komma ur den kriminella banan. En 
kamratförening bestående av före detta kriminella och missbrukare som hjälper 
människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och 
droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk.  
Föreningen har ett flertal lägenheter som HSB hjälper till med. Där placerar 
Socialtjänsten killar och tjejer som behöver föreningen dagliga stöd i att hålla sig 
drogfri.  
Föreningen jobbar ständigt med konstant med att skapa nya kontakter såsom 
Yxhammarsmottagningen, eventuella praktikplatser och andra verksamheter 
som deras medlemmar gynnas av.  
Föreningen ansöker om fortsatt stöd till faktiskt hyra och till verksamheten. 
 
13. Föreningen Rädda Barnen i Borås har funnits sedan 1945, först som en 
välgörenhetsorganisation och nu som en organisation för barnens rättigheter.  
Föreningens inkomster härrör från medlemsavgifter, stöd från företag, 
insamlingar och donationer. De medel som kommer från insamlingar och 
donationer kan föreningen inte använda för hyra då dessa pengar måste gå 
oavkortat till barnen.  
Föreningen ansöker om fortsatt stöd till faktiskt hyra, vilken höjdes rejält efter 
att ha varit konstant i drygt 10 år. 
 
14. LP Sjuhärad, tidigare en egen ideell förening har under 2020 blivit en del 
av verksamheten inom Pingstkyrkan. Pingstkyrkan kommer fortsatt bedriva 
verksamhet för missbrukare och sitt arbete med utsatta kvinnor.  
Då de ser ett ökat behov av insatser har de i slutet av 2022 anställt en person 
som ska fokusera på det sociala arbetet.  
Föreningen ansöker om fortsatt stöd till verksamheten. 
 
15. Borås Besöksverksamhet är en samverkansförening, bestående av 
representanter för Boråskretsen av Röda Korset, Svenska kyrkan i Borås, Borås 
Stad samt pensionärsorganisationerna PRO och SPF i Borås.  
Målet för föreningens verksamhet är att bryta isoleringen för människor i alla 
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åldrar som är ofrivilligt ensamma.  
Föreningen ansöker om stöd till verksamheten. 
 
 
16. Kraftens Hus Sjuhärad är en mötesplats på Träffpunkt Simonsland på för 
cancerberörda. Föreningen startade sin verksamhet 2018 och redan 2019 hade 
man 2800 besök.  
Det erbjuds emotionell, praktiskt och socialt stöd. 
Föreningen ansöker om stöd för hela eller delar av hyran, som är 249 147 kr.  
 
17. Röda Korset 
Fr.o.m. 2022 ingår f.d. Fristad-Gingri Rödakorskrets som en grupp inom 
Boråsbygdens Rödakorskrets.  
Fristadgruppen driver en mötesplats med café, secondhand-butik. Det finns 
även kontor och grupplokal. Mötesplatsen är öppen året om, tisdagar och 
torsdagar 10 – 18 samt lördagar 10-14. Allt arbete sker ideellt.  
Föreningen tar även emot ”praktikanter” från bl.a. frivården. 
Föreningen söker bidrag för att kunna förbättra arbetsmiljön för de som arbetar 
på mötesplatsen, för indragning av fiber samt för del av hyra. 

Beslutsunderlag 
1. Föreningarnas ansökningar 

Beslutet expedieras till 
1. Berörda föreningar 
 

 

Christer Lundberg 
Andre vice ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Mikael Hedberg 
Handläggare 
033 357377 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-12-13 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2022-00077 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2023 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslut att godkänna riktat bidrag, 
verksamhetsbidrag 2023 enligt följande: 
 
Borås Närradioförening       55 000 kr 

Borås Ungdomsallians     120 000 kr 

FUB Borås      600 000 kr 

Funktionsrätt Borås     170 000 kr 

Korpen Borås     450 000 kr 

Odenslunds 4H-Gård     600 000 kr 

RF-SISU Västra Götaland  1 800 000 kr 

Studentkåren Borås  1 050 000 kr 

Totalt   4 845 000 kr 

Ärendet i sin helhet 
Nedan följer en kort beskrivning av föreningarnas ansökningar. 

Borås Närradioförening 
Föreningen startade 1987 och består av 9 föreningar som sänder närradio i 
Borås. 
 
Borås Ungdomsallians 
BUA är en paraplyorganisation bildad av alla fotbollsföreningar- i Borås och 
fungerar som ett serviceorgan för anslutna föreningar. De arrangerar ett antal 
cuper, sammandrag och lovturneringar varje år. 
 
FUB Borås 
Föreningen har verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning och har tidigare fått bidrag som funktionshinderförening. 
Fritids- och Folkhälsonämnden anser att föreningen ska få ett riktat stöd för att 
slippa ”jaga” medlemmar och aktiviteter och istället fungera som lots för att ge 
medlemmar bättre förutsättningar att komma ut till redan befintligt 
föreningsliv. 
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Funktionsrätt Borås 
Organisationen driver gemensamma frågor som rör människor med olika 
funktionsnedsättningar. De har sin lokal i den kommungemensamma 
träffpunkten Simonsland och för tillfället en anställd person. 
 
Korpen Borås 
Korpen Borås bedriver en bred verksamhet med folkhälsoinriktning som ligger 
väl i linje med Fritids- och Folkhälsförvaltningens uppdrag. 
Motionsidrottsföreningen har för närvarande ett IOP (Idéburet offentligt 
partnerskap) gällande den administrativa biten av Boråsklassikern som tidigare 
sköttes av Fritids- och folkhälsoförvaltningen (särskilt avtal). 
 
Odenslunds 4H-Gård 
Föreningen har sin verksamhet på Hässleholmen i Borås. Området finns med 
på listan över Särskilt utsatta områden i Sverige samt är ett socialt utsatt område 
enligt välfärdsbokslutet i Borås. De har olika aktiviteter som bygger på 
samspelet mellan människor och djur. Föreningen bedriver också ridning för 
personer med funktionsvariationer med tillhörande stallskötsel. Utöver detta 
arbetar man med att ta emot förskolor, barnkalas, omhändertagning av djur 
mm. Nämnden bedömer verksamheten som viktig i kontrast till övrig 
verksamhet i området. Vårt förslag är  att göra en bidragshöjning under 
förutsättning att föreningen ökar sitt arbete gentemot boende på stadsdelen. 
Föreningen får ett verksamhetsbidrag samt ett hyresbidrag. 
 
RF-SISU Västra Götaland 
SISU är en nära samarbetspartner nämnden i många olika frågor. 
”Administratörsträffarna” har sitt ursprung långt tillbaka i tiden där föreningar 
med anställd personal träffar personal på Förenings- och 
anläggningsverksamheten för att informera varandra och diskutera lösningar 
tillsammans. De senaste åren har SISU klivit in som en naturlig part i dessa 
träffar med erfarenhet och kunskap kring många av våra gemensamma frågor. 
Andra saker som vi samverkar kring är Fritidsbanken och Föreningsgalan. SISU 
i Borås är ett av de största distrikten i Sverige med en oerhörd bred verksamhet 
som gynnar föreningslivet i Borås. Ett nytt exempel på samarbete år våra 
gemensamma ansträngningar för att aktivera barn och ungdomar i våra utsatta 
områden på Norrby, Sjöbo och Hässleholmen. 
 
Studentkåren Borås 
Studentkåren får ett årligt bidrag till hyran för sin lokal enligt beslut i 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
1. Föreningarnas ansökningar 
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Beslutet expedieras till 
1. Berörda föreningar 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 
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FÖREDRAGNINGSLISTA  

Vid Stämman den 15 mars 2022 

 
1. Mötets öppnande. 

2. Upprop/ fastställande av röstlängd. 

3. Fråga om stämmans behöriga utlysande. 

4. Val av ordförande och sekreterare för stämman.  

5.  Val av 2 justerare och 2 rösträknare.  

6. Huvud- och sektionsstyrelsernas berättelse över verksamhet och  
 räkenskaper. 
 
7. Revisorernas berättelse för tiden 1/1 2021 - 31/12 2021 
 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
9. Handläggande av ärenden som av styrelsen för avgörande hänskjutits till 

stämman eller som i form av motioner i stadgeenlig ordning inkommit enligt  
 § 14 av föreningens stadgar. 

10. Behandling av förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 
 
11. Fastställande av personlig medlemsavgift och anslutningsavgift för deltagande 

lag. 

12. Val av föreningsordförande för 1 år (avg. Michael Claesson).  
 
13. Val av 2 styrelseledamöter för 2 år (avg. Lennart Bellhem och Pavle Velcov) 

14. Val av 2 styrelsesuppleanter för 2 år (avg. Maria Eriksson) 
 
15. Val av 2 revisorer för 1 år (avg. Sofia Wettersten och Vakant). 

16. Val av 1 revisorssuppleant för 1 år (avg. Vakant).  
 
17. Val av 2 ledamöter i valberedningen för 1 år (avg. Pavle Velcov 

(sammankallade), och Gun-Lis Bellhem). 
 
18. Vid sammanträdet väckta frågor jämlikt § 15 av föreningens stadgar. 
 
19. Avslutning. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1 - 31/12 2021 

 
Styrelsen för KORPEN BORÅS MOTIONSIDROTTSFÖRENING får härmed avgiva 
följande berättelse för verksamhetsperioden 1/1 2021 - 31/12 2021 

 
STYRELSE och ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 
 
 
Ledamöter valda av stämman: 
 
Ordförande    Michael Claesson 
Sekreterare    Anna-Lena Nilsson 
 

Övriga Ledamöter:                     Anne-Marie Ekström  
                                Pavle Velcov 
    Lennart Bellhem 
    Gerhard Andersson 
 
Suppleanter:                     Maria Eriksson 
    Anna-Lena Nilsson 
  
Revisor:                       Sofia Wettersten 
 
Revisorssuppleant:                                      Vakant 
 
Adj Kanslichef   Roger Hjelm/Jana Belohlavek 
Adj Ekonomiansvarig                  Johnny Albertsson 
 
Valberedning Pavle Velcov,  

Gun-Lis Bellhem 
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PROJEKT och ARBETSGRUPPER 
 
 
Styrelsens ledningsgrupp/Ekonomi  Michael Claesson, Roger Hjelm, 

Lennart Bellhem, Gerhard Andersson 
    Jana Belohlavek 
     
Administration /Personal   Michael Claesson, Roger Hjelm,  

Anna-Lena Nilsson,Gerhard Andersson, 
Jana Belohlavek 

 
Seriespel/Cuper Lagidrott Johnny Albertsson, Pavle Velcov, 

Lennart Bellhem, Gerhard Andersson 
 
Öppen verksamhet   Jana Belohlavek, Anne Lötjenen-Sund, 
(vattengympa)   Andrea Lucut, Rakel Andersson-Ström, 
    Mitra Saatchi Hamideh 
   
Arrangemangsgrupp Jana Belohlavek, Michael Claesson,  

Karin Norrbin, Johnny Albertsson, 
Anna-Lena Nilsson, Maria Eriksson,  

 Lennart Bellhem 
     
IT/ Kommunikation Johnny Albertsson, Michael Claesson 

      

Knalleland Cup Borås Arena Johnny Albertsson, Pavle Velcov, 
 Gerhard Andersson 
   
Kretsloppet     Michael Claesson, Lennart Bellhem,  
Löpararrangemang   Per Johansson, Elin Sveningsson, 
    Erik Wickström, Johnny Albertsson, 
    Karin Norrbin, Jana Belohlavek,  
    Sandra Axelsson, Lars Johansson 
 
Boråsklassikern   Karin Norrbin, Johnny Albertsson  
     
Ellos Group Friskvård Karin Norrbin 
 
Vattendagen Jonas Söderberg, Jana Belohlavek, 
 Michael Claesson, Johnny Albertsson, 

Lennart Bellhem  
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REPRESENTATION 
 

 
Representanter i  
Korpen Borås Fondstyrelse:  Michael Claesson 
    Lennart Bellhem 
 
Personalfrågor   Gerhard Andersson 
 
 
KANSLIPERSONAL: 
 
Verksamhetsansvarig   Jana Belohlavek 
Område gruppträning,    
och övrig verksamhet 
Område arrangemang     
 
   
   
Område lagidrott,    Johnny Albertsson 
IT/Kommunikation 
Område arrangemang 
 
 
 
Område Boråsklassikern  Karin Norrbin 
och Ellos Group 
Område arrangemang 
 
 
VATTENGYMPALEDARE:  Andrea Lucut 
    Anne Lötjenen-Sund 
    Rakel Andersson-Ström 
    Mitra Saatchi Hamideh 
 
 
DOMARE:    Pavle Velcov 
 
 
PROJEKTLEDARE: 
Pickeboll    Keallian Clark 
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SAMMANTRÄDEN och MÖTEN 

 
Korpen Borås "stämma" avhölls tisdagen den 16 mars 2021 digitalt via Teams pga 
pandemin. Tillsammans var det 9 personer, som deltog i ”stämman”. 
Pga kanslichefen Roger Hjelms bortgång så sköts vissa punkter fram och extrastämma 
fick hållas den 21 april 2021 för dessa punkter. 9 personer deltog. 
 
Korpen Borås styrelse har under verksamhetsperioden haft 8 sammanträden.  
Korpen Borås sektioner, projekt och arbetsgrupper har under året haft ett antal möten, 
där nuvarande och kommande verksamhet planerats. 
 
Antal personliga medlemmar 

Vid verksamhetsperiodens slut den 31 december 2021 var 420 personliga medlemmar 
anslutna till Korpen Borås Motionsidrottsförening 
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ARRANGEMANG, PROJEKT och VERKSAMHET 

 
ARRANGEMANG 

 
PERSONALAKTIVITETER 

 
Under 2021 har vi inte kunnat genomföra våra personalaktiviteter pga pågående 
pandemi och rådande restriktioner på arrangemang och aktiviteter under 2021. 
Förhoppningen är att vi ska kunna genomföra aktiviteter igen under hösten 2022 men i 
ett annat upplägg. 

 
VATTENDAGEN i Borås 21 augusti 2021 
 
För andra gången har Korpen Borås genomfört eventet Vattendagen i Borås i samarbete 
med SK Elfsborg och Borås Energi och Miljö. Det var en dag med ett händelserikt 
program fylld med massor av roliga aktiviteter och spännande tävlingar som lockade till 
området.  
 
 
KRETSLOPPET  2 oktober 
 

Korpen Borås kunde under 2021 genomföra Specialloppet, Kretsloppet och de nya 
loppen för Kretsloppscupen.  
Pga pågående pandemi och rådande restriktioner på arrangemang och aktiviteter under 
2021 så fick vi göra vissa anpassningar för att kunna genomföra loppen. 
Totalt deltog ca 1570 personer på Specialloppet/Kretsloppet. De mindre loppen under 
året (Avloppet, Skogsloppet, Stafett, Långloppet, 300 meters loppet, Kvällsloppet) hade 
mellan 100-250 deltagare per lopp och vissa av dessa lopp var tvungna att genomföras 
virtuellt.  
 
 
VERKSAMHET 
 
LAGIDROTT 
 
Pga pandemin och restriktioner så kunde inte många aktiviteter genomföras för 
lagidrotten under 2021.  
Under hösten kunde en liten fotbollsserie genomföras med 8 lag.  
För att introducera och satsa på Pickleball så genomfördes prova-på tillfälle som var 
öppet för allmänheten.  
 
 
GRUPPTRÄNING 
 
Vattengympa är en av de mest skonsamma motionsformerna och har inom vår förening 
många trogna deltagare som återkommer varje termin och verksamheten lockar även 
nya deltagare. Här gör Korpen Borås en stor och viktig folkhälsoinsats för Borås Stads 
innevånare och främst för kvinnor. 
Tyvärr kunde den planerade vårterminen 2021 komma i gång pga. pandemin och 
rådande restriktioner på arrangemang och aktiviteter under 2021. 
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Höstterminen startade vecka 36 och totalt hade vi 5 grupper med 93 deltagare i 
Stadsparksbadet och en grupp i Sandaredsbadet med 15 deltagare fram till vecka 50.  
Rehabbadet öppnade efter renovering under hösten, men Korpen fick inga tider på 
badet. Till många av våra deltagares besvikelse kunde vi därför inte starta upp de 15 
grupper vi brukar ha och vi har fått avsluta vår verksamhet på Rehabbadet. 
 
 

PROJEKT 
 
BORÅSKLASSIKERN 
 
Boråsklassikern är ett projekt med inriktning att motivera invånare i Boråsområdet att 
delta i fysisk aktivitet i sociala sammanhang under ett helt år. Boråsklassikern startade 
2009 och de evenemang som ingår i Boråsklassikern är Klassikerskidan, 
Linnémarschen, Viaredsjön Runt, Viskan Open Water och Kretsloppet. Alla som deltar 
och genomför 4 av de 5 evenemangen har klarat Boråsklassikern och får möjligheten att 
delta i medaljutdelningen på föreningsgalan.  
Från och med 1/1 2017 tog Korpen Borås över samordningsrollen av Borås Stad för 
projektet Boråsklassikern. Korpen Borås roll i Boråsklassikern är att vara samordnare 
med fokus på att utveckla, marknadsföra och administrera Boråsklassikern. 
Under 2021 genomfördes endast 3 av evenemangen pga restriktioner så endast 5 
deltagare avslutade Boråsklassikern under året. 
 
 
FRISKVÅRDSUPPDRAG ELLOS 
 
Från och med15 januari 2019 har Korpen Borås ett friskvårdsuppdrag på Ellos Group i 
Borås. Uppdraget innebär att Korpen Borås planerar och marknadsför aktiviteter för 
personalen på företaget.  
 
 
MITT EVEREST 
Mellan juni-oktober så genomförde Korpen Borås en ny digital motionsutmaning som 
Korpen Riks introducerat under 2021. 
Målet var att genom att bestiga en lokal backe X antal gånger för att uppnå Mount 
Everests totala höjd. 
Totalt deltog 18-19 personer i utmaningen i Borås som utgick från Halénsbacken. 
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BALANSRÄKNING 
TILLGÅNGAR 2020 2021 
Kassa, bank 536 897 431 392 
Utvecklingsfond 219 573 219 486 
Diverse fordringar 168 870 349 922 
Fordran skattekonto          4 898 13 331 
Varulager 6 167 6 167 
Inventarier                                     

936 405 1 020 298 

SUMMA TILLGÅNGAR 936 405 1 020 298 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
Personalens källskatt 34 962 23 856 
Semesterskuld 400 000 400 000 
Skuld sociala avgifter 38 048 25 193 
Diverse skulder 150 027 142 841 
Utvecklingsfond 219 573 219 486 

842 610 811 376 

EGET KAPITAL 
Ingående kapitalbehållning 9 900 93 795 
Årets resultat 83 895 115 127 

93 795 208 922 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 936 405 1 020 298 
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RESULTATRÄKNING 
INTÄKTER 2020 2021 
Kommunala bidrag 496 920 518 000 
Sektioner 309 976 68 089 
Öppna arrangemang 1 368 852 530 976 
Medlemsavgifter 60 191 43 396 
Lönebidrag, 
korttidspermitteringsstöd 510 144 807 249 
Företagsaktiviteter, bingolotto 196 090 197 421 
Övrigt 11 785 13 324 
Summa 2 953 958 2 178 455 

KOSTNADER 
Personalkostnader 2 172 238 1 832 105 
Lokalkostnader 91 130 29 862 
Telefon, porto, övrigt 96 965 114 219 
Möteskostnader 870 551 
Representation 2 731 400 
Föreningsavgifter 2 920 4 405 
Kostnader öppna arrangemang 203 209 62 558 
Sektioner 285 443 15 178 
Försäkring 10 872 0 
Bankkostnader 1 192 1 557 
Övrigt 2 493 2 493 
Summa 2 870 063 2 063 328 
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KORPEN BORÅS UTVECKLINGSFOND 
 
 
Ansvariga för fondens förvaltning och utdelning 2021 har varit: 
 
Michael Claesson 
Lennart Bellhem 
 
 
 

KORPEN BORÅS UTVECKLINGSFOND 
Ekonomisk berättelse 2021.01.01-2021.12.31 

 
Ingående saldo  2021   219 573,22 
Utdelning       2021                   0 
Uttag  2021                                            0 
Värdeförändring  2021                -86,82 
Utgående saldo  2021   219 486,40 
 
Ingen utdelning av medel ur fonden har gjorts under 2021. 
 
 
 
Borås i mars 2021 
Michael Claesson 
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Verksamheten 2020-2021 

 

Verksamheten 2021-2022   

  

År 2020 och 2021 p.g.a. gällande Covid-19 restriktioner ändrades våra förutsättningar 
och satsningar på vår föreningsverksamhet. Under 2021 pga fortsatt pandemi och 
restriktioner har  många aktiviteter inte kunnat genomföras eller bara i mindre skala. 6 
vattengympagrupper (hösttermin) och en liten fotbollsserie med 8 lag har varit i gång. 
Vissa av lopp inom Kretsloppscuppen (från april till oktober) har vi genomfört med 
corona-restriktioner och anpassningar, Vattendagen (augusti) Kretsloppet, Specialloppet 
(oktober) utan restriktioner.  

Trots två kämpiga år för föreningen, kommer Korpen Borås fortsätta utveckla och förnya 
verksamheten i samma syfte ”alla platsar.” 2022 ger oss förhoppning i att återstarta vår 
grundverksamhet, komma i gång med nya aktiviteter (Mitt Everest), utöka utbud inom 
lagidrott (Padel, Pickleball) och fullt ut genomföra och vidareutveckla våra arrangemang 
som Kretsloppet och Vattendagen.  

Korpen Borås ser också fram emot fortsatt engagemang och samarbete med alla 
korpens ledare, domare, funktionärer, samarbetspartners som hjälper till och möjliggör 
Korpen Borås omfattande verksamhet. Ett av största Korpens mål är också att locka fram 
fler medlemmar till våra aktiviteter som har under pandemin drastisk minskat. 

Korpens inriktning ”alla platsar”   

Korpen Borås har när det gäller friskvård och motionsidrott inom Borås, hållit fast sin 
inriktning på att gemenskap, social samvaro och att ha roligt, betyder minst lika mycket 
som den glädjefyllda fysiska aktiviteten. Denna inriktning på folkhälsa genom ett livslångt 
idrottande och fysisk aktivitet för alla åldrar, genomsyrar hela vårt utbud av 
verksamhet, och stämmer helt överens med RF:s mål och vision inför år 2025 och som 
dessutom är öppen för alla.    

2021 års resultat    

   

Verksamheten under 2021 har kraftigt påverkats av Coronapandemin men inställda 
arrangemang samt att de arrangemang som trots allt har kunnat genomföras, har haft 
begränsningar i bl a deltagarantal. Detta har givetvis även påverkat resultatet för 2021 
negativt. 

Resultatet för 2021 är trots detta en vinst på 115 276 (f g år 88 395). Resultatet är en 
följd av att hyreskostnaderna minskat sedan flytten till Simonsland i mars 2021 samt att 
föreningen erhållit korttidspermitteringsstöd med 324 057 och återstartsstöd med 15 500. 
Dessutom har personalkostnaderna minskat sedan Roger Hjelms hastiga och tragiska 
bortgång i mars 2021. 
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Coronarestriktionerna togs bort i februari 2022 och sedan dess har verksamheter kunnat 
startat upp igen t ex med vattengympan. Det planeras även för uppstart av 
paddelturnering och fotbollsserier till våren och arbetet med planeringen av Kretsloppet 
för 2022 pågår för fullt. 

Detta gör att vi ser fram emot 2022 med tillförsikt och med hopp om att alla verksamheter 
och arrangemang ska kunna genomföras som planerat. 

  

   

PÅ ÅTERSEENDE INFÖR ETT NYTT OCH INTRESSANT KORPÅR 2022   

   

Borås i mars 2022   

   

Jana Belohlavek 

Verksamhetsansvarig 
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SLUTORD 
 

Korpen, är ett specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF), med ett allmänt ansvar 
för idrottens utveckling, men med ett särskilt ansvar för att organisera, utveckla och sprida den 
arbetsplatsanknutna idrotten samt den hälsoinriktade motions- och rekreationsidrotten. Våra 
primära målgrupper är arbetsplatser, ungdomar och seniorer. Detta innebär att vi måste vara 
breda i vårt utbud, för att därigenom nå så många som möjligt.   

  

2021 har för Korpen Borås inneburit ytterligare ett svårt år, vår arbetskamrat och chef Roger 
Hjelm gick hastigt bort 6 mars.  Han var den drivande i Korpen och alla arrangemang som 
Korpen genomför. Detta innebar en stor förändring för Korpen och personalen. Covid-19 stoppat 
nästa all vår verksamhet. All personal har varit korttidspermitterade sedan 2020-04-01 fram till 
2021-06-30.   

 

Organisationsmässigt har Korpen Borås genomfört flytt till nya lokaler från Allégatan 59 till 
Viskastrandsgatan 5, Träffpunkt Simonsland och organisationsförändringar under 2021 då Roger 
Hjelm gick bort i Mars 2021, gäller både Korpen och övriga arrangemang m.m.   

 

Avslutningsvis vill Korpen Borås framföra sitt stora tack till alla de som på ett eller annat sätt 
hjälpt till att föra vårt ideella arbete framåt.  

Utan Er medverkan, ingen nämnd och ingen glömd, skulle vår verksamhet inte kunna ha den 
inverkan och påverkan den har. Vi tackar också Roger för den tid vi fick tillsammans med dig.  

 

  

 



Föreningsuppgifter 2022 

 

Korpen Borås Motionsidrottsförening 

Utdelningsadress Viskastrandsgatan 5 
Postnr / Ort:  506 30  Borås 
Tfn dagtid:  033- 12 04 10 
E-postadress:  info@korpenboras.se 
  mc@varderingar.com 
Bankgiro:  657-8884 
Organisations nr: 864500-1390 
Föreningens hemsida: www.korpenboras.se 
 
 

Kontaktperson/Ordförande 

Michael Claesson 

Andra Villagatan 1  
504 53  Borås 
Tfn dagtid   
033-15 27 00  
Tfn kvällstid  Tfn mobil 
033-10 03 73  0708-15 22 45 
 
mc@varderingar.com 

Vice Ordförande 

Lennart Bellhem 

Lyckebovägen 80  
518 40 Sjömarken 
Tfn dagtid   
033-25 74 12  
Tfn kvällstid  Tfn mobil 
033-25 74 12  0706-44 83 11 
 
lennart.bellhem@bahnhof.se 

Sekreterare 

Anna-Lena Nilsson 

Tallgatan 15 
507 33 Brämhult 
Tfn dagtid  Tfn mobil 
033-24 10 23  0736-96 56 71 
   
  
 
majalena.nilsson@hotmail.com 

Kassör 

Gun-Lis Bellhem 

Lyckebogatan 80 
518 40 Sjömarken 
Tfn dagtid  Tfn kvällstid  
033-25 74 12  0727-17 86 50  
 
 
 
gun-lis.bellhem@bahnhof.se 





































Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 18 augusti 2022 10:02 
Till: per.jagemark@rfsisu.se; Fritids- och folkhälsonämnden 

Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Ansökan kommunstöd 2023.pdf; 

A_Verksamhetsberättelse_RF-SISU_2021.pdf; 
A_Verksamhetsplan_RF-SISU_2022-2023.pdf; 2021_Lokalblad 
Borås (1).pdf 

 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

Inskickad bidragsansökan 

Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Riktat bidrag 
Ansökningstidpunkt: 2022-08-18 09:59 
Ansökningsnr: 1076 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 1 800 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Syfte 

Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som 

har beslutats för ett speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell 

verksamhet i kommunen. Det kan ha olika syften, fördelas enligt olika 

kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan, 



medfinansiering, redovisning och uppföljning. 

Målgrupp 

Nämnden gör en bedömning rörande vilka föreningar som berörs av 

specifikt stöd för sin verksamhet. 

Villkor 

Nämnden beslutar om varje ärende för sig och är inte normgivande. 

Fördelningsmodell 

I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell. 

 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: RF-SISU Västra Götaland 
Org.nr: 857200-7774 
Epost: per.jagemark@rfsisu.se  

Besöksadress: Mejerigatan 1 
Postnummer: 41276 
Telefon/Mobil: 0709106981 
Ort: Göteborg 
Ansökt av person: Per Jagemark 

 

 

 

Svar  

1.  Har ni laddat upp era senast gällande årliga handlingar?  

   Ja, jag har laddat upp dokumenten.  
 

mailto:per.jagemark@rfsisu.se


2.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   

Fil (bifogad) 

Ansökan kommunstöd 2023.pdf 
A_Verksamhetsberättelse_RF-SISU_2021.pdf 
A_Verksamhetsplan_RF-SISU_2022-2023.pdf 
2021_Lokalblad Borås (1).pdf 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   1800000  
 

 

 

 



Från: Borås Stad 
Skickat: den 5 maj 2022 15:20 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; Kulturnämnden Diarium 
Ämne: VB: Verksamhetsberättelse och lokalt kommunblad 2021 - RF-SISU Västra 

Götaland 
Bifogade filer: Verksamhetsberättelse_RF-SISU_2021_.pdf; 2021_Lokalblad Borås.pdf 
 

 
 
Från: Ingela Gustavsson (RF-SISU Västra Götaland) <Ingela.Gustavsson@rfsisu.se>  
Skickat: den 5 maj 2022 15:05 
Till: Borås Stad <boras.stad@boras.se> 
Ämne: Verksamhetsberättelse och lokalt kommunblad 2021 - RF-SISU Västra Götaland 
 
Till ansvarig Kultur och Fritid / Ekonomi Översä nder här RF-SISU Västra Götalands regionala verksa mhetsberättelse me d årsredovisning och l okalt kommunblad med si ffror /statistik för 202 1 års verksamhet.   
ZjQcmQRYFpfptBa nnerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd 

Till ansvarig Kultur och Fritid / Ekonomi  
 
Översänder här RF-SISU Västra Götalands regionala verksamhetsberättelse med årsredovisning och 
lokalt kommunblad med siffror/statistik för 2021 års verksamhet.  

RF-SISU har två tydliga uppdrag - idrott och folkbildning. 
Vårt uppdrag är att företräda, stödja,  samordna, utveckla, folkbilda och utbilda idrottsrörelsen i Västra 
Götaland.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ingela Gustavsson 

Informatör  
 
RF-SISU Västra Götaland  
Tel: 070-341 39 53 | E-post: ingela.gustavsson@rfsisu.se 
Besöksadress: Gustav Adolfs gata 49, 541 45 Skövde  
Postadress: Box 418, 541 28 Skövde 
www.rfsisu.se/vastragotaland 
 

mailto:Ingela.Gustavsson@rfsisu.se
mailto:boras.stad@boras.se
mailto:ingela.gustavsson@rfsisu.se
https://urldefense.com/v3/__http:/www.rfsisu.se/vastragotaland__;!!DCP8XqSIQEM!PgDUhrH330R7PYXJzdUWG0Cp5RYAf8Be6r6Vmw0g3JhbVBtAeTY7XDgzKfW-SVcjoUVFWEkAAV0wIPBNu2mGuU2q61FhAw$
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Tryckoriginal:  
RF-SISU Västra Götaland - Ingela Gustavsson.

Foto:  
Omslag: Hanna Havstam Ghodrati. 

Bildbyrån.



VERKSAMHETSMÅL 2020-2021

1

Innehåll
04  RF-SISU Västra Götalands  
  verksamhetsplan 2022-2023

05  Våra effektmål

06 Utvecklingsresor mot 2025

08  Fokusområden 2022-2023 

Tryckoriginal:  
RF-SISU Västra Götaland - Ingela Gustavsson.

Foto:  
Omslag: Hanna Havstam Ghodrati. 

Bildbyrån.



VERKSAMHETSMÅL 2020-2021

2

 

RF-SISU Västra Götalands 
verksamhetsplan 2022-2023

2

RF-SISU Västra Götaland ska till varje stämma föreslå en tvåårig verksamhetsplan för de 
nästkommande åren. Som grund för denna plan ligger en central verksamhetsinriktning 
från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna med mål mot 2025, som antogs på 
Riksidrottsmötet 2021.  

Verksamhetsplanen utgår från RF-SISU distriktens basuppdrag och Riksidrottsförbundets 
verksamhetsidé ”Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under 
hela livet” samt Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsidé ”Vi erbjuder 
folkbildning i idrottsöfreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och 
vilja att utvecklas”, som ger styrelsen ledning för att styra, leda och prioritera verksamheten.  

Riksidrottsmötet 2015 fattade beslut om gemen-
samma mål för idrottsrörelsen 2025 (Strategi 2025). 
De strategiska målen ska hjälpa idrottsrörelsen att 
tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot 
visionen; Svensk idrott, världens bästa – visionen för 
svensk idrottsrörelse samt Idrottsrörelsens folkbild-
ning, världens bästa! – visionen för vår folkbildning,  
men anger inte hur verksamheten ska bedrivas för 
att nå målen. 

I denna verksamhetsplan anges de fokusområden 
som RF-SISU Västra Götaland särskilt ska priorite-
ra i arbetet under 2022-2023. I dessa fokusområden 
ingår de fem utvecklingsresor som tagits fram och 
beskrivs i den strategiska planen för idrottsrörelsen 
2022-2025. 

Tillsammans med utvecklingsresorna finns även 
fem andra prioriterade områden, för att nå de 
övergripande gemensamma målen 2025. Detta följs 
sedan upp i en verksamhetsberättelse. 

RF-SISU:s uppdrag
RF-SISU Västra Götaland är Riksidrottsförbundet 
och SISU Idrottsutbildarna regionalt i Västra 
Götaland, med två tydliga uppdrag: Idrott och 
Folkbildning. 

Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och 
samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på 
regional och lokal nivå samt verka för och bidra till 
idrottens utveckling genom folkbildning och 
utbildning i idrottsföreningar och specialidrotts- 
distriktsförbund.

Vi är en resurs för förbundens utveckling av sin 
idrott och sina föreningar, genom att vara lokalt 
närvarande, möta och stödja föreningarna med 
anpassade insatser samt fördela och följa upp 
ekonomiskt stöd i linje med idrottsrörelsens 
målsättning.  

Utgångspunkter för uppdraget
• Specialidrottsförbund (SF) leder och utvecklar  

sin idrott och sina föreningar.

• Idrottsverksamheten bedrivs av föreningar.

Vägledande principer för uppdraget
• RF-SISU utför de uppgifter där vi är den mest 

lämpade organisationen för ändamålet, dvs där 
den största samlade effekten uppnås om det är 
RF-SISU som utför arbetet. I övrigt utförs 
uppgifterna av SF och föreningar. 

• RF-SISU stödjer utveckling i idrottsspecifika 
frågor i samverkan med förbund och föreningar.  

• RF-SISU samordnar och erbjuder idrottsövergri-
pande verksamhet.

• RF-SISU erbjuder och genomför folkbildning i 
samverkan med föreningar och förbund.

• RF-SISU utgår från föreningens behov och möter 
dem med anpassade insatser. SF:s styrdokument 
används i verksamheten.

• RF-SISU är en resurs och stöd till föreningens och 
förbundens utveckling. Viljan, kraften och 
ledningen för utveckling behöver dock finnas 
inom föreningen/förbundet.
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Idrottsrörelsens strategi 2025
Livslångt idrottande
• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten  

så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att 
idrotta i förening under hela livet.

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar 
internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts  

värdegrund.

Idrott i förening
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med 

andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta  
i förening.

Idrotten gör Sverige starkare
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhälls- 

aktör.

3

RF-SISU Västra Götalands vision är att bli 
“Europas bästa idrottsregion” 

Med bästa idrottsregion menar vi att vi ska 
vara den ledande regionen. Ledande innebär 
att vi leder och går före (inte följer efter) i 
utvecklingen av idrotten i enlighet med 
uppsatta mål år 2025.

Effektmål
RF-SISU Västra Götaland har enats om att arbeta utifrån tre effektmål i varje  
utvecklingsresa. De beskriver vad vi vill att våra insatser ska generera indirekt och/eller  
långsiktigt, vilken anledningen är till att vi gör det vi gör.

Effektmål 1
Idrotten stannar längre hos ungdomarna och skapar ett livslångt intresse
Genom detta kommer vi skapa ett positivt beteende hos fler barn, ungdomar, vuxna och pensionärer att  
verka inom idrottsrörelsen.

Effektmål 2
Det är lättare att vara engagerad i idrotten
Anpassade system, strukturer och stöd underlättar för fler engagerade.

Effektmål 3
Fler upplever idrotten som en attraktiv och trygg miljö
Idrottens samhällsnytta är känd för alla. I idrotten känner vi trygghet, trivsel och utvecklas.

Idrottsrörelsens värdegrund
• Glädje och gemenskap
• Demokrati och delaktighet
• Allas rätt att vara med
• Rent spel
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Utvecklingsresor 
mot 2025
Samhället förändras i allt snabbare takt och den svenska idrotts- 
rörelsen befinner sig mitt i det spännande förändringsarbetet enligt 
Strategi 2025 där vi vill öppna upp och välkomna fler till vår idrotts- 
rörelse. 

Idrotten har beslutat att utgå från fem verksamhetsmål som har  
identifierats under svensk idrotts strategiska arbete. De benämns  
som utvecklingsresor eftersom varje resa är en långsiktig strävan  
mot de övergripande målen 2025. 

RF-SISU Västra Götaland har valt att arbeta utifrån fokusområden 
där varje utvecklingsresa ingår tillsammans med fem andra prioritera-
de områden, som är viktiga för att lyfta idrottsrörelsen i vårt distrikt. 

För att nå målen använder vi oss av folkbildningen som metod i vårt 
arbete på vägen mot Strategi 2025. 

Utifrån idrottsrörelsens önskade läge 2025 och de fyraåriga insatser 
som beskrivs i den strategiska planen, följer här en beskrivning av de 
fokusområdena som RF-SISU Västra Götaland särskilt prioriterar 
under 2022-2023.
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 1 En ny syn på träning och tävling
Vi ska ha en idrott för alla oavsett ambition, ålder och prestationsnivå. Träning och 
tävling ska vara meningsfull på lång sikt, samtidigt som vi mår bra, har roligt och 
utvecklas hela livet.

Fokusområden 
2022-2023

 2 Inkluderande idrott för alla
Vi ska arbeta för att alla ska känna sig hemma i en idrott, som är bättre anpassad för 
olika människors förutsättningar.

 3 Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Vi ska arbeta för att en jämställd idrott är en självklarhet, både för att det är rättvist 
och att forskning har visat att en jämn könsfördelning höjer kvaliteten för alla. Kvinnor 
och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Under 2022 kommer 
vi ansöka om medlemskap i nätverket EPOS. Ett nätverk som eftersträvar en jämställd 
idrott och vill öka antalet kvinnliga ledare på elitnivå. 

 4 Ett stärkt ledarskap engagerar
Vi ska se till att duktiga utbildade ledare ser individen och ger alla ett gott bemötande. 
Fokusera på glädje och utveckling.

 5 Skapa förutsättningar för det  
ideella arbetet i förening
Vi ska göra idrotten till en bättre arbetsgivare och underlätta föreningens 
administration. Ökad kontinuitet i styrelsearbetet och fler anställda, så att 
ideella ledare kan vara ideella – mer tid i verksamheten. 
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Den moderna föreningen engagerar
Vi ska med hjälp av folkbildningen som metod stödja föreningars värdegrunds- och 
förändringsarbete. Det ska vara enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett 
bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. 

 6 Möta den ökade kommersialiseringen
Vi ska arbeta för att öka föreningarnas egenvärde, så att de blir bättre rustade  
att möta den ökade kommersialiseringen, både hot och möjligheter, utifrån 
deras ideella uppdrag.

 7 Hållbar idrott
Vi ska arbeta utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

 8 Tillgänglighet för idrott
Vi ska verka för att träningstider är rätt anpassade för rätt åldersgrupp vid fördelning-
en av tider. Vi arbetar för att fler ska ges möjlighet till multiidrottande och skapa 
samsyn mellan idrotterna. 

 9 Politisk påverkan för bättre  
förutsättningar och fler anläggningar
Vi ska driva det idrottspolitiska arbetet för idrottens bästa, för en ökad folkhälsa,  
inkludering och fler anläggningar. 

Utifrån ovan fokusområden och våra tre  
effektmål i varje utvecklingsresa får vi 
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RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Mejerigatan 1, 412 76 Göteborg

vastragotaland@rfsisu.se  •  rfsisu.se/vastragotaland



BORÅS
IDROTTEN I 

För mer information: www.rfsisu.se/vastragotaland
Följ oss i sociala medier: /rfsisuvg

RF-SISU VÄSTRA GÖTALAND är ett av Riksidrottsförbundet 
och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer och 
Sveriges största distrikt med 20% av svensk idrott. Vårt uppdrag 
är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i 
gemensamma frågor på regional och lokal nivå samt verka för 
och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och 
utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund.

RF-SISU VÄSTRA GÖTALAND tar årligen fram nyckeltal, 
statistik och goda exempel på genomförd verksamhet i våra 
49 kommuner. Verksamheten beskrivs utifrån vårt idrotts-
och folkbildningsuppdrag. 

Verksamheten möjliggörs främst via våra idrottskonsulenter som 
utvecklar, initierar och stödjer idrottsföreningarna i kommunen, 
men även via Stöd och service som omfattar kompetens inom 
ekonomi, löner, juridik, kommunikation och administration.

SVENSK IDROTT FÖRÄNDRAS
Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande 
förändringsarbete. Vi kallar det Strategi 
2025. Förändringsarbetet ska framförallt 
leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i 
förening – hela livet, med fokus på glädje 
och utveckling. 

Till vår hjälp har vi fem utvecklingsresor: 
1. En ny syn på träning och tävling
2. Den moderna föreningen engagerar
3. Inkluderande idrott för alla
4. Jämställdhet för en framgångsrik idrott
5. Ett stärkt ledarskap

Vår övergripande verksamhet beskrivs i vår 
regionala verksamhetsberättelse 2021.

http://www.rfsisu.se/vastragotaland


RESURSER TILL FÖRENINGSLIVET I KOMMUNEN
Ekonomi  - Omsättning kronor
Folkbildningsresurs* 879 530
Idrottsmedel* och inkludering 269 700
Anläggningsstöd 55 487
LOK-stöd (år 2020) 5 442 096
Kompensationsstöd  (via Riksidrottsförbundet) 3 974 000
Coronastöd (via Västra Götalandsregionen) 147 500
Totalt: 10 768 313

IDROTTEN I SIFFROR
BORÅS

KONTAKTUPPGIFTER IDROTTSKONSULENT I KOMMUNEN 

RF-SISU VÄSTRA GÖTALAND 
Mejerigatan 1, 412 76 GÖTEBORG   
E-post: vastragotaland@rfsisu.se
Hemsida: www.rfsisu.se/vastragotaland

KOMMUNFAKTA
Befolkning: 114 030

Idrottsföreningar: 169

Antal idrotter: 64

Föreningsmedlemskap: 33 800

Idéella ledare: 3 718

Värde idéellt arbete 148 720 000

FOLKBILDNING/UTBILDNINGSVERKSAMHET
Samverkande idrottsföreningar: 113

Utbildningstimmar: 26 451

Utveckling-/processarbeten: 11  

Deltagare i lärgrupp, kurs och processarbete: 12 019

Fördelningen mellan tjejer/kvinnor och pojkar/män 5 110 / 6 909

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD - LOK-STÖD
Idrottsföreningar som sökt statligt LOK-stöd 2020: 90

Antal deltagartillfällen per år: 576 804

O
rig

in
al

: I
ng

el
a 

G
us

ta
vs

so
n,

 R
F-

SI
SU

 V
äs

tra
 G

öt
al

an
d 

Fo
to

: B
ild

by
rå

n 
oc

h 
lo

ka
la

 b
ild

er
.

Martina Ehnar
E-post: martina.ehnar@rfsisu.se 
Telefon: 070-945 19 65

Emil Jylhänlahti
E-post: emil.jylhänlahti@rfsisu.se
Telefon: 070-543 64 27

Adress: Idrottsgatan 8, 506 30 BORÅS

Oskar Jogefors
E-post: oskar.jogefors@rfsisu.se 
Telefon: 070-236 25 35

Jakob Lundberg
E-post: jakob.lundberg@rfsisu.se
Tel: 073-396 14 01

Affe Hedlund
E-post: alfred.hedlund@rfsisu.se 
Telefon: 070-874 74 88

Arsila Atai
E-post: arsila.atai@rfsisu.se 
Telefon: 070-213 46 32

Jessica Melin
E-post: jessica.melin@rfsisu.se 
Telefon: 070-232 63 27

Philip Ödvall
E-post: philip.odvall@rfsisu.se 
Telefon: 072-052 36 05

Ahmed Mohamed
E-post: ahmed.mohamed@rfsisu.se 
Telefon: 070-516 78 94

Agneta Johansson
E-post: agneta.johansson@rfsisu.se 
Telefon: 073-403 53 55

Utöver ovanstående medel tillkommer kostnader för personal. 
*Folkbildningsresurs och Idrottsmedel styrs av den enskilda föreningen och dess medlemmar i samråd med den lokala idrotts-
konsulenten. I summan för Idrottsmedel ingår: Projektstöd – Behålla verksamhet under coronapandemin, fler ungdomar kvar i den 
organiserade idrotten, idrottssvaga områden, utbildade barn- och ungdomsledare, trygga idrottsmiljöer, inkludering av 
underrepresenterade grupper. Inkludering - Idrott för nyanlända.
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TRYCKORIGINAL: RF-SISU VÄSTRA GÖTALAND - INGELA GUSTAVSSON
BILD FRAMSIDAN: EN DAG I IDROTTSRÖRELSEN – FSBU GOALBALL I GÖTEBORG – KILLEN PÅ BILDEN HETER HUGO AXELL 

FOTO:  DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

FÖRKORTNINGAR
IF = Idrottsförening
RF = Riksidrottsförbundet
SISU = SISU Idrottsutbildarna
RF-SISU = RF och SISU i Västra Götaland
SDF = Specialidrottsdistriktsförbund
SF = Specialidrottsförbund
SOK = Sveriges Olympiska Kommitté

En dag i idrottsrörelsen
Riksidrottsförbundet genomförde en unik satsning 
tillsammans med Bildbyrån och Folkspel, där målet var 
att fånga en dag i idrottsrörelsen. 20 fotografer besökte 
idrottsföreningar över hela landet under en dag, för att i 
bild visa hur mycket idrotten betyder för så många av 
oss, varje dag, året om. Dessa bilder lanserades i en 
fotoutställning under året, som en hyllning till idrottens 
mångfald och betydelse för både människor och 
samhälle, något som blivit än viktigare under pandemin. 
I vårt distrikt fick FSBU Goalball (bild på framsidan)  
och Hammarkullens Basketklubb i Göteborg besök av 
fotograf Daniel Stiller. 
Samtliga bilder går att se på www.endagidrott.com

http://www.endagidrott.com
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Om oss och våra uppdrag 
RF-SISU Västra Götaland  är ett av Riksidrottsför-
bundet och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala 
organisationer och är Sveriges största distrikt med 
20% av svensk idrott. 

RF-SISU är, precis som de flesta idrottsföreningar 
och förbund i landet, en ideell organisation. 

I distriktets 49 kommuner finns cirka 3 000 
idrottsföreningar och 50 000 ideella  ledare.

Vår verksamhet möjliggörs via våra idrottskonsu-
lenter som utvecklar, initierar och stödjer idrotts-
föreningarna och specialdistriktsförbunden i vårt 
distrikt. Men också via olika projekt och satsningar 
samt via Stöd och service, som omfattar kompetens 
inom ekonomi, löner, juridik, kommunikation och 
administration.

Vår uppgift
• vara idrottsrörelsens studieförbund och  

utbildningsorganisation
• stimulera lärande
• främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten
• ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens 

roll i samhället utvecklas
• arbeta med idrottsservice, intressepolitik och  

idrottsutveckling
• fördela vissa anslag till idrottsrörelsen
• verka för att bevara det idrottshistoriska arvet
• stärka engagemanget och utveckla idrottsverk- 

samheten.

UPPGIFT OCH ORGANISATION

Riksidrottsförbundet SISU Idrottsutbildarna

Specialidrottsförbund 
71 stycken

RF-SISU Västra Götaland 
Distriktsförbund

Specialidrottsdistriktsförbund

Idrottsföreningar i Västra Götaland ca 3 000

Föreningsmedlemmar ca 600 000

Våra basuppdrag
Vi har två tydliga uppdrag - ett idrottsuppdrag och  
ett  folkbildningsuppdrag.  

Idrottsuppdrag –  via Riksidrottsförbundet 
Innebär att vi ska företräda, stödja och samordna 
idrottsrörelsens gemensamma frågor i distriktet på  
regional och lokal nivå.   

Folkbildningsuppdrag – via SISU Idrottsutbildarna 
Som idrottsrörelsens studieförbund verkar vi för och 
bidrar till idrottens utveckling i distriktet genom 
folbildning och utbildning i idrottsföreningar och 
specialidrottsdistriktsförbund. 

Vi bedriver idrott i föreningar för att må bra,  
ha roligt och utvecklas under hela livet. 

Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för  
att ge kunskap, kraft åt människors tankar,  

idéer och vilja att utvecklas.



4 Verksamhetsberättelse 2021 – RF-SISU Västra Götaland

 
 

Vi ser äntligen  
en ljusning!

DISTRIKTSORDFÖRANDE CHRISTER ÖSTHOLM

Så har vi tagit oss igenom ännu ett idrottsår med 
en oberäknelig pandemi. Vi skönjer dock nu en 
ljusning med lindrigare sjukdomssymtom och 
borttagna restriktioner.

Pandemin har skadat förutsättningarna för att 
bedriva idrott och skapat rejäla revor i föreningsverk-
samheten. Behovet av stöd för att kompensera 
intäktsbortfall kvarstår men framförallt behövs stöd 
för återstart av idrottsverksamheten. Inte bara för 
kommande året utan förmodligen för de kommande 
tre till fem åren. Vi har tappat såväl ideella ledare som 
aktiva ungdomar, vilka behöver lockas tillbaka.

För vårt distrikts del gäller det nu att intensifiera 
påverkansarbetet gentemot region och kommuner, 
för att få stöd i arbetet att återstarta idrotten. I vårt 
arbete inför valet till hösten är detta också ett 
prioriterat område.

Vi arbetar för en ökad samverkan inom  
idrottsrörelsen

Under 2021 har det hänt en hel del när det gäller att 
tydliggöra rollerna inom idrottsrörelsen, för att ge de 
bästa förutsättningar för utveckling av föreningarna. 
Vi har som RF-SISU distrikt fått ett reviderat 
Basuppdrag, där det tydliggjorts att det är special- 
idrottsförbunden, som leder utvecklingen i sina 
föreningar. RF-SISU:s roll är att stödja denna 
utveckling. Till hjälp i denna rollfördelning har också 
en Samverkansmodell tagits fram, allt för att stärka 
förståelsen och närmandet mellan RF-SISU och 
specialidrottsdistriktsförbund (SDF). 

Utöver detta har även påbörjats en distriktsstruktur- 
utredning som på djupet ska se över bland annat 
organisering, arbetssätt och effektivisering samt 
även samverkan med SDF, för att ytterligare tydlig- 
göra ”vem som gör vad” i stödet till föreningarna.

Fortfarande Europas bästa som vision

Allt detta arbete gör oss som idrottsrörelse effektivare 
och starkare tillsammans i det arbete vi har framför 
oss. 

Inte bara att ta tillbaka idrotten till där den befann sig 
innan pandemin, utan också att fortsätta utveckla den 
till där vi vill vara i distriktet.  
Nämligen – Europas bästa idrottsregion!

  Christer 
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Väl genomfört verksam-
hetsår – trots pandemin! 

När vi summerar verksamheten för 2021 kan vi 
summera ett lyckat år. Vi uppnår de folkbild-
ningsmål, som detta år satts med ”pandemiras-
ter”, och klarat detta parallellt med pågående 
pandemi, samtidigt som hela RF och SISU varit 
inne i förändringsprocesser kopplat till  
Riksidrottsmötet (RIM) 2021.

Vårt arbetssätt har varit tvunget att utvecklas på 
grund av, eller tack vare, pandemin. Utvecklingen av 
vår digitala kunskap har varit anmärkningsvärd. 

Nu genomförs möten, processer och utbildningar med 
hjälp av verktyg som endast ett fåtal behärskade 
innan. Föreningarna har också anpassat sig på ett bra 
sätt under svåra omständigheter.

Som organisation har vi tagit första stegen till en 
anpassning av verksamheten kopplat till de beslut 
som fattades på RIM, som rör våra framtida intäkter  
och uppdrag. 

Under året fattade vår styrelse beslut om att tydliggö-
ra på vilket sätt vår projektverksamhet kan komplet-
tera basuppdraget. RF-SISU kommer under 2022 
arbeta med en kostnad/intäktsanalys, utifrån en 
ekonomisk modell kallad IVAP, där vi ser på intäkter, 
verksamhetskostnader, administration och personal.  

Vi kommer genomlysa vår organisation, avseende  
resursbehov och kompetens. Första steget till en 
anpassning kan genomföras utan neddragning av 
personal.

Vi står inför ett spännande verksamhetsår med 
många viktiga frågor. Det är dessutom ett valår där 
idrotten satt upp tre huvudområden som kommer 
påverka vår organisation under året och där förening-
arnas behov är stora.

DISTRIKTSIDROTTSCHEF ANDERS ALBERTSSON

Distriktets föreningar behöver plats att idrotta. 
Anläggningsfrågan är, som vanligt, högaktuell. Detta 
oavsett om det gäller stad eller landsbygd.

Idrotten erbjuder en miljö som ger grogrund för 
större samhällsfrågor, som inkludering och 
folkhälsa.  
Här spelar idrotten redan idag en stor roll med befintlig 
verksamhet. För att nya satsningar ska ge effekt, kräver 
detta nya investeringar av det offentliga.

Det tredje området är en förutsättning för de andra två. 

Idrottsrörelsen måste återhämta sig efter den 
pandemi som börjar släppa greppet om oss.  
Här kommer vårt arbete på kort sikt vara viktigt, dvs 
att hjälpa föreningarna tillbaka.

Som ansvarig för den löpande verksamheten vill jag 
tacka alla i personalen för ett grymt arbete. Jag vill 
också tacka vår kloka styrelse för ett gott samarbete. 
Jag vill också tacka alla härliga kontakter utanför vår 
organisation, både föreningar, SDF och representanter 
för kommuner och region. Vi är till för er!

Abbe
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Annette Svensson
Ledamot Skaraborg

Göran Nyberg
Ledamot Sjuhärad

Anita Zetterman
Vice ordförande/

Ledamot Sjuhärad

Patricia Daoud
Ledamot Fyrbodal

Per Ekberg
Ledamot Skaraborg

Christer Östholm
Ordförande

Christian Erlandsson 
Ledamot 

Göteborgsregionen

Lars Sundling
Ledamot 

Göteborgsregionen

Kristina Engberg
Vice ordförande/Ledamot  

Göteborgsregionen

Ewa Linderholm Widell 
Ledamot   

Göteborgsregionen

Styrelse – Personal 

Mats Blom
Ledamot Fyrbodal

HEDERSORDFÖRANDE/LEDAMÖTER
Ordförande Solveig Sundeqvist, Skövde.  
Ledamot Karl-Eric Bohman, Lidköping. 

REVISORER
Revisionsbolaget Grant Thornton, Göteborg har haft 
uppdraget som auktoriserad revisor.  
Lekmannarevisorer har varit Carl-Erik Johnson, Borås 
och Magdalena Randver, Bohus. 

VALBEREDNING
Under året har Jan Andersson, Borås (ordförande), Anna 
Johansson, Fyrbodal, Roland Joelsson, Fyrbodal, 
Carina Dannevik, Göteborg, Lars-Erik Gadde, Göteborg, 
Birgitta Söderberg, Sjuhärad, Jan Björklund, Sjuhärad, 
Jessica Larsson, Skaraborg, Kenneth Eriksson, Skara-
borg utgjort valberedning. 

PERSONAL 
RF-SISU Västra Götaland har idag 110 medarbetare 
varav 70 är tillsvidareanställda och resterande har 
någon form av tidsbegränsad anställning. Vi ser en stor 
ökning av så kallat timanställda inom våra projekt och 
de varierar stort i antal över året.  Könsfördelningen är 
47% män och 52% kvinnor med en medelålder på 30,7 år. 

HR  
Vår personalavdelning fortsätter arbetet med att se över 
vilka processer som kan digitaliseras, ett arbete som 
dock har fått stå tillbaka under 2021 på grund av 
hemarbete/coronapandemi. 

Målet är att alla medarbetare ska kunna ta del av sin 
digitala akt via vårt HR-system, en process som pågår 
parallellt med att digitalisera hela HRM. Vilket kommer 
att förenklar och underlätta administrationen, då det 
blir färre system att arbeta i.

Under året har RF-SISU Västra Götaland tillsammans 
med övriga RF-SISU distrikt, Riksidrottsförbundet och 
SISU Idrottsutbildarnas kansli, förhandlat fram ett nytt 
förmånspaket till anställda. Det innebär att alla anställda 
vid RF-SISU i hela landet, nu har lika förmåner. Vårt 
distrikt går in i de nya förmånerna från den 1 januari 
2023. 
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På grund av coronapandemin tvingades  
RF-SISU Västra Götaland precis som samhället i 
övrigt att ställa om. Vårt fokus har legat på att 
begränsa smittspridning, genomföra så mycket 
verksamhet som möjligt samt att ge stöd till 
medlemmarna. 

Följande text är hämtad ur Riksidrottsförbundets 
årsberättelse på nationell nivå. Vi väljer att 
publicera den eftersom pandemins effekter över 
riket också överensstämmer på det stora hela med 
bilden för Västra Götaland. 

Stycken i grön text är distriktets egna kommenta-
rer. 

 EFFEKTER PÅ IDROTTSRÖRELSEN OCH 
IDROTTSRÖRELSENS ÅTERSTART 
Fortsatta restriktioner på grund av coronapandemin har 
drabbat idrottsrörelsen både ekonomiskt och idrotts-
mässigt och kommer att kräva arbete med återstart och 
utveckling de närmaste åren. Statistik i form av verk-
samhetssiffror för exempelvis LOK-stöd, sanktionerade 
tävlingar och från enkäter till idrottsföreningar och 
intervjuer med samtliga specialidrottsförbund (SF) 
vittnar om kraftiga negativa effekter. 

Specialidrottsförbunden lyfter särskilt fram svårighet-
en att behålla ungdomar och unga vuxna, vilka studerat 
på distans och varken fått träna eller tävla som vanligt. 
Svårigheten gäller även äldre och personer i riskgrupp. 
Det syns extra tydligt för personer med funktionsned-
sättning där minskningen har varit dramatisk. 

Nästan alla föreningar upplever att de påverkats 
negativt på något sätt och majoriteten anger att det 
påverkat föreningen stort. Påverkan är likartad över 
hela Sverige och för såväl städer som landsbygder.  

Två omgångar återstartsstöd har fördelats under 
året. Den övergripande ambitionen med stödet är att 
åter locka barn, ungdomar och vuxna till idrotten och ge 
goda förutsättningar för idrotten i strävan att nå målen i 
Strategi 2025 när coronapandemin väl klingat av. 71 SF 
har godkända återstartsplaner, har erhållit utbetal-
ning och har startat sitt arbete.  

Riksidrottsstyrelsen (RS) fattade beslut om fem olika 
delar för det fortsatta arbetet. Dessa är:  

• Förstärkt stöd till SF i återstartsplaner  
• Stöd till idrott för personer med funktionsnedsätt-

ning  
• Stärkt stöd till utsatta föreningar  
• Stärkt stöd till SF:s elitverksamhet  
• Centrala insatser  

EKONOMISKT STÖD UNDER  
CORONAPANDEMIN 
2020 erhöll Riksidrottsförbundet (RF) 1,5 miljarder i 
ökat anslag för att hantera de ekonomiska effekterna 
av coronapandemin. Delar av stödet fördelades under 
början av 2021 eftersom det avsåg ansökningar för 
den senare hälften av 2020. I mars 2021 beslutade RS 
att ge samtliga som sökt och tilldelats stöd under 
2020 en kompletterande utbetalning för att kompen-
sera både föreningar och förbund ytterligare. 
Sammanlagt innebar beslutet att varje förening och 
förbund i genomsnitt kompenserades med 50-55 % 
av den framräknade förlusten. 

Eftersom restriktioner fortsatt gälla i olika omfatt-
ning under 2021 har RF erhållit mer stöd under 2021 
(1,955 miljarder ) för att hantera ekonomiska konse-
kvenser och för att ge idrotten en möjlighet till 
återstart. Cirka 1 miljard har fördelats för perioden 1 
januari – 28 september med i princip samma regel-
verk och fördelningsprinciper som 2020 års kompen-
sationsstöd. Då regeringens ambitioner med stödet 
varit snarlikt har även RS valt att behålla de grund-
läggande principerna och enbart förändra vissa 
detaljer för att vara mer pricksäkra. Ungefär 5 000 IF 
(ej unika) och ett 30-tal SF inklusive SDF har tagit del 
av resurserna under 2021.  

Nya restriktioner under den senare delen av 2021 
innebär att RF kommer att genomföra ytterligare en 
ansökningsomgång för 2021 under januari och 
februari 2022. I snitt har stödet till varje förening 
täckt ungefär 50 % av det sökta beloppet. 

CORONAPANDEMIN OCH IDROTTSRÖRELSEN

I pandemins spår
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Värst ekonomiskt drabbade har föreningar och 
förbund med omfattande evenemangs- och serieverk-
samhet i förhållande till sin omsättning varit och till 
dem har huvuddelen av stödet fördelats. Även fören-
ingar med höga fasta kostnader för till exempel egna 
anläggningar har haft det kämpigt. 

RF-SISU Västra Götalands idrottskonsulenter och 
övrig personal har under året lagt stor kraft på 
kontakter med idrottsföreningar och SDF för att nå ut 
med information och erbjuda hjälp kring de stöd som 
gått att söka.  

RF har också påbörjat ett återstartsarbete. RS har vid 
två tillfällen beslutat om ekonomiskt stöd till SF 
(sammanlagt 470 miljoner) där alla SF erhållit stöd 
baserat på omfattningen av SF:s verksamhet och deras 
bedömda verksamhetsförluster. SF arbetar utifrån 
återstartsplaner där respektive SF har markerat sina 
specifika utmaningar.  

RS har i december fördelat ekonomiskt stöd (50 
miljoner) till RF-SISU distrikt för att arbeta med de 
föreningar som drabbats av störst verksamhetsförlus-
ter samt stötta föreningar med anläggningsstöd för 
idrott för personer med funktionsnedsättning (10 
miljoner).  

Det projektstöd som föreningar med stora verksam-
hetsförluster kan ta del av kommer att fördelas ut efter 
det att en tydlig plan rörande insats för att rekrytera, 
återrekrytera och behålla barn och ungdomar gjorts i 
samråd med föreningens kontakt hos RF-SISU Västra 
Götaland. Vi kommer särskilt uppvakta föreningar 
som bedriver idrott för personer med funktionsned-
sättning för att bistå dem i återstartsarbetet.  Paras-
porten har varit särskilt hårt drabbad under Corona-
pandemin och tappat mer än 40 % av sina utövare.  

35 SF har också erhållit stöd (40 miljoner) för att 
arbeta med återstart av verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning samt stöd (30 mkr) för eliti-
drottsverksamhet. Flera SF har haft svårt att genom-
föra verksamhet för de landslagsaktuella strax under 
den yppersta eliten och har drabbats av merkostnader 
för landslagsverksamhet eftersom internationella 
tävlingar ställt stora krav på säkerhetsåtgärder. 

Västra Götalandsregionen (VGR) bestämde under 
slutet av 2020 att anslå två miljoner kronor extra till 
idrottsrörelsen som omställningsstöd med anledning 
av covid-19. 

Kulturnämndens syfte med stödet var att stötta fören-
ingar ekonomiskt så att de kunde anpassa träningsupp-
lägg och på så vis hålla igång verksamhet för barn och 
unga. Medlen betalades ut till RF-SISU som i sin tur 
öppnat upp för ansökningar. Idrottsföreningar i 
regionens alla 49 kommuner har tagit del av stödet. 
Totalt handlar det om 185 föreningar. 

Kommunerna är generellt sett den viktigaste sam-
hällsaktören när det kommer till föreningsidrottens 
förutsättningar. Även under coronapandemin har 
kommunerna spelat en mycket viktig roll för många 
föreningar. En rad enskilda kommuner, ofta nämnderna 
med ansvar för idrottsfrågor, har på olika sätt kompen-
serat föreningar som lidit ekonomiska förluster, gått 
miste om intäkter eller på andra sätt ställts inför 
utmaningar som de inte klarat på egen hand. 

Sammantaget har stödet från offentlig sektor, näringsliv 
och det övriga civila samhället varit ovärderligt under 
pandemin. Men viktigast av allt har kanske varit de 
frivilliga insatserna och ansträngningarna för att få 
verksamheten att fungera från idrottens egna ledare och 
aktiva. 

INSATSER FÖR ATT KLARA EN KRIS  
RF bildade 2020 en särskild arbetsgrupp för stöd och 
rådgivning och inrättade en egen mailadress för att 
skapa en ingång till RF: corona@rfsisu.se. Denna 
arbetsgrupp och mailadress har varit fortsatt aktiva 
under 2021. Flertalet informationsmöten har hållits med 
SF under året med fokus på restriktioner och ekono-
miskt stöd. 

RF genomförde påverkansarbete genom att få regering-
en att ge både kompensationsstöd och återstartsstöd och 
förde en kontinuerlig dialog för att få så träffsäkra 
restriktioner som möjligt. 

RF-SISU distrikten fortsatte sin dialog med kommuner 
och regioner för att skapa så bra förutsättningar som 
möjligt för idrotten på lokal nivå. 

RF-SISU Västra Götaland har arrangerat möten (större 
och mindre, fysiska och digitala) för såväl offentlig 
sektor som för idrottsrörelsen med syfte att företräda 
och samordna under krisen.  

Läs mer om intressepolitiskt påverkansarbete på  
sidan 12. 
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FOLKBILDNING UNDER CORONA   
Pandemin har under 2021 fortsatt påverkat folkbild-
ningsverksamheten. Mycket verksamhet har dock både 
kunnat genomföras och ställas om med digitala hjälp-
medel mot bakgrund av lärdomarna som gjordes under 
2020. Det som påverkat verksamheten har varit respek-
tive idrotts restriktioner och begränsningar att träffas, 
där inomhusidrotterna drabbats hårdast. Målen för 
verksamhetens omfattning, med hänsyn till pandemins 
påverkan, har vi lyckats genomföra vad gäller antal 
utbildningstimmar, samverkande föreningar och 
deltagare i vår folkbildningsverksamhet. 

Under hösten har den fysiska verksamheten succesivt 
kommit igång, men det är en lång resa tillbaka för många 
föreningar. Det kommer så småningom infinna sig ett 
nytt normalläge och många lärdomar har dragits utifrån 
pandemin och hur folkbildningsverksamheten kan ut- 
vecklas med digitala inslag. Samtidigt har vikten och 
värdet av att mötas fysiskt och samtala också intensifi- 
erats.    

DIGITAL FOLKBILDNING   
Under 2020 lades mycket fokus på att hitta arbetssätt, 
verktyg och att höja kompetensen hos vår personal och 
hos idrottsrörelsen för digital folkbildning. 2021 har i 
stället utvecklingen kretsat mer kring utvecklingen av 
den digitala pedagogiken. De digitala rummen och 
sättet att mötas där är nu välbekant för väldigt många 
fler än för ett år sedan och det är lägre trösklar för att 
träffas digitalt. De digitala inslagen i folkbildningen har 
däremot inte varit lika utbredda som det spåddes inför 
året. 14 % av vår verksamhet har genomförts med någon 
form av digitala inslag. Det är ännu för tidigt att göra en 
slutgiltig analys av coronapandemins effekter men 
erfarenheten säger att kurser och föreläsningar har 
varit lättare att ställa om än lärgrupper.  

DIGITALT PROCESSARBETE  
Under året har 163 processarbeten kunnat genomföras 
och av dessa har 41 varit digitala eller med nätbaserade 
inslag. Det är glädjande att se att kunskapen hos våra 
konsulenter och hos föreningarna och våra förbund har 
ökat markant under det senaste åren kring förutsätt-
ningarna att kunna bedriva folkbildning digitalt i bl.a. 
processarbeten. Dominerande ämnen och områden som 
processarbeten handlat om, har varit starkt kopplade 
till idrottens fem utvecklingsresor.  

SISU Idrottsutbildarna arbetar vidare för att den 
digitala folkbildningen fortsatt ska var en möjlighet i 
den ordinarie verksamheten. Digital folkbildning 
möjliggör och tillgängliggör för fler människor i vårt 
stora distrikt att delta i idrottsrörelsens folkbildning. 
Vår satsning på att utbilda vår personal i processverkty-
get Miro är en av framgångsfaktorerna för att fler 
processarbeten har kunnat genomföras digitalt.  

Under 2021 har ett utvecklingsarbete genomförts för att 
skapa en digital samlingsplats för våra olika utbild-
ningsmaterial. Idrottensfolkbildning.se är namnet och 
vi ser med stor tillförsikt att denna sida skall bli ett bra 
forum både för oss och för idrotten att skapa goda 
förutsättningar kring folkbildnings- och utbildnings-
verksamheten. 

IDROTTSRÖRELSENS FOLKBILDNING

Folkbildning – utvecklar 
människor och föreningar
RF-SISU Västra Götaland är en regional del av  
SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens eget 
studieförbund som ska verka för och bidra till 
idrottens utveckling genom folkbildning och 
utbildning. Våra idrottskonsulenter arbetar med 
förbund, idrottsföreningar och individer i våra 49 
kommuner och bidrar till utveckling. Att stimulera 
människors lärande är en viktig uppgift för oss. 

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsli-
ga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten 
förena och utveckla människor. Vårt uppdrag och 
arbete utgår från folkbildningens mål om att ge alla 
möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap 
och bildning för personlig utveckling och delaktighet i 
samhället. Genom att medlemmar möts och pratar om 
hur de vill ha det i sin förening, stärks medlemsdemo-
kratin, inflytandet och delaktigheten. Att lära av andra 
och av varandra, skapar engagemang. Folkbildning kan 
liknas vid ett gott samtal som aldrig tar slut. 

I idrottsrörelsens Strategi 2025 betonas återkommande 
vikten av folkbildning för att en förflyttning ska vara 
möjlig och uppsatta mål uppnås. 
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Pandemiåret 2020, så har det fått heta i olika 
sammanhang. Och nog har coronapandemin 
präglat även idrotten och det intressepolitiska 
arbetet under året som gått. 

Men det som senare skulle utvecklas till något vi aldrig 
förut sett, började ändå som ett normalår. Tanken var 
då att jobba vidare enligt vår fleråriga politiska påver-
kansplan som syftar till att skapa bättre förutsättningar 
för den samlade idrottsrörelsen i distriktet.  

I januari verkade allt bli som vanligt. Dialogmöten med 
politiker och tjänstepersoner bokades in. Mötesplatser 
planerades och vissa av dem hann också genomföras. 
Då kom corona. 

I flera av de sammanhang där vi hade tänkt fortsätta att 
fokusera på idrottens prioriterade frågor, kom diskus-
sionerna istället att handla om coronavirusets och 
restriktionernas påverkan på föreningslivet. Behovet av 
kompensationsstöd till de som drabbats av intäktsbort-
fall, kommunala åtgärder för att hjälpa föreningar att 
behålla sin verksamhet, med mera.  

Vi fick helt enkelt ställa om, precis som så många 
föreningar och förbund har gjort i sitt praktiska arbete 
under året. 

När vi som distriktsorganisation bedriver politiskt 
påverkansarbete läggs tyngdpunkten vid frågor och 
områden där föreningslivet inte kan nå sina mål för 
egen kraft – där det behövs samarbete eller hjälp från 
andra delar av samhället (till exempel kommuner, 
regionen, näringslivet eller andra aktörer inom den 
ideella sektorn). Betydelsen av att axla rollen som 
företrädare har blivit ännu tydligare i och med corona.  

Under normala förhållanden brukar olika arbetsgrup-
per inom distriktet, bestående av både personal och 
ledamöter, göra insatser i några kommuner åt gången. 
Bland de prioriterade frågor märks tillgången till 
idrottsanläggningar, kommunernas stöd till förenings-
livet, bildning och utbildning samt inkludering och 
integration. 

INTRESSEPOLITISKT ARBETE

Idrotten gör  
Västra Götaland starkare

På våren 2020 rullade vi ut en coronakampanj över i 
stort sett hela distriktet för att lyfta behovet av lokala 
stödåtgärder till föreningar i Västra Götalands samtliga 
49 kommuner. Vi använde våra nätverk med föreningar 
och förbund för att kunna beskriva situationen för 
målgruppen med tjänstepersoner och politiker. Vi 
skickade öppna brev med förslag på kommunala 
insatser, vi gjorde media, sökte dialog och bjöd in till 
möten. Stor kraft har också lagts vid att försöka hjälpa 
föreningar och förbund att navigera i den ganska 
snåriga skog av lagar, råd och rekommendationer som 
gällt i samhället generellt och för idrotten specifikt. 

Även under resten av året blev corona det dominerande 
inslaget i idrottspolitiken. Men efter den inledande 
fasen med corona, gavs också möjlighet att åter lyfta 
frågorna från den ursprungliga planen. Löpande 
kontakter med nyckelpersoner inom kommunerna har 
upprätthållits. Om än i en ny dager med pandemin allt 
jämt närvarande. 

Nytt regionalt uppdrag till 
idrotten
Under hösten 2020 gjordes klart med ett ny 
formaliserad överenskommelse mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och RF-SISU. I ett så 
kallat Långsiktigt uppdrag, för perioden 
2021-2022, tydliggörs vilka mål som mottagar-
na av de regionala medlen (dvs distrikt och 
SDF) förväntas arbeta mot. 

Inriktningen för uppdraget går hand i hand 
med idrottsrörelsens Strategi 2025, liksom 
med regionens kulturstrategi samt handlings-
plan för ökad fysisk aktivitet bland barn och 
unga. RF-SISU kommer under kommande år 
verka för att medlemsförbunden har god 
förståelse för uppdragets syfte och innehåll.

I RF-SISU distriktets basuppdrag ingår att företrä-
da den regionala och lokala föreningsidrotten i 
relation till regionen, kommunerna och andra 
samhällsaktörer. Syftet är att skapa och bibehålla 
goda förutsättningar för föreningar och förbund. 

Rollen som företrädare för den samlade föreningsidrot-
ten axlas av såväl förtroendevalda i styrelsen som av 
anställda inom organisationen. Påverkansarbetet 
bedrivs både löpande i vardagen och i form av mer 
riktade insatser under perioder. Grunden till att kunna 
företräda och samordna idrotten är en nära dialog med 
SDF och föreningar i distriktet, samt med RF och SF 
nationellt. 

Kommunerna är en av idrottsrörelsens viktigaste 
partners för stöd och samverkan. Där skapas förutsätt-
ningar för föreningarnas kärnverksamhet med allt från 
lokaler, anläggningar och idrottsmiljöer till förenings-
bidrag och utvecklingsmöjligheter. Således är det 
naturligt för RF-SISU att verka för djupgående goda 
relationer med kommunsektorn, som därmed också blir 
en viktig målgrupp för distriktets intressepolitiska 
insatser. 

RF-SISU Västra Götaland har verksamhet i alla 49 
kommunerna i regionen. På lokal nivå sköter utsedda 
idrottskonsulenter och verksamhetschefer de löpande 
kontakterna med tjänstepersoner inom kommunappa-
raten. Vid behov av möten med politiker engageras även 
andra resurser från personalsidan samt ledamöter från 
distriktsstyrelsen. 

INTRESSEPOLITISKT ARBETE

Idrotten gör  
Västra Götaland starkare

Också 2021 präglades till stora delar av coronapande-
min. Samhällets åtgärder för att minska smittsprid-
ningen (främst myndigheternas restriktioner och 
rekommendationer) ledde till allvarliga effekter inom 
idrotten. Därför har mycket av fokus i kontakterna med 
det offentliga och andra aktörer legat på just coronakri-
sen. En skillnad mot föregående år var dock att diskus-
sionerna om stöd till idrotten nu i högre utsträckning 
tog sikte på återstart snarare än att enbart gälla behovet 
av akut krisstöd. 

När vi gick in i 2021 hade vi redan levt med pandemin i 
snart ett år och det hade gett oss viktiga lärdomar också 
för att kunna fortsätta bedriva påverkansarbete på bred 
front. 

Under smittsäkra former, ibland fysiskt ibland digitalt, 
har vi kunnat genomföra såväl mindre möten som 
medelstora sammankomster och större arrangemang. 
De tillfällen då vi har behövt ställa in helt, har varit 
relativt få till antalet. Med en ökad kännedom om 
viruset har det också varit lättare att rikta ljuset mot de 
intressepolitiska frågor som har betydelse för förening-
sidrotten ur ett större perspektiv. 

I slutet av året lades grunden för distriktets arbete 
inom verksamhetsområdet för kommande år, i och med 
styrelsens beslut om en påverkansplan inför valet 2022. 

 
KOMMUNDIALOG SKARABORG I OKTOBER 2021.
FOTO: ÅSA BOGREN
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STÖD FRÅN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN – UTRUSTNING FÖR 
DISTANSTRÄNING  HOS TROLLHÄTTANS SIMSÄLLSKAP.
FOTO: TROLLHÄTTANS SIMSÄLLSKAP

Västra Götalandsregionen har stor betydelse för 
idrottsrörelsen. Regionen ger stöd både till  
basverksamheten och till enskilda projekt.  

RF-SISU distriktets roll som företrädare tar sig uttryck 
även på regional nivå. Där sker samverkan med flera 
olika nämnder och verksamheter inom Västra Göta-
landsregionen (VGR). Det ekonomiska stödet hamnar 
först hos RF-SISU och kanaliseras sedan ut – direkt 
eller indirekt – till SDF och föreningar. Det rör sig 
årligen om flermiljonbelopp som kommer den regionala 
och lokala idrotten till gagn. 

Större delen av regionens stöd härstammar från 
kulturnämnden som tillsammans med regionstyrelsen 
(Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet) har 
gett RF-SISU ett så kallat långsiktigt uppdrag där 
samarbetet tydliggörs. Uppdraget sträcker sig över två 
år i taget och perioden 2021-2022 var den första med den 
aktuella samarbetsformen. Med uppdraget och de 
ekonomiska medlen följer vissa krav på rapportering av 
verksamhet från både RF-SISU och de SDF som får del 
av stödet. 

Distriktets ambition med uppdraget är att det ska 
inbringa ett hållbart ekonomiskt stöd till basverksam-
heten hos både SDF och RF-SISU. De mål som ryms 
inom uppdraget ska samspela med idrottsrörelsens egna 
mål (Strategi 2025).  

RF-SISU erhåller också regionalt stöd till flera projekt. 
Tillsammans med kulturnämnden pågår en särskild 
satsning på rörelseförståelse (”Region in movement”) 
medan regionutvecklingsnämnden stödjer ”Street 
Games Academy”, som hjälper unga idrottare mot 
eftergymnasiala studier, samt nystartade ”Idrottstu-
rism – stärkt besöksnäring och föreningsliv”. Gemen-
samt för samtliga projekt är att de syftar till att göra 
nytta för föreningarna. 

Under året har RF-SISU, med finansiering från kultur-
nämnden, även kunnat betala ut två miljoner kronor 
som coronastöd till föreningar i Västra Götaland.  
Läs mer på sidan 9  (”I pandemins spår”). 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Samverkan och stöd
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HÖGSBOS HANNA HALILOVIC FÖRSVARAR UNDER KVARTSFINAL TRE 
I DAMERNAS SBL MELLAN HÖGSBO OCH NORRKÖPING I GÖTEBORG. 

FOTO: CARL SANDIN / BILDBYRÅN
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Idrott för alla – hela livet!
Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande 
förändringsarbete benämnt Strategi 2025. 

På Riksidrottsmötet 2015 beslutades om gemensamma 
mål för idrottsrörelsen 2025 (Strategi 2025) och 2017 
tillkom fem utvecklingsresor som ska hjälpa oss att nå 
dem. 

Det övergripande målet med resorna är att alla som 
vill ska kunna idrotta hela livet i föreningar, med fokus 
på glädje och utveckling. De benämns som utveck-
lingsresor eftersom varje resa är en långsiktig strävan 
mot de övergripande målen 2025, som vi gemensamt 
strävar mot.

Denna verksamhetsberättelse beskriver vad RF-SISU 
Västra Götaland har arbetat med under 2021 inom de 
fem utvecklingsresorna. 

STRATEGI 2025

Utvecklingsresor  
mot mål 2025

Utvecklingsresorna
1.  En ny syn på träning och tävling
2.  Den moderna föreningen engagerar 
3.  Inkluderande idrott för alla
4.  Jämställdhet för en framgångsrik idrott
5.  Ett stärkt ledarskap

Våra effektmål
Vi har valt att arbeta med tre effektmål i varje 
utvecklingsresa.

1.  Idrotten stannar längre hos ungdomarna  
      och skapar ett livslångt intresse.

2.  Det är lättare att vara engagerad i idrotten.

3.  Fler upplever idrotten som en attraktiv miljö.

Idrottsrörelsens mål 2025 
Målen mot 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsam-
mans prioritera verksamheten  i riktning mot visio-
nen, ”svensk idrott – världens bästa”.  
De övergripande målen är fyra till antalet: 

Livslångt idrottande
• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten  

så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta  
i förening under hela livet.

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar 
internationellt.

Idrottens värdegrund  
är vår styrka
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts  

värdegrund.

Idrott i förening
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med 

andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta  
i förening.

Idrotten gör Sverige starkare
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.
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01 En ny syn på  
träning och  
tävling

2025 får alla plats att idrotta i idrottsrörelsen utifrån sina villkor 
oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förut-
sättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, 
har roligt och utvecklas under hela livet. Ledarskapet fokuserar 
på glädje och prestation snarare än på resultat. Utveckling av 
rörelseförståelse gör att fler får fysiska förutsättningar att idrotta 
mer. Det ger fler utövare totalt sett och även fler internationella 
medaljer.
I följande avsnitt kan du läsa om några saker vi genomfört för 
att stödja distriktets idrottsföreningar och förbund i arbetet med 
att förnya synen på träning och tävling.  

FOTO: BILDBYRÅN
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Gränslös idrott
Under 2021 bedrev RF-SISU Västra Götaland projektet 
Gränslös Idrott på uppdrag av Västra Götalandsregio-
nen. Uppdraget var en fortsättning av projektet Gränslös 
Idrott 2.0 och en överenskommelse skrevs mellan 
RF-SISU Västra Götaland och Västra Götalandsregio-
nen. Under uppdragsperioden har arbetet med fysisk 
aktivitet för barn och unga samt inkluderande idrott för 
alla varit prioriterat. 

I Västra Götaland finns många idrottssvaga områden. 
Ett idrottssvagt område är ett socioekonomiskt utsatt 
område med ett lägre antal idrottsutövande personer än i 
jämförelse med andra stadsdelar. RF-SISU har flera 
projekt för att få fler aktiva inom idrotten i ett par av de 
idrottssvaga områden som finns i Västra Götaland. 
Gränslös Idrott har verkat för att stärka dessa insatser. 
Dels genom erfarenhetsutbyte mellan de lokala projek-
ten som verkat i idrottssvaga områden samt genom 
fördelning av ekonomiska medel för att stärka insatser 
som gjorts. 

Coronapandemin har påverkat Gränslös Idrott under 
året. Dels har det varit en del restriktioner som påverkat 
genomförandet av till exempel prova på-idrottsevent. En 
del justeringar har fått göras som till exempel bedriva 
verksamhet utomhus eller med ett begränsat antal 
deltagare. En del saker planerades men fick skjutas på 
framtiden. Bland annat var det tänkt att Gränslös Idrott 
skulle genomföra ett fördjupat planeringsarbete i ett par 
av de idrottssvaga områdena inom distriktet. Där lokala 
intressenter så som idrottsföreningar, boende ungdomar 
från området och representanter från kommunen var 
med för större delaktighet. Arbetet har dock skjutits upp 
och förhoppningen är att genomföra det under nästkom-
mande år.  

Bland annat har RF-SISU Västra Götaland genomfört 
insatser i idrottssvaga områden i Göteborg, Borås, 
Vänersborg och Skövde under 2021. 

Några exempel på insatser som genomförts i de lokala 
projekten där Gränslös Idrott varit med:

Sommaraktiviteter för barn och unga i bostadsområdena 
Norrby och Hässleholmen i Borås. Där barn och ungdo-
mar i dessa områden fick prova på olika idrotter som 
lokala idrottsföreningar var utförare av. 

I Vänersborg genomfördes prova på idrott i skolan av 
Vänersborg Tennisklubb. 

I Göteborg genomfördes sportlovsaktiviteter på  
Vättnadalsskolan och på Ängåsskolan. 

I Skövde genomförde FC Skövde prova på aktiviteter i 
samband med Vinterkalaset i Ryds centrum.  

Antidoping
Under 2021 förverkligades beslutet som togs av Rik-
sidrottstyrelsen under Dopingkommissionens styrelse-
möte den 23 april 2020 om att en fristående antidoping-
organisation ska tillsättas. Den nationella antidoping- 
organisationen namngavs Antidoping Sverige och trädde 
i kraft 1 januari 2021. Beslutet var i linje med Världsanti-
dopingkoden och ska säkerställa trovärdigheten i det 
svenska antidopingarbetet. 

RF-SISU Västra Götaland har fortsatt nära samarbete 
med Antidoping Sverige och ett formellt möte mellan de 
två organisationerna hölls på Arken 3 september 2021. 

Representanter från RF-SISU Västra Götaland var 
ordförande Christer Östholm, distriktsidrottschef 
Anders Albertsson, idrottens utbildningar Thomas 
Gehöör och Dino Ilecic. 

Under hösten 2021 genomförde Antidoping Sverige en 
grundutbildning i antidoping nationellt för RF och SISU 
personal, där även vårt distrikt hade representanter 
närvarande. 

RF-SISU Västra Götaland har ett fortsatt viktigt uppdrag 
i antidopingarbetet och förmedlar den kunskap och det 
material som tillhandahålls av Antidoping Sverige.  
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Rörelsesatsning i skolan
På uppdrag av regering startade Riksidrottsförbundet 
(RF) 2018 Rörelsesatsning i skolan, med syftet att 
förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. 
Uppdraget innefattar en kraftsamling för mer idrott, 
rörelse och utveckling av rörelseförståelse under och i 
anslutning till skoldagen. Satsningen utgår från 
begreppet rörelseförståelse (physical literacy) och 
riktar sig till alla barn i årskurs F-6, men framförallt till 
de minst aktiva.   

Under 2021 har rörelsesatsningen arbetat i tre parallella 
spår; skolsamverkan, föreningssamverkan och för-
bundssamverkan. RF-SISU Västra Götaland vill 
tillsammans med skolorna, föreningar och förbund 
förändra kulturen så att rörelse blir en naturlig del av 
vardagen både i skola och på fritiden. På individnivå vill 
vi bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, 
utvecklas socialt och vågar delta. Samverkande fören-
ingar har utbildats i Rörelseförståelse för att skapa 
lekfulla aktiviteter på skolorna och i deras ordinarie-
verksamhet. 

Under 2021 har cirka 30 Specialidrottsförbund 
lanserat skolkoncept för att inspirera till mer rörel-
seglädje utifrån de olika idrotterna. 

RF-SISU VÄSTRA GÖTALAND OCH DESS PROJEKT- 
LEDARE FÖR RÖRELSESATSNINGEN, HAR UNDER  
DET GÅNGNA ÅRET GETT FÖLJANDE STÖD TILL  
SKOLOR I DERAS ARBETE MED ATT ÖKA RÖRELSE 
UNDER SKOLDAGEN:    

• Processledning till skolornas rörelseteam   
• Gett verktyg för att skapa en handlingsplan   
• Gett inspiration och material till rörelse   
• Utbildat skolpersonal i rörelseförståelse  
• Skapat samverkan mellan skola och lokala idrottsföreningar  
• Bjudit in till inspirationsföreläsningar och nätverksträffar  
• Utökat nätverket av skolor via facebookgrupp och digitalt 

erbjudna processträffar/utbildning .

FOTO: BILDBYRÅN
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MEDVERKANDE ÖVERENSKOMMELSESKOLOR OCH NÄTVERKSSKOLOR I RÖRELSESATSNINGEN 2021 

ALE 
• Alboskolan 
• Björklövens förskolor 
• Båtsmans förskola
• Granvindeskolan
• Kronaskolan 4-6
• Kronaskolan F-3
• Nolskolan
• Nödinge skolan

ALINGSÅS 
• Lendahlsskolan
• Västra Bodarna

BOLLEBYGD
• Bollebygdskolan
• Töllsjöskolan
• Örelundskolan 

BORÅS
• Ekarängskolan
• Sandhultskolan
• Sjöboskolan
• Särlaskolan
• Grundsärskolan Erikslund 
• Målsrydskolan 
• Viskaforsskolan

DALS-ED
• Hagaskolan

ESSUNGA
• Bredöls skola och fritidshem
• Jonslundsskola
• Nossebroskola

FALKÖPING
• Dotorpskolan
• Mössebergsskolan 

GULLSPÅNG
• Gullstensskolan
• Regnbågsskolan

GÖTEBORG
• Bräckeskolan
• Hultskolan
• Sisjöskolan
• Vättnedalsskolan
• Ramsdalskolan
• Solbackeskolan
• Gunnaredsskolan
• Ellen Keyskolan
• Brunnsboskolan
• Dalaskolan
• Karljohansskola
• Lillebyn
• Näsetskolan 
• Svartedalsskolan  

GÖTENE
• Hällekisskola
• Ljungsbackenskolan 
• Lundabyn

HJO
• Fågelås skola 

HÄRRYDA
• Fagerhultsskolan  

(åk 4-9)
• Vällsjöskolan

KARLSBORG
• Mölltorpskolan
• Strandskolan 

LERUM
• Berghultskolan 

LIDKÖPING
• Järpås skola
• Lilleskogsskolan
• Råda skola
• Stenportskolan
• Tun skola
• Örslösa skola
• Östbyskolan

LYSEKIL
• Mariedalskolan 
• Stångenässkolan

MARK
• Ängskolan

MUNKEDAL
• Centrumskolan
• Bruksskolan
• Hällevadsholms skola
• Hedekasskolan

MÖLNDAL
• Rävekärrsskolan
• Kvarnhjulet
• Lackarebäcksskolan

ORUST
• Henåns skola 

PARTILLE
• Oxledskolan 

SKARA
• Ardalaskolan
• Friskolan Metis
• Gällkvistskolan
• Källeskolan
• Mariebergsskolan
• Varnhemsskolan 

SKÖVDE
• Lundenskolan
• Grundsärskolan  

Lundenskolan
• Rydskolan
• Trädgårdsstadens skola

SOTENÄS
• Hunnebostrands skola
• Bovallstrands skola
• Kungshamnsskolan 

STENUNGSUND
• Ucklumskolan 

STRÖMSTAD
• Odelsbergsskolan 

SVENLJUNGA 
• Landboskolan

TANUM
• Tanumskolan

TIDAHOLM
• Forsenskolan 

TRANEMO
• Tranängsskolan 

TROLLHÄTTAN 
• Sylteskolan 

TÖREBODA 
• Moholms skola 

UDDEVALLA 
• Lane-ryrs skola

ULRICEHAMN 
• Bogesundskolan
• Hössna skola
• Timmele skola
• Ulrikaskolan

VÅRGÅRDA
• Lindbladskolan

VÄNERSBORG 
• Silvertärnan
• Mariedalsskolan

ÅMÅL 
• Natur och Miljöskolan 
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Idrottens dag  
Fredagen 24 september 2021 arrangerades Idrottens 
dag på 20 skolor i vårt distrikt. Med RF-SISU stöd 
aktiverade skolorna, i samverkan med flera idrotts-
föreningar, mer än 5 000 elever! 

Idrottens dag är en del av European Week of Sport 
(EWoS) där skolor runt om i landet, men också i 
Europa, deltog. Eleverna var fysiskt aktiva i minst 
120 minuter och alla gavs bollar och ballonger för att 
kunna ta med hem och fortsätta vara aktiva på 
fritiden. 

På flera skolor kunde barnen även prova på olika 
idrotter tillsammans med lokala idrottsföreningar, 
så som ridning, racketsporter, karate, handboll, 
thaiboxning, zumba, cricket och massa mer. Fören-
ingar berättar om hur barn och unga har sökt upp 
föreningarna och börjat i deras träningsverksamhet 
direkt efter Idrottens dag i skolan. 

Tillsammans stod vi upp för alla barns rätt till idrott 
och hälsa och anordnade en dag fylld med rörel-
seglädje och brobyggande mellan skola, barn och 
idrottsrörelsen.  

FOTO: CHARLOTTE HENRYSSON

MEDVERKANDE SKOLOR I DISTRIKTET

GÖTEBORG
• Bräckeskolan F-6  
• Ellen Keyskolan  
• Gunnaredsskolan 
• Solbackeskolan 

GÖTENE 
• Lundabyn 

LYSEKIL
• Stångenässkolan  

MUNKEDAL
• Centrumskolan 
• Hedekas skola 
• Hällevadsholms skola  

MÖLNDAL
• Kvarnhjulet  
• Rävekärrsskolan 

SKÖVDE
• Grundsärskola Lunden-

skolan 

SOTENÄS
• Hunnebostrands skola  
• Bovallstrands skola 

TANUM
• Tanumskolan F-6  

TROLLHÄTTAN
• Sylteskolan  

VÄNERSBORG
• Tärnan

FALKÖPING
• Dotorpsskolan 
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Samsyn för barn och ungas bästa
SAMSYN VÄSTERGÖTLAND – Barn och ungdoms- 
idrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas 
perspektiv. Därför har vi Samsyn Västergötland som går 
ut på att barn och ungdomar till och med 15 år ska kunna 
hålla på med flera idrotter samtidigt. På specialidrottsdi-
striktsförbundsnivå inom idrotterna fotboll, handboll, 
innebandy, ishockey och bandy har man enats om de här 
riktlinjerna. Förbunden arbetar och tar gemensamt 
ansvar och i största möjliga mån ska aktiviteter organise-
ras så att barn och ungdomar inte "tvingas att välja” 
aktivitet. 

För att undvika krockar med förbundsaktiviteter finns en 
gemensam kalender där eventuella krockar följs upp och 
hanteras. Utvecklingsarbetet under 2021 har varit att 
jobba ytterligare med förankring långt ut i verksam-
heten. Samsyn Västergötland finns med på ledarträffar, 
informationsmaterialet har uppdaterats och materialin-
samling till en informationsfilm är påbörjad. 

SAMSYN FALKÖPING är en gemensam överenskommel-
se mellan föreningarna i kommunen att tillsammans ha 
den bästa barn- och ungdomsidrotten. Fokus är på att 
inte barn och unga ska hamna i lojalitetskonflikt och 
tvingas sluta med en idrott för att olika föreningars 
verksamheter krockar. Det speciella hittills med Falkö-
pings SAMSYN är att här har föreningarna själva 
beslutat att ha med både lag- och individuella idrotter.  

De första avtalen skrevs under 2019 och nu är det 33 
föreningar som tagit beslut om SAMSYN. Under våren 
genomförde vi två digitala föreningsträffar för erfaren-
hetsutbyte. I oktober har vi haft en fysisk träff, som 
samlade ca 35 ledare från nästan hälften av de anslutna 
föreningarna. Utöver en inspirationsföreläsning var 
stora delen av kvällen vikt för erfarenhetsutbyte runt hur 
SAMSYN fungerar rent praktiskt i respektive förening 
och information till både ledare och föräldrar.  

SAMSYN FALKÖPING är en fantastisk verksamhet  
då det följer föreningarnas önskemål om upplägg  
och innehåll och har även skapat samverkan mellan 
föreningar även inom andra områden.

Elitidrott och samverkan  
högskola/universitet
Ett av huvudmålen med verksamheten inom elitidrott 
och samverkan med högskola och universitet är att bidra 
till en mer hållbar elitidrott. I det arbetet ingår att verka 
för möjligheten till dubbla karriärer (elitsatsning i 
kombination med studier). 

Där är vårt arbete i Göteborgsområdet knutet till att 
utveckla och underhålla elitidrottsmiljön för studenter-
na på Riksidrottsuniversitetet (RIU) den mest centrala 
delen. Vid årsskiftet 2022 fanns 235 studenter knutna till 
RIU i Göteborg. Fördelningen män/kvinnor är jämn. 
Studenterna har tack vare distriktsidrottsförbundets 
arbete tillgång till bland annat idrottsmedicinskt stöd, 
idrottsspecifika tester, gymkort på Fysiken, kostrådgiv-
ning och idrottspsykologiska rådgivare. Sedan HT 2018 
är även Högskolan i Väst ett elitidrottsvänligt lärosäte 
och under 2020 blev även Högskolan i Skövde elitidrotts- 
vänligt lärosäte. Det innebär att det numera finns ett 
system för att kombinera elitidrott och högre studier i tre 
av våra fyra delregioner. 

Under 2021 tog vi ett stort steg framåt i utvecklingen av 
elitmiljön i Göteborg. På uppdrag av Göteborgs Stads 
Idrotts och föreningsförvaltning har vi under året inlett 
utvecklingen av ett kompetenscenter för elitidrott i 
Göteborg. Kompetenscentret har getts namnet High 
Performance Göteborg. Det första steget var att starta ett 
elitprogram för aktiva som är på internationell nivå inom 
individuell idrott. Det första året har 26 aktiva ifrån 12 
olika idrotter deltagit. De har förutom ett träningsbidrag 
också fått specialstöd inom idrottsmedicin, idrottsnutri-
tion, idrottspsykologi, fysträning och även fått tillgång 
till idrottspecifika tester. Under 2022 kommer verksam-
heten också att fokusera på utbildning för tränare och att 
få i gång ett program för idrottare från lagidrott.  

På utbildningssidan har vi också genomfört fyra öppna 
föreläsningar i serien Väst-idrotten mot världstoppen! 
Föreläsningarna riktar sig mot elittränare och aktiva och 
de genomfördes i samarbete med Göteborgs universitet 
och Katrinelunds elitidrottsgymnasium. Deltagarantalet 
har varierat mellan 80 och 250 personer. Föreläsningar-
na under 2021 har på grund av pandemin genomförts 
digitalt. 

Som en utveckling av High Performance Göteborg och 
RIU medverkar också RF-SISU Västra Götaland i arbetet 
med att skapa ett kluster för forskning, utveckling, 
innovation och utbildning inom prestationsidrott och 
folkhälsa. Ett flertal digitala kunskapsspridningsinsatser 
har gjorts inom ramen för det arbetet under 2021 och vi 
genomförde också tillsammans med klustret och Genera-
tion Pep en gemensam dag för ökad fysisk aktivitet och 
rörelse hos barn och ungdomar.  

I samarbetet med Göteborg & Co har också RF-SISU 
Västra Götaland arrangerat ett antal nätverksträffar för 
Göteborgs elitlag och årligt återkommande idrottsevene-
mang. Målsättningen med träffarna är att stärka samver-
kan mellan elitlag, återkommande evenemang och 
staden.  



22 Verksamhetsberättelse 2021 – RF-SISU Västra Götaland

n

I Region in movement tar vi ett nytt grepp för att 
öka rörelsen och förbättra hälsan hos barn och 
unga. 

Det här är en satsning som bygger på en ny typ av 
samverkan, där starka samhällsaktörer från olika 
sektorer möts och gemensamt arbetar med 
rörelseförståelse (physical literacy) som kompass. 

Tillsammans strävar vi mot visionen  
"Det rörelserika samhället". 

Arbetet startade upp i augusti 2021 tack vare stöd från 
Västra Götalandsregionen. Då fanns en tydlig idé om 
att gå från ord till handling och forma ett koncept för 
ökad rörelse som omfamnar en hel kommun och dess 
barn och unga. 

ÖKA VÅRA BARN OCH UNGAS RÖRELSEFÖRSTÅELSE 
OCH FYSISKA AKTIVITET

Region in movement
En satsning där RF-SISU Västra Götaland har en viktig 
roll, men som också är beroende av att aktörer inom 
andra sektorer är med och bidrar. 

Under hösten genomfördes en förstudie, med syfte att 
tydliggöra förutsättningarna. Förstudiearbetet 
innefattade dialoger och nätverksträffar i våra olika 
delregioner. Vi arrangerade också ett större event 
tillsammans med bland annat Generation PEP, Red-
bergslids IK samt GoCo Health and innovation City 
med tema "Samverkan för ökad fysisk aktivitet" där 
cirka 100 personer från olika samhällssektorer deltog.

Inspirerande föredrag blandades med viktiga dialoger 
kring hur vi tar nästa steg i arbetet med att tillsammans 
främja rörelseförståelse och fysisk aktivitet inom 
arenor såsom skolan, hälso- och sjukvården, våra 
fysiska miljöer och barnens fritid. 

FOTO: BILDBYRÅN
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Slutsatserna från förstudien är 
tydliga. Det finns ett stort 
intresse hos många viktiga 
samhällsaktörer att medverka i 
satsningen samt en stor vilja att 
finna nya/förbättrade former för 
samverkan. Det finns en nyfiken-
het kring begreppet rörelseför-
ståelse och hur detta kan 
användas för att främja fysisk 
aktivitet och deltagande i olika 
sammanhang. 

Bland aktörerna finner vi, 
förutom oss själva, bland annat 
Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra 
Götaland, Göteborgs Universitet, Högskolan i Skövde, 
Chalmers, Västra Götalands Parasportförbund, 
Fritidsbanken samt GoCo Health and innovation City. 
Tre kommuner har visat extra stort intresse för medver-
kan och kommer utgöra pilotkommuner.

Med detta i ryggen kommer vi under 2022 att ta nästa 
steg i arbetet. Vi kommer att samla våra samarbetsaktö-
rer runt bordet och gemensamt utforma målbild och 
koncept (arbetsmodell). 

Gemensamt kommer vi titta på möjligheter och utma-
ningar i våra pilotkommuner och kraftsamla kring olika 
insatser för att främja rörelseförståelse i just dessa 
kommuner. 

RF-SISU Västra Götaland kommer att agera motor och 
leda nätverkets arbete. Konceptet kommer att imple-
menteras i ett antal utvalda pilotkommuner i Västra 
Götaland. På sikt är vår ambition att hitta en arbetsmo-
dell som vi kan sprida och implementera i alla kommu-
ner i regionen. 

• BILDER FRÅN GOCO HEALTH INNOVATION CITY.  
FOTO: FELICIA HOLMQUIST
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FYRBODAL 
Kommunträff Fyrbodal   
I november bjöds alla kommuner in till en kommunt-
räff på Carlia i Uddevalla och 12 av 16 kommuner var 
representerade.  
Tidigare kommunträffar har fokus varit på utveck-
lingsresorna Det stärkta ledarskapet (2018), Den 
moderna föreningen engagerar (2019), Inkluderande 
idrott för alla (2020) och i år var det dags för utveck-
lingsresan En ny syn på träning och tävling. 

I en ny syn på träning och tävling är utvecklingen av 
Rörelseförståelse i centrum.  

Alexandra Wiberg med spetskompetens inom 
rörelseförståelse, presenterade begreppet och målet 
att det ska finnas alternativ för människor med olika 
ambitioner att röra sig – inom idrottsrörelsen, hela 
livet.  Inom idrotten tränar alla, det har vi gemen-
samt, de som vill tävlar. Med rörelseförståelse som 
förhållningssätt skapar vi goda rörelse/idrottsupple-
velser och när föreningar kompletterar varandra 
kommer vi tillsammans få fler att vilja, våga och 
kunna delta hela livet.  

Kommunrepresentanterna fick efter detta sätta sig i 
gruppdiskussioner där de fick prata om hur det ser ut 
i deras kommuner idag, hur de kan stötta idrottsför-
eningarna och samverka med deras RF-SISU 
konsulent.   

GÖTEBORG  
Senior Sport School i Lilla Edet 
Under 2021 startade Senior Sport School upp i Lilla 
Edet, det är en samverkan mellan RF-SISU Västra 
Götaland, Lilla Edets kommun och OK Gipen. 
Syftet är en ökad folkhälsa och kunskap kring idrott 
och kost, men kanske framförallt en social gemenskap 
med att idrotta i förening. Här möts både tidigare 
aktiva med personer som inte tidigare hittat rätt inom 
idrotten. En kombination där alla är vinnare, genom 
ett ökat välmående, ett nytt socialt sammanhang 
genom att idrotta i förening och föreningen får 
möjlighet till nya engagerade medlemmar. Här möter 
idrottsrörelsen behoven för en målgrupp, som vi inte 
mött upp tidigare i den organiserade idrotten. 

SJUHÄRAD 
Inkluderande idrott för alla  
I samarbete med Marks kommun har RF-SISU Västra 
Götaland och ett stort antal föreningar från kommu-
nen drivit ett rekryteringsprojekt som vi kallar ”Street 
Games Mark”. 

Under sommaren och hösten har flera föreningar i 
Marks kommun arrangerat gratisaktiviteter i form av 
olika idrotter tre kvällar i veckan, med allt från 
parasport till boxning och skateboard. Målet med 
verksamheten är att fler barn och ungdomar ska hitta 
sin idrott samt att erbjuda idrott på fredag och 
lördagskvällar.  

Lokala nedslag

BILD FRÅN KOMMUNTRÄFF I UDDEVALLA
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BILD FRÅN TIBROKAMPEN.

Under höstlovet har Herrljunga kommun i samarbete 
med RF-SISU Västra Götaland anordnat rekryteringsin-
satser för barn och ungdomar mellan 7-18 år. Det är andra 
året i rad som höstlovsaktiviteter anordnas. Där lokala 
föreningar som finns inom kommunen är med och visar 
upp sin verksamhet, för att locka nya medlemmar till 
föreningen. Detta ger föreningar som kanske inte ligger 
nära centrum eller nyligen startat upp sin verksamhet ett 
ypperligt tillfälle att marknadsföra sig.

SKARABORG 
Rörelseglädje 
Med bidrag av RF-SISU Västra Götalands verksamhetsstöd 
Trygga och hållbara idrottsmiljöer har Skara HK genomfört 
tre träffar med fokus på kroppskontroll och rörelseglädje 
tillsammans med Mattias Hoppe. Mattias har en bakgrund 
som proffsatlet inom wakeboard.  

Syftet med träffarna var att inspirera ungdomarna som var 
15 år gamla till fysiskt och psykiskt välmående som dom kan 
ha med sig i sitt idrottande. De fick träna sin reaktionsför-
måga, lära sig att förstå rums- och kroppsuppfattning. De 
fick också jobba med sin balans och hitta fokus.  

Träffarna handlade också om att på ett kreativt sätt hitta 
rörelseglädje och lek. En viktig del inom idrotten och främst 
lagidrotten är tilliten till varandra och gemenskapen i 
gruppen vilket killarna också fick arbeta med under träffar-
na.  

Tibrokampen  
För att inspirera föreningarnas ungdomar att hålla i och 
hålla ut skapades denna kamp med inspiration av Mästarnas 
Mästare och liknande där sex föreningar,  både individuella 
och lagidrotter bildade lag med sex deltagare för att under 
roliga, kluriga och jobbiga former tävla på nya sätt tillsam-
mans. 

Tibrokampen är både en projektledarutbildning för gymna-
sieungdomar och tävling för högstadieåldern med fokus på 
glädje, gemenskap och att kämpa tillsammans. Resultatet 
blev en succé dokumenterat både som film (sök Tibrokam-
pen på Youtube) och en idé att bygga vidare på. Tibrokam-
pen arrangerades av Tibro Föreningspool och RF-SISU 
Västra Götaland med hjälp av våra projektstöd tillsammans 
med Swedbank, genom Sparbankstiftelsen Alfas första år 
med stöd i vårt område.

BILD FRÅN HÖSTLOVSAKTIVITETERNA. 
NÅGRA BARN FÅR PROVA PÅ ATT FLYGA 

MODELLFLYG FÖR FÖRSTA GÅNGEN.
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02 Den moderna 
föreningen  
engagerar

2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara 
på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. 
Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkom-
nande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra 
förutsättningar. Människor vill engagera sig och är stolta över 
att vara en del av sin förening och av idrottsrörelsen. Förenin-
gen har antagit nya former där grunden är människors vilja att 
vara med och bidra i föreningen.
I följande avsnitt kan du läsa om några saker vi genomfört  
för att stödja distriktets idrottsföreningar i att öka engageman-
get hos sina medlemmar. 

FOTO: BILDBYRÅN
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Löneservice
Under året har RF-SISU Västra Götaland gjort två stora 
systembyten. I januari,  gjordes ett byte av ekonomipro-
gram, från Hogia till Visma och i mars, ett byte av 
löneprogram från Hogia till Kontek. 

Flytten över till Kontek gjordes i två steg, först med vår 
egen personal och sedan våra Löneservicekunders 
uppgifter. Att byta två så stora system på kort tid, var inte 
optimalt, vilket vi tar lärdom av. 

Dessa förändringar och arbetet med att digitalisera vårt 
område Löneservice, ligger i linje med utvecklingsresan 
”Den moderna föreningen”.  

Våren blev en intensiv period, medan hösten har varit en 
tid att kunna forma en ny fungerade arbetsgrupp. 

Vår Löneservice har inte förlorat några lönekunder med 
anledning av corona. Dock ser vi en fortsatt minskning i 
antal arvoden, som normalt betalas ut i de olika förening-
arna. En av anledningarna till det är att flera av de stora 
idrottsevenemangen,  t.ex. Göteborgsvarvet, har fortsatt 
vara inställda. 

I dagsläget hjälper vi 120 föreningar och förbund med  
sin löneadministration. Antal lönekunder varierar något 
över året och ett kontinuerligt arbete har pågått under 
året med att marknadsföra våra tjänster, för att stödja 
idrotten i distriktet.   

Redovisningsservice
RF-SISU Västra Götaland har under ett antal år arbetat 
fram ett koncept som kan hjälpa den moderna förening-
en, att på ett effektivt sätt få stöd med sin bokföring och 
sitt bokslut. 

Under verksamhetsåret 2021 arbetades ett nytt koncept 
fram som benämnts som konsultstöd. Under verksam-
hetsåret har avdelningen arbetat vidare med den digitala 
utvecklingen, vilket innebär att RF-SISU kommer att 
kunna hjälpa fler föreningar och förbund att utveckla sin 
ekonomi framöver.  De senaste åren har många förbund 
inom distriktet fusionerat och bildat nya organisationer. 

RF-SISU Västra Götaland kan idag stötta organisationer 
som står inför sådana processer med ett processinriktat 
arbetssätt. 

Juridik
Det moderna föreningsarbetet är omgärdat av många 
lagar och regler. Att vara föreningsledare är därför inte 
alltid helt enkelt. Kraven från omgivningen blir allt 
större på de ideella organisationerna, framför allt från 
myndighetsutövande organ. 

Under året har vi sett en ökning av föreningar och 
förbund och även kommuner som behövt hjälp med olika 
frågor. Löpande har vi lämnat information och svarat på 
frågor om arbetsgivaransvar för ideella organisationer 
samt olika idrottsjuridiska och skattetekniska frågor. 

Mer tid för idrott!
Låt Idrottens löneservice sköta er lön- och  
personaladministration. Vi har i över 20 år erbjudit 
idrottsföreningar och förbund hjälp och service  
med löneadministration till ett förmånligt pris. 
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FYRBODAL 
Stora Höga Sportsällskap i Stenungsund 
Stora Höga Sportsällskap är en förening som nyligen 
startats i Stenungsund. Ett par föräldrar som fick idén 
då man med egen erfarenhet såg hur den traditionella 
idrotten skapade trösklar för barn och ungdomar att 
fortsätta idrotta. Föreningen är noga med att man 
bara behöver betala låg medlemsavgift och får vara 
med i alla sektioner. 

Föreningen fokuserar också på att föräldrar ska vara 
med som ledare i föreningen om deras barn är aktiva. 
Tanken är att skapa mer engagemang, men också 
främja folkhälsan. Med fler ledare går det att hitta en 
bra nivå för hur mycket ledare behöver hjälpa till. 

Lokala nedslag

Evenemang 
– SM-veckan som försvann 
2021 var Borås stad värd för SM-veckan vinter.  
En spännande utmaning för en stad som ligger så 
långt söderut som Borås. RF-SISU Västra Götaland 
var som vanligt involverade på alla nivåer i arrange-
manget. Vi satt med i de arbetsgrupper som gällde 
utbildning och dessutom i ledningsgruppen för 
arrangemanget.

Arbetsgruppen arbetade med stor entusiasm och 
planerade mängder av aktiviteter på SM-veckans 
mötesplatser (Åhaga och Skidstadion). Planerade  
in föreläsningar, politikerträffar, prova på aktiviteter 
m m. Det var bara ett litet dilemma – pandemin som 
låg som en tät Boråsdimma över planeringen av 
arrangemanget. 

Mycket tid lades på att säkra smittspridning på 
tävlingsarenor och mötesplatser. Alla inblandade var 
helt inställda på att SM-veckan skulle genomföras, 
men ändå fanns pandemin där.  Skulle vi bli tvungna 
att ställa in? Efter många och långa samtal, tvingades 
SM-veckan vinter i Borås, trots alla förberedelser och 
smittsäkringsåtgärder, att ställas in. 

Ett väldigt tråkigt, men riktigt beslut. Vi fick i alla fall 
med oss erfarenhet inför nya evenemangsutmaningar 
tillsammans med Borås stad. Borås kommer med all 
säkerhet att få arrangera SM-veckan vinter ett annat 
år och då står RF-SISU beredda att vara med och 
förgylla arrangemanget med utbildningsinsatser och 
prova på aktiviteter.   

Rörelse och glädje är nummer ett och föreningen ser 
sig som det naturliga komplementet till andra idrotter.  

RF-SISU Västra Götaland har hjälpt föreningen, 
fungerat som ett bollplank och med guidning för en 
ökad förståelse för idrottens strategiarbete mot 2025.  

Citat från hemsidan: 
"I SHSS ses vi för att ha roligt, må bra och träna 
tillsammans, barn, ungdomar och vuxna. Träning ska 
vara lekfull och utvecklande men framförallt upp-
muntra till rörelseglädje, därför spelar vi inga serier 
eller tävlar. SHSS ser sig som ett komplement till 
andra föreningar och självklart kan man vara med i 
fler föreningar samtidigt!"
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GÖTEBORG  
Qviding FIF – internfortbildning ledare  
Qviding FIF har i samarbete med RF-SISU Västra 
Götaland under 2021 påbörjat ett arbete med att internt 
fortbilda ledare i föreningens träningsmetodik och 
spelarutbildningsplan, genom flertalet workshops 
kopplat till fotbollens olika spelformer. 

För föreningens ledare i äldre grupper har det varit 
månadsvisa träffar där ledare internt fått berätta om 
delar i deras verksamhet och hur de arbetat med ett visst 
innehåll och tema. Detta blandat med externa föreläsare 
som under timmeslånga digitala träffar har fördjupat 
ledarnas kunskap i allt ifrån idrottspsykologi, matchana-
lys, fotbollsfys till ledarskap med mera. Uppläget har gett 
ledarna en större ryggsäck och fler verktyg i arbetet med 
att utveckla ungdomarna i föreningen. 

Totalt genomfördes cirka 40-50 fortbildande utbild-
ningstimmar i föreningen under 2021. Till 2022 kommer 
arbetet utökas med fler fortbildande tillfällen för ledare i 
åldersgrupperna 8-14 år.   

Sedan 1,5 år tillbaka har föreningen även ett 20-tal 
ungdomar/vuxna med olika funktionsvariationer som 
utgör föreningens parasportlag. Parasportlaget tränar en 
gång i veckan och deltar i blandade tävlingsformer under 
ett år, där SM som går varje år är en given höjdpunkt. 

Under 2021 gick två av spelarna på den av föreningen 
arrangerade Tränarutbildning C, med RF-SISU Västra 
Götaland som anordnare. Detta blev startskottet, att 
sedan under året engagera sig som ledare i två utav 
föreningens äldsta pojklag i varsin lagledarroll. 

Under 2021 hittade föreningen nya former i samarbetet 
med Gatans Lag och ett större utbyte inleddes mellan 
varandras verksamheter. 

Förhoppningen är att under 2022 starta upp ytterligare 
verksamhet som gynnar båda föreningarna och som för 
dem ännu mer samman.  

För de yngsta medlemmarna har Qviding FIF tillsam-
mans med bland annat RF-SISU Västra Götaland, 
stadsdelen Örgryte-Härlanda samt Redbergslid IK tagit 
ett initiativ till att hitta ett samarbete kring träningstider 
mellan idrotterna och dess respektive uppstartsgrupper. 
Detta för att, i en snårig plantidsdjungel, hitta bra 
förutsättningar för barn att multiidrotta, tanken är att 
hitta ytterligare former i ett gemensamt medlemskap 
som ska underlätta ekonomiskt för familjer. 

Lokala nedslag
SJUHÄRAD 
Sandhults SK i Borås  
Sandhults SK i Borås är en idrottsförening med flera 
sektioner som bedriver verksamhet i allt från fotboll till 
fäktning och yoga. Föreningen har varit mycket lyhörd 
för medlemmarnas intressen och kompetensområden. 
Detta har lett till flera sektioner och ett engagemang för 
rörelseförståelse hos barn och unga. 

RF-SISU Västra Götaland har under hösten 2021 stöttat 
föreningen i deras arbete med rörelseförståelse i samver-
kan med föreningen och Sandhultsskolan som också är 
ansluten till vårt projekt ”Rörelsesatsning i skolan”.  

SKARABORG 
Hova IF i Gullspång 
De senaste åren har Hova IF tagit ett omtag med sin syn 
på vad föreningen vill stå för. Denna resa och långsiktiga 
arbete har via processarbete och utvärderingar öppnat 
flera dörrar. Från att vara en traditionell fotbollsförening 
till att gå mot en samhällsförening där flera idrottsinslag 
är bärande för bygdens medlemmar eller invånare. 

När pandemin slog till som värst och överrumplade den 
idrottsliga verksamheten, så hade föreningen redan gjort 
grunden till områdets första padelhall i föreningsdrift. 
Denna investering i ett tufft läge öppnade upp framtiden 
än mer för föreningen. Sedan dess har det startats upp 
cykelspår för mountainbike, rustats upp motionsspår och 
vintertid har föreningen tagit över ansvarat för skidspå-
ren. Under starten på 2021 spolades gamla hockeyplanen 
upp som en mötesplats för utomhusaktivitet. 

För att på ett tydligt sätt få med barn och ungdomar i 
föreningen startade tre kreativa ungdomsledare upp 
Rörelsekul. Detta är inspirerat av Rörelsesatsningen i 
skolan som en av ledarna hade god kännedom om via sitt 
arbete. Barn mellan 4-8 år träffas utomhus varje lördag, 
oavsett väder. Efter avslutad aktivitet bjuds barn och 
föräldrar på fika som är sponsrat av den lokala ICA-hand-
laren. 

Nu diskuteras möjligheten att bygga en pumptrackbana 
för cykel. Hela denna resa och framtidstro ger föreningen 
den lokalt viktiga rollen som en modern förening som 
engagerar på landsbygden. 

RF-SISU Västra Götaland har stöttat med personella 
resurser i form av bollplank, handledare vid process- 
arbete samt ekonomiska medel i form av föreningsstöd. 



UTVECKLINGSRESAN – INKLUDERANDE IDROTT FÖR ALLA

30 Verksamhetsberättelse 2021 – RF-SISU Västra Götaland

03 Inkluderande 
idrott för alla

2025 har vi en idrott där alla i olika åldrar och med olika 
förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till idrotts-
föreningen. Träningen utvecklas efter individens kapacitet, 
vilket utvecklar rörelseförståelse. 2025 speglar medlemmarna 
i idrottsrörelsen befolkningen i Sverige. Möjligheten att träna, 
tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av indivi-
dens ekonomiska förutsättningar eller var du bor.
I följande avsnitt kan du läsa om några saker vi genomfört för 
att stödja distriktets idrottsföreningar och förbund i arbetet med 
att bli mer inkluderande.  

FOTO: HANNA HAVSTAM GHODRATI
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Idrottsföreningarna har under pandemin vittnat om 
utmaningar att få sin ordinarie verksamhet att rulla, 
vilket gjort att vi valt att fokusera på att stötta upp och 
komplettera föreningarnas verksamhet med att anordna 
idrottsverksamhet med låga trösklar för barn och 
ungdomar i de idrottssvaga områdena. Detta har varit ett 
sätt att minimera stillasittande och främja rörelse, idrott 
och ledarskap i en oviss tid där mycket annan verksam-
het har ställts in. 

Kvällsidrott 
Street Games kvällsidrott och eftermiddagsverksamhet 
har startats i fler områden i staden, med utbildade ledare 
och mentorer från det lokala föreningslivet, som leder 
verksamheten.   

Föreningsevent 
I den mån vi kunnat har föreningsevent anordnats, 
exempelvis Xmas Games under jullovet, tillsammans 
med flera föreningar. Samverkan har skett mellan skolor 
och föreningar där föreningar deltagit på Street Games 
idrottsdagar i skolorna och anordnat  prova på aktiviteter 
för eleverna. Inför våra event har ledarskapsutbildningar 
kring inkludering i digitalt format genomförts.  

Påverkansarbete 
Under året har Street Games även bedrivit påverkansar-
bete kring inkludering och idrott, bland annat via 
deltagande på Frihamnsdagarna, en demokratisk 
mötesplats med politiker, tjänstemän, föreningsliv och 
allmänheten representerade. 

Internationellt arbete 
RF-SISU Västra Götaland har deltagit i internationella 
sammanhang via europeiska samarbeten, där Street 
Games metoder har lyfts fram som goda exempel.  

Inkludering och mångfald   
– Nya former av idrott

Street Games
Street Games är RF-SISU Västra Götalands inklude-
ringsverksamhet, som syftar till att omvandla idrottssva-
ga områden till idrottsstarka och nå ut till de barn, unga 
och vuxna som idag står utanför idrottsrörelsen. Under 
Street Games regi anordnas olika typer av hälsofrämjan-
de event och mötesplatser under exempelvis loven för att 
bidra till en aktiv och meningsfull fritid.

SYFTET MED STREET GAMES är att skapa inkluderan-
de mötesplatser i idrottssvaga områden för att stärka 
individer och föreningar med utbildning och rekrytering 
för att få fler aktiva medlemmar, ledare och ideellt 
engagerade i samverkan med andra aktörer i lokalsam-
hället.

STREET GAMES VISION är att omvandla idrottssvaga 
områden till idrottsstarka områden. 
Våra huvudmål är följande:  
Att fler ska bli fysiskt aktiva och inkluderas i förenings-
liv.
Att fler ska bli ledare och förebilder samt stärkas i sitt 
ledarskap. 
Att fler föreningar utvecklar sin verksamhet i samverkan 
med andra. 
Att Street Games etablerar sig i fler områden. 

Street Games Göteborg
Ytterligare ett år av pandemin har påverkat vårt arbete 
inom Street Games där vi fortsatt varit tvungna att 
anpassa verksamheten och våra metoder. Med ett 
lösningsorienterat och flexibelt förhållningssätt har vi 
trots restriktioner lyckats skapa förutsättningar för 
idrott och fysisk aktivitet i våra idrottssvaga områden 
ihop med föreningslivet, vilka har blivit fler än tidigare 
år, där fler antal barn och unga kunnat aktivera sig.  

Våra ordinarie stora prova på evenemang tillsammans 
med föreningar (exempelvis Summer Games) har fått stå 
tillbaka ännu ett år. Istället har vårt koncept med Pop Up 
Games utvecklats under loven. 

Pop Up Games 
Pop Up verksamhet innebär spontanidrott med låga 
trösklar som ”poppar upp” runt om i staden där vi även 
bjuder in föreningar att anordna prova på för besökarna. 
Bland annat anordnas Pop Up Games under sommarlovet 
runt om i hela Göteborg, med fler än 300 utbildade unga 
ledare, som håller i spontanidrottsaktiviteter i våra 
idrottssvaga områden.  
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Några nedslag från respektive område; 
Angered – kvällsidrotten har utökats från en plats 
till tre olika platser. 
Västra Göteborg – flera eftermiddagsverksamheter 
har kommit igång på skolor med unga ledare från 
föreningslivet och närområdet som leder aktiviteter-
na för barnen. 
Västra Hisingen – samarbetet och relationen med 
stadsdelen, fritidsgårdar, skolor och föreningar har 
förstärkts vilket lägger en god grund för framtida 
gemensamma insatser under 2022, i en stadsdel med 
stora behov. 

Norra Hisingen – nya föreningar har kommit med i 
Street Games. Street Games Academy har startats i 
stadsdelen via en ny frisbeeförening som erbjuder 
läxhjälp tillsammans med gratis prova på träning.  
Street Games Academy har under året som gått  
etablerat sig som verksamhet och även startats i fler 
idrottsvaga områden, med fler föreningar, studenter 
och ledare, som runt om i staden (och i övriga delar av 
distriktet – läs mer om Street Games Academy på 
sidan 36), anordnar läxhjälp för sina medlemmar i 
anslutning till sin träning.  

Olika  insatser har formats, som på olika sätt, direkt 
eller indirekt, lett till måluppfyllelse av våra huvud-
mål. Flera aktiviteter har anpassats och låg-trös-
kel-verksamhet har anordnats, som ökat fysisk 
aktivitet för barn och unga och möjliggjort för 
introduktion till olika idrotter och lokala föreningar. 

Vår verksamhet har såklart påverkats av coronapan-
demin, vilket har gjort att vissa föreningar inte haft 
kraften att engagera sig i frågor, som inte berört deras 
direkta överlevnad. Vår strategi har därför varit att 
vara så flexibla som möjligt och anpassa verksamhet 
och aktiviteter. Vi har hela tiden försökt ställa om, 
istället för att ställa in. 

Arbetet fortsätter utifrån vår ledarskapstrappa, 
vilken genomsyrar alla våra insatser, med betoning 
på att utbilda ungdomar till att vara ledare och 
förebilder för idrotten  i sitt närområde. Vi har 
genomfört utbildningarna fysiskt när det har gått, 
men också digitalt.

Under året har det även anordnats styrgruppsmöten 
för Street Games föreningar, som bidragit till en ökad 
samverkan med skolor, detta med syfte att stärka och 
utveckla föreningsverksamheten.  

Street Games Borås  
Borås Stad och RF-SISU Västra Götaland har en 
gemensam satsning i kulturrika områden genom att 
delvis nyinrätta och delvis fortsätta med ett inklude-
ringsprojekt på Hässleholmen och Norrby i Borås. 

Målet med vårt arbete är att främja fysisk aktivitet 
och föreningsdeltagande i samverkan med föreningar 
och boende. Detta har vi uppnått genom att skapa 
goda relationer i ett nätverk med idrottsföreningar 
samt för idrotten viktiga samarbetspartners på 
området.  

Street Games Borås  
Street Games i Borås  har i stor utsträckning utgått 
från givna riktlinjer och dokument från RF-SISU. 
Under 2021 har regionala “Street Games Väst” 
sammankomster skapats, där vi fått chans att lyssna in 
och utbyta erfarenheter. Strategin har varit att 
anpassa verksamheten så det passar in på Norrby och 
Hässleholmen tillsammans med idrottsföreningar 
utefter deras förutsättningar. Att involvera föreningar 
och försöka få in dem i vår satsning, har varit en del av 
vårt strategiarbete i våra områden. För att utveckla 
verksamheten bör vi fortsätta samarbetet tillsam-
mans med kollegor, idrottsföreningar, skolor, närings-
liv och andra organisationer. 

Street Games Borås har haft hand om rekryteringar 
och mentorskap för unga ledare med områdesförank-
ring och tillsammans med dem ansvarat och drivit 
projekten enligt uppsatta mål och intentioner. 

Utbildningsinsatser har gjorts där samverkansfören-
ingarnas ledare utbildats inför de olika projekt som 
startats upp i samverkan med föreningarna. 

Prova på aktiviteter har genomförts på Hässleholmen 
och Norrby, där RF-SISU Västra Götaland har kunnat 
stötta Borås Stad, genom att skapa verksamhet för 
barn och ungdomar. Exempel på sådana aktiviteter är 
återkommande kvällsidrott, tjejidrott samt lovaktivi-
teter. Där har Street Games kunnat vara arrangör i 
samverkan med lokala aktörer när restriktionerna så 
har tillåtit det. 
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Street Games Fyrbodal  
(Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg)  
Arbetet som startade förra året har fortsatt och vidare-
utvecklats under 2021, fokus har legat på aktiviteter och  
när coronarestriktioner lättade, kunde fler aktiviteter 
genomföras på ett helt annat sätt än 2020. 

Syftet är att skapa inkluderande mötesplatser i idrott-
svaga områden för att stärka individer och föreningar 
med både utbildning och rekrytering.

Street Games Fyrbodal har haft både Summer Games 
och Autumn Games i Trollhättan, Uddevalla och 
Vänersborg. Vi har även haft Kids Games i Trollhättan 
under höstlovsveckan (i samband med Autumn Games). 

I Street Games Fyrbodal har målet varit att utveckla, 
utbilda och aktivera. Att försöka nå ut till så många 
ungdomar som möjligt, för att de ska kunna delta på 
event och få chansen att prova på olika idrotter. Dessut-
om ge idrottsföreningar chansen att visa upp just sin 
idrott och kunna rekrytera ungdomar och ledare till sin 
idrottsförening. Ett annat mål som vi har haft är att få 
fler ungdomar till att bli ledare i form av mentorer och 
trainees.  

Vid olika tillfällen har vi fortbildat våra föreningar i 
inkludering med processarbeten och kurser. Även haft 
en utbildning för att öka kunskap och förståelse för vad 
och varför Street Games finns och varför det är ett 
viktigt arbete för våra ledare. Men även för att ge våra 
mentorer och trainees praktiska tips på vad de ska tänka 
på under ett Street Games evenemang.  

I samband med våra Street Games aktiviter, erbjöd 
Balder och Eidar fika till föräldrarna och berättade mer 
om sin verksamhet, föräldrarna kunde ställa frågor om 
bostäder, och komma med synpunkter och önskningar 
till området, vilket blev uppskattat bland föräldrarna.

Summer Games  
Summer Games är en spontanaktivitet, som genomförts 
under sommaren, både för killar och tjejer mellan 7-18 
år. Målet är att fler ska bli fysiskt aktiva och inkluderas i 
föreningslivet. Att fler ska bli ledare och förebilder samt 
stärkas i sitt ledarskap. Att fler föreningar utvecklar sin 
verksamhet i samverkan med andra föreningar.  

Kids Games Trollhättan 
Kids Games är en spontanaktivitet för barn mellan 6-12 
år. Detta visade sig vara bra för de yngre barnen att vara 
för sig själva och inte ihop med de äldre ungdomarna. 
Det märktes tydligt att det blev lättare för både barn och 
föräldrar att kunna aktivera och engagera sig mer. Vi 
ändrade vår variant från fasta stationer, till att kunna 
prova på ny idrott varje dag. 

Girls Games Trollhättan 
Girls Games är en spontanaktivitet för tjejer mellan 7-19 
år. Ett tillfälle bara för tjejer. Detta uppskattades bland 
tjejerna att det fanns ett event för bara tjejer, utan killar, 
av olika skäl. Vi införde även kulturaktivitet, där tjejerna 
fick prova kollage och risotryck, vilket uppskattades 
mycket. 

Autumn Games Trollhättan 
Autumn Games är en spontanaktivitet under höstlovet 
för både killar och tjejer mellan 13-19 år.   

Open Court Trollhättan 
Open Court KFUM tillsammans med "Hand the ball" 
projektet, anordnade ett event när svenska handbolls-
landslaget (damerna) skulle spela mot Montenegro i 
Trollhättan. Innan matchen fick 20 ungdomar från 
Kronogården möjligheten att prova på handboll. De var i 
olika stationer och fick god hjälp av ledarna, som var på 
plats. Syftet med detta var att öka kunskap och förståelse 
för sporten och samtidigt kunna ge ungdomarna en 
upplevelse av att åka och titta på en landslagsmatch.  

IK Svane har startat ett flicklag i deras egen verksamhet 
genom Open Court som de haft under 2021. 15-20 tjejer 
är delaktiga och tanken är att etablera sig och förmodli-
gen delta i seriespel och cuper. De tränar på tisdagar och 
söndagar i Dalaberg.  

FOTO: KHADRA MOHAMED (STREET GAMES)
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Arbete i kommuner med 
särskilda utmaningar
Under tidsperioden 2020-2021 har RF-SISU Västra 
Götaland haft i uppdrag att med öronmärkta medel 
arbeta i tre kommuner med särskilda utmaningar i 
distriktet. Dessa kommuner är Bengtsfors, Mellerud 
och Gullspång och arbetet har handlat om att med 
Street Games som metod verka för ökad rekrytering 
av barn och ungdomar till kommunernas idrottsför-
eningar. Arbetet har bestått av föreningsutveckling, 
ledarrekrytering, anpassade utbildningar och 
särskilda rekryteringsinsatser. 

MELLERUD 
Under 2021 har relationerna med Melleruds kommun, 
idrottsföreningar, skolor, Stinsen fritidsgård, 
Interkulturellt center och ”Kvinnor i rörelse” 
utvecklats och vi har fått kunskap om deras verksam-
heter och fått kontakt med ungdomar och föräldrar. 

Ungdomar från de olika aktörerna har genomfört 
utbildningen "Grundutbildning för tränare". I 
Melleruds kommun är 13 idrottsföreningar intresse-
rade av att arbeta med ungdomar inom idrottssvaga 
områden. Idrottsföreningarna är positiva och 
intresserade av konceptet och vill jobba mer inklude-
rande. Under hösten genomfördes ett antal prova på/
Street Games aktiviteter i samverkan med lokalt 
föreningsliv samt övriga samverkansorganisationer. 

BENGTSFORS 
Under 2021 har relationerna med Bengtsfors kom-
mun, Bengtsfors IF och fritidsgården utvecklats och 
vi har genomfört utbildningen "Grundutbildning för 
tränare"med ungdomar från de olika aktörerna och 
från lokal området. I Bengtsfors kommun har vi 
samverkat med 3 idrottsföreningar. De är positiva och 
intresserade av konceptet och vill arbeta mer inklude-
rande. Under hösten genomfördes några prova på/
Street Games aktiviteter i samverkan med lokalt 
föreningsliv samt övriga samverkansorganisationer. 

 GULLSPÅNG   
I starten av 2021 genomfördes ett digitalt möte med 
de lokala idrottsföreningar som finns i Gullspångs 
kommun och en beskrivning av projektet och dess 
mål presenterades. Föreningar uppmuntrades att 
själva försöka komma på lösningar till vilka aktivite-
ter de kunde genomföra för att uppnå delmålen. Bland 
annat har följande aktiviteter genomförts.  

Gullspångs IF har köpt in speciellt träningsmaterial, 
penelty boxar. Som är ett träningsredskap, inte 
specifikt för just fotboll, men ett nytt sätt att träna på. 
Insatsen går mot målen ”Bra på idrottsutövande och 
mer delaktighet i idrottsutövandet” och ”Roligt att 
vara med om idrotten är populär, nöjd med idrottens 
struktur”.  

Fritidsbanken i Gullspång genomförde under 
sommaren en tre veckor lång Pop Up verksamhet. 
Detta innebar att de besökte olika platser i Gullspångs 
kommun dit människor i närområdet kunde komma 
förbi och prova på olika idrotter. Några idrottsfören-
ingar fanns med på plats och genomförde prova på 
aktiviteter.  

Gullspångs Tennisklubb och Skagersvik  
Kickboxning. Fritidsbankens Pop Up turné gick mot 
målen ”Mer tillgänglighet till och från idrottsaktivi-
tet", "Närmare till plats att utföra idrott”, ”Tillgång till 
idrottsutrustning” och ”Kännedom om vilka idrotter 
som finns i närområdet, fler idrotter i närområdet”.  

Hova IF genomförde en ny typ av träningsverksam-
het, som var mer inriktad på rörelserikedom än på 
fotbollsspel. Dels för att behålla, men också för att 
rekrytera fler in i verksamheten. Målet var ”Roligt att 
vara med om, idrotten är populär, nöjd med idrottens 
struktur” och ”Fler barn och ungdomar är medlem-
mar i idrottsrörelsen i Gullspång”.  

Otterbäckens Bandyklubb genomförde under 
sommaren ett gratis motionslopp, där personer i 
närområdet uppmuntrades att röra på sig. Målet var 
”Mer tillgänglighet till och från idrottsaktivitet, 
"Närmare till plats att utföra idrott”.  

Hova Gullspång 2020 Innebandyklubb var en 
nystartad innebandyförening som bildades under 
2020, men som inte har så många medlemmar. 
Föreningen genomförde under 2021 några öppna 
prova på träningar, för att försöka rekrytera barn och 
ungdomar till sin föreningen. Målet var ”Kännedom 
om vilka idrotter som finns i närområdet, fler idrotter 
i närområdet”. 

Utbildning 
Det var planerat att ett utbildningstillfälle skulle 
genomföras om svenskt föreningsliv för nyanlända 
föräldrar i Gullspångs kommun. På grund av corona-
pandemin kunde tillfället inte genomföras. Däremot 
genomfördes ett antal digitala träffar med SFI i 
Skaraborg, om svenskt föreningsliv, där bland annat 
ett par deltagare var bosatta i Gullspångs kommun. 

Flera av idrottsföreningarna hade fler idéer på 
insatser, prova på träningar med mera, dock kunde 
flera av dem inte genomföras på grund utav restriktio-
ner eller rädsla för större folksamlingar. 
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FOTO: HANNA HAVSTAM GHODRATI

KOMMUN AKTIVITETS-
TILLFÄLLEN

FLICKOR 
7-12

FLICKOR 
13-25

KVINNOR 
26+ 

POJKAR 
7-12

POJKAR 
13-25

MÄN  
26+

TOTALT 
DELTAGARE

GULLSPÅNG 43 75 25 10 75 55 10 250

BENGTSFORS 4 5 7 15 5 32

MELLERUD 10 20 25 45 8 98

GÖTEBORG 723 5 097 2 152 426 7 079 4 289 441 19 484

BORÅS 323 2 256 587 72 4 490 3 965 210 11 580

UDDEVALLA 3 64 17 83 24 188

TROLLHÄTTAN 7 158 43 199 56 456

VÄNERSBORG 4 94 26 120 34 274

TOTALT ANTAL 1 117 7 769 2 882 508 12 106 8 436 661 32 362

DELTAGARE

DISTRIKTSAMORDNAD VERKSAMHET 2021
Totalt har RF-SISU Västra Götaland inom Street Games och verksamhet i idrottssvaga kommuner genomfört  
1 117 aktivitetstillfällen med totalt 32 362 deltagare i åldrarna 7-25 år. 
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Under 2021 har mycket hänt med Street Games 
Academy, som i år på samtliga platser är inne på sin 
andra omgång. Street Games Academy är ett spännan-
de projekt med syfte att använda idrottens dragnings-
kraft på ungdomar för att få dem att öka sin studiemo-
tivation, förbättra sina studieresultat och öka sina 
kostkunskaper. Målet är att fler ungdomar ska fullfölja 
sina studier och läsa vidare vid universitet eller 
högskola. 

Under 2021 utvecklades projektet ytterligare med fem 
lärosäten, tio idrottsföreningar på nio olika platser 
inom hela regionen.  

MENTORSKAPSPROGRAM 
Under året utvecklades ett mentorskapsprogram, som 
en del i att nå målet med att använda idrotten som en 
utbildningskatalysator. Med i mentorskapsprogram-
met är 22 mentorer och adepter där mentorns uppgift 
är att vägleda och inspirera idrottspersoner till 
fortsatta studier eller yrkesvägledning. 

Målgruppen är idrottare och ledare +18 år. Mentor- 
skapet är på ett års tid, med minst sex träffar på ett år. 

I samband med uppstarten i maj genomfördes tre 
digitala träffar. En inledande inspirationsträff, om hur 
ett mentorskap kan se ut, samt två separata träffar för 
mentorer och adepter, där de kunde samtala om både 
möjligheter och utmaningar. Att ha olika träffar för de 
båda grupperna, upplevdes oerhört givande. 

Digitala träffar har dock inte varit optimalt för mål-
gruppen, men vi har gjort det bästa av situationen.  
Det märktes en stor skillnad när vår fysiska träff  hölls i 
oktober. Att kunna träffas fysiskt, är viktigt i ett 
mentorskapsprogram, vilket corona har försvårat.

Den första etappen av mentorskapsprogrammet är från 
mars 2021 till mars 2022, därefter blir det en ny 
omgång. 

PROJEKT – STREET GAMES ACADEMY

Läxläsning och träning

FOTO: HANNA HAVSTAM GHODRATI
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Några av adepternas mål:  
”Börja coacha – bli mer självsäker som ledare och våga 
vara en ledare. Planering/struktur för skolarbetet. 
Våga vara mer fysisk i anfallet” 

”Sätta av tid varje dag, till att planera, läsa och reflekte-
ra. Fortsätta lära om och använda olika ledarskapsmo-
deller i verkligheten. Komma igång med utbildning och 
föreläsning för ledare och lärare.” 

”Skapa Sveriges första retreatcenter för barn och unga 
till att komma bort från skärmen och ”reconnect” till 
mamma natur och sig själva. Få klart ett koncept till 
anläggningar som kommuner, skolor och föreningar 
kan använda i sitt arbete för en ökad folkhälsa.” 

STREET GAMES ACADEMY MED LÄXHJÄLP  
FÖR YNGRE UNGDOMAR  
Efter en längre tid med coronarestriktioner kunde vi 
under våren starta upp grupper för de yngre i tio olika 
idrottsföreningar i samarbete med de fem högskolorna 
och universiteten i distriktet. 

Medverkande föreningar under året:   
Angered Cykelförening i Lövgärdet,  Hammarkullen 
Basket, Önnered Handboll/Frejaskolan, Brämaregår-
den Fotboll, La Bamba Frisbee, Vänersborgs Rugby, 
IFK Trollhättan, Hässlehuset, IFK Skövde FK, Skövde 
KIK och Skövde AIK – i samarbete med Göteborgs 
Universitet, Chalmers, Högskolan Väst, Högskolan i 
Borås och Högskolan i Skövde. 

Hittills har  644 barn och ungdomar deltagit på 
läxhjälpen – 328 flickor, 311 pojkar och 5 ickebinära. 

Efter att läxhjälpen för de yngre kunde starta igång, 
kändes våren 2021, med avslutningen för föreningsle-
darna och studenterna positiv. Vi arrangerade ett 
gränsöverskridande utbildnings- och mötestillfälle 
den 20 maj, där 50 föreningsledare och studenter från 
Borås, Trollhättan, Vänersborg, Skövde och Göteborg, 
fick träffas och utbyta erfarenheter samt lära sig mer 
om kost. Kostdelen med fokus på hälsosamma mellan-
mål och vikten av att lära sig äta rätt i förhållande till 
sin träning. Förslag togs fram till ett kosthäfte, för att 
ha med ut på läxhjälpstillfällena.    

Med Street Games Academy läxhjälp, utbildningsplan, 
planering och upplägg ihop med alla samarbetspartner, 
är det fantastiskt med den ökning som skett med fler 
föreningar, som är med och att mentorskapsprogram-
met är igång och fungerar.   

Den 27 maj anordnades erfarenhetsutbyte, med delta-
garna från samtliga universitet och högskolor. 

Vi ställde frågan "Varför är du med i Street Games 
Academy?" och fick följande feedback:

"Dels för att jag studerar till lärare (ser det  
som erfarenhet), men även för att jag tycker  

det är ett otroligt viktigt uppdrag." 

"För att breda ut och fullfölja vår föreningens 
stadgar, om att vi vill inkludera och växa  

tillsammans med våra medlemmar." 

"Jag gillar att kunna lära ut och hjälpa  
ungdomar, som inte kan få den hjälp de  

behöver hemma." 

Hösten har fortsatt med förankring, dialog, mötes- och 
diskussionsforum samt inventering och ett lösnings- 
orienterat tänk kring samverkansföreningarna. Utveck-
lande och engagerande samtal mellan flertal idrottskon-
sulenter, verksamhetschefer om vad som fungerar bäst i 
just deras regionala område. Arbetet har fortsatt i 
arbetsgrupperna för Street Games Academy. 

Som tidigare nämnt har covid-19 självklart påverkat vårt 
arbete, med kanske färre deltagande barn och en 
osäkerhet från föreningar och högskolor med corona-
restriktionerna. Vi har varit oerhört noga med kommu-
nikationen och haft ständiga dialoger angående läget. 

Positiva effekter som framkommit och varit återkom-
mande i utvärderingar om Street Games Academy och 
som högskolorna framhållit som styrkor är följande: 

- Street Games Academy bidrar till engagerade studenter 
- Dubbel inlärning 
- Ett viktigt projekt som gör skillnad 
- En styrka i att det är ett samverkansprojekt 
- En positiv koppling mellan idrott och skolarbete 
- Att projektet är igång under en längre tid 
- Att deltagande parter lär av varandra och utvecklas 

Avslutningsvis, följer projektet de horisontella aspek-
terna i form av jämställdhet, miljö och integration. 
Street Games Academy är i en miljö nära hemmet, i de 
socioekonomiskt utsatta områdena, där vi minimerar 
negativ påverkan med transporter och läxhjälpstillfäl-
lena är jämställda, med lika många tjejer och killar. 
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Projektstöd idrottsföreningar
RF-SISU Västra Götaland ansvarade under 2021  
för att fördela projektmedel från Riksidrottsförbun-
det till idrottsföreningar i distriktet inom fyra 
delområden. Syftet med stöden har varit att skapa 
förutsättningar för idrottsföreningarna att utveckla 
barn och ungdomsidrotten i enlighet med Strategi 
2025 och de fem utvecklingsresorna.  

IDROTTSSVAGA OMRÅDEN  
Inriktningen för stödet var att stärka och utveckla 
idrottsföreningar inom idrottssvaga områden i att 
bedriva förenings- och idrottsverksamhet för 
målgruppen ungdomar 7-25 år. Vi beviljade 36 
projekt i 40 idrottsföreningar i 14 kommuner. 

IDROTT FÖR NYANLÄNDA 
Stöd till idrottsföreningarna i deras utveckling för 
att bedriva inkluderande verksamheter och göra 
riktade insatser för målgrupperna. Vi beviljade  
11 projekt i 11 idrottsföreningar i 11 kommuner.  

FÅ FLER UNGDOMAR ATT STANNA KVAR I DEN 
ORGANISERADE IDROTTEN 
Stöd för att få idrottsföreningarna att förändra sin 
kultur och struktur för att få målgruppen att stanna 
kvar inom idrotten. Vi beviljade 150 projekt i 132 
idrottsföreningar i 38 kommuner. 

UTBILDADE BARN OCH UNGDOMSLEDARE I 
IDROTTSFÖRENINGARNA 
Stöd för att all barn- och ungdomsidrott leds av 
utbildade aktivitetsledare med kunskap om barns 
och ungdomars fysiska, psykiska, och sociala 
utveckling. Vi beviljade 85 projekt i 78 idrotts- 
föreningar i 27 kommuner. 

BIBEHÅLLEN VERKSAMHET UNDER TIDEN  
FÖR RESTRIKTIONER MED ANLEDNING AV  
CORONAPANDEMIN 
Stöd för att föreningar skulle kunna bibehålla så 
mycket verksamhet som möjligt då restriktionerna 
från Folkhälsomyndigheten gällde. Vi beviljade  
98 projekt i 94 idrottsföreningar i 35 kommuner. 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN – CORONA 
Dessutom har RF-SISU VG fått förtroendet att 
fördela ett projektstöd från Västra Götalandsregio-
nen, även detta med syfte att bibehålla verksamhet i 
idrottsföreningarna med anledning av corona-
restriktionerna. Vi beviljade 212 projekt i 185 
idrottsföreningar i 49 kommuner. 

Parasportcenter Borås
VERKSAMHETER I SJUHÄRADSHALLEN 
Trots att covid kraftigt begränsade våra ambitioner så 
är ändå känslan att året har varit aktivt. 

Ett antal parasportföreningar har tränat regelbundet i 
Sjuhäradshallen och vi har också fått chansen att vara 
delaktiga i föreningarnas verksamhet på olika sätt. 
Under eftermiddagarna har en inkluderande fritids-
gårdverksamhet med en tydlig sportinriktning 
fungerat som en viktig mötesplats.  

SAMVERKAN KRING PARA-EVENT I OCH RUNT 
SJUHÄRADSHALLEN 
Särskolor, boenden, föreningsliv och personal från 
RF- SISU Västra Götaland med flera har genomfört tre 
festliga och mycket välbesökta arrangemang. Dessa är 
Linnémarschen, Kretsloppet och Olympic day. 

Stolta deltagare har kämpat, umgåtts och utmanat 
sina egna förutsättningar och därefter belönats med 
medaljer, frukt och t-shirtar. Några helt nya aktivite-
ter har också genomförts, t ex blindfotboll utomhus. 

PARASPORT OCH FÖRENINGSLIVET 
– HÄR HAR VI TVÅ TYDLIGA MÅL!  

1.  Fler från målgruppen ska hitta en sysselsättning i 
form av en passande idrott.  

2.  Fler föreningar ska öppna upp/anpassa sin verk-
samhet så att målgruppen får prova på och att man på 
sikt kan bjuda in till en inkluderande verksamhet i 
föreningens ordinarie utbud. 

I ett försök att närma oss dessa mål har vi genomfört 
12 Sport-måndagar där RF-SISU, FUB och sex olika 
Boråsföreningar genomfört uppskattade och välbe-
sökta prova på träningar.  

RF-SISU VÄSTRA GÖTALANDS UTBILDNINGS- OCH 
UTVECKLIGASARBETE MED PARASPORT  
Vi har frekvent besökt träningar, styrelsemöten och 
personal i de föreningar som idag bedriver Paraidrott 
för att kunna lyssna in behovet av utveckling och 
utbildning. 

Vi har utifrån dessa möten köpt in önskvärd idrottsut-
rustning till våra förråd, genomfört en digital föreläs-
ning om Parasport samt marknadsfört vårt ordinarie 
kursutbud. 

Ett minnesvärt inslag är föreläsningen med Mattias 
(boxare med en fungerande arm), Mattias såg bara 
möjligheter och var fantastisk på att dela med sig av 
sin energi till publiken.
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Idrotten vill nå alla  
– Senior Sports School
RF-SISU Västra Götaland har genomfört Senior Sport 
School sedan hösten 2018. Konceptet har vuxit och vi 
har verkat i 30% av samtliga kommuner i Västra Göta-
land.  

Under pandemin har vi ställt om och genomfört digitala 
träffar med deltagare från hela Västra Götaland. De fick 
då utbilda sig inom träning och hälsa, samt prova på 
olika fysiska aktiviteter via våra föreningar i distriktet. 
Bland annat fick de prova på boxning, som IK Ymer höll i 
via länk. Vi nådde ca 100 unika deltagare via de digitala 
träffarna.  

Under hösten öppnades möjligheterna upp och vi kunde 
börja med fysiska träffar med anpassningar. Detta ledde 
till att vi kunde avsluta tidigare startade Senior Sport 
School som vi varit tvungna att pausa när pandemin 
startade under våren 2020, samt startade även upp nya 
Senior Sport School verksamheter i kommunerna 
Vänersborg, Falköping  och Vårgårda. 

BILD FRÅN SENIOR SPORTS SCHOOL I VÅRGÅRDA.

Deltagarna i Senior Sport School får under 12 veckor, två 
gånger i veckan, prova på olika idrotter i det lokala 
föreningslivet samt delta i tematräffar med fokus på 
hälsa, få utbildning i hjärt- och lungräddning, laga 
hälsosam mat och ta del av intressanta föreläsningar. Vid 
sista tillfället deltar samtliga deltagarna i en utvärdering.  

I utvärderingen ser vi att majoriteten kommer att 
fortsätta i aktivitet samt att 100% tycker att Senior Sport 
School är en bra satsning. Denna satsning är genomför-
bar tack vare Västra Götalandsregionen, kommunerna 
samt alla föreningar som ställer upp. 

Citat från deltagarna ifrån utvärderingarna: 

"Friskare och gladare äldre".
"Toppenaktivitet skulle vara bra för många tror vi, 

spridit till många hur kul det varit". 
"Sååå viktigt då man kan förebygga ensamhet, 

som kan resultera i kostnader för samhället  
i förlängningen". 

"Hoppas att fler får möjlighet att gå programmet".
"Många föreningar som kan få nya medlemmar". 
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Lokala nedslag 

FYRBODAL 
Det arbetas på flera olika sätt med inkludering 
genom idrott i Fyrbodal.  
RF-SISU Västra Götaland har skapat en bra kontakt 
med flera föreningar under våren, som är intressera-
de av att arbeta med inkludering. En digital inspira-
tionsföreläsning arrangerades för över 30 idrotts-
föreningar inom ämnet. 

Unga ledare har genomgått "Grundutbildning för 
tränare", som gav dem mer kunskap att leda aktivite-
ter för barn och ungdomar. Vi har en bra dialog och 
samverkan med bland annat skolor, kommuner och 
föreningar, för att skapa en god uppfattning om vilka 
behov som finns för att sedan starta igång arbetet 
med att utbilda och utveckla föreningarna genom 
processarbete.   

Street Games  - En viktig mötesplats där föreningar 
får chansen att visa upp sin idrott och barn och 
ungdomar får chansen att prova på olika idrotter. 
Läs mer om Street Games på sidan 33.

 Skoftebyn IF - Ska ha en inkluderingsansvarig i 
föreningen. Syftet med inkluderingsansvarig är att 
skapa möjligheter att få kunskap, förståelse och 
arbeta med frågan i föreningen. En inkluderings-
mall arbetas fram och presenteras för styrelsen, 
vilken föreningen sedan arbetar utifrån i sin 
verksamhet.  

Trollhättan Fotbollsklubb - Ska öka föräldrars 
engagemang i föreningen. De kommer att fokusera 
på att skapa en tydlig arbetesbeskrivning för 
föräldrar, för att kunna förstå hur de kan engagera 
sig. Beskrivningen kommer att vara på arabiska, 
engelska, somaliska och svenska. Trollhättans 
Fotbollsklubb har även tagit initiativ till att ta 
kontakt med både Trollhättan Simsällskap och NIF 
gymnasterna. Syftet med mötet var att byta erfaren-
het och att få lite tips och råd om hur de ska engagera 
föräldrar i föreningen. 

BILD: POP-UP GAMES VÄSTRA GÖTEBORG  
FOTO: HANNA HAVSTAM GHODRATI.

GÖTEBORG  
Pop Up Games 
– en motor för rörelse och ledarutveckling 
RF-SISU Västra Götaland ville genom konceptet  
Pop Up Games tillhandahålla organiserad sponta-
nidrott för barn och ungdomar samt familjer i soci-
oekonomiskt utsatta områden. Detta skedde under 
sommaren 2021 med syfte att bidra till en meningsfull 
fritid för besökare, arbetstillfällen för ungdomar och 
en rekryteringsplattform för de lokala idrottsfören-
ingarna. 

Pop Up Games görs under initiativet Street Games, 
vars ändamål är att skapa inkluderande mötesplatser i 
idrottssvaga områden för att stärka individer och 
föreningar med utbildning och rekrytering för att få 
fler aktiva medlemmar, ledare och ideellt engagerade i 
samverkan med andra aktörer i lokalsamhället. 

Totalt arrangerades 315 aktivitetsdagar (45 dagar  
på 7 platser) med Pop Up Games under sommaren och 
mer än 3 555 unika deltagare har tillbringat sitt 
sommarlov med oss. 

De har kunnat prova på allt från dansstopp, limbo och 
hopprep till boule, capoiera, fotboll, basket och tennis 
och mycket mer. Pop Up games bidrar till en aktiv och 
meningsfull fritid för invånarna, arbetstillfällen för 
ungdomar och blir en rekryteringsplattform till 
idrotten för det lokala föreningslivet.
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SJUHÄRAD 
Aktiviteter i stallmiljö 
RF-SISU Västra Götaland har tillsammans med Ulrice-
hamns Ridklubb erbjudit skolelever med särskilt stöd, 
möjlighet att prova på stallmiljön, med allt vad det 
innebär.  

Att kunna erbjuda dessa elever denna aktivitet känns 
mycket värdefullt och vi har under hösten märkt hur 
eleverna har utvecklats och vågat mer och mer. Timmar-
na i ridskolan har kommit att få stor betydelse och har 
blivit en morot och något som de ser fram emot hela 
veckan. Vi hoppas på ett långsiktigt samarbete för att 
kunna skapa en kontinuitet vilket är viktigt för trygghe-
ten. Att få kunna fortsätta bygga vidare, utveckla och 
förbättra något som börjat väldigt bra. 

SKARABORG 
Domarskolan  
HjoTiBorg Fotbolldomarklubb jobbar på uppdrag av fyra 
kommuners fotbollsklubbar med rekrytering, utbildning 
och folkbildning samt mentorskap. Målgruppen är 
ungdomar i åldern 13-20 år. 

En del av insatsen handlar om att kontinuerligt under 
året bedriva vad de kallar en Domarskola för att stödja en 
grupp ungdomar med utländsk bakgrund och dessa 
ungdomars integration in i idrottsrörelsen och fotbolls-
familjen. 

Det görs genom veckovisa lärgrupper, som med folkbild-
ningens metodik jobbar med idrottskunskap, förenings-
kunskap och ledarskap med inriktning på vad det 
innebär att vara domare.  

Dessutom genom mentorskap där mentorerna är med de 
unga domarna ute på matcher och ungdomscuper som 
mentalt stöd och rådgivning mellan matcherna. Tyvärr 
finns inslag som inte alltid är att beskriva som god arbets-
miljö runt matchsituationen med okunniga ledare eller 
åskådare som kan kränka de unga domarna i brist på 
bättre vetande. 

Ett led i detta är att från och med 2021 krävs en ”Match-
värd” som tillsätts av hemmalaget som bistår domaren 
och tillsammans med ledarna för respektive lag skall 
stärka detta arbete med att skapa en god matchmiljö 
(domarens arbetsmiljö). RF-SISU Västra Götaland 
arvoderar ledare från fotbollsdomarklubben med hjälp 
av folkbildningsmedel och projektstöd. 

Då statliga integrationsmedel minskat kraftigt har vi 
under året påbörjat en översyn av hela distriktets 
(Västergötlands Fotbollförbunds) arbete med domarsko-
lor vilket planeras vara klart inför 2022. 

BILD: LEDARE PÅ FRITIDSBANKENS POP-UP.  
FOTO: MALIN HJALMARSSON.

Gullspång Pop Up  
RF-SISU Västra Götaland har under 2021 bedrivet ett 
projekt i Gullspångs kommun. Syftet med projektet var 
att få fler barn och ungdomar in i idrottsrörelsen. 
Projektet har stöttat lokala satsningar på idrott. Ett 
exempel på det var Fritidsbanken Gullspång som under 
sommaren 2021 genomförde en tre veckor lång Pop Up 
verksamhet. Vilket innebar att de besökte olika platser i 
Gullspångs kommun dit människor i närområdet kunde 
komma förbi och prova på olika idrotter. Fritidsbanken 
Gullspång hade med sig idrottsutrustning som barn, 
ungdomar och vuxna kunde låna gratis på plats för att 
testa olika sporter. Till detta var några idrottsföreningar 
med på plats och genomförde prova på idrott. Gullspångs 
Tennisklubb genomförde prova på av tennis och pickle-
ball. Skagersvik Kickboxning genomförde prova på 
kampsport. Fritidsbanken Gullspång besökte även 
fotbollsskolan och lånade där ut fotbollsskor på plats. 

Ledare på Fritidsbankens Pop Up verksamhet var 
ungdomar som sommarjobbade. Dessa hade till uppgift 
att inspirera yngre barn och ungdomar till rörelse. 

Fritidsbanken Gullspång var på olika badplatser och 
byggde upp en hinderbana på torget i Gullspång. Syftet 
med Fritidsbanken Gullspångs Pop Up verksamhet var 
att öka den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar i 
Gullspångs kommun samt ökad rörelseglädje. RF-SISU 
Västra Götalands roll i satsningen var att tillföra projekt-
medel till de lokala idrottsföreningarna. Gullspångs 
Tennisklubb köpte in pickleball-utrustning och Skager-
svik Kickboxning köpte in boxningshandskar med sina 
projektmedel. 
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FOTO: BILDBYRÅN

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till 
Projektstöd IF Anläggning med det huvudsakliga 
syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer 
för barn och ungdomar. 

Bidraget kan sökas av idrottsföreningar som är 
anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan 
handläggs av RF-SISU Västra Götaland. 

RF:S STÖD TILL ANLÄGGNINGAR OCH IDROTTSMILJÖER

Tillgänglighet för alla  
i samhället

Under 2021 har RF-SISU Västra Götaland beviljat  
59 ansökningar till inom nedan fem stödformer. 
Total beviljad summa  11 430 000 kronor.  

-  Stöd till nya aktivitetsytor – mindre projekt
-  Stöd till energi-/miljöprojekt   
-  Stöd till renovering    
-  Stöd till säkerhetsprojekt   
-  Stöd till utrustning för parasport 

Se mer detaljerad information här till höger.

Total beviljad summa  är 11 430 000 kronor.

• Stöd till nya aktivitetsytor – mindre projekt
• Stöd till energi-/miljöprojekt   
• Stöd till renovering    
• Stöd till säkerhetsprojekt   
• Stöd till utrustning för parasport 

Se mer detaljerad information här till höger.

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till 
Projektstöd IF Anläggning med det huvudsakliga 
syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer 
för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrotts-
föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och 
ansökan handläggs av RF-SISU Västra Götaland. 

Under 2021 har RF-SISU Västra Götaland beviljat  
59 ansökningar inom nedanstående fem stödformer. 

 

RF:S STÖD TILL ANLÄGGNINGAR OCH IDROTTSMILJÖER

Tillgänglighet för alla  
i samhället

ÄNGLAHOPPET - BORÅS FÄLTRITTKLUBB -  FLICKAN PÅ HÄSTEN ALICE MATTSSON. 
FOTO: CAMILLA FLOBERG.  
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SAMMANSTÄLLNING – RF:S ANLÄGGNINGSSTÖD 2021
Kommun Ansökande org Idrottsmedel Angivet SEK
Ale Surte Bandyklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Alingsås Innebandyklubben Alingsås Projektstöd IF Anläggning 2021  369 969 
Alingsås Gerdskens Bollklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  399 000 
Borås Borås Segelflygklubb Projektstöd IF Anläggning 2021 55 487 
Dals-Ed Eds Fotbollsförening Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Dals-Ed Eds Skidklubb Projektstöd IF Anläggning 2021 53 000 
Falköping Vartofta Rid-och Körsällskap Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Färgelanda Orienteringsklubben Skärmen Projektstöd IF Anläggning 2021 90 000 
Göteborg Rörviks Segelsällskap Projektstöd IF Anläggning 2021 94 075 
Göteborg Bollklubben Häcken Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Göteborg Föreningen Shaolin Kulturcenter Projektstöd IF Anläggning 2021 75 000 
Göteborg Högsbohöjds Tennisklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  183 750 
Göteborg Idrottsföreningen Kville Projektstöd IF Anläggning 2021  351 159 
Göteborg Redbergslids Idrottsklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Göteborg Göteborg-Majorna OK Projektstöd IF Anläggning 2021  108 775 
Göteborg Hjuviks Båtklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Göteborg Croatia Göteborg Projektstöd IF Anläggning 2021  240 000 
Göteborg Långeberga Ridklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Göteborg Göteborgs Kungliga Segelsällskap Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Göteborg Göteborgs Golfklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Göteborg Brottkärrs Tennisförening Projektstöd IF Anläggning 2021  215 000 
Göteborg Ironman Kickboxningsklubb Majorna Projektstöd IF Anläggning 2021  101 875 
Hjo Norra Fågelås Idrottsförening Projektstöd IF Anläggning 2021 32 167 
Härryda Pixbo Gymnastikförening Projektstöd IF Anläggning 2021  209 406 
Karlsborg Mölltorp Beachvolleyklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  110 000 
Kungälv Ytterby Idrottssällskap Projektstöd IF Anläggning 2021 75 120 
Kungälv Romelanda Ungdomsförening Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Lerum Öijared Golfklubb Projektstöd IF Anläggning 2021 80 000 
Lerum Lerums Cykelklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  314 744 
Lidköping Kållandsö Gymnastik O IF Projektstöd IF Anläggning 2021 48 000 
Lidköping Lidköpings MCK Projektstöd IF Anläggning 2021 70 000 
Lilla Edet Orienteringsklubben Gipen Projektstöd IF Anläggning 2021 75 000 
Lysekil Lysekils Kraftsportsklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Mariestad Torsö Bygdegårds och IF Projektstöd IF Anläggning 2021  100 000 
Mark Skene Sim o Idrottsällskap Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Munkedal Munkedals Ridklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  120 250 
Mölndal Mölndals Roddklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Orust Orust Golfklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Skara Idrottsklubben Gandvik Projektstöd IF Anläggning 2021 35 000 
Skövde IF Skövde Karate Kai Projektstöd IF Anläggning 2021 53 000 
Skövde Skövde Ryttarförening Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Skövde Skövde Bandyklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Skövde Skövde Atlet o Brottarklubb Projektstöd IF Anläggning 2021 68 000 
Skövde Skultorps Tennisklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Sotenäs Tullbodens Vattensportklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  124 756 
Stenungsund Stenungsunds Segelsällskap Projektstöd IF Anläggning 2021 39 375 
Tibro Tibro Motorklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  100 000 
Tjörn Gymnastikföreningen Atletica Projektstöd IF Anläggning 2021 83 000 
Tranemo Ambjörnarps Vattenskidklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Tranemo Dalstorps Idrottsförening Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Tranemo Tranemo IF Fotboll Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Uddevalla Groheds Idrottsförening Projektstöd IF Anläggning 2021  200 000 
Uddevalla Ljungskile Segelsällskap Projektstöd IF Anläggning 2021 62 500 
Vara Vara Innebandyklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Vårgårda Sävens Bollklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  131 500 
Vänersborg Vänersborgs Hockeyclub Projektstöd IF Anläggning 2021  400 000 
Vänersborg Vänersborgs Ryttarförening Projektstöd IF Anläggning 2021 35 650 
Vänersborg Hårdton Idrottsklubb Projektstöd IF Anläggning 2021  321 938 
Öckerö Öckerö Idrottsförening Projektstöd IF Anläggning 2021  203 504 
Summa:   11 430 000
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04 Jämställdhet  
för en fram-
gångsrik idrott

2025 har vi en idrottsrörelse som är jämställd. Möjligheterna är 
lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Idrotten utfor-
mar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg ge-
menskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande 
och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag 
utformas så att  män och kvinnor har lika stora möjligheter att 
medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i 
sin verksamhet.
I följande avsnitt kan du läsa om några saker vi genomfört för 
att stödja distriktets idrottsföreningar och förbund i arbetet med 
att bli en mer jämställd idrott.  

FOTO:BILDBYRÅN
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Jämställdhet 
Jämställdhet är i vissa fall ett lite slitet ord, men ordet 
representerar ändå ett högaktuellt ämne som idrotten 
tar på största allvar. RF-SISU Västra Götalands idrotts- 
konsulenter använder sin fingertoppkänsla när man 
”säljer in” arbetet med jämställdhet i föreningsarbetet. 
Går det för trögt utmanas föreningarna att arbeta mer 
med frågan och allt eftersom tiden är mogen fyller vi på 
med utbildningar och processkvällar, som stärker det 
lokala jämställdhetsarbetet. 

Under kommande år ska "Grundutbildning för tränare" 
och studiebesök hos andra idrottssvaga områden genom-
föras. Ledare ska också ges möjlighet att  delta på  
workshops. 

SKARABORG
Vision 50-50 
Under hösten påbörjade Falköpings Golfklubb ett större 
klubbutvecklingsarbete under rubriken ”Vision 50-50”. 
Detta är en satsning som sker i samverkan med Svenska 
Golfförbundet och RF-SISU med fokus på golf, idrott och 
jämställdhet. 

Målet är en jämnare könsfördelning bland spelare och i 
ledande positioner. Detta är inget arbete som görs snabbt 
utan är ett långsiktigt förändringsarbete för ett jämställt 
Golfsverige.  

Ett antal träffar skedde under hösten för styrelsen och 
nyckelpersoner med eget arbete på hemmaplan. 

Jämställd fördelning av resurser 
Tillsammans med Ulvåkers IF har RF-SISU Västra 
Götaland tagit fram och kartlagt så att föreningens 
resurser fördelas jämställt mellan flickor, pojkar, damer 
och herrar. I arbetet låg att se över vilka kostnader som är 
förknippade med respektive grupp och göra en plan så att 
de fördelas jämställt. Att ta hänsyn till bl.a. kostnader, 
divisionstillhörighet, personella resurser, resor och 
ledararvoden och utifrån detta se över en jämställd 
fördelning av föreningens resurser. 

Ett exempel kan vara en ”damserie” där man ligger i en 
lägre division, men har längre resor och därmed högre 
resekostnader. Ett annat hur mycket tid som läggs på 
respektive ungdomsansvarig/senioransvarig så att det 
fördelas jämställt. 

Ett tankesätt man vill ha är att alla oavsett kön, ålder osv, 
ska ha tillgång till buss på bortamatcher, ha rättvis 
tilldelning av träningstider, samma möjlighet till resurs 
(tid o person) som hanterar frågor runt lagen, samma 
möjlighet till match- och träningskläder.

FYRBODAL 
In or Outside the Box 
Tillsammans med Bohusläns Fotbollförbund genomför-
de RF-SISU Västra Götaland en handledarutbildning på 
samtalsmaterialet "In or Outside the Box". Ett samtals-
material med syfte att bidra till respekt och schysst 
kultur. Materialet riktar sig till aktiva i träningsgrupper 
mellan 11-19 år, som eftersträvar sunda värderingar. 
Inom vissa idrotter vittnar man om en machokultur som 
bidrar till en miljö med språkbruk och beteenden som 
inte rimmar med idrottens värdegrund. Efter utbildning-
en genomför de utbildade handledarna gruppträffar med 
de aktiva i föreningen och diskuterar jämställdhetsfrå-
gor. 
Diskussionerna har till syfte att förebygga alla delar av 
våldspyramiden. På så sätt eftersträvar vi en schysst 
kultur med jämställda värderingar och respekt. 

GÖTEBORG 
In or Outside the Box  
Även här har flera föreningar använt materialet "In or 
Outside the Box". Bland annat utbildade Lindome GIF ett 
70-tal ledare i materialet för att sedan kunna arbeta 
vidare i föreningen med jämställdhetsfrågor i koppling 
till jargonger och beteenden. Även Qviding FIF, Alingsås 
Konståkningsklubb och Mölndal Fotboll, har på olika 
sätt använt materialet, för att främja en jämställd kultur i 
sina träningsgrupper. 

SJUHÄRAD
Unga ledare 
Projektet Unga ledare startades upp i samarbete med 
Svenljunga kommun. Syftet är att få fler unga och 
framför allt tjejer att engagera sig ideellt och bli ledare i 
föreningar. Efter år 2019, med få ledare och lågt deltagar-
antal i föreningarnas aktiviteter, sågs potential hos de 
unga och 2021 var projektet i gång. Ungdomar som haft 
feriearbete hos Sports For You under sommaren, blev 
sammankopplade med föreningar där de är ledare och 
får tillgång till en mentor som stöd. 

Under året arrangerades två jämställdhetsworkshops under 
Dunrossdagen som hölls i Göteborg. 

Vår satsning med webbutbildningen "Motverka sexuella 
övergrepp", med syftet att förbygga, upptäcka och hantera 
sexuella övergrepp,  lanserades. Frölunda Hockey har varit 
pilotförening att testa utbildningen. I december kunde vi hålla 
en regional utbildning med den som grund. Som mycket annat 
under året har flera fysiska aktiviteter kopplat till jämställdhet 
tyvärr fått ställas in, det stora jämställdhetsarbetet har 
bedrivits på lokal nivå, som delvis kan ses nedan. 

Lokala nedslag
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05 Ett stärkt  
ledarskap

2025 har vi inom idrottsrörelsen ett starkt ledarskap i alla delar 
av organisationen. Tränare, ledare och förtroendevalda leder 
enligt idrottsrörelsens värdegrund. Ledarskapet är individan-
passat och förutsättningarna för att vara idrottsledare är  
anpassade efter olika individers livssituation. Samtal om  
utveckling, normer och värderingar är levande i föreningar  
och förbund. Att ha varit idrottsledare är en stark merit och 
idrottsrörelsen är Sveriges ledande ledarskola.
I följande avsnitt kan du läsa om några saker vi genomfört för 
att stödja distriktets idrottsföreningar och förbund med att  
stärka ledarskapet. 

FOTO: TROLLHÄTTANS FK
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Barn och ungdom
RF-SISU Västra Götaland har genomfört sju digitala 
morgonföreläsningar med teman som psykisk ohälsa 
bland barn och unga, jämställdhet, transpersoner, sunt 
ledarskap och hur vi som vuxna kan stötta barn och 
unga. 

Med stöd från Göteborgs Stad, har RF-SISU Västra 
Götaland tagit fram webutbildningen ”Motverka 
sexuella övergrepp” (se mer under rubriken Trygg 
idrott), som är en kostnadsfri webutbildning för alla 
idrottsföreningar. Sakkunnig inom barn- och ungdom-
sidrott har under året deltagit på olika utbildningar, 
nätverksträffar och mötesplatser, som delvis varit 
gemensamma över hela landet, för att få en kontinuerlig 
uppdatering om aktuell forskning, Physical Literacy, 
barnrättsfrågor m m. Sakkunnig är delaktig i framtagan-
det av de nya riktlinjerna för Barn- och ungdomsidrott 
som lanseras under 2022 och har varit med och förklarat 
den reaktiva ärendehanteringen för alla SF. 

RF-SISU Västra Götaland har, med stöd från Västra 
Götalandsregionen, startat ett nytt projekt som heter 
"Region in movement". Projektet syftar till att hitta ett 
långsiktigt koncept för att minska stillasittande och öka 
rörelseförståelse och därmed fysisk aktivitet hos barn 
och unga i vårt distrikt. Sakkunnig inom barn- och 
ungdomsidrott ingår i den projektgruppen. Läs mer om 
"Region in movement" på sidan 22.

I ett flertal föreningar, har RF-SISU utbildat och arbetat 
med Barnens Spelregler, Skapa trygga idrottsmiljöer, 
Anvisningarna för Barn- och ungdomsidrott och Unicefs 
föreningshandbok. I samarbete med Rädda Barnen har vi 
också genomfört High 5 – fem steg till en handlingsplan.   

Under året har RF-SISU stöttat ett flertal föreningar som 
har vänt sig till oss med olika ”fall”, där de behövt stöd 
och vägledning. Dessa fall kommer från Idrottsombuds-
mannen, Visselblåsartjänsten, samtal och mail (från 
föräldrar och ledare). Vi har även fortsatt att sprida våra 
flaskor med handdesinfektion, med värdegrundsbudskap 
på,  till föreningar som ett led i att uppmuntra fortsatt 
fysisk aktivitet trots pandemin. 

 

Trygg idrott
RF-SISU Västra Götalands utgångspunkt är alltid att 
idrotten ska vara en trygg miljö för våra barn och 
ungdomar att vistas i. Detta genomsyrar både vårt 
dagliga arbete och återfinns även i särskilda satsningar, 
för att stärka både vår egen personal, idrottsföreningar 
och förbund samt deras medlemmar. 

Under 2021 har RF-SISU Västra Götaland tagit fram en 
kostnadsfri webutbildningen "Motverka sexuella 
övergrepp", som vi genomfört. Den riktar sig till olika 
typer av ledare i idrottsföreningar och kan genomföras 
antingen i grupp eller individuellt. Flera föreningar har 
genomfört webbutbildningen i egen regi, med alla sina 
barn- och ungdomsledare. 

RF-SISU Västra Götaland samarbetar med Bris, Rädda 
Barnen, Röda Korsets ungdomsförbund, Unicef och 
Friends. Dialog förs även med Generation Pep. Vi har 
genomfört High Five-utbildningar, där föreningar 
stärker sitt arbete för att skydda barn mot sexuella 
övergrepp. 

Studiematerial som ofta används är Barnens Spelregler, 
som Bris har varit med och tagit fram,  skapa trygga 
idrottsmiljöer samt Unicefs bok Barnkonventionen och 
föreningsidrotten – handbok för idrottsledare. 

RF-SISU Västra Götaland ingår i nätverket Barnkonven-
tionen på riktigt, som är ett nätverk med aktörer från 
många olika delar i samhället där alla arbetar för ”barns 
bästa”. 

Föreningsledare och föräldrar har utbildats i hur de kan 
stötta barn i idrotten, bland annat i barns rättigheter, 
jämställdhet, trans och hbtqi, mental hälsa för barn inom 
idrotten och våldsprevention i hemmet. Vi har också 
kunnat stötta när oegentligheter har uppstått, i form av 
samtalsstöd och utbildning i föreningen. 

 Värdegrundsarbete
Under 2021 samarbetade vi med Västergötlands Ishockey-
förbund och tog fram ett utbildningsmaterial för ”match-
värdar”. I och med att den tuffa miljön runt matcher ökar 
har matchvärden till uppgift att skapa en god matchmiljö. 
Uppgifter som att samla domare och ledare innan matchen 
för att komma överens om hur man vill genomföra den, 
värna miljön i och utanför rinken och se till att endast 
spelare, ledare och matchfunktionärer befinner sig i 
spelarutrymmen är några exempel. 

Förbundet vill värna om sina spelare, ledare och funktionä-
rer och vill att miljön ska genomsyras av respekt för 
varandra så att så många som möjligt spelar ishockey så 
länge som möjligt. 
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RF-SISU Västra Götaland stöttar distriktets 
specialidrottsdistriktsförbund (SDF), vilket 
innebär att vi på olika sätt hjälper förbund och 
föreningar att utvecklas. I Västra Götalandsregio-
nen finns totalt 94 SDF. 

Exempel på områden där vi stöttar är  utveck-
lingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna 
utbildningar på hemmaplan, medverka som 
coacher, samtalspartner samt ekonomiskt stöd. 
Storleken på ekonomiskt stöd beror på antal 
medlemsföreningar och verksamhet. 

Varje förbund har en idrottskonsulent hos oss, 
som fungerar som kontaktperson. Dessutom har 
vi en SDF-grupp, som arbetar lite extra med att 
utveckla förbunden i distrikt.

År 2021 innebar en fokusering på utvecklingsre-
sorna ”Ett stärkt ledarskap” och ”En ny syn på 
träning och tävling”.  

FÖRENINGSSYMPOSIET 
I januari genomfördes Föreningssymposiet tillsam-
mans med Västergötlands Fotbollförbund, Västergöt-
lands Ishockeyförbund och Västergötlands Handboll-
förbund där fokus låg på bland annat ”Ett stärkt 
ledarskap” och genomfördes för första gången digitalt.  

Förbundsarbetet har fortsatt påverkats av pandemin 
och har inneburit många utvecklingsmöjligheter, att 
genomföra aktiviteter på ett säkert sätt. 

Under året har SDF-gruppen arrangerat en intern 
workshop med fokus på hur vi som RF-SISU organisa-
tion kan bli det bästa möjliga stödet för våra förbund.  
Till halvåret bjöds SDF:n in till en föreläsning på temat 
Barnkonventionen och till december en föreläsning 
med Jens Lind som ett tack för det gångna året. På 
dessa två deltog totalt 42 förbund och ca 52 deltagare. 
Vi har också erbjudit ytterligare tre informationsträf-
far digitalt där vi tagit upp aktuella frågor, på dessa 
har vi nått totalt 55 unika förbund. 

 

FÖRBUNDSUTVECKLING

Vi stöttar distriktets  
förbund

Tillsammans med våra förbund har vi genomfört 
aktiviteter som syftat till ledarutveckling, kommuni-
kation, administrationsutbildning, förbundsutveck-
ling och föreläsningar inom kost och hälsa. 

De förbund som erbjudit utbildning inom ledarskap, 
inkludering, skadeförebyggande, unga ledare och 
arrangemangsutveckling är: Västergötlands Oriente-
ringsförbund, Svenska Cricketförbundet, Västkus-
tens Seglarförbund, Bohuslän Dals Friidrottsför-
bund, Korpen Väst, Västergötlands Boxningsförbund 
och Bohuslän Dals Judoförbund. 

Västergötlands Orienteringsförbund arbetade med 
sin kommunikationsplan för att sätta fokus på 
information och kommunikation.  

Göteborgs Konståkningsförbund gjorde en satsning 
på åkarnas kunskaper inom kost och hälsa.  

Handboll Väst genomförde en föreläsningsserie med 
innehåll som ekonomi, administration och kommu-
nikation. 

Att utveckla sitt förbund och dess organisation är 
viktiga områden som Västsvenska Skyttesportföre-
bundet, Västergötlands Golfförbund, Bohuslän Dals 
Ishockeyförbund, Bohuslän Dals Konståkningsför-
bund, Nordvästra Götalands Bordtennisförbund, 
Västergötlands Ridsportförbund samt Bohusläns 
Fotbollförbund genomfört under året. 

Västergötlands Handbollförbund och sedermera 
Handboll Väst startade ett kvinnligt nätverk för att 
stärka det kvinnliga ledarskapet. 

ORDFÖRANDEKONFERENS 
I februari anordnades en ordförandekonferens där 55 
förbund var representerade och 107 personer deltog. 
Konferensen innehöll aktuella frågor inom idrottsrö-
relsen, såsom en kommande Distriktsutredning.   
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FYRBODAL 
Fler kvinnliga ledare  
Trollhättans FK har fått projektstöd från RF-SISU 
Västra Götaland för att göra en satsning på att få fler 
kvinnliga ledare i sin verksamhet, precis som i 
många andra föreningar är det fler manliga ledare än 
kvinnliga. Det spelar ingen roll om det är pojklag 
eller flicklag det är samma tendenser oavsett. 
Föreningen vill råda bot på det i framtiden, genom att 
visa unga tjejer det roliga i att vara fotbollstränare 
och ge dem kunskap att vara det, så när de själva 
slutar spela, ska de vilja bli ledare i Trollhättans FK 
eller någon annan förening. 

Föreningen har involverat fotbollsutvecklare och 
anställd personal i projektet och samlat en grupp 
tjejer som de trodde på och visste var intresserade av 
detta. Det var tjejer födda 2005 och 2006. 12 tjejer 
deltog i olika omfattning i satsningen.  

Tanken var att ge tjejerna både en teoretisk kunskap 
och praktisk erfarenhet för att bli en bra ledare i 
framtiden. Utgångspunkten för detta var Svenska 
Fotbollförbundets Tränarutbildning C. Sedan 
anpassades utbildningen och man valde ut de delar i 
teorin och praktiken, som ansågs viktigast och 
bildade kortare träffar med ungdomarna utifrån 
detta. Träffarna var max 1.5 timme. Det syntes 
tydligt att ungdomarna höll intresset uppe under 
denna tid. 

Till dessa träffar fick tjejerna också möjlighet att 
genomföra träningar på föreningens öppna akade-
miträningar och på fotbollsskolan. 

Föreningen kompletterade även med kostföreläs-
ningar, för att tjejerna skulle få en bredare kunskap 
med sig, än just det fotbollsspecifika. 

Det långsiktiga målet att öka jämställdheten bland 
fotbollsledare i området går inte att se ännu. Tjejerna 
är fortfarande unga och aktiva fotbollsspelare. Dock 
syns på akademiträningarna och fotbollsskolan att 
tjejerna som varit delaktiga i denna satsning, är 
bättre förberedda och tar ett större ansvar, vilket 
föreningen ser som lovande inför framtiden. För-
hoppningen är att de tar steget till ledaruppdrag 
efter spelarkarriären eller när de eventuellt får egna 
barn i framtiden.  

GÖTEBORG 
Göteborgs ledardag – En dag för ökad inkludering  
Arbetet med att öka inkluderingen i föreningar kan ta 
form genom olika sätt. Den 23 oktober anordnades en 
heldag för ledare i idrottsföreningar som har verk-
samhet i Göteborg på temat inkludering. De ca 60 
personer som deltog började dagen med ett inspire-
rande samtal mellan två av våra idrottskonsulenter 
och Kajsa Bergqvist som precis startat sin roll som 
förbundskapten för Svenska Friidrottslandslaget. 
Kajsa svarade bland annat på sin egen upplevelse 
kring inkludering inom föreningslivet under sin 
uppväxt och om hur hon ser på inkluderingsarbetet i 
den nya rollen.  

Deltagarna fick sedan möjlighet att ta del av två 
seminarier av fyra valbara. 

Att vara och leda Paraidrottare   
Viktoria Karlsson och hennes tränare Jeremy Pryce 
gav sin syn på karriären och ledarskapets betydelse 
för parautövare.    

Ungdomsinflytande inom idrotten   
Johanna och Tuva från Råda Ridklubbs ungdomssty-
relse pratade om hur de skapar inkludering ge-
nom ungdomsinflytande och medbestämmande.  

Trygga idrottsmiljöer – Motverka sexuella 
övergrepp   
Frölunda HC pratade om det arbete de startat upp 
kring Trygga Idrottsmiljöer / Motverka sexuella 
övergrepp i den webbutbildning som lanserats våren 
2021 och som RF-SISU och Göteborgs Stad tagit fram. 

Domare – en alternativ idrottskarriär   
Julia Magnusson Sandkvist har dömt fotbolls-VM och 
var första tjej att döma matcher för herreliten.  

Vi avslutade dagen med Gunnar Söderström som 
pratade om att skillnaden på en bra och en dålig dag 
inte är vår förmåga, utan känslan. Hur skapas en bra 
känsla och hur mycket en bra känsla sedan påverkar 
prestationen.  

Lokala nedslag
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SJUHÄRAD 
Start av ungdomsråd i HK Bollebygd  
Ungdomsrådet består av två spelare från varje lag (idag 
är de 16 st). Ungdomsrådet är med och bestämmer om 
alla föreningens extra aktiviteter. Ungdomsrådet är ock-
så med och bestämmer om föreningens spelardräkter 
samt övrig merchandise. Rådet besöker andra förening-
ar för att t ex titta på elitträningar. 
Rådet får även utbildning i föreningsdemokrati. Man 
väljer sin egen ordförande, kassör m.m. Ungdomsrådet 
byts ut efter 18 månader. 

Målet med rådet är en ökad föreningskompetens samt 
ett större inflytande för barnen och ungdomarna.

Utmärkt förening 
Tillsammans med Tranemo kommun, har RF-SISU 
Västra Götaland genomfört utbildningar i våldspreven-
tion och drog- och alkoholpolicy för idrottsföreningar 
under året. Det är några av stegen i deras kommuncerti-
fiering “Utmärkt förening”.  

Att arbeta med “Utmärkt förening” hjälper föreningar-
na att säkerställa kvaliteten inom barn- och ungdom-
sverksamhet. I grunden handlar det om att skapa en 
trygg och hälsofrämjande miljö för våra barn och unga. 
Som förening möter de en stor del av Tranemo kom-
muns barn och ungdomar i sin verksamhet och utgör för 
många av dem en möjlighet till en meningsfull fritid. 
Hos föreningen utövar de inte bara sin hobby, de får 
även trygghet, social gemenskap och lär sig att respekte-
ra medmänniskor.

SKARABORG 
Kvinnligt nätverk  
Under 2021 har vi på RF-SISU Västra Götaland tillsam-
mans med Västergötlands Handbollförbund, som 
senare slogs samman till Handboll Väst, drivit ett 
kvinnligt nätverk.  

Syftet med nätverket har varit att motivera och stärka 
kvinnliga ledare inom handbollen både på och utanför 
planen. Under 2021 genomförde vi tre träffar, två 
digitala och en fysisk. Totalt var det runt 25 deltagare 
från hela distriktet.  

Vi har fått möjlighet att få inspiration av Karin Tor-
neklint (då förbundskapten för friidrottslandslaget), 
Lena Runströmer (vice ordförande Svenska Handboll-
förbundet) och Åsa Karlsson (förbundskapten dam-
landslaget innebandy).  

Förhoppningen är att kunna driva nätverket vidare och 
ta in nya deltagare även 2022.  

Unga ledare  
IK Gauthiod satsar på att få unga engagerade som 
ledare. Sommaren 2021, på ungdomarnas feriepraktik i 
föreningen med lön från kommunen, erbjöds en treda-
gars ledarutbildning. 11 st ungdomar nappade och 
RF-SISU tog in Beata Gullberg som kursledare. 

Vi jobbade med ämnen som Vad är en bra ledare, 
Barnkonventionen, Physical literacy och Att leda med 
syfte och mål. Det varvades mellan teori och praktik och 
alla fick planera och leda pass där övriga i gruppen 
deltog. Det blev tre mycket lyckade dagar. Så lyckade att 
vi kommer att göra om den till sommaren 2022.  
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XxxxxxIDROTTENS UTBILDNINGAR

Kurser och föreläsningar 
– pandemins påverkan
Pandemin har bidragit till stora förändringar och 
god utveckling i koppling till den regionala före-
läsnings- och kursverksamheten. Hela verksam-
heten har periodvis bedrivits digitalt under 2021. 
De pedagogiska formerna har utvecklats i takt 
med att utbildare och personal blivit mer och mer 
vana i de digitala verktygen.  

Övergången till digital verksamhet har även bidragit 
till ett ökat deltagande i vår regionala verksamhet. 
Däremot har de kurser och föreläsningar som beställs 
till föreningen minskat. En förflyttning av deltagare 
från beställningsbara kurser och föreläsningar till 
regionala är därför trolig.  

 

Under pandemin har tid prioriterats till att utveckla 
digitala utbildningsformer och nya utbildningsupplägg. 
Stor del av utbudet har fortsatt kunnat erbjudas, dock 
har några ämnesområden fått stå tillbaka för att hinna 
med utvecklingsarbetet. 

EN NY SYN PÅ TRÄNING OCH TÄVLING  
Utbildningar i digital mötesteknik har möjliggjort nya 
träningsformer på distans och ett nytt förhållningssätt 
mellan ledare och utövare. Utbildningen "Physical 
Litercy" har fortsatt bidragit till rörelseförståelse och vi 
har även riktat digital utbildning med nya träningsfor-
mer till målgruppen 60+ i projektet Senior Sport 
School.  

FOTO: BILDBYRÅN
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DEN MODERNA FÖRENINGEN ENGAGERAR 
Den digitala utvecklingen under pandemin har spridits 
genom utbildning och föreläsning i digital form. Under 
2021 har även utbildningen "Digitala årsmöten" genom-
förts för ett flertal föreningar. Den digitala kunskapen i 
föreningar har därmed genom utbildning fått en rejäl 
skjuts.  

Under året har även utbildning om "Marknadsföring i 
sociala medier" genomförts. Genom den bidrar vi till en 
modernare kommunikation i föreningarna. 

I utbildningen "Lär dig söka stöd och bidrag" har 
deltagare utbildats i moderna sätt att se på sina ansök-
ningar. De globala målen har blivit en utgångspunkt 
vilket även bidrar till en hållbar idrott som engagerar i 
nytänkande projekt. 

Övergången till att helt digitalisera rapporteringen av 
föreningens verksamhet har gjort att administrations-
utbildningar spelat en viktig roll. "IdrottOnline" 
utbildningarna har därmed haft högt deltagande.  

ETT STÄRKT LEDARSKAP 
"Osynliga funktionsnedsättningar" ger ledare verktyg 
för individanpassning i sin pedagogik. Även "Konsten 
att lära ut sin idrott" ger en pedagogisk grund för hur du 
som ledare anpassar träningen utifrån individerna du 
leder. Utbildningarna har genomförts vid flertalet 
tillfällen.  

För att stärka ledarskapet har även idrottsskadeutbild-
ningar, kostutbildningar, utbildningar inom idrottspsy-
kologi samt utbildningen "Mens och träning" genom-
förts. Dessa har genomgående haft högt deltagande 
under pandemin och lämpar sig väl i digitala kursloka-
ler.  

Organisationsledarutbildningarna har fortsatt haft högt 
deltagande under pandemiåret 2021. "Styrelsens roll och 
ansvar" har gett organisationsledarna en tydlighet, 
"Föreningskunskap" har spridit kunskap om förenings-
demokratin och "En engegerad valberedning" har gett 
förutsättningar att bidra till ett starkt ledarskap i 
föreningarna.   

Under året har ledarskapsveckan "Halv8 hos oss" 
genomförts både vår och höst. Totalt åtta föreläsningar 
på temat ledarskap utifrån olika perspektiv, har lockat 
många deltagare. Allt ifrån forskare till polis, elitdoma-
re, världsmästare och en överste.  

JÄMSTÄLLDHET FÖR EN  
FRAMGÅNGSRIK IDROTT 
Under året har vi färdigställt en webbutbildning 
"Motverka sexuella övergrepp", i syfte att förebygga, 
upptäcka och hantera sexuella övergrepp. Materialet 
har nu även använts i utbildning och Frölunda HC har 
varit pilotförening för att testa utbildningen.  

Utbildningskonceptet "In or Outside the Box" har under 
året utvecklats för att vidare täcka behovet av värde-
grundsarbete i koppling till jämställdhet. Filmer har 
arbetats fram och utbildningsmaterialet har fått en 
webbplats för att tillgängliggöras på ett bättre sätt. 
Utbildningsmaterialet har också förmedlats i utbild-
ningsform för att stärka personer att själva använda 
materialet i sin förening.  

I övrigt har ämnet jämställdhet berörts vid utbildar- 
träffar för att få utbildare att ta ytterligare kliv i att  
skapa jämställda och inkluderande mötesplatser. 

INKLUDERANDE IDROTT FÖR ALLA 
Under året har "Grundutbildning för tränare" genom-
förts kontinuerligt och vi har sett en kraftig ökning på 
antalet deltagare. Utbildningen bygger på idrottens idé 
och värdebaserade ledarskap. För första gången har 
även "Fortsättningsutbildning för tränare" slutförts. 

Utbildningen är nästa steg och byggs av mycket vari- 
erade lärandeformer där deltagare utvecklas inom olika 
ämnesområden och reflekterar över sitt ledar- och 
tränarskap. Det känns viktigt att poängtera att våra 
ordinarie tränarutbildningar starkt bidrar till utveck-
lingsresan "En inkluderande idrott för alla".  

STATISTIK 
En kurs förutsätter en plan för det pedagogiska genom-
förandet med delmoment och interaktion mellan 
utbildare och deltagare. En kurs kräver ett aktivt 
lärande.  

Under en föreläsning lyssnar publiken i stor utsträck-
ning. En digital föreläsning ger publiken möjlighet att 
följa föreläsningen på det sätt man själv väljer, en del av 
publiken är aktiva, medan vissa kan följa föreläsningen 
samtidigt som de gör något annat parallellt.  
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KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR – ANTAL DELTAGARE 

FÖRELÄSNINGAR PER ÄMNESOMRÅDE   
ANTAL DELTAGARE

KURSER PER ÄMNESOMRÅDE   
DIGITALA/FYSISKA

FÖRELÄSNINGAR PER ÄMNESOMRÅDE   
DIGITALA/FYSISKA

KURSER PER ÄMNESOMRÅDE   
ANTAL DELTAGARE

FÖRELÄSNINGAR PER ÄMNESOMRÅDE   
ANTAL TILLFÄLLEN

TOTALT ANTAL  
TILLFÄLLEN  
56

KURSER PER ÄMNESOMRÅDE   
ANTAL TILLFÄLLEN

FÖRELÄSNINGAR 
– ANTAL DELTAGARE 
TOTALT 2 769

KVINNOR 1 478
53%

MÄN 1 291
47%

KVINNOR 573
56%

MÄN 450
44%

Totalt  1 243
Kvinnor  728 
Män  515

Totalt  1 299
Kvinnor  629
Män  670

Totalt  227
Kvinnor  121 
Män  106

Totalt  468
Kvinnor  277 
Män  191

Totalt  535
Kvinnor  288
Män  247

Totalt  120
Kvinnor  73 
Män  47

Totalt  20
Kvinnor  8
Män  12

TOTALT ANTAL  
TILLFÄLLEN  
67

TOTALT 
DIGITALA  59
FYSISKA 8 
DIGITAL-FYSISK 0

TOTALT 
DIGITALA  49  
FYSISKA  7 
DIGITAL-FYSISK  0

Digitala  24
Fysiska  4
Digital/Fysisk  0

Digitala 18
Fysiska 1
Digital/Fysisk  0

Digitala 7
Fysiska  2
Digital/Fysisk  0

KURSER 
– ANTAL DELTAGARE 
TOTALT 1 023

Digitala  21
Fysiska  6
Digital/Fysisk  0

Digitala 28
Fysiska 2
Digital/Fysisk  0

Digitala 9
Fysiska  0 
Digital/Fysisk  0

Digitala  1 
Fysiska  0
Digital/Fysisk  0

FÖRENINGS- OCH 
FÖRBUNDSUTVECKLING  

8%

IDROTTSSKADOR/
TRÄNINGSLÄRA 

47%

LEDARSKAP  
45%

ADMIN OCH IT  
0%

FÖRENINGS- OCH 
FÖRBUNDSUTVECKLING  

47%

IDROTTSSKADOR/
TRÄNINGSLÄRA 

2%

LEDARSKAP  
41%

ADMIN OCH IT  
10%

FÖRENINGS- OCH 
FÖRBUNDSUTVECKLING  

16%

IDROTTSSKADOR/
TRÄNINGSLÄRA 

34%

LEDARSKAP  
50%

ADMIN OCH IT  
0%

FÖRENINGS- OCH 
FÖRBUNDSUTVECKLING  

45%

IDROTTSSKADOR/
TRÄNINGSLÄRA 

2%

LEDARSKAP  
40%

ADMIN OCH IT  
13%

FÖRENINGS- OCH 
FÖRBUNDSUTVECKLING  

14%

IDROTTSSKADOR/
TRÄNINGSLÄRA 

37%

LEDARSKAP  
49%

ADMIN OCH IT  
0%

FÖRENINGS- OCH 
FÖRBUNDSUTVECKLING  

47%
IDROTTSSKADOR/
TRÄNINGSLÄRA 

2%

LEDARSKAP  
36%

ADMIN OCH IT  
15%
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Utmärkelser och stipendier

FÖRTJÄNSTTECKEN GULD 
Thomas Hjert, Falköpings AIK orientering. 

SPARBANKSSTIFTELSEN VÄSTS IDROTTSSTIPENDIER 
Ingen utdelning under året. 

NYA WERMLANDSTIDNINGENS STIPENDIUM
Agnes Thor, Bengtsfors BoIS, kanot. 

IDROTTSFONDENS UNGDOMSSTIPENDIUM
Ingen utdelning under året. 

BOHUSLÄNINGENS IDROTTSPRIS
Mirza Kurtagic och Mattias Wetterwik, Handbollsdomare på elitnivå. 

KARL FRITHIOFSONS STIFTELSE
Ingen utdelning under året. Med hänsyn till rådande omständigheter av covid-19 och en minskad utdelning, 
föreslår styrelsen att inte betala ut några stipendier under 2021. Årets medel kommer därför att avsätts till 2022 
års stipendier. 

SWEDBANK GENOM  
SPARBANKSTIFTELSEN ALFA  
Under 2021 har vi tillsammans med Swedbank genom 
Sparbanksstiftelsen Alfa kunnat erbjuda ett särskilt stöd 
till idrottsföreningar i Skövde, Tibro, Hjo, Falköping, 
Mariestad, Töreboda, Gullspång samt Karlsborg. 

Stödet har varit kopplat till tre olika satsningar: 
1. Anläggning, stöd till renoveringsprojekt samt  
     energi- och miljöprojekt  
2. Unga ledare  
3. Material som möjliggör utvecklingsresan  
      ”Ny syn på träning och tävling” 

Under det gångna året har vi bland annat stöttat  
utbildningsinsatser för unga ledare, hjälpt föreningar  
med material för nya verksamhetsformer samt bidragit 
med medel till aktivitetsytor/rörelseytor i föreningar. 
Totalt har ca 250 000 kronor delats ut till föreningars  
olika satsningar under 2021. 

Personer, idrottsföreningar och förbund som utmärker sig genom att leda och verka utifrån Idrotten vill eller  
som gjort starka idrottsprestationer är värda att premieras. Dessa förebilder lyfter vi varje år fram genom våra 
utdelningar av utmärkelser och stipendier/fonder.
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VERKSAMHET I 71 SF-IDROTTER 
Inom Västra Götaland har verksamheter under året bedrivits i alla 71 SF-idrotter som är anslutna till 
Riksidrottsförbundet.   

ANTAL FÖRENINGAR
Antalet huvudföreningar i distriktet, enligt RF:s föreningsregister per 2022-02-01, var 2 954 stycken. 

Antal idrottsföreningar samt  
statligt lokalt aktivitetsstöd per kommun

Kommun

Antal    
Huvud-   

föreningar

Antal       
LOK-stöds-
föreningar

Antal       
grupp- 

aktiviteter   

Antal      
deltagar- 
tillfällen

Antal         
ledar-     

tillfällen
Ale 57 33 15 466 167 968 34 009
Alingsås 83 48 23 206 237 550 47 739
Bengtsfors 24 13 2 521 23 675 5 288
Bollebygd 15 11 3 369 32 773 6 951
Borås 169 90 59 146 576 804 112 490
Dals-Ed 16 5 1 578 16 049 3 403
Essunga 15 10 2 034 18 350 4 841
Falköping 72 47 13 463 138 438 30 745
Färgelanda 20 13 2 546 22 558 4 944
Grästorp 13 10 3 556 34 355 7 562
Gullspång 14 8 1 634 12 881 2 687
Göteborg 745 381 236 151 2 697 503 502 753
Götene 40 22 3 087 39 805 9 001
Herrljunga 31 19 2 759 26 540 4 917
Hjo 22 11 2 377 24 649 5 449
Härryda 56 37 22 923 272 748 60 775
Karlsborg 26 12 2 324 21 881 4 326
Kungälv 70 43 24 391 285 122 61 014
Lerum 70 43 28 347 305 216 64 387
Lidköping 88 54 20 203 212 877 53 855
Lilla Edet 20 15 4 979 41 592 9 362
Lysekil 30 20 4 992 46 326 9 055
Mariestad 53 31 10 065 107 497 22 324
Mark 82 50 14 440 154 216 31 009
Mellerud 20 11 2 708 25 248 5 475
Munkedal 22 13 4 763 38 255 8 631
Mölndal 90 54 41 680 442 332 93 374
Orust 36 21 4 354 37 819 8 014
Partille 46 30 28 977 303 933 60 460
Skara 38 23 8 906 93 339 20 045
Skövde 117 56 27 784 314 355 65 041
Sotenäs 29 13 2 294 20 081 4 607
Stenungsund 55 34 17 260 182 165 36 728
Stömstad 38 21 5 267 49 744 11 565
Svenljunga 29 11 1 430 15 018 3 052
Tanum 23 15 3 273 26 120 5 506
Tibro 28 18 5 443 49 863 12 686
Tidaholm 28 19 7 281 69 870 16 131
Tjörn 29 18 8 178 80 316 16 411
Tranemo 33 21 4 908 51 644 11 036
Trollhättan 103 62 26 419 283 134 61 827
Töreboda 24 16 3 494 30 994 6 514
Uddevalla 94 64 24 465 262 974 51 574
Ulricehamn 62 32 10 409 104 460 22 259
Vara 40 24 7 430 71 721 15 015
Vårgårda 20 14 4 034 38 048 8 327
Vänersborg 61 37 17 557 187 876 39 063
Åmål 31 20 5 836 60 179 12 849
Öckerö 27 9 5 806 61 132 14 012
Totalt 2954 1 682 786 233 8 417 993 1 709 088

Statistik - År 2020
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Statligt lokalt aktivitetsstöd per idrott
Under år 2020 har Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) utbetalats till idrottsföreningar med barn- och ung-
domsverksamhet i Västra Götaland med totalt 77 598 892 kronor. Tyvärr kan inte siffrorna för 2021 redovisas 
eftersom sista ansökningsdagen för det statliga LOK-stödet för hösten 2021 rapporteras in 25 februari 2022.

LOK-stödsbelopp för år 2020: Ledarstöd 21 kronor. Extra ledarstöd 5 kronor. Deltagarstöd 7 kronor.

KONTROLLVERKSAMHET 
Riksidrottsförbundet har genomfört granskningar av den verksamhet som ligger till grund för föreningarnas 
ansökningar. Föreningar har uttagits stickprovsvis, av ansökningarna för år 2020 granskades 104 föreningar.

Statistik/idrott - År 2020

Idrott

Antal 
sektions-
förening

Antal      
grupp-

aktiviteter 

Antal           
deltagar-      
tillfällen

Antal             
ledartillfällen

Akademisk idrott 6 351 3 296 623
Amerikansk Fotboll 4 845 7 876 2 034
Badminton 33 10 090 86 359 14 664
Bandy 16 7 237 79 805 23 605
Bangolf 3 73 567 129
Base- o Softboll 2 295 2 143 494
Basket 34 13 974 171 869 24 338
Bilsport 8 420 3 457 1 555
Bordtennis 66 8 842 67 687 13 598
Boule 10 14 83 76
Bowling 26 1 553 13 458 2 959
Boxning 27 8 006 115 830 14 024
Brottning 20 3 404 36 105 7 353
Budo & Kampsport 84 15 682 159 826 29 229
Bågskytte 13 859 6 281 1 413
Cheerleading 7 2 916 45 316 7 444
Cricket 5 204 3 063 665
Curling 1 11 98 35
Cykel 35 2 887 28 869 6 759
Danssport 20 4 704 41 114 5 726
Dragkamp 3 91 396 242
Dövidrott 4 1 586 35 601 3 015
Flygsport 8 200 806 340
Fotboll 399 268 720 3 532 983 701 926
Friidrott 69 28 368 251 691 52 737
Frisbee 5 584 5 313 987
Fäktning 5 1 410 15 618 1 812
Golf 49 8 261 58 510 12 227
Gymnastik 82 34 236 351 916 74 116
Gång o Vandring 1 10 60 10
Handboll 63 48 073 638 454 125 974
Innebandy 84 45 782 568 972 116 228
Ishockey 43 36 325 498 946 131 984
Islandshäst 3 93 478 193
Issegling 1 10 77 20
Judo 24 4 522 40 215 7 885
Kanot 9 1 029 7 986 2 551
Karate 24 6 959 63 457 10 330
Klättring 6 457 3 862 861
Konståkning 29 27 324 201 677 40 751
Korpen 4 718 5 357 889
Motorsport 26 1 761 18 670 3 512
Mångkamp 4 38 211 70
Orientering 65 7 612 63 540 17 194
Parasport 32 2 069 15 511 3 469
Ridsport 90 56 249 345 896 69 439
Rodd 6 1 375 11 011 2 797
Rugby 6 1 615 12 228 3 053
Segling 37 3 173 27 923 7 071
Simidrott 37 30 419 243 389 44 563
Skateboard 7 469 4 565 651
Skidor 36 2 687 22 074 6 411
Skidskytte 8 163 1 218 523
Skolidrott 4 587 9 461 1 066
Skridsko 5 557 4 445 2 129
Skyttesport 49 2 183 13 560 5 633
Sportdykning 6 293 1 604 497
Squash 4 256 2 365 735
Styrkelyft 7 1 524 10 327 2 150
Tae Kwon Do 42 10 777 135 507 19 561
Tennis 48 56 631 257 536 64 386
Triathlon 2 109 1 305 139
Tyngdlyftning 5 765 4 486 1 263
Vattenskidor o Wakeboard 8 646 3 709 1 380
Volleyboll 20 6 297 48 145 8 386
Totalsumma 1 889 786 233 8 417 933 1 709 088

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

LOK-STÖD – Fördelningen mellan flickor och pojkar, 
baserat på deltagartillfällen 2020.

LOK-STÖD – Idrotter med flest deltagartillfällen, 2020
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Diagramrubrik

LOK-STÖD – Antal deltagartillfällen. Förändring över år.

LOK-STÖD – Antal ledartillfällen. Förändring över år.
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REDOVISAD VERKSAMHET – RF-SISU VÄSTRA GÖTALAND

Folkbildning i siffror

Kommun
*Sektions-

föreningar/MO
Utbildnings-

timmar 
Process-
arbeten Kvinnor

Deltagare

Män Totalt
Ale 28 5 984 6 2 197 2 467 4 664
Alingsås 34 4 732 4 1 165 2 077 3 242
Bengtsfors 9 151 1 87 81 168
Bollebygd 11 3 363 0 337 412 749
Borås 113 26 451 11 5 110 6 909 12 019
Dals-Ed 5 328 0 69 40 109
Essunga 12 1 286 1 544 201 745
Falköping 67 5 862 3 1 522 2 667 4 189
Färgelanda 17 1 898 3 706 718 1 424
Grästorp 9 1 319 1 353 321 674
Gullspång 8 557 2 39 114 153
Göteborg 240 56 273 32 19 536 18 795 38 331
Götene 15 2 247 1 623 932 1 555
Herrljunga 20 2 447 1 465 563 1 028
Hjo 14 1 116 0 219 406 625
Härryda 24 3 396 5 1 904 1 388 3 292
Karlsborg 13 938 2 230 269 499
Kungälv 19 11 943 3 5 234 3 009 8 243
Lerum 32 5 014 0 1 772 1 963 3 735
Lidköping 43 7 050 2 1 515 2 974 4 489
Lilla Edet 15 3 411 2 867 1 016 1 883
Lysekil 14 979 3 174 367 541
Mariestad 29 3 571 2 332 812 1 144
Mark 47 6 150 1 1 187 1 754 2 941
Mellerud 13 882 4 278 639 917
Munkedal 10 2 414 3 1 014 861 1 875
Mölndal 47 4 930 6 2 304 2 626 4 930
Orust 24 1 573 1 531 301 832
Partille 18 4 484 2 2 039 1 356 3 395
Skara 14 1 110 2 504 514 1 018
Skövde 67 9 357 9 3 908 4 291 8 199
Sotenäs 10 1 435 2 267 317 584
Stenungsund 24 6 635 2 2 039 1 366 3 405
Strömstad 9 2 208 1 797 969 1 766
Svenljunga 11 1 592 0 254 340 594
Tanum 8 587 0 131 151 282
Tibro 15 984 3 206 323 529
Tidaholm 29 2 378 0 423 843 1 266
Tjörn 15 3 289 3 1 174 561 1 735
Tranemo 13 2 352 2 557 605 1 162
Trollhättan 38 14 127 10 3 262 3 288 6 550
Töreboda 11 1 943 1 108 267 375
Uddevalla 44 6 859 9 1 576 1 256 2 832
Ulricehamn 31 9 291 2 1 487 2 212 3 699
Vara 29 1 462 2 425 473 898
Vårgårda 18 1 269 2 263 488 751
Vänersborg 24 6 073 6 1 751 1 714 3 465
Åmål 15 810 1 418 287 705
Öckerö 4 139 2 102 108 210

1379 244649 161 72005 76411 148416

*Antal sektionsföreningar/MO 
Idrottsföreningar med redovisad 
SF/MO-tillhörighet. 
Rapporterad lärgrupp, kurs, 
processarbete (minst 3 tim), före-
läsning, kulturarrangemang 
(minst 1 tim), inklusive förenings- 
besök (föreningar som vi har 
träffat, men inte givit några 
utbildningstimmar) och 
intresseföreningar (Idrottshisto-
riska sällskap och Fotbolls- 
domarklubbar). Ej SDF.
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REDOVISAD VERKSAMHET – PER DISTRIKT

*Unika samv 
sektionsIF Unika deltagare

Utbildnings-
timmar

RF-SISU distrikt

Antal

Lärgrupp 
Kurs                                

Processarb 
föreläsning                   

Lärgrupp
Kurs

Processarb

Lärgrupp                               
Kurs                            

Processarb
Föreläsn 
Kulturarr                                       Totalt

Lärgrupp
Kurs

Processarb
Föreläsn
Kulturarr

Blekinge 180 10 524 43 214 2 516 47 2 563 19 900 1 721
Dalarna 321 13 314 33 403 3 846 184 4 030 23 944 5 188
Gotland 106 4 371 12 816 1 044 69 1 114 8 972 1 653
Gävleborg 363 17 295 58 992 4 415 2 597 7 012 33 575 30 969
Halland 264 14 668 30 726 2 360 714 3 074 22 804 24 967
Jämtland-Härjedalen 147 6 330 14 528 1 064 261 1 325 9 685 6 829
Norrbotten 192 11 043 46 013 2 311 85 2 396 20 560 2 574
Skåne 563 25 910 82 549 4 424 288 4 712 40 142 7 755
Småland 887 55 541 192 527 10 561 265 10 826 109 677 16 318
Stockholm 328 26 445 25 891 3 548 186 3 734 32 584 7 008
Sörmland 279 16 863 45 033 3 134 380 3 514 29 553 13 744
Uppland 250 11 038 35 222 2 297 352 2 649 18 690 7 660
Värmland 305 13 290 41 368 2 468 121 2 589 22 442 3 813
Västerbotten 389 23 897 58 956 5 356 168 5 524 51 459 4 764
Västernorrland 248 9 801 26 985 1 696 251 1 947 15 264 5 804
Västmanland 259 13 804 52 485 3 370 530 3 900 25 758 14 307
Västra Götaland 1 279 77 769 245 779 15 807 565 16 372 139 658 22 873
Örebro 217 16 787 71 983 4 596 110 4 706 34 464 5 783
Östergötland 282 17 939 38 691 2 897 504 3 401 28 224 12 807

6 859 386 629 1 157 161 77 710 7 677 85 388 687 355 196 537

*Antal unika samverkande sektionsIF 
Idrottsföreningar med redovisad SF/MO-tillhörighet. 
Rapporterad lärgrupp, kurs, processarbete (minst 3 tim), föreläsning, kulturarrangemang (minst 1 tim), ej föreningsbesök. 
Ej SDF, intresseföreningar el motsv. 

Arrangemang (antal) Deltagare och
publik (ej unika)
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Årsredovisning 2021 RF-SISU Västra Götaland 
Organisationsnummer 857200-7774      
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CARL BENGTSTRÖM, ÖRGRYTE IS, HERRARNAS 

400 METER HÄCK UNDER SM I FRIIDROTT I BORÅS. 
FOTO: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN 
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Föredragningslista distriktsidrottsmöte

 
RF-SISU Västra Götaland håller distriktsidrottsmöte onsdag den 20 april 2022 på Borås Kongress i Borås. 

 

  1. Årsmötet öppnas

  2. Fastställande av röstlängd för stämman

  3. Val av mötesordförande

  4. Val av protokollssekreterare

  5. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll

  6. Val av rösträknare

  7. Fastställande av stämmans behöriga utlysande

  8. Fastställande av föredragningslista för mötet

  9. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning

10. Behandling av revisorernas berättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

12. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner

13a. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande verksamhetsår 
13b. Behandling av valberedningens förslag om arvode och ersättningar för DS valda ledamöter.

14. Val av distriktsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 
 Avgående:  Christer Östholm, Åmål

15. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år
 Avgående:  Christian Erlandsson, Göteborg   
   Christina Engberg, Göteborg 
   Mats Blom, Fyrbodal 
   Anita Zetterman, Sjuhärad
   Per Ekberg, Skaraborg

16. Beslut om att på ett år utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller ett revisionsbolag,  
 med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning
 Avgående:  Revisionsbolaget Grant Thornton, Göteborg

17. Val av lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år
 Avgående:  Ordinarie: Carl-Erik Johnson, Borås och Magdalena Randver, Bohus
   Ersättare: Lillemor Rönnbrandt, Uddevalla och Kondrad Dahl, Ulricehamn

18. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i valberedningen
             Avgående:  Ordförande - Jan Andersson, Borås
   Ledamöter Göteborgsregionen - Lars-Erik Gadde
   Ledamöter Fyrbodal - Anna Johansson
   Ledmöter Sjuhärad - Birgitta Söderberg
   Ledamöter Skaraborg - Kenneth Eriksson

19. Distriktsidrottsmötet avslutas

RF-SISU Västra Götaland
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Röstlängd 2022  
 
Framtagen av RF i enlighet med 9 kap. 5 § RF:s stadgar och 6 kap. 5 § SISU:s stadgar 

RF-SISU Västra Götaland distriktsstämmaRöstlängdsunderlag 2022 RF-SISU Västra Götaland distriktsstämma
(Enligt 9 kap. 5 § RF:s stadgar och 6 kap. 5 § SISU:s stadgar)

 Förbund Ombud/Röster 
Västra Götaland  Förbund Ombud/Röster 

Västra Götaland

Akademisk idrott 1 Kanot 1
Amerikansk Fotboll 1 Karate 1
Badminton 1 Klättring 1
Bandy 1 Konståkning 1
Bangolf 1 Korpen 1
Baseboll och Softboll 1 Motorsport 1
Basket 1 Mångkamp 1
Biljard 1 Orientering 2
Bilsport 1 Padel 1
Bordtennis 2 Parasport 2
Boule 1 Ridsport 2
Bowling 2 Rodd 1
Boxning 1 Rugby 1
Brottning 1 Segling 1
Budo och Kampsport 2 Simidrott 1
Bågskytte 1 Skateboard 1
Casting 1 Skidor 3
Cheerleading 1 Skidskytte 1
Cricket 1 Skolidrott 2
Curling 1 Skridsko-, kälk- och rullidrott 1
Cykel 2 Skyttesport 2
Danssport 1 Sportdykning 1
Dart 1 Squash 1
Draghundsport 1 Styrkelyft 1
Dragkamp 1 Taekwondo 1
Dövidrott 1 Tennis 1
Flygsport 1 Triathlon 1
Fotboll 4 Tyngdlyftning 1
Friidrott 3 Varpa 1
Frisbee 1 Vattenskidor och Wakeboard 1
Fäktning 1 Volleyboll 1
Golf 1
Gymnastik 2 Stämman totalt 90
Gång och Vandring 1
Handboll 2 SISU MO
Innebandy 2 Bridge
Ishockey 1 Livräddningssällskapet
Islandshäst 1 Pistolskytte
Issegling 1
Judo 1 Med MO 90+
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RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Mejerigatan 1, 412 76 Göteborg
E-POST: vastragotaland@rfsisu.se • HEMSIDA: rfsisu.se/vastragotaland  

FACEBOOK: @rfsisuvg • INSTAGRAM: @rfsisuvg
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Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 5 september 2022 16:49 
Till: bua.kontakt@gmail.com; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; FoF 

Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: BUA _ Ansökan om riktat bidrag verksamhetsbidrag 2023.pdf 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

Inskickad bidragsansökan 

Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Riktat bidrag 
Ansökningstidpunkt: 2022-09-05 16:49 
Ansökningsnr: 1098 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 120 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Syfte 

Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som 

har beslutats för ett speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell 

verksamhet i kommunen. Det kan ha olika syften, fördelas enligt olika 

kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan, 

medfinansiering, redovisning och uppföljning. 



Målgrupp 

Nämnden gör en bedömning rörande vilka föreningar som berörs av 

specifikt stöd för sin verksamhet. 

Villkor 

Nämnden beslutar om varje ärende för sig och är inte normgivande. 

Fördelningsmodell 

I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell. 

 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Borås Ungdomsallians 
Org.nr: 864501-0649 
Epost: bua.kontakt@gmail.com  

Besöksadress: Gustav Adolfsgatan 57 
Postnummer: 50457 
Telefon/Mobil:  
Ort: Borås 
Ansökt av person: Elmin Kurbegovic 

 

 

 

Svar  

1.  Har ni laddat upp era senast gällande årliga handlingar?  

   Ja, jag har laddat upp dokumenten.  
 

2.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  
   Fil (bifogad) 

mailto:bua.kontakt@gmail.com


BUA _ Ansökan om riktat bidrag verksamhetsbidrag 2023.pdf 
 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   120000  
 

 

 

 



 

 

Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2023 

Borås Ungdomsallians 
BUA är en paraplyorganisation bildad av alla fotbollsföreningar i Borås och fungerar som ett 

serviceorgan för anslutna föreningar. Med totalt 29 medlemsföreningar. 

 

Vi är en unik allians som funnits sedan 1950-talet, med andra ord en långvarig tradition som alltid 

främjat ungdomsfotbollen i Borås och Sjuhäradsbygden. 

Borås Ungdomsallians (BUA) arrangerar Futsal-turneringar inomhus på våren och hösten för flickor 

och pojkar i åldern 9–14 år, totalt 12 turneringar. 

Vi arrangerar fem 5 mot 5 sammandrag utomhus för flickor och pojkar i åldern 7–9 år. 

Ett av 5 mot 5 spelas på Borås Arena då vi också bjuder in samtliga fotbollsklubbar i Sjuhärad. Ett 

mycket populärt arrangemang som samlar över 100 lag och 2000 ungdomar. 

BUA arrangerar också jul- och sportlovsturneringar. 

 

Ansökt belopp:  120 000 kr 

 
 
 
 
/ Styrelsen Borås Ungdomsallians 

   
www.bua.pm  

 

Borås Ungdomsallians  

Idrottsgatan 8 

506 30 Borås bua.kontakt@gmail.com   

http://www.bua.pm/
mailto:bua.kontakt@gmail.com


Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 17 november 2022 14:06 
Till: info@borasnarradio.se; Fritids- och folkhälsonämnden 

Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Ansökan riktat bidrag Borås närradio för 2023.pdf 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Riktat bidrag 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-17 14:06 
Ansökningsnr: 1254 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 55 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Syfte 

Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som 
har beslutats för ett speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell 
verksamhet i kommunen. Det kan ha olika syften, fördelas enligt olika 
kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan, 
medfinansiering, redovisning och uppföljning. 



Målgrupp 

Nämnden gör en bedömning rörande vilka föreningar som berörs av 
specifikt stöd för sin verksamhet. 

Villkor 

Nämnden beslutar om varje ärende för sig och är inte normgivande. 

Fördelningsmodell 

I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell. 

 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Borås Närradioförening 
Org.nr: 8645017636 
Epost: info@borasnarradio.se 

Besöksadress: Mönstergatan 4 
Postnummer: 50733 
Telefon/Mobil:  
Ort: Borås 
Ansökt av person:   

 

 

Svar  

1.  Har ni laddat upp era senast gällande årliga handlingar?  

   Ja, jag har laddat upp dokumenten.  
 

2.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  
   Fil (bifogad) 

mailto:info@borasnarradio.se


Ansökan riktat bidrag Borås närradio för 2023.pdf 
 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   55000  
 

 

 

 





Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 2 november 2022 19:41 
Till: odenslund@4h.se; Antonia Mossberg; Fritids- och 

folkhälsonämnden Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Riktat stöd Borås Stad.pdf 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Riktat bidrag 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-02 19:41 
Ansökningsnr: 1201 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 600 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Syfte 

Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som 
har beslutats för ett speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell 
verksamhet i kommunen. Det kan ha olika syften, fördelas enligt olika 
kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan, 
medfinansiering, redovisning och uppföljning. 



Målgrupp 

Nämnden gör en bedömning rörande vilka föreningar som berörs av 
specifikt stöd för sin verksamhet. 

Villkor 

Nämnden beslutar om varje ärende för sig och är inte normgivande. 

Fördelningsmodell 

I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell. 

 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Odenslunds 4H-gård 
Org.nr: 864501-3247 
Epost: odenslund@4h.se 

Besöksadress: Åsvägen 45 
Postnummer: 50741 
Telefon/Mobil: 0709722072 
Ort: Borås 
Ansökt av person: Antonia Mossberg 

 

 

 

Svar  

1.  Har ni laddat upp era senast gällande årliga handlingar?  

   Ja, jag har laddat upp dokumenten.  
 

2.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  
   Fil (bifogad) 

mailto:odenslund@4h.se


Riktat stöd Borås Stad.pdf 
 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   600000  
 

 

 

 



 

Odenslunds 4H-klubb 
864501-3247 
 
Ansökan om riktat bidrag 2023 
Odenslunds 4H-gård ansöker om riktat bidrag för att kunna bedriva 4H-gård på 
Hässleholmen i Borås.  
4H-gården är en öppen besöksgård 365 dagar per år. Gården har får, getter, kaniner, 
höns, hästar och katter. Gården håller öppet alla dagar klockan 9-17. Föreningen 
håller kostnadsfritt studiebesök för stadens förskolor och skolor under dagtid. Under 
alla skollov bedrivs lägerverksamhet, på studiedagar bedrivs fritidsverksamhet, under 
terminerna bedrivs kursverksamhet under vardagseftermiddagar och kvällar och 
även lördagar och söndagar all denna verksamhet är inriktad på gårdens olika djur. 
Dagtid är det verksamhet för föräldralediga tillsammans med sina barn samt ridning 
för funktionsnedsatta. Ponnyridning för besökare sker alla helger och lov. Det erbjuds 
även andra bokningsbara aktiviteter för besökare och barnkalas är väldigt populärt 
att ha på gården. Medlemmar får möjlighet att utbilda sig som ledare och inom 
föreningsdemokrati som är några stora byggstenar inom 4H.  
Varsamheten bedrivs idag av en och en halv tjänst samt ideella ledare. Gården 
måste enligt djurskyddsbestämmelser vara bemannad av personal under gårdens 
öppettider.  
 
4H är en internationell ideellungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt 
från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss till barn 
och ungdomar 6-25 år. 4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till 
engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. 
Visionen ska uppnås genom att i samspel med människor och natur upptäcka deras 
rika värden och mångfald. I detta är varje art och individ en viktig del av helheten 
utan att vara mer värd än någon annan. 4H:s motto är “Lära genom att göra”, och 
vårt mål är att det ska genomsyra all vår verksamhet. Inom 4H bedriver vi 
verksamhet av ungdomar, för ungdomar. Det innebär att våra ledare i huvudsak är 
unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdomar, som själva tar ansvar för och fattar 
beslut gällande sin fritid. 4H består av flera olika organisationsled. Odenslunds 4H är 
en klubb som tillhör Västra Götalands distrikt av 4H som i sin tur tillför Riksförbundet 
Sveriges 4H.  
 
Sedan 2020 har en stor omorganisation skett på gården vad det gäller personal, djur 
och verksamhet. Trotts pandemi år har utvecklingen vänt för verksamheten, vi börjar 
få ekonomin på fötter, ett större ideellt engagemang och ser mycket ljust på 
framtiden.  
 
 
 
 
 



Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 3 november 2022 14:49 
Till: fub.boras@gmail.com; Fritids- och folkhälsonämnden 

Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Riktat bidrag.pdf 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Riktat bidrag 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-03 14:49 
Ansökningsnr: 1207 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 600 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Syfte 

Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som 
har beslutats för ett speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell 
verksamhet i kommunen. Det kan ha olika syften, fördelas enligt olika 
kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan, 
medfinansiering, redovisning och uppföljning. 



Målgrupp 

Nämnden gör en bedömning rörande vilka föreningar som berörs av 
specifikt stöd för sin verksamhet. 

Villkor 

Nämnden beslutar om varje ärende för sig och är inte normgivande. 

Fördelningsmodell 

I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell. 

 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: FUB Borås 
Org.nr: 864500-6431 
Epost: fub.boras@gmail.com 

Besöksadress: Moldegatan 9 
Postnummer: 50432 
Telefon/Mobil: 0760176444 
Ort: Borås 
Ansökt av person: Liselotte Andersson 

 

 

 

Svar  

1.  Har ni laddat upp era senast gällande årliga handlingar?  

   Ja, jag har laddat upp dokumenten.  
 

2.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  
   Fil (bifogad) 

mailto:fub.boras@gmail.com


Riktat bidrag.pdf 
 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   600000  
 

 

 

 





 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Gabriel Bengtsson 
Handläggare 
033 353077 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2022-12-13 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2022-00176 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan om socialt riktat stöd till föreningsverksamhet 
i socialt utsatta områden 2023 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja samt avslå Socialt riktat stöd 
till föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2023 enligt nedanstående 
tabell. 
Föreningarna ska redovisa bidraget senast den 15 december 2023. 
 
Borås AIK   250 000 kr 

Borås Brottarklubb    15 000 kr 

Byttorps IF   120 000 kr 

Elfsborg Cricket    15 000 kr 

Föreningen Fightgym    27 000 kr 

Hässleholmens BK    80 000 kr 

IK Ymer     40 000 kr 

KFUM Borås Basket    12 736 kr 

Korskyrkan     20 000 kr 

Kronängs IF     80 000 kr 

Somali AIF     80 000 kr 

Totalt   739 736 kr 

 

Avslag 

Borås Fältrittklubb 

Borås HC 

RCCG New Covenant 

Sandhults SK 

Sammanfattning 
Fritids- och folkhälsonämnden har sedan 2003 gett möjligheten till föreningar 
som verkar i eller som vill starta verksamhet i de av välfärdsbokslutet 
definierade områdena som anses vara socialt utsatta. I samband med den stora 
flyktingströmmen under 2015 och 2016 beslutades att ge ett extra bidrag till 
speciellt utsatta föreningar.  



Borås Stad 
  Sida 

2(4) 
 

 

 
Totalt har 15 stycken föreningar ansökt om Socialt riktat stöd för 2023.  
4 stycken föreningar föreslås få avslag på sina ansökningar. 

Ärendet i sin helhet 
Nedan följer en kort beskrivning av föreningarnas ansökningar. 
 
Borås AIK (2021: 259 Bidragsberättigade medlemmar/1 707 Aktiviteter) 

Föreningen har höga kostnader för resor till och från matcher då man i princip 
aldrig kan få hjälp av föräldrar. Borås AIK arbetar även med uppsökande 
verksamhet i området genom bland annat sina ungdomssamordnare. 
 
Borås Brottarklubb (2021: 23 Bidragsberättigade medlemmar/38 Aktiviteter) 

Föreningen avser att genomföra en gemensam träningshelg med Fredrikstens 
Bryteklubb i Norge. För att möjliggöra resan för även medlemmar som 
kommer från familjer med knappa ekonomiska resurser önskar de stöd för att 
täcka kostnader för transport och mat för dessa deltagare. Fritids- och 
folkhälsonämnden beviljar täckning av dessa kostnader upp till 15 000 kr. 
 
Byttorps IF (2021: 407 Bidragsberättigade medlemmar/1 622 Aktiviteter) 

Föreningen vill fortsatt bedriva sommarverksamhet för barn och ungdomar i 
området samt mot stadsdelen Norrby. För att ge fler möjligheten att delta i den 
ordinarie verksamheten söker de även stöd för bland annat uteblivna 
träningsavgifter, resor och kostnader för samordnare. Fritids- och 
folkhälsonämnden beviljar stöd för i första hand sommarverksamheten. 
 
Elfsborgs Cricket (2022: 16 Bidragsberättigade medlemmar/x Aktiviteter) 

Deras ansökan avser enbart materialkostnader. Eftersom föreningen är 
nyetablerad är de i behov av utrustning. Fritids- och folkhälsonämnden beviljar 
stöd för material till barn och ungdomar. 
 
Föreningen Fightgym (2021: 61 Bidragsberättigade medlemmar/347 
Aktiviteter) 

Föreningen ansöker om reducerade träningsavgifter, utrustning och kostnader 
för träningsläger. Fritids- och folkhälsonämnden beviljar stöd för utrustning 
och kostnader i samband med träningsläger. 
 
Hässleholmens BK (2022: Ca 120 Bidragsberättigade medlemmar/74 
Aktiviteter) 

Ansöker om täckning av diverse kostnader i samband med start av seriespel för 
deras medlemmar. 

 
 



Borås Stad 
  Sida 
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IK Ymer (2021: 43 Bidragsberättigade medlemmar/Ca 300 Aktiviteter) 

En majoritet av föreningens ungdomar kommer från socialt utsatta områden i 
Borås. Då resor i samband med läger/tävlingar innebär en utmaning ansöker de 
om medel för att lösa problematik kring transporter genom inköp eller hyra av 
minibuss. Fritids- och folkhälsonämnden beviljar stöd för hyra av minibuss. 
 
KFUM Borås Basket ( 2021: 514 Bidragsberättigade medlemmar/2 042 
Aktiviteter) 

Då det saknas goda förvaringsmöjligheter i hallen ansöker föreningen om 
bidrag för att kunna ge deltagarna en personlig boll. 
 
Korskyrkan (2021: 127 Bidragsberättigade medlemmar/58 Aktiviteter) 

Föreningen ansöker om medel för diverse material samt möbler. 
 
Kronängs IF (2021: 502 Bidragsberättigade medlemmar/1 998 Aktiviteter) 

Föreningen arbetar fortsatt med insatser på stadsdelarna Göta och Kristineberg. 
Deras ansökan avser lönekostnader för ledare av verksamheten. 
 
Somali AIF (2021: 261 Bidragsberättigade medlemmar/839 Aktiviteter) 

Föreningen bedriver fortsatt idrottsverksamhet för barn och ungdomar på 
Norrby. De ansöker om medel för att kunna fortsätta och även utveckla sin 
verksamhet på stadsdelen med bland annat Basket. Exempel på kostnader är 
diverse avgifter, utrustning och resor. Fritids- och folkhälsonämnden beviljar 
stöd för följande, i ansökan, nämnda rubriker: Barn- och ungdomsverksamhet, 
Seriesystemet, Pojkar och flickor samt basket. 
 
Borås Fältrittklubb (2021:239 Bidragsberättigade medlemmar/1 206 
Aktiviteter) 

Ansökan enligt vårt tycke handlar om prova på-verksamhet, vilket vi upplever 
som tveksamt att det leder till fortsatt verksamhet i föreningen för deltagarna. 
 
Borås HC (2021: 246 Bidragsberättigade medlemmar/1 671 Aktiviteter) 

Med tanke på den stora beläggningen i ishallen finner vi det föga troligt att det 
finns utrymme för en utökning av verksamheten.  Fritids- och 
folkhälsonämnden ser även problem med tillgång till utrustning för prova på-
verksamhet. 
 
RCCG New Covenant (2020: 18 Bidragsberättigade medlemmar/79 
Aktiviteter) 

Nivån på ansökan upplever vi ej går inom ramen för Socialt riktad stöd. 
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Sandhults SK (2021:149 Bidragsberättigade medlemmar/ 304 Aktiviteter) 

Ansökan går ej inom ramen för Socialt riktat stöd. 
 

Beslutsunderlag 
1. Föreningarnas ansökningar 

Beslutet expedieras till 
1. Berörda föreningar 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 

 



Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 5 september 2022 08:09 
Till: kansli@borasridhus.se; Sara Eriksson; Fritids- och 

folkhälsonämnden Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Studiebesök på ridhuset.docx; Budget Studiebesök.docx 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-09-05 08:09 
Ansökningsnr: 1096 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 36 750 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 
resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 



att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Borås Fältrittklubb 
Org.nr: 864501-0896 
Epost: kansli@borasridhus.se 

Besöksadress: Varbergsvägen 65 
Postnummer: 50493 
Telefon/Mobil: 0767936046 
Ort: Borås 
Ansökt av person: Sara Eriksson 

 

 

 

mailto:kansli@borasridhus.se


Svar  

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
Studiebesök på ridhuset.docx 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  

   Fil (bifogad) 
Budget Studiebesök.docx 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   36750  
 

 

 

 



Studiebesök på Borås Fältrittklubb 
 
Ledare:  
Ida - Borås Fältrittklubb  
Eva - Borås Stad - fritidsledare på fritidsgården Ridhuset och samordnare på Mötesplats Kristineberg 
 
Ida och Eva planerar och leder ihop men har huvudansvar för olika saker.  
Ida ansvarar för: information om föreningen och ridskolan, aktiviteter i stallet och ridning 
Eva ansvarar för: kontakt med mötesplatserna, stötta Ida med aktiviteten i stallet, fika och aktiviteten 
på fritidsgården 
 
När?  
Tisdagar kl 15 – 16:30 
 
Upplägg:  

1. Välkommen till ridhuset, rundvandring, information om föreningen och ridskolan, ge ut 
infoblad 

2. Stall – lär känna några hästar, prata om hästbeteende, borsta hästarna, pyssla i stallet 
3. Eventuell ridning med 1 – 2 hästar 
4. Fika och aktivitet på fritidsgården (till exempel pyssel, käpphäst, utmaningar, mm) 

 
  
--Varje mötesplats får 3 tillfällen på rad.  
--Mötesplatsen ansvarar för att sätta ihop en grupp intresserade besökare. De väljer om det blir 
samma grupp som deltar på alla tre tillfällen, eller om det blir 3 olika grupper.  
--Upplägget anpassas efter gruppen som kommer 
--Mötesplatsen ansvarar för att ta gruppen till Ridhuset.  
--Max 6 besökare/gång (6 besökare och 1 personal från mötesplatsen) 
 
Deltagande mötesplatser: Kristineberg, Norrby, Hulta, Hässleholmen, Sjöbo och kanske Träffpunkt 
Simonsland 
 
 
Syfte:  
 
--Att minska tröskeln på grund av olika förutsättningar att komma ut till ridhuset och uppleva stallet 
och att vara med hästar.   
 
--Utveckla samarbetet mellan Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamheten och BFK 
 
--Främja att människor i olika åldrar och med olika bakgrund möts 
 
 
 
 
 
  
 



Studiebesök på Borås Fältrittklubb 
 
 
 
Budget: 
Transport:  
Bidrag till varje ”elev” 75 kr= totalt 450 kr/ gång 
Fika 100kr/ gång 
Ledararvode 500kr/ gång (aktiviteten är gratis för deltagaren!) 
 
Totalt 1050/ gång  
Totalt 20 gånger VT och 15 ggr HT 
 
TOT 36750kr  
 



Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 23 september 2022 14:45 
Till: info@borasgif.nu; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; FoF 

Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Socialt riktat bidrag Borås GIF.pdf 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-09-23 14:44 
Ansökningsnr: 1123 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 250 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 
resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 



att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Borås GIF 
Org.nr: 864500-1192 
Epost: info@borasgif.nu 

Besöksadress: Barnhemsgatan 71 
Postnummer: 50648 
Telefon/Mobil: 0768271010 
Ort: Borås 
Ansökt av person:   

 

 

mailto:info@borasgif.nu


Svar  

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
Socialt riktat bidrag Borås GIF.pdf 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  
    
3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   250000  
 

 

 

 













Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 15 oktober 2022 13:18 
Till: rccgnewcovenant@ymail.com; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 

FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: BARN Ö UNGDOMER KÖRER PROJEKT.docx; BARN Ö UNGDOMER 

KÖRER PROJEKT BILD.jpg; VERKSAMHETERBERÄTTELSE 2021.jpg; 
VERKSAMHETERBERÄTTELSE 2021 002.jpg 

 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-10-15 13:18 
Ansökningsnr: 1158 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 23 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  



Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 
resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 
att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: RCCG New Covenant 
Org.nr: 802453-9598 
Epost: rccgnewcovenant@ymail.com 

Besöksadress: Lidaholmsgatan 3 
Postnummer: 50338 
Telefon/Mobil: 0739920635 
Ort: Borås 

mailto:rccgnewcovenant@ymail.com


Ansökt av person: Samuel Oluware 
 

 

 

Svar  

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
BARN Ö UNGDOMER KÖRER PROJEKT.docx 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  

   

Fil (bifogad) 
BARN Ö UNGDOMER KÖRER PROJEKT BILD.jpg 
VERKSAMHETERBERÄTTELSE 2021.jpg 
VERKSAMHETERBERÄTTELSE 2021 002.jpg 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   23000  
 

 

 

 



 

Children and youth intercultural choristers (C.A.Y.I.C) Project  

(Barn och Ungdom Inter-kulturella Korister Projekt) 
 

1. Att undervisa barn mellan 6 och 21 år att skriva, sjunga, spela 
musikinstrument och fantastiska körister.  
 

2. Att söka, utveckla och främja talanger barn och unga sångare och  
 

Projektledare: 
1.  Peder Andersson 
2. Bolanle Ekaoye 
3. Jennifer Cruz. 

 
Material: 

1. Hall och studierum 
2. Alla musik- och studioinstrument  
3. Uniform för yttre prestanda instrumentalister för att bli 

fantastiska musiker. 
4. Logistik 

 

Budgetar: 

1. Studiohyra för 12 månader (3,500kr/mån)   42 000 

2. Studio och instrument    12 000 

3. Uniformer (500kr/student)     6 000 

4. Övrigt material      3 000 

5. Övrig kostnad      8 000 

Totalt       71 000 

 
 

Samuel Oluware 

 
…………………………………………………. 
            Projekt director  







Från: Borås Stad [mailto:fritid@boras.se]  
Skickat: den 26 oktober 2022 12:02 
Till: info@kronangsif.se; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium <FF.diarium@boras.se>; FoF Fritid 
<fritid@boras.se> 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
 
Inskic kad bidragsansökan Fö ljande ansökan är mottagen.  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart  

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd  

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

 

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-10-26 12:00 
Ansökningsnr: 1185 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 80 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 
resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 

mailto:fritid@boras.se
mailto:info@kronangsif.se
mailto:FF.diarium@boras.se
mailto:fritid@boras.se


att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

 

Föreningsnamn: Kronängs IF 
Org.nr: 864500-8205 
Epost: info@kronangsif.se 

Besöksadress: Schaktgatan 1 
Postnummer: 50441 
Telefon/Mobil: 0738100518 
Ort: Borås 
Ansökt av person: Mikael Johansson 

 

 

mailto:info@kronangsif.se


 

Svar  

 

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
Socialriktadbidrag Kronäng 221028.pdf 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  

   Fil (bifogad) 
Socialriktadbidrag Kronäng 221028.pdf 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  
   80000  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2023 

Styrelsen 

Kronängs IF 

2022-10-28 

Ansökan  för:                             
Socialt riktat bidrag 



Bakgrund 
 

Kronängs IF har sedan 2015 arbetat aktivt med att utveckla föreningen till en modern förening 
med en holistisk syn på alla medlemmar, aktiva som passiva; unga som gamla.  
Under 2016 och 2017 formulerade man detta arbete i en långsiktig vision i Programmet 
Kronängs IF 2.0 Full Potential. Programmet ger en tydlig målbild för vad Kronängs IF skall 
arbeta med för att utvecklas. 
Att man valt programformen i stället för projekt gör att man inte sätter en tidsgräns eller 
budget för när man är färdiga med visionen, vilken med alla sannolikhet kommer att revideras 
då varje framgång gör att Kronäng med Borås Stad kommer flytta fram målen ytterligare.  
Visionen har viktiga 4 hörnstenar som är samlade runt föreningen Kronäng och som fokuserar 
på:  

 
Fotbollen, kärnverksamheten som skall locka till sig ungdomar av alla åldrar 
Säker och trygg förening med tillägget socialt ansvar 
Livslångt idrottande, den åldersneutrala arenan och samarbete med andra idrotter 
Fotbollsfamiljen, samarbete med andra fotbollsföreningar med liknande värdegrund 
 

Kronängs IF engagemang och omfattande arbete Säker & Trygg förening med socialt ansvar 
kräver båda insatser utöver det vanliga och ekonomiska resurser. Föreningen har idag en bred 
verksamhet med fotboll för både dam och herr och en bred ungdomssektion samt Boulen för 
våra åldersrika. Det är av största vikt att denna grundplattform får sin näring och 
uppmärksamhet och resurser. En avvägning har bland annat gjorts i resursfördelning och det 
är Götavallens barn och ungdomar i vårt upptagningsområde men också Larskaggsgatan  

Viljan är stor inom Kronängs IF att fortsätta sträva mot att få barn ungdomar vuxna och 
behovet är stort inom vårt upptagningsområde och för staden Borås för den roll som Kronängs 
IF tagit på sig de senaste åren. För att inte behöva ta ett eller flera kliv tillbaka så behöver 
Kronäng en förstärkning av organisationen den som ni ser här   

 

 

Nuläge och milstolpar 

Problematiken att inte få barn och ungdomar från Göta och 

Larskaggsgatan som fortfarande har svårt att inte kunna aktivera sig o 

komma till en idrottsplats eller liknande 

men nuläget har blivit bättre sedan bland annat Kronängs IF haft aktiviteter 

 



 

Äskande av Socialt riktat bidrag 
 

Kronängs IF vill med ovanstående äska om ett socialt riktat bidrag om 80000kr för 2023  

Bidraget kommer i största hand gå till rekrytering av ett antal personer som skall ansvara för 
att leda och träna mesta delen fotboll för barn på området Göta och Larskaggsgatan plus att en 
ansvarig ledare kommer vara deras mentor o sammankallande 

 De ansvarsområden som dessa ledare kommer att ansvara för är: aktivera barn från på Göta 
vallen och Larskaggsgatan med bland annat fotboll eller rörelseaktiviteter men även att bli en 
bra medmänniska o förhoppningsvis även kunna spela uppe på Kronäng Arena  

Men det största målet är att barn med föräldrar träffas i en positiv miljö o inte komma med i 
grupper som skadegörelsevandalisering brott droger osv  

Det är därför Varför vi gör detta för att förhindra så att inte Göta och Larskaggsgatan blir ett 
utsatt område 

Vi Startar vecka 15 till vecka 27 måndag o torsdag, vecka 33 till 42 måndag o torsdag 
sammanlagt 23 veckor under året 2023 vi är även med på Kristinebergsdagen o Götadagen 

Att få barn o ungdomar komma in i en förening och aktivera sig som idag inte har någon 
möjlighet av olika saker att ta sig till en idrottsplats. 

Utveckla, leda och implementera nya ledare tillsammans med Kronängs ledare, personal 
och styrelse och som också får möjlighet hur en förening ser ut 

Även att i framtiden få i gång vuxna att träffas och aktivera sig med andra till exempel ” 

Gå Fotboll” men även bara träffas 

Tillsammans med RF Sisu idrottsutbildarna AB Bostäder Willhem och FoF utarbeta en 
tryggare stadsdel och barn ungdomar också komma i rörelse mer men även vuxna 

Om vi fortsätter lyckas får Kronängs IF roll i att skapa en Säkrare & Tryggare förening 
med socialt ansvar med stöttning av Borås Stad som omfattar detta arbete  

Vi har sett att vi haft mer än 20 till 30st antal barn /aktivitet på Göta men även 
Larskaggsgatan som kommer men även vuxna som frågar när detta börjar igen 

 
 

 



Kalkyl/Uträkning 
 

Lönekostnaden räknas på RF/SISU Idrottsutbildarnas lönesättning per timme  

2st personer / dag håller på med aktiviteter från kl 16:00 och dagen slutar kl 18:00 aktivitet på 

Götavallen och Larskaggsgatan + förberedelser 

En ansvarig person som har hand om dessa unga personer o är kontaktperson med Föräldrar 

  AB Bostäder o Borås Stad med mera med mera 

 Måndag o torsdag  

Timlön 120 kr/timme för 19 åriga Ungdomsledare  

Ansvarige ledare 160 kr / timme 

Arbetstid/tillfällen 2 timmar (16:00 – 18:00) 

Antal personer/vecka = 7st  

(en person kan ta en eller båda passen/ vecka) 

Antal veckor = 23st 

3st ledare på Götavallen och 3st ledare på Larskaggsgatan 

Uträkning 

120 kr x 2 timmar x 6st ledare = 1440 kr  

160 kr x 2 timmar = 320 kr (ansvarig ledare) 

1760 kr x 2st tillfällen/vecka x 23 veckor ca   81 000 kr 

 

Borås den 26 oktober 2022 

 

Mikael Johansson 

Föreningsadministratör 

Kronängs IF                                                      

 



Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 4 november 2022 13:27 
Till: kansli@borasaik.com; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 

FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Ansökan socialt riktat bidrag 2023.docx; Ansökan socialt riktat 

bidrag 2023.docx 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-04 13:27 
Ansökningsnr: 1211 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 406 895 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 



resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 
att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Borås AIK 
Org.nr: 864500-0863 
Epost: kansli@borasaik.com 

Besöksadress: Sjumilagatan 10 
Postnummer: 50742 
Telefon/Mobil: 0705103809 
Ort: Borås 
Ansökt av person: Magnus Johannesson 

 

 

 

mailto:kansli@borasaik.com


Svar  

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
Ansökan socialt riktat bidrag 2023.docx 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  

   Fil (bifogad) 
Ansökan socialt riktat bidrag 2023.docx 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   406895  
 

 

 

 



Borås Stad 
Fritid o folkhälsokontoret 
501 80 Borås     Borås 4 november 2022 
 
Ansökan socialt riktat bidrag 
 
Beskrivning av vår verksamhet med målsättningar och motiven för vår ansökan finns i vår skrivelse den 29 
januari 2002. Vi förutsätter inga förändringar i våra arbetsvillkor inför nästa år och vi känner samma starka 
behov av extra stöd för att vi skall kunna uppfylla vår målsättning att vara en viktig resurs för familjerna 
inom våra rekryteringsområden Hulta och Hässleholmen. 
 
Nedanstående kalkyl ligger till grund för vår ansökan. 
 
Resor till bortamatcher inom Västergötlands Fotbollsförbunds seriespel för 11-9-manna. 
 
Ett U-lag, ett juniorlag, ett P16-lag, ett P14-lag, två P13 kommer att delta i VFF:s seriespel för 11-
mannafotboll. 
Våra beräkningar är gjorda utifrån den seriesammansättning som gällde under säsongen 2022. 
 
Busshyra uppgår till 800: - per tillfälle och buss och kostnad för färdsträcka till 45: - per mil och buss. 
Ledare och föräldrar som hjälper till med bilskjuts ersätter vi med 15:-per mil. 
Två bussar behövs vid varje res tillfälle. Om vi får hjälp med bilskjuts behövs det fyra bilar varje gång. 
Vi köpte en minibuss under 2017 då vi räknar med att vi skall tjäna på detta rent ekonomiskt. 
 
Busshyra vid 45 tillfällen   72000: - 
Färdsträcka 498 mil   22410: - 
Egen buss     22410: - 
Avgår ersättning för egen bil   29880: - 
S: a merkostnad   86940: - 
 
12 år och yngre 
 
För åldersgrupperna 12 och yngre kommer vi att delta i VFF:s seriespel för 7-manna och Borås 
Ungdomsallians sammandrag för 5-mannalag. I dagsläget beräknar vi starta med fem 7-mannalag och tre 5-
mannalag. Utifrån 2022 års seriesammansättning beräknas nedanstående merkostnad. 
 
För 7-mannafotboll och 5-manna räknar vi med en buss per res tillfälle alt. två bilar. 
     
Egen buss 240 mil    10800: - 
Avgår ersättning egen bil                                                   3600: - 
S: a merkostnad      7200: - 
 
Futsal 
 
Vi deltar också i ett antal futsalserie  (U-lag herr, Jun lag, 2 st P16 och ett st P15, U-lag dam, 1 st F16  där vi 
gjort följande beräkningar 
Två bussar behövs vid varje res tillfälle alt. tre bilar. 
 
Egen buss    17955: - 
Busshyra vid 43 tillfällen   68800: - 
Färdsträcka 399 mil   17955: - 
Avgår ersättning för egen bil                          17955: - 
S: a merkostnad                          86755: -  
 
Då de olika evenemangen kommer att krocka kommer vi vara tvungna hyra ytterligare minibuss. 
Detta beräknar vi till en kostnad av c: a 25 000: - 
 
 
 
 



Sammanställning merkostnader Borås AIK 
 
VFF:s seriespel 11-manna                          86940: - 
VFF:s seriespel 7-manna      7200: - 
Futsal     86755: - 
Extra busshyra    25000: - 
Ungdomssamordnare   156000:- 
Föreningsutveckling     20000: - 
Integrationsprojekt futsal     25000:- 
 
    ----------- 
S: a    406895:- 
 
 
Ovanstående detaljerade beräkningar är avsedda att illustrera de totala merkostnaderna som vi drabbas av. 
  
Vi beräknar att våra merkostnader uppgår till omkring c:a 407000:- 
 
 
Borås AIK      
 
Redovisning och upplägg för det socialt riktat bidrag vi ansöker om och dess möjligheter ser vi som en 
nödvändighet i vår drift av Borås AIK. 
 
Föreningslivet och Fotboll/Futsal är medlet i våra projekt för att skapa delaktighet, meningsskapande och 
bygga upp möjligheter för individen att skapa goda förutsättningar för sitt välbefinnande och sin framtid. Vår 
förening och våra strukturer behöver inkluderas med målgruppen.  
 
Mottot för oss är att ” Målgivande pass skapar framtid” 
 
Det övergripande syftet är en jämlikare stadsdel där våra barn/ungdomar känner tilltro till sig själva, sina 
möjligheter och till samhället och medmänniskor i stort. Genom att möta målgruppens önskan som har 
uttryckts i att ”få vara med, att det också är för oss” har fått oss att inse att vi måste hitta nya former om vi 
ska kunna bidra till ökat välbefinnande och framtidstro hos våra barn och unga. 
Att bryta segregationen på många plan, även den i barnen och ungdomarnas drömmar o visioner är centralt.  
Målet tillika medel och metod, är att bygga upp en långsiktig verksamhet (Futsal) ur barnen och ungdomars 
perspektiv, inte en ”projekthappening”. Genom detta kan vi konkret jobba med värdegrund, attityd, tolerans 
och förståelse med ungdomarna men också deras språkutveckling.  
 
Vårt övergripande mål är att nå de barn och ungdomar, och indirekt deras vårdnadshavare, som idag inte 
söker sig, eller finner idrottsrörelsen vara något intressant alternativ för dem. För att lyckas med det måste 
våra presenterade mål i projektet nås. 
För att kunna tillgodose barn och ungdomar, med tonvikt på flickornas rättigheter i tanke och handling kring 
inkludering behöver de, tillsammans med sina vårdnadshavare, själva aktivt får vara med i uppbyggandet av 
det samma. Delaktighet minskar avstånd och klyftor och minskade klyftor främjar trygghet.  

Samförstånd och samexistens med målgruppens föräldrar/vårdnadshavare och vår förening måste utvecklas 
om vi skall kunna bidra med det projekten presenterar. 
 
Vår primära målgrupp är barn/ungdomar 7–12 och 13–17 år. 
 
 

 

 

 

 



 

På vilket sätt vill vi jobba vidare i vår organisation! 

I första hand i samma grad, att inte tappa fart, kompetens och lust. Att kunna fortsätta med det arbete som 
pågår för att aktivera de barn och ungdomar i närområdet som inte hittar kreativa och konstruktiva 
sysselsättningar för ett gott och utvecklande liv där också resor är en viktig del i vår verksamhet.  
Att också kunna jobba vidare med att ta tillvara och sprida de erfarenheter och lärdomar vi gjort och gör i 
arbetet för och med våra ungdomar till övriga föreningar och myndigheter som arbetar med att bryta 
utanförskap genom att ge bättre förutsättningar för ungas fritidsverksamhet.  
Att fortsätta bygga upp arenor med och för ungdomar där de aktiveras och ges möjlighet att tränas i eget 
ansvar, delaktighet och demokrati. Att bryta utanförskapet och visa på metoder där de unga är med och 
skapar sin egen framtid som gör att det sociala arvet bryts.  
Vi ser med tillförsikt på kommande möjligheter att jobba vidare genom de förhoppningar 
budgetpropositionen inger med socialt riktat bidrag. 
 
Om bidraget ej kommer till stånd ser vi tungt på framtiden och Borås AIK:s existens och överlevnad. 
 
Vi hoppas på ett positiv svar på vår ansökan! 
 
 
 
 
 

Borås 2022-11-04 
 
_____________________ 

                        Ingemar Bergstrand  
ordförande 

 



Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 11 november 2022 11:54 
Till: info@borasbasket.se; Magnus Ericsson; Fritids- och folkhälsonämnden 

Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Ansökan Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet.pdf; Ansökan 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet_kostnaskalkyl.xlsx 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-11 11:54 
Ansökningsnr: 1230 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 12 736 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 



resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 
att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: KFUM Borås Basket 
Org.nr: 864500-9856 
Epost: info@borasbasket.se 

Besöksadress: Bockasjögatan 2 
Postnummer: 50430 
Telefon/Mobil: 0707730069 
Ort: Borås 
Ansökt av person: Magnus Ericsson 

 

 

 

mailto:info@borasbasket.se


Svar  

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
Ansökan Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet.pdf 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  

   Fil (bifogad) 
Ansökan Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet_kostnaskalkyl.xlsx 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   12736  
 

 

 

 



ANSÖKAN
Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet

Kostnadskalkyl

Antal spelare Antal bollar Styckpris Totalt
Födda 2016 30 30 159,20 kr   4 776,00 kr     
Födda 2014 50 50 159,20 kr   7 960,00 kr     

Summa: 12 736,00 kr  





Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 13 november 2022 17:46 
Till: borasfightgym@gmail.com; William Schafferer; Fritids- och 

folkhälsonämnden Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Fightgym socialt riktat stöd.docx; Fightgym socialt riktat stöd 

kostnadsberäkning.docx 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-13 17:46 
Ansökningsnr: 1234 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 117 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 



resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 
att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Föreningen Fightgym Borås 
Org.nr: 802455-2351 
Epost: borasfightgym@gmail.com 

Besöksadress: Bockasjögatan 2 
Postnummer: 50430 
Telefon/Mobil: 0760356849 
Ort: Borås 
Ansökt av person: William Schafferer 

 

 

 

mailto:borasfightgym@gmail.com


Svar  

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
Fightgym socialt riktat stöd.docx 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  

   Fil (bifogad) 
Fightgym socialt riktat stöd kostnadsberäkning.docx 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   117000  
 

 

 

 



Kostnadsberäkning 
Föreningen Fightgym Borås  
Org.nr: 802455-2351 
Thaiboxning 
 
 

Reducering av Träningsavgift 
Nuvarande träningsavgift är 2.800 kr per år. Reducering för personer från utsatta områden 
är 1.800 kr per år. 
 
1.800 kr x 50 pers = 90.000 kr 
  Totalt: 90.000 kr 

 
 

Utrustning 
Handskar (25 st) 25 st x 500 kr = 12.500 12.500 
  Totalt: 12.500 kr 

 
 

Träningsläger ca 15 ungdomar till Varberg 
Transport (hyra av två 
minibussar) 

 6.000 

Bränsle 25 kr x 50 mil = 1.250 1.250 
Kost 15 pers x 150 kr = 2.250 2.250 
Lägeravgift  5.000 
  Totalt: 14.500 kr 

 
 

Totalt ansökningsbelopp 
Reducering av träningsavgift 
Utrustning 
Träningsläger 

90.000 kr + 12.500 kr + 14.500 kr = 117.000 kr 

  Totalt: 117.000 kr 
 
 
 
 



Ansökan Socialt riktat stöd 
Föreningen Fightgym Borås  
Org.nr: 802455-2351 
Thaiboxning 
 

Målsättning, motiv och kostnader 
Målet för vår verksamhet 2023 är att ha minst 50 ungdomar från de utsatta områdena i 
Borås. Idag har vi ca 25 ungdomar från dessa områden och vår målsättning är att fördubbla 
dem till nästa år. Vi vill utöka vår verksamhet genom att erbjuda fler träningstillfällen för att 
få plats med fler ungdomar. 
 
Oavsett vad man har för ekonomiska förutsättningar vill vi att alla ska ha möjlighet att kunna 
delta i den idrottsliga verksamheten. Vi vet att vårdnadshavare i dessa områden ofta har det 
svårt ekonomiskt och behöver hjälp med kostnader. Därav vill vi kunna erbjuda dem en 
reducerad träningsavgift. 
 
Vi vet att det är viktigt för ungdomar att känna en tillhörighet. Många ungdomar i dessa 
områden hamnar lätt i kriminalitet och i destruktiva levnadsmönster. Att tillhöra en förening 
bidrar bland annat till en meningsfull sysselsättning på fritiden. Att träna kampsport i vår 
klubb kommer lära ungdomarna socialt samspel, respekt, disciplin och förhoppningsvis leda 
till att de gör mer positiva val i framtiden och känner sig mer delaktiga i samhället i stort.  
 
För att ungdomarna inte ska behöva stå för kostnaden för utrustning själva söker vi bidrag 
för att kunna köpa in boxningshandskar. Dessa ska vara lånehandskar som ungdomarna kan 
använda under träning. 
 
För att ungdomarna ska få något roligt att se fram emot planerar vi att ta med dem till ett 
träningsläger i Varberg. Varberg är känt för sin ungdomsverksamhet i Thaiboxning och det 
kan vara positivt för våra ungdomar att få se hur andra klubbar bedriver sin verksamhet. Vi 
vill också att de ska få lära sig samspela med andra och hur man uppför sig på ett 
representativt sätt. 
 
Därför söker vi bidrag för: 

• Reducering av träningsavgift 
• Utrustning 
• Träningsläger  

 
Se bifogad kostnadsberäkning för förtydligande. 
 
 
 



Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 13 november 2022 19:57 
Till: info@sandhultssk.se; Adam Gilborne; Fritids- och folkhälsonämnden 

Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Ansökan SSK (1).pdf; Ansökan SSK (1).pdf 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-13 19:43 
Ansökningsnr: 1235 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 33 750 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 
resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 



att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Sandhults SK 
Org.nr: 864500-4733 
Epost: info@sandhultssk.se 

Besöksadress: Thåängen 1 
Postnummer: 50491 
Telefon/Mobil: 0705638132 
Ort: Sandhult 
Ansökt av person: Adam Gilborne 

 

 

 

mailto:info@sandhultssk.se


Svar  

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
Ansökan SSK (1).pdf 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  

   Fil (bifogad) 
Ansökan SSK (1).pdf 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   33750  
 

 

 

 



Ansökan till Fritids & Folkhälsonämnden - Bidrag för utsatt område

Att vara ett utsatt område kan innebära ganska många olika saker, i vårt fall handlar det om att 
bedriva föreningsverksamhet på landsbygden där antalet medlemmar är få, avstånden stora och 
där man mer än någonsin vill hålla igång en ungdomsverksamhet för att ge alla barn och ungdo-
mar en möjlighet till rörelse i vardagen. 

Hittills har vi lyckats bedriva vår fotbollsverksamhet för barnen året runt med hjälp av engagerade 
barn och vuxna. Som tillsammans hjälps åt att handploga skolans lilla 5-manna konstgräsplan för 
att kunna ha vinterträningar.  Men ju äldre barnen blir desto svårare är det att behålla dem i klub-
ben; många söker sig till större klubbar med bättre möjligheter till träning året om. Vi har i nuläget 
svårt att konkurrera med klubbar som har tillgång till plogade konstgräsplaner och Rydahallen och 
är rädda att tappa �er spelare än vad vi redan gjort. Något som i förlängningen kommer drabba 
även de yngre spelarna och vår övriga verksamhet.

Vi söker härmed bidrag för att kunna ha möjligheten till fotbollsträning året runt. Från mars till 
oktober har vi vår älskade Thåängen, men resterande månader förläggs våra träningar till största 
delen i lilla Erikslundshallen eftersom det är vad klubben i nuläget har råd mer. För ett lag som 
spelar 9-mannafotboll och som drömmer om att så småningom kunna spela 11-mannamatcher 
tillsammans fungerar det inte.

Träning på plogad plan (som vi kan dela mellan två av våra lag) skulle kosta 675kr per tillfälle. Totalt 
handlar det om 25 eller 50 träningstillfällen beroende på om vi tränar en eller två gånger per vecka. 
Vårt mål är att ha två träningar varje vecka men om vi i alla fall kan garantera våra barn och ungdo-
mar ett träningstillfälle i veckan oavsett väder så vore det guld värt. 

Vi håller tummarna att det �nns möjlighet att få detta bidrag för att kunna fortsätta bedriva vår 
fotbollsverksamhet även under årets kalla månader.

Varma hälsningar

Sandhults Sportklubb
Thåängen
504 91 Sandhult

Tel 033-24 04 80
info@sandhultssk.se

sandhultssk.se
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Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 13 november 2022 21:28 
Till: hallberg.th@gmail.com; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; FoF 

Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Ansökan Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet.docx; 

Kostnadsberäkning socialt riktat stöd.docx 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-13 21:27 
Ansökningsnr: 1237 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 70 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 



resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 
att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Korskyrkan i Borås 
Org.nr: 864500-6076 
Epost: hallberg.th@gmail.com 

Besöksadress: Bohusgatan 2 
Postnummer: 50435 
Telefon/Mobil: 0768669439 
Ort: Borås 
Ansökt av person: Thomas Hallberg 

 

 

 

mailto:hallberg.th@gmail.com


Svar  

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
Ansökan Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet.docx 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  

   Fil (bifogad) 
Kostnadsberäkning socialt riktat stöd.docx 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   70000  
 

 

 

 



 
 

     2022-11-13 

Ansökan om Socialt riktat stöd till 
ungdomsverksamhet. 
 

 

Korskyrkan Borås ansöker om Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet för inköp av 
material och utrustning till barn- och ungdomsverksamhet som planeras bedrivas i Gula 
Huset, Bohusgatan 3. 

Korskyrkan har efter att förvärvat Bohusgatan 3 under två års tid renoverat hela byggnaden 
för att anpassa lokalen till ett ”allaktivitetshus”. Renoveringen har finansierats av gåvor från 
föreningsmedlemmar och ett anläggningslån av Borås Stad. Från januari 2023 är nu huset 
färdigt för att fyllas med verksamhet. 

Byggnaden består av 3 plan där våning 3 är skapat för barn- och ungdomsverksamhet. Här 
planeras kyrkans barn och ungdomsverksamhet ha sina samlingar men också ny verksamhet 
för att möta barn och ungas behov i stadsdelen Norrby som ses som ett socialt utsatt 
område. Här vill vi skapa en mötesplats där alla kan känna sig välkomna och betydelsefulla, 
över kultur- och åldersgränser. 

Då lokalerna är helt nya, renoverade och fina så behöver vi också komplettera med visst 
material och möbler som är lämplig för barn- och ungdomsverksamhet och ger förutsättning 
för att starta framtida verksamheter varför vi ansöker om Socialt riktat stöd. 

 

 

 

 

 

Thomas Hallberg 

Korskyrkan 

0768-669439 

 

 



 
 

     2022-11-13 

Kostnadsberäkning till ansökan om Socialt riktat 
stöd till ungdomsverksamhet. 
 

 

Följande materialinköp söker vi bidrag för: 

Pingisbord (hopfällbart på hjul) ca 7500 kr 

Airhockybord (hopfällbart)  ca 6000kr 

Projektor   ca 7000kr 

Projektorduk elektrisk  ca 5000kr 

Scenbelysning  ca 8000kr 

Möbler, Sittgrupper m bord ca 36500 kr 

 

Totalt ansökt belopp  70.000 Kr 

 

 

 

 

Thomas Hallberg 

Korskyrkan 

0768-669439 

 

 



Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 14 november 2022 21:47 
Till: hassleholmenbk@gmail.com; Joakim Raisi; Fritids- och 

folkhälsonämnden Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Socialt riktat stöd Hässleholmen BK.pdf; Kalkyl Fotboll Hässleholmen 

BK.pdf 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-14 21:47 
Ansökningsnr: 1242 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 250 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 



resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 
att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Hässleholmen Bollklubb 
Org.nr: 802533-4486 
Epost: hassleholmenbk@gmail.com 

Besöksadress: Marklandsgatan 3 
Postnummer: 50745 
Telefon/Mobil: 0764169276 
Ort: Borås 
Ansökt av person: Joakim Raisi 

 

 

 

mailto:hassleholmenbk@gmail.com


Svar  

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
Socialt riktat stöd Hässleholmen BK.pdf 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  

   Fil (bifogad) 
Kalkyl Fotboll Hässleholmen BK.pdf 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   250000  
 

 

 

 



Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 

Hässleholmen Bollklubb 

Mål/syfte 
Målet med projektet är att bygga en grund och en stabil stomme som föreningen kan växa 
vidare utifrån. Under 2023 vill vi starta två pojklag P10 & P12 samt ett flicklag F10 på 
Hässleholmen. Vi vill främja idrott bland ungdomar, då det har varit en stadig nedgång de 
senaste åren. Föreningen ska bli en kraft som gör skillnad på området, och som gör att 
idrotten åter börjar växa lokalt. Vi vill att föreningens verksamhet ska bidra till att 
ungdomarna i området får bättre tillgång i sin egen närmiljö till meningsfulla sysselsättningar 
och att det i sin tur kan bidra till att minska brottslighet och utanförskap här.  
 
Vilka motiv som finns till varför ni ska erhålla bidrag? 
Vi som för några år sedan startade och driver Hässleholmen Bollklubb har själva har vuxit 
upp på området. Vi vet vad som behövs för att lyfta området, eftersom vi själva har gjort den 
resan. 
 
Just nu är all kontakt med barnen enbart på en personlig nivå vilket inte är hållbart för den 
stora långsiktiga utmaningen för föreningen. Behoven är betydligt större än nuvarande 
resurser. Vi vill att föreningen ska vara en stabil och trygg mötespunkt för ungdomarna i 
deras utveckling. Den nuvarande situationen är inte hållbar då den bara tillåter spontana 
aktiviteter med ungdomarna. Vi vill vara en förening som förgyller deras tillvaro 7 dagar i 
veckan.  
 
Flicklag är något som saknas på området och intresset är oerhört stort. Vi gjorde en 
intresseundersökning för flickor på Bodaskolan för att se hur stort behovet för ett lag är, och 
ungefär 20 flickor anmälde sig. 
 
Ett ekonomiskt stöd kommer tillåta oss att etablera tre lag på området. Vi kommer dessutom 
att fortsätta våra spontanaktiviteter där vi bland annat har två timmar varje lördag enbart för 
flickor att spela fotboll på. 
  
Vilka extra kostnader föreningar har som bidraget ska täcka. 
De flesta familjer i området har inte råd att betala fullt ut för sina barns fotobollsaktiviteter. 
Föreningen har därför extra kostnader för att subventionera turneringar /läger, 
träningsavgifter och personlig utrustning som kläder och skor.  
Föreningen måste dessutom täcka alla kostnader för resor då föräldrarna ofta saknar 
transportmedel/ej har körkort. 
 

Hässleholmen BK ansöker om ett bidrag på 250 100 SEK 

För Hässleholmen BK   

Joakim Raisi 
Sportchef                

 
 

 



Kategori

Minibuss

Domare

Kansliavgift

Anmälningsavgift

Licenskostnad

Medlemsavigt SVFF

Regga spelare

Material/utrustning

Plantider

Tunering

F10//P10/P12

Reg spelare

Domare

Material/utrustning

Resor

Plantider

Tuneringar/läger

Totalt



Kategori Kostnad

Minibuss 2 500 kr Per tillfälle

Domare 300 kr Per match

Kansliavgift 3 700 kr En gång

Anmälningsavgift 2 400 kr En gång

Licenskostnad 2 500 kr En gång

Medlemsavigt SVFF 500 kr En gång

Regga spelare 400 kr Per spelare

Material/utrustning 30 000 kr Per lag

Plantider 100 kr Per tillfälle

Tunering 10 000 kr Per lag

F10//P10/P12

Administrativa avgifter 9 100 kr

Reg spelare 24 000 kr

Domare 12 000 kr

Material/utrustning 90 000 kr

Resor 75 000 kr

Plantider 10 000 kr

Tuneringar/läger 30 000 kr

Totalt 250 100 kr



Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 14 november 2022 22:36 
Till: elfsborgeck@gmail.com; Muhktar Ahmad Rasekh; Fritids- och 

folkhälsonämnden Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Ansökan om Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet.docx; 

Kostnadförslag.xlsx 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-14 22:36 
Ansökningsnr: 1243 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 40 929 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 



resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 
att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Elfsborg Cricket 
Org.nr: 802540-0881 
Epost: elfsborgeck@gmail.com 

Besöksadress: c/o Trallinggatan 2 
Postnummer: 50750 
Telefon/Mobil: 0762214949 
Ort: Borås 
Ansökt av person: Muhktar Ahmad Rasekh 

 

 

 

mailto:elfsborgeck@gmail.com


Svar  

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
Ansökan om Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet.docx 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  

   Fil (bifogad) 
Kostnadförslag.xlsx 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   40929  
 

 

 

 



2022.11.12 Elfsborg Cricket Klubb Ansöka om Stöd 

Ansökan om Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 

Varför ska Elfsborg Cricket Klubb få Socialt riktat stöd? 
Vi är en förening som har säte i ett område lättare sagt i en stadsdel som är 
vacker och social pga många kulturer och är mångkulturellt. 
Det finns familjer med barn som har hunnit integrera sig och kommit in i 
samhället och det finns familjer med barn som fortfarande behöver hjälp. 

Förening finns i ett område vars familjer vädjar om hjälp att deras barn inte 
hamnar i utanförskapet och sen hamna i gäng kretsar. 

Föreningen finns i ett område som är en av de utsatta område där det finns få 
föreningar som kämpar och brinner för barn och ungdomar att de inte ska 
hamna i fel kretsar och miljöer och det finns väldig få föreningar som kämpar 
att ge de möjlighet och ge de tryggt liv och ljusare framtid genom idrott. 

Idrott är en av de verktyg som kan ge chans till barn och ungdomar att skyddas 
från gäng miljöer, kriminalitet, mobbning, segregation och utanförskapet.  
Cricket är en av de idrott där man ger chanse och möjlighet att tycka att sport 
är rolig och få barn och ungdomar att tycka att röra på sig är roligt.  
Och den är en av de aktivitet som handlar om mycket att samarbeta vilket 
skyddar barn från mobbning. 
Men vi kan inte klara det utan stöd utan ekonomiskt bidrag. 

Vi är en av de som mest är berättigad till socialt riktat stöd för vi finns mitt i en 
utsatt område alltså Hulta (Borås) och vårt mål är att ge de möjlighet att träna 
ett nytt sport där man rör sig mycket och samarbetar mycket och på så sätt 
kunna rädda många barn och ungdomar från mobbning, utanförskapet, 
kriminalitet, segregation.  

Men vi kan inte klara nå våra mål utan stöd och det ekonomiska stödet vi får 
går till: 

• Utrusning och material så som benskydd, klubba, hjälm,handskar mm 
• Resor till träningsmatcher 
• utbildningar 

Elfsborg Cricket klubb 



kostnat beräkning för utrusning
Utrusning Pris Antal Summa
Klubba/Bat 2499 6 14994
Benskydd 549 4 2196
Handskar 678 4 2712
Armbåge skydd 149 8 1192
Hjälm 1299 4 5196
Lår skydd 469 4 1876
privatdel skydd 209 10 2090
Målvakt 2804 2 5608
Bollar 139 12 1668
Mål 699 2 1398
första hjälpen 499 1 499
Frakt ungefär 1 1500
Totalt 40929



Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 15 november 2022 08:57 
Till: info@ikymer.se; Carina Lindberg; Fritids- och folkhälsonämnden 

Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: IK-Ymer-boxning-ansökan-socialt-stöd.docx; IK-Ymer-boxning-ansökan-

socialt-stöd.docx 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-15 08:57 
Ansökningsnr: 1245 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 150 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 



resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 
att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: IK Ymer 
Org.nr: 864500-3024 
Epost: info@ikymer.se 

Besöksadress: Ymergården, Jutabo 
Postnummer: 50790 
Telefon/Mobil: 0703227080 
Ort: Brämhult 
Ansökt av person: Carina Lindberg 

 

 

 

mailto:info@ikymer.se


Svar  

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
IK-Ymer-boxning-ansökan-socialt-stöd.docx 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  

   Fil (bifogad) 
IK-Ymer-boxning-ansökan-socialt-stöd.docx 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   150000  
 

 

 

 



IK Ymer  
Boxning Borås   

 
 
 
  

   
  

 
 
 
IK Ymer boxning 
Bockasjögatan 2 
504 30  BORÅS 
 ikymerboxning@gma
il.com  

Mottagare: 

Borås stad 

Fritids-och folkhälsonämnden 

 

Ansökan socialt stöd ungdomsverksamhet 

Ungdomar är kärnan i IK Ymer boxnings verksamhet sedan många år tillbaka. Här tränar alla 
sida vid sida, oavsett vem du är. Allas lika värde är en grundstomme som genomsyrar all vår 
verksamhet, vilket värderas högt av våra cirka 150 medlemmar som är allt från nio-åringar till 
80-åringar.  

Förutom att lära sig grunderna i boxning handlar vår verksamhet mycket om respekt och 
förståelse för din motståndare, såväl i ringen som utanför. “Vi slåss inte mot varandra, vi boxas 
med varandra”, brukar vår matchtränare Hichem Aouali uttrycka det. 

Intresset för att boxas med oss i IK Ymer har länge varit stort bland barn och ungdomar. I vår 
diplomgrupp välkomnar vi barn från nio års ålder och våra träningar är ofta fyllda till brädden. 
Så många som 30 barn kan vara med på en träning.  

Att tävla är inget måste för att träna med oss. Vi jobbar dock hårt för att alla barn och 
ungdomar som vill tävla och gå matcher ska få möjligheten att göra det. Då många av våra 
barn och ungdomar kommer från socioekonomiskt utsatta grupper saknas ofta såväl praktiska 
som ekonomiska möjligheter till att tävla i boxning. Därför har klubben historiskt alltid varit 
mån om att stå för alla ekonomiska kostnader kopplat till tävlingar och läger. Som exempel 
bekostar klubben inte bara  tävlingslicens och matchavgifter, vi står även för kost och logi i 
samband med tävlingar. Vi vet att alla barn inte har råd att köpa mat när vi är ute på matcher 
och turneringar så det bekostar klubben. 

Vi ser även till ordna med transport till alla läger och matcher. Våra eldsjälar till tränare ser till 
att både hämta och lämna barnen så att de inte behöver åka buss ensamma sent på kvällen 
som exempel.  

I flera års tid har vi hyrt minibussar för att få ihop den här logistiken. Vi ser nu att det kommer 
bli både mer ekonomiskt och praktiskt med en egen minibuss och avser därför att köpa en 
egen minibuss för vår verksamhet.  

mailto:ikymerboxning@gmail.com
mailto:ikymerboxning@gmail.com


IK Ymer  
Boxning Borås   

 
 
 
  

   
  

 
 
 
IK Ymer boxning 
Bockasjögatan 2 
504 30  BORÅS 
 ikymerboxning@gma
il.com  

Vi har hittat en samarbetspartner som kan hjälpa oss med service, Mekonomen i Svaneholm. 
Tanken är att klubben ska stå som ägare, om det mot förmodan inte är juridiskt möjligt har vi 
flera personer i styrelsen som kan stå som ägare.  

Därför ansöker vi om medel för att få köpa en minibuss till vår verksamhet som kommer att 
användas flitigt för att fortsätta kunna låta våra barn och unga få komma ut att både och tävla 
och träna boxning, oavsett vilka ekonomiska eller praktiska möjligheter de har.  

Kostnaden som vi ansöker om, 150 000 kronor, avser att täcka kostnaden för inköp av buss 
samt försäkring, service och bränslekostnader första året. 

Om vi inte kan få stöd för att köpa en buss önskar vi få ekonomiskt stöd på 123 750 kronor för 
att fortsätta hyra buss för att tävla. Nackdelen med att hyra är att det inte alltid finns lediga 
bussar att hyra till en rimlig kostnad och det kräver också desto mer av våra tränare i tid som 
måste hämta och lämna bussen på hyrfirman. Det kan i värsta fall ibland innebära att vi inte 
kan komma iväg på tävlingar och läger och i slutändan är det ungdomarna som blir lidande. 

Räkneexempel kostnader hyra av buss 

Ska vi tävla någonstans en lördag behöver vi hämta bussen på fredagen och returnera på 
söndagen då hela lördagen går åt till tävling och logistik. Oftast tävlar vi i Västergötland, men 
avstånden är stora plus att vi hämtar och lämnar barnen på olika platser i Borås. 

Beroende på tillgång till buss och hyrfirma kostar det i snitt 3 500 kronor att hyra en buss plus 
2 000 kronor i bränsle, totalt 5 500 kronor.  

Säsongen löper från september till maj och vi åker iväg två till tre helger per månad, i 
genomsnitt 2,5 gånger/månad.  

Det landar på 123 750 kronor för en säsong. Har vi en egen buss sparar vi nästan 80 000 kronor 
på en säsong jämfört med att hyra. Förutom ekonomin säkerställer det också möjligheten att 
vi kommer iväg på tävlingar och läger, utan att vara beroende av tillgången på hyrbussar.  

 Kostnad hyra av buss Bränsle Totalt: 

Fredag - söndag 3 500 kronor 2000 kronor 5 500  kronor 

22,5 tillfällen/säsong 78 750 kronor 45 000 kronor 123 750 kronor 

 

mailto:ikymerboxning@gmail.com
mailto:ikymerboxning@gmail.com


IK Ymer  
Boxning Borås   

 
 
 
  

   
  

 
 
 
IK Ymer boxning 
Bockasjögatan 2 
504 30  BORÅS 
 ikymerboxning@gma
il.com  

 

Målsättningen med ansökan är att fortsätta kunna hjälpa våra unga medlemmar att tävla i 
boxning. Det ska inte spela någon roll vilka ekonomiska eller praktiska möjligheter som deras 
vårdnadshavare har.  

Motivet är att vi länge har tagit ett stort ekonomiskt ansvar genom att stå för många kostnader 
och transporter som många andra föreningar inte gör som exempel. Pandemin har tagit hårt 
på vår ekonomi, men vi vill inte dra in på möjligheten att våra ungdomar ska tävla. Då kan 
sporten dö på sikt, men framförallt försvinner mycket hopp och glädje för våra unga boxare. 

Extra kostnaderna består av hyra av buss och bränsle och det vill vi skära ner på genom att 
köpa en egen buss. Vi säkerställer också möjligheten till att åka på fler tävlingar spontant då vi 
inte behöver leta efter hyrbuss. 

 

Önskar ni mer underlag, tveka inte att höra av er. 

 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen och tränarna i  IK Ymer boxning 

Rangbar Aam 

Joakim Rokka, kontaktperson 070-146 42 04. 

Tage Isaksson 

Ann-Charlotte Philipsson 

Hichem Aouali 

Samir Aouali 

Jakob Dahlberg 

Kenneth Johansson 

Brita Forsman 

mailto:ikymerboxning@gmail.com
mailto:ikymerboxning@gmail.com


IK Ymer  
Boxning Borås   

 
 
 
  

   
  

 
 
 
IK Ymer boxning 
Bockasjögatan 2 
504 30  BORÅS 
 ikymerboxning@gma
il.com  

Anna Sjödin 

 

 

mailto:ikymerboxning@gmail.com
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IK Ymer  
Boxning Borås   

 
 
 
  

   
  

 
 
 
IK Ymer boxning 
Bockasjögatan 2 
504 30  BORÅS 
 ikymerboxning@gma
il.com  

Mottagare: 

Borås stad 

Fritids-och folkhälsonämnden 

 

Ansökan socialt stöd ungdomsverksamhet 

Ungdomar är kärnan i IK Ymer boxnings verksamhet sedan många år tillbaka. Här tränar alla 
sida vid sida, oavsett vem du är. Allas lika värde är en grundstomme som genomsyrar all vår 
verksamhet, vilket värderas högt av våra cirka 150 medlemmar som är allt från nio-åringar till 
80-åringar.  

Förutom att lära sig grunderna i boxning handlar vår verksamhet mycket om respekt och 
förståelse för din motståndare, såväl i ringen som utanför. “Vi slåss inte mot varandra, vi boxas 
med varandra”, brukar vår matchtränare Hichem Aouali uttrycka det. 

Intresset för att boxas med oss i IK Ymer har länge varit stort bland barn och ungdomar. I vår 
diplomgrupp välkomnar vi barn från nio års ålder och våra träningar är ofta fyllda till brädden. 
Så många som 30 barn kan vara med på en träning.  

Att tävla är inget måste för att träna med oss. Vi jobbar dock hårt för att alla barn och 
ungdomar som vill tävla och gå matcher ska få möjligheten att göra det. Då många av våra 
barn och ungdomar kommer från socioekonomiskt utsatta grupper saknas ofta såväl praktiska 
som ekonomiska möjligheter till att tävla i boxning. Därför har klubben historiskt alltid varit 
mån om att stå för alla ekonomiska kostnader kopplat till tävlingar och läger. Som exempel 
bekostar klubben inte bara  tävlingslicens och matchavgifter, vi står även för kost och logi i 
samband med tävlingar. Vi vet att alla barn inte har råd att köpa mat när vi är ute på matcher 
och turneringar så det bekostar klubben. 

Vi ser även till ordna med transport till alla läger och matcher. Våra eldsjälar till tränare ser till 
att både hämta och lämna barnen så att de inte behöver åka buss ensamma sent på kvällen 
som exempel.  

I flera års tid har vi hyrt minibussar för att få ihop den här logistiken. Vi ser nu att det kommer 
bli både mer ekonomiskt och praktiskt med en egen minibuss och avser därför att köpa en 
egen minibuss för vår verksamhet.  

mailto:ikymerboxning@gmail.com
mailto:ikymerboxning@gmail.com


IK Ymer  
Boxning Borås   

 
 
 
  

   
  

 
 
 
IK Ymer boxning 
Bockasjögatan 2 
504 30  BORÅS 
 ikymerboxning@gma
il.com  

Vi har hittat en samarbetspartner som kan hjälpa oss med service, Mekonomen i Svaneholm. 
Tanken är att klubben ska stå som ägare, om det mot förmodan inte är juridiskt möjligt har vi 
flera personer i styrelsen som kan stå som ägare.  

Därför ansöker vi om medel för att få köpa en minibuss till vår verksamhet som kommer att 
användas flitigt för att fortsätta kunna låta våra barn och unga få komma ut att både och tävla 
och träna boxning, oavsett vilka ekonomiska eller praktiska möjligheter de har.  

Kostnaden som vi ansöker om, 150 000 kronor, avser att täcka kostnaden för inköp av buss 
samt försäkring, service och bränslekostnader första året. 

Om vi inte kan få stöd för att köpa en buss önskar vi få ekonomiskt stöd på 123 750 kronor för 
att fortsätta hyra buss för att tävla. Nackdelen med att hyra är att det inte alltid finns lediga 
bussar att hyra till en rimlig kostnad och det kräver också desto mer av våra tränare i tid som 
måste hämta och lämna bussen på hyrfirman. Det kan i värsta fall ibland innebära att vi inte 
kan komma iväg på tävlingar och läger och i slutändan är det ungdomarna som blir lidande. 

Räkneexempel kostnader hyra av buss 

Ska vi tävla någonstans en lördag behöver vi hämta bussen på fredagen och returnera på 
söndagen då hela lördagen går åt till tävling och logistik. Oftast tävlar vi i Västergötland, men 
avstånden är stora plus att vi hämtar och lämnar barnen på olika platser i Borås. 

Beroende på tillgång till buss och hyrfirma kostar det i snitt 3 500 kronor att hyra en buss plus 
2 000 kronor i bränsle, totalt 5 500 kronor.  

Säsongen löper från september till maj och vi åker iväg två till tre helger per månad, i 
genomsnitt 2,5 gånger/månad.  

Det landar på 123 750 kronor för en säsong. Har vi en egen buss sparar vi nästan 80 000 kronor 
på en säsong jämfört med att hyra. Förutom ekonomin säkerställer det också möjligheten att 
vi kommer iväg på tävlingar och läger, utan att vara beroende av tillgången på hyrbussar.  

 Kostnad hyra av buss Bränsle Totalt: 

Fredag - söndag 3 500 kronor 2000 kronor 5 500  kronor 

22,5 tillfällen/säsong 78 750 kronor 45 000 kronor 123 750 kronor 
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IK Ymer  
Boxning Borås   

 
 
 
  

   
  

 
 
 
IK Ymer boxning 
Bockasjögatan 2 
504 30  BORÅS 
 ikymerboxning@gma
il.com  

 

Målsättningen med ansökan är att fortsätta kunna hjälpa våra unga medlemmar att tävla i 
boxning. Det ska inte spela någon roll vilka ekonomiska eller praktiska möjligheter som deras 
vårdnadshavare har.  

Motivet är att vi länge har tagit ett stort ekonomiskt ansvar genom att stå för många kostnader 
och transporter som många andra föreningar inte gör som exempel. Pandemin har tagit hårt 
på vår ekonomi, men vi vill inte dra in på möjligheten att våra ungdomar ska tävla. Då kan 
sporten dö på sikt, men framförallt försvinner mycket hopp och glädje för våra unga boxare. 

Extra kostnaderna består av hyra av buss och bränsle och det vill vi skära ner på genom att 
köpa en egen buss. Vi säkerställer också möjligheten till att åka på fler tävlingar spontant då vi 
inte behöver leta efter hyrbuss. 

 

Önskar ni mer underlag, tveka inte att höra av er. 

 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen och tränarna i  IK Ymer boxning 

Rangbar Aam 

Joakim Rokka, kontaktperson 070-146 42 04. 

Tage Isaksson 

Ann-Charlotte Philipsson 

Hichem Aouali 

Samir Aouali 

Jakob Dahlberg 

Kenneth Johansson 

Brita Forsman 

mailto:ikymerboxning@gmail.com
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IK Ymer  
Boxning Borås   

 
 
 
  

   
  

 
 
 
IK Ymer boxning 
Bockasjögatan 2 
504 30  BORÅS 
 ikymerboxning@gma
il.com  

Anna Sjödin 

 

 

mailto:ikymerboxning@gmail.com
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Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 15 november 2022 15:38 
Till: byttorpsif@gmail.com; Evelina Brofjärd; Fritids- och 

folkhälsonämnden Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: word 2 FoF Socialt riktat... 2022.docx; Kostnadsberäkning FOF 

22 - Blad1.pdf 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-15 15:38 
Ansökningsnr: 1247 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 250 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 



resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 
att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Byttorps IF 
Org.nr: 864500-1671 
Epost: byttorpsif@gmail.com 

Besöksadress: Box 22201 
Postnummer: 50114 
Telefon/Mobil: 0761963985 
Ort: Borås 
Ansökt av person: Evelina Brofjärd 

 

 

 

mailto:byttorpsif@gmail.com


Svar  

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
word 2 FoF Socialt riktat... 2022.docx 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  

   Fil (bifogad) 
Kostnadsberäkning FOF 22 - Blad1.pdf 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   250000  
 

 

 

 



Ansökan ”Socialt riktat bidrag” – Byttorps IF 2023 
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen i Borås  

 
Med anledning av att föreningen jobbar med barn och ungdomar i socialt utsatta områden söker 
vi här med socialt riktat bidrag enligt nedan. 
 
Projekt 1 – Sommarläger/Fotbollsläger 
Efter denna sommarens lyckade läger som gav oss stor uppskattning från både våra barn, 
ungdomar, ledare, föräldrar, och andra samarbetande organisationer och sponsorer, väljer vi att 
återigen satsa enligt nedan. 
 
Föreningen fortsätter med att ordna både sommarläger och fotbollsläger för barn och ungdomar 
i vårt upptagningsområde under fyra veckor. 
Precis som tidigare år samarbetade vi med RF-SISU som detta året hämtade barn på Norrby för att 
de skulle kunna komma upp till Byttorps IP. Tidigare år har vi haft del av verksamheten på 
Norrbyvallen men på grund av ombyggnation var det inte aktuellt i år.  
Vi har tidigare år gått ut med informationsfolder på svenska, engelska, arabiska, och somaliska och 
det vill vi fortsätta med för att nå ut till så många som möjligt. 
Kostnaden har länge varit så låg som 50 eller 100 kr/vecka för att avgiften inte ska vara ett hinder 
för ett barn att vara med.  Vi har under två år nu  t.o.m. kunnat vara avgiftsfria på fotbollsveckorna. 
Resultatet av detta gjorde att vi fick ett rekordstort antal barn (över 100 st i årskurs 1-6 på både 
fotbollsveckorna och sommarlovet). Detta gör att vi vill fortsätta med låga avgifter (avgiftsfritt 
fotbollsläger), vilket även gör det möjligt med ”drop-in-medverkan” som lockar ytterligare barn. 
 
Under lägre ger vi deltagarna lunch och/eller mellanmåll och vi jobbar även med föräldrafrukostar 
för att informera om vår verksamhet. Vi jobbar ständigt på att föräldrarna ska bli mer delaktiga i 
barnens aktiviteter.  
 
Under veckorna varvas fysisk aktivitet med värdegrundsarbete och vi har t.ex. haft Rädda barnen 
med oss som mycket uppskattad partner. 
 
Den största kostnaden för att kvalitativt kunna genomföra ovanstående satsningar, är att vi arvoderar 
flera vuxna ledare som inte bara ansvarar för lägerveckorna tillsammans med kansliets personal, utan 
även leder och coachar våra ca 15 st Feriearbetare. Vi kommer även nästa år att behöva transporter 
mellan Norrby och Byttorps IP då vi  tror på att många barn som har en stor behållning av att vara med 
på lägret ofta har svårt att ta sig där emellan själva. 
 
Vi vill till kommande år (2023) äska om följande stöd; 
Kostnader: Ledare ca 60 000 kr, mat ca 20 000 kr, transporter ca 5 000 kr, material ca 25000 kr och 
kulturarrangemang ca 5 000 kr.  
Övriga kostnader som material, föräldramötenen, översättningar, inbjudningar, hya av utrustning, 
marknadsföring, utbildning av feriearbetarna m.m. täckts förhoppningsvis av Byttorps IF, RF/SISU (Barn 
och ungdomsmedel) och sponsorer. 

 
Önskat bidrag: 110 000 kr 
 
 
 
 
Projekt 2 – Integration, nya medlemmar i föreningen 



Vi har under hösten 2021 till och med hösten 2022 haft det angenäma problemet att tillströmningen till 
våra fotbollslag har vart väldigt stor. Framför allt har det varit barn från Norrby som har hittat till oss.  
På varje träning under högsäsong har det kommit mellan 3–8 nya spelare till våra pojklag i 10-
14årsåldern. Dessa barn är ofta helt nya både när det gäller att vara medlemmar i en förening och när 
det gäller att spela organiserad fotboll.  
Vi välkomnar alla till vår förening med målet att så många som möjligt ska idrotta så länge som möjligt. 
För att de nya spelarna ska få en positiv upplevelse av föreningsidrott och fotboll behöver de mötas 
utifrån sina behov och förutsättningar. Här räcker inte våra tränare till. Främst för att de blir för många 
barn per tränare och det blir svårt för tränaren att se och utmana alla barn på deras nivå. Det är lätt att 
en ny spelare inte vill fortsätta om första mötet med föreningslivet blir till en negativ upplevelse. Dit vill 
vi inte komma. 
 Idrottsrörelsen är en viktig del i en sund samhällsutveckling och kan vara med och påverka till att barn 
och ungdomar inte hamnar i felaktiga beteenden och kriminalitet. Vi på Byttorps IF tror att vårt arbete 
med integration kan vara gynnsamt för oss som förening men även för samhället genom skapandet av 
en positiv effekt på hälsoekonomin och minskad brottslighet. Men även i stort genom att vara en 
bidragande faktor till ett långsiktigt hållbart samhälle.  
 
I Byttorps IF har vi under det år som gått sett ett 50-tal unga från Norrby komma till oss och bli en given 
och naturlig del av vår förening. Det har krävts mycket från föreningen och för ledarna att integrera 
gamla och nya spelare med varandra.  
 
Byttorps IF måste lägga mer tid, pengar och engagemang på integration.  
 
Därför skulle vi behöva medel för att dels kunna anställa en person på deltid som jobbar aktivt med 
integration och utbildar våra ledare, föräldrar och spelare kring detta.  
Denna person kommer att jobba med att skapa relationer med föräldrar på Norrby och möta de barn 
som kommer till föreningen. Tanken är också att kunna bedriva viss verksamhet på Norrby för att skapa 
relation och trygghet som kan leda till att barnen sedan vågar delta i aktiviteter på Byttorps IP. 
Personen kommer att kunna avlasta ledarna från mycket socialt arbete kring de barn som är behov av 
en vuxen som lyssnar, stöttar och förklarar. Pengarna skall också gå till kostnader kring bortamatcher, 
bensin, frukt mm. Även till uteblivna aktivitetsavgifter. Vår intention är att alla som är med aktivt i 
Byttorps IF ska betala medlemsavgift och aktivitetsavgift. Detta skapar en känsla av delaktighet. 
Däremot är avgiften en betungande uppgift eller till och med helt omöjlig för en del och där vill vi gärna 
kunna gå in och erbjuda alla att vara med i föreningens aktiviteter.  
För att skapa ytterligare engagemang och delaktighet vill vi också kunna översätta information som går 
ut på engelska, arabiska och somaliska för att alla föräldrar ska kunna känna att de är delaktiga i sina 
barns fritidsaktiviteter. 
 
Önskat bidrag: 140 000 kr 
 
Borås den 15 nov 2022 
 
För Byttorps IF 
 
Evelina Brofjärd 



Kostadsberäkning - Socialtriktat stöd - Byttorps IF

Projekt 1 Projekt 2 
Sommarläger Integration 

Totalbelopp (kr) 110 000 140 000
Delbelopp    (kr) 60 000 Ledare 20 000 Medlems/aktivitetsavgift

20 000 Mat 5 000 Översatt material
5 000 Transport 15 000 Resor matcher
25 000 Material 80 000 Personal som jobbar mot föräldrar, ledare och barn
5 000 Arrangemang 20 000 Externa ledare



Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 15 november 2022 17:23 
Till: kansli@borashockey.se; Lars Caarp; Fritids- och 

folkhälsonämnden Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet.pdf; 

Kostnadskalkyl.pdf 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-15 17:23 
Ansökningsnr: 1249 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 250 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 



resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 
att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Borås HC 
Org.nr: 864500-9070 
Epost: kansli@borashockey.se 

Besöksadress: Armbågavägen 6 
Postnummer: 50630 
Telefon/Mobil: 0761778192 
Ort: Borås 
Ansökt av person: Lars Caarp 

 

 

 

mailto:kansli@borashockey.se


Svar  

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet.pdf 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  

   Fil (bifogad) 
Kostnadskalkyl.pdf 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   250000  
 

 

 

 



2022-11-15 

 
Postadress 
Borås Hockey Club 
Armbågavägen 6 
506 30 Borås 

Besöksadress 
Borås Hockey Club 
Armbågavägen 6 
506 30 Borås 

Kontakt 
Telefon: 033-124560 
Fax: 033-133723 
E-post: kansli@borashockey.se 

 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 
 

Verksamhetsutveckling i Borås Hockey 
Borås Hockey har satt upp ett mål till 2025 som omfattar utveckling av föreningens verksamhet, 
organisation och sociala ansvar. Målsättningen omfattar hela verksamheten men den stora 
omställningen för föreningen gäller de delar vi idag saknar helt eller delvis. 
 
Borås saknar idag förutsättningar för parahockey, resurser för väl fungerande tjejhockey och alldeles 
för många barn/ungdomar slutar med ishockey i tidig ålder på grund av ekonomiska skäl eller saknar 
stöd hemifrån. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för spelare att utvecklas oberoende av 
förutsättningar och mål med ishockeyn. Ishallen skall vara en plats för alla att utvecklas och samtidigt 
få en stabil värdegrund. Denna del av vår målsättning som vi kallar En stad på is går under 
arbetsnamnet Hockey för alla. 
 
För att genomföra dessa målsättningar har vi tagit flera steg i befintliga delar av verksamheten för att 
nå de uppsatta målen. Vi vill med denna bidragsansökan äska medel för att ta nästa steg och starta 
upp de delar i projektet där vi idag saknar möjlighet att gå vidare med ideella krafter. 
För det saknar vi idag en projektledare med fokus på integrations projekten, utveckling av våra CSR- 
projekt, tjej/dam utveckling, närmare kontakt med specialistförbund inom paraidrott, 
utbildningsplan ungdom och implementering av vår nya värdegrund. 
 
Men för att genomföra hela projektet räcker inte föreningens ideella krafter till. Vi måste ut och 
möta föräldrar/ungdomar i deras egen miljö under de tider de är aktiva och mottagliga för ny 
information. Därav anledningen att vi valt att kalla integrationsprojektet Lundby, för det är där vi 
själva är aktiva idag och möter den målgrupp vi vill locka till föreningslivet i allmänhet och Borås 
Hockey i synnerhet. 
 
Vad vi gör inom ramen för ovanstående målsättning 
Borås Hockey arbetar idag med integrations och hållbarhets projekt på Lundby.  
Projektet på Lundby inbegriper föreningens närvaro i en miljö utanför ishallen där ungdomar som 
idag befinner sig långt ifrån vinteridrotter kan fångas upp. Vi tror att genom information och närvaro 
utanför ishallen kan skapa ett intresse för föreningen och ishockey som idrott för att i nästa steg våga 
besöka ishallen och kanske prova på att stå på skridskor. 
 
Vi har genomfört en stor satsning på att frigöra bra istider till ungdom genom att lägga A-laget på 
tider innan skolan är slut, anskaffat värmedressar till alla ungdomsledare på is och fortsatt utveckling 
av projektet i ”Hockey för alla”. 
Under säsongen 2021/22 så har vi även lagt plastis i vår skottramp, investerat i matchdamasker till 
samtliga ungdomslag, haft en avgiftsfri träningshelg med extern tränare, Daniel Broberg, som 
genomförde utbildning för både spelare och tränare. 
 
Parallellt med detta så arbetar ungdomsledare och klubbansvariga med utveckling av 
utbildningsplanen för hela ungdomsverksamheten och implementering av den nya Värdegrund som 
arbetades fram under pandemin när tid frigjordes från ordinarie ungdomsverksamhet.   
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Postadress 
Borås Hockey Club 
Armbågavägen 6 
506 30 Borås 

Besöksadress 
Borås Hockey Club 
Armbågavägen 6 
506 30 Borås 

Kontakt 
Telefon: 033-124560 
Fax: 033-133723 
E-post: kansli@borashockey.se 

 

 
Projektets innehåll och metodik 
För att utveckla befintlig organisation och skapa förutsättningar för nya verksamheter har vi satt upp 
följande mål: 
 
Hockeyskolan 
Mål: 100 nya barn varje år 2025. 
Vi har idag runt 50 barn inskrivna i hockeyskolan fördelat på olika åldrar. För oss ska det vara lika 
självklart att kunna åka skridskor som att simma. Målgruppen är därför både stor och bred.  
Vägen dit går genom bättre samarbete med skolorna, bättre information till berörda grupper och 
föräldrar samt att vi aktivt gör uppsökande verksamhet även inom idrottssvaga områden. 
 
Tjej och dam hockey 
Mål: 100 aktiva tjejer år 2025 
Idag har vi cirka 27 aktiva tjejer fördelat på många olika åldrar. Allt startar i rekryteringen och arbetet 
i projektet. Fokusområdena från hockeyskolan kommer bli enormt viktigt för tjejverksamheten.  
För att nå målen behöver Borås hockey rikta information mot tjejer och inte minst slå hål på 
fördomar om tjejhockey. Viktigt att vi lyckas med rekrytering av ledare anpassade för tjej och dam 
verksamhet. I en förlängning vill arbeta för hockeygymnasium för tjejer i Borås. 
 
Parahockey 
Mål: 20 parahockeyspelare till 2025. 
Utmaningarna är stora i en helt ny verksamhet. Men för oss är det självklart att du som 
funktionsnedsatt också ska kunna vara med i gemenskapen. Därför vill vi anta utmaningen att ge fler 
möjlighet till rörelse och en aktiv fritid på is.   
Vägen dit tror vi går genom uppsökande verksamhet i samarbete och nära kontakt med berörda 
special förbund inom paraidrotten. Förhoppningsvis kan vi anordna ”prova på” tillfällen ihop med 
nämnda organisationer. Till detta kommer anpassning av anläggning och inköp av utrusning. 
Denna del av Hockey för alla välkomnas av både näringsliv och kommun när det förs på tal.  
 
Hockeykul 
Mål: 40 ungdomar till 2025  
Ytterligare en del av Hockey för alla som vi tycker saknas. Det nästintill krävs en anknytning till 
ishockey i någon form för att man skall prova på eller börja spela. Det vill Borås Hockey ändra på och 
skapa ett motionsinriktat forum som riktar sig till alla som inte blev körda till hockeyskolan när dom 
var 4 år eller som haft ett uppehåll och vill tillbaka till hockeyn.  
Här behöver Borås Hockey skapa en lättsam och glädjefylld atmosfär där alla känner sig trygga och 
välkomna att vara sig själva på sin egen nivå. Det kommer krävas en uppsökande verksamhet mot 
fritidsgårdar och skolor, men också andra idrotter som har sin tävlingssäsong på sommaren och vill 
ha alternativ träning och rörelse på vintern. Motiverande åtgärder för deltagarna går via utveckling 
av integrerad teknik för direkt feedback och spelifierande interaktioner vid tex. uppsatta mål.  
Flexibla träningstider kan vara en lämplig filosofi för denna målgrupp. 
 



2022-11-15 

 
Postadress 
Borås Hockey Club 
Armbågavägen 6 
506 30 Borås 

Besöksadress 
Borås Hockey Club 
Armbågavägen 6 
506 30 Borås 

Kontakt 
Telefon: 033-124560 
Fax: 033-133723 
E-post: kansli@borashockey.se 

 

Hockey som motion 
Mål: 40 personer till 2025.  

Vi vet att många vill kombinera sociala interaktioner med sin motion. Vi vill bemöta gym och padel 
som motionsform och samlas för att ha det trevligt i omklädningsrummet för att sedan ha kul på isen 
tillsammans. En träningsform med gemenskap och lagkänsla där kalorierna försvinner utan att man 
märker det.  Många är det som någon gång åkt skridskor, spelat i unga år eller tänkt tanken att varför 
börja jag inte med ishockey innan det var för sent. Nu skall alla få chansen att känna sig unga igen!  

Vi tror att med en aktiv marknadsföring kan skapa ett bra och lättsamt organiserat forum för denna 
motionsform på olika träningstider för varierande livssituationer.  
 
Presentation av projektdeltagare (Johannes) 
I våra ambitioner att genomföra dessa mål har vi en etablerad kontakt med Johannes Hjelm som 
tilltänkt projekt koordinator. Johannes har varit verksam inom Borås hockey i många år och har en 
gedigen pedagogisk utbildning med sig i form utbildad mellanstadielärare. De senaste sex åren har 
Johannes kombinerat rollen som lärare på Ekarängsskolan, varav sista året som 1:a lärare med ansvar 
för den pedagogiska utveckling av skolans verksamhet, med hockeyträning och matchcoaching i 
Borås hockey. I Borås Hockey har Johannes varit drivande i utvecklingen av vår elitjuniorverksamhet 
samt utveckling och implementering av vår värdegrund till spelare, ledare och föräldrar. 
Vi anser att Johannes har alla de kvalifikationer som en koordinator i ett projekt av den naturen 
kräver. 
 
Det kommer krävas fler resurser som stöd till Johannes, om än dock inte i samma omfattning. Här ser 
vi en stor resurs i Karl Wengdahl, en kille på 22 år från Kalmar med en förfluten hockeykarriär i 
Nybro, Ulricehamn och Borås. Karl har samhällsvetenskaplig utbildning med inriktning 
beteendevetenskap och har inom ishockeyn utbildat sig fram till näst sista steget, JS1. Karl har 
dessutom arbetat som elevassistent i både Nybro och Borås (Trandaredsskolan). Karl går nu in i sitt 
andra år som huvudtränare i Borås Hockey J20. Karl har under sina år i Borås visat att han har ett 
starkt engagemang och vilja att utveckla individer till att bli bättre hockeyspelare. 
 
I vår ekonomiska kalkyl har vi tagit höjd för att kunna ta in mer resurser vid punktinsatser där vi 
behöver vara aktiva under de tider våra ideella krafter normalt arbetar på sina arbetsplatser. 
 
Ekonomi 
Som bilaga (Bilaga 1) till detta dokument finns den ekonomisk kostnadskalkyl som vi bedömt krävs 
för att genomföra alla delar i de uppsatta målen. Intäktskalkylen har vi inte arbetat i presentabel 
version eftersom intäkterna hänger samman med de resurser vi kommer att ha tillgång till. 
 
Vi bedömer det som rimligt att på tre verksamhetsår kunna genomföra samtliga delar i projektet och 
efter det skall de olika delarna själva kunna bära sina egna kostnader. Vi noterar ett intresse i 
näringslivet för att stötta olika delar i projektet, och då speciellt integrationsprojektet på Lundby där 
många av företagens anställda bor med sina familjer. 
 
Med ett ökat medlemsantal och en större bredd av vår verksamhet är vi övertygade om att vi ökar 
intäkterna från medlemmar, kommun, sponsorer och verksamhetens egna inkomstbringande 
aktiviteter tillräckligt för att kunna stå på egna ben efter tre år. 
 
Ett exempel på utförda projekt som vi genomfört med stöd från SISU är Hockeyfritids. Det började 
som ett trevande projekt med ganska få deltagare. Nu, efter några säsonger, har vi ett 30-tal 
ungdomar på isen vid varje tillfälle och det är mycket uppskattat av deltagare och föräldrar. 
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Postadress 
Borås Hockey Club 
Armbågavägen 6 
506 30 Borås 

Besöksadress 
Borås Hockey Club 
Armbågavägen 6 
506 30 Borås 

Kontakt 
Telefon: 033-124560 
Fax: 033-133723 
E-post: kansli@borashockey.se 

 

 
Det hade varit väldigt trevligt att i någon form få presentera detta projekt och tankar kring 
projektet muntligt. 
Borås Hockey är idag en stabil förening med en stabil styrelse som vill utveckla föreningen och 
dess verksamhet till att vara mer än A-lagets prestationer. Vår organisation växer kontinuerligt 
och med det kan vi åtgärda brister vi känt till sedan tidigare, samtidigt som vi upptäcker brister i 
verksamheten vi inte kände till. Efterhand som vi åtgärdat dessa tillkortakommanden känner vi 
oss nu redo att ta nästa steg och vara en förening som tar hållbarhet och samhällsansvar på 
allvar. 
Borås Hockey är en plats för alla, från barn till veteran och från bredd till elit.  
Hockey för alla!  
 
Styrelsen Borås Hockey 
/genom Lars Caarp 

 
 
 



Medel vi ansöker om 
Tjej/damhockey
Reducerad träningsavgift år 1, 30 deltagare 60 000 kr                          
Prova-på utrusning 20 000 kr                          

Hockeykul
Reducerad träningsavgift år 1, 30 delatagare 60 000 kr                          
Prova-på utrusning 20 000 kr                          

Utbildningsinsatser/projektledning
Besök i skolor, informationsträffar, utbildare 100 000 kr                        

Informationsmaterial 10 000 kr                          

270 000 kr                        



Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 16 november 2022 14:18 
Till: bbk@borasbrottarklubb.se; Jennie Näsström; Fritids- och 

folkhälsonämnden Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Borås Brottarklubb ansökan socialt riktat stöd 221115.pdf; 

Borås Brottarklubb ansökan socialt riktat stöd 221115.pdf 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-16 14:18 
Ansökningsnr: 1250 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 45 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 



resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 
att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Borås Brottarklubb 
Org.nr: 864500-1135 
Epost: bbk@borasbrottarklubb.se 

Besöksadress: Box 1151 
Postnummer: 50111 
Telefon/Mobil: 0703748332 
Ort: Borås 
Ansökt av person: Jennie Näsström 

 

 

 

mailto:bbk@borasbrottarklubb.se


Svar  

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
Borås Brottarklubb ansökan socialt riktat stöd 221115.pdf 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  

   Fil (bifogad) 
Borås Brottarklubb ansökan socialt riktat stöd 221115.pdf 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   45000  
 

 

 

 



Borås Brottarklubb ansökan socialt riktat stöd 

Borås Brottarklubb har funnits i snart 100 år och har ambitionen att fortsätta i minst 100 år till. I 
föreningen är alla välkomna, vi aktiverar både barn, ungdomar och vuxna, tjejer och killar från olika 
etniciteter och alla tränar tillsammans. Detta gör att vi bygger broar mellan olika kulturer, skapar 
förebilder och ett naturligt socialt sammanhang kring den gemensamma sporten. Klubben drivs 
enbart av ideell verksamhet, vi har några eldsjälar som tränar våra ungdomar en till tre gånger per 
vecka. All övrig verksamhet sköts av föräldrar och äldre medlemmar.  

Under pandemin var alla tävlingar inställda och träningarna kunde inte bedrivas som vanligt. Detta 
har gjort att vi tappat både medlemmar och gemenskap. Nu efter att restriktionerna har släppt så har 
det blivit ett uppsving igen och det har kommit väldigt många nya medlemmar till klubben vilket vi 
tycker är jätteroligt. Vi är dock inte på långa vägar tillbaka på de nivåerna vi var innan pandemin, vi 
har legat på ca 100 stycken aktiva medlemmar till nu vara cirka 35 stycken. 

 

Reseersättning, anmälningsavgifter/träningsavgifter 

Under 2023 planerar klubben att totalt delta på 10 träningsdagar och 12 tävlingar. Alla barn och 
ungdomar som vill följa med på detta vill vi givetvis ska få chansen. Många av våra medlemmar 
kommer från familjer som inte har någon möjlighet att vare sig skjutsa sina barn eller stå för 
anmälnings/ träningsavgifter. För att alla våra barn och ungdomar ska ha samma möjlighet till att 
delta ansöker vi här om bidrag på 30 000kr för att kunna reducera tränings- och tävlingsavgifter samt 
att kunna stötta med milersättning. 

 

Träningsläger med Fredrikstens Bryteklubb 

Vi har blivit inbjudna till Fredrikstens Bryteklubb i Norge för att tillsammans med dem ha en 
gemensam träningshelg. Övernattningen bjuder Fredrikstens Bryteklubb på då vi kan övernatta i 
deras brottarlokal men önskar bidrag på 15000kr för hjälp med transport och matkostnader till våra 
ungdomar som ska med på resan. 

 

 



Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 16 november 2022 23:38 
Till: yasin98@live.se; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; FoF 

Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Social riktad bidrag 2023 11.pdf; Social riktad bidrag 2023 

11.pdf 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Socialt riktat bidrag till ungdomsverksamhet 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-16 23:38 
Ansökningsnr: 1252 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 120 044 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika 
områden. Det finns ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i 
områden som definieras som socialt utsatta områden. Det riktade bidraget skall 
kompensera och stödja utveckling i föreningar som verkar i områden som räknas 
som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är 
normalt. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, 



resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för 
att främja jämlika förhållanden. Det kan även vara kostnader för att starta och 
bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.  

Målgrupp  

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och 
ungdomar 6–20 år i de socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads 
välfärdsbokslut.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november 
tillsammans med kostnadsberäkning. 

• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

• Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

• Kostnader ska redovisas senast 15 december bidragsåret.  

Fördelningsmodell 

• Minimibelopp för bidrag är 10 000 kr och maxbelopp är 250 000 kr.  

• Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget. 
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Somali Allmänna Idrottsförening 
Org.nr: 802457-0981 
Epost: yasin98@live.se 

Besöksadress: Fessingsgatan 14 
Postnummer: 50750 
Telefon/Mobil: 0739658409 
Ort: Borås 
Ansökt av person: Yasin Mohamed 

 

 

 

mailto:yasin98@live.se


Svar  

1.  Vänligen ladda upp en beskrivning av det er ansökan avser:  

   Fil (bifogad) 
Social riktad bidrag 2023 11.pdf 

 

2.  Var god ladda upp en kostnadsberäkning för projektet nedan:  

   Fil (bifogad) 
Social riktad bidrag 2023 11.pdf 

 

3.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   120044  
 

 

 

 



Ansökan om social riktad bidrag      Datum:2022-11-14 

 

Somali Allmänna IF 

Föreningen bildades 2007 Mars och har sitt säte på Norrby. 

Föreningens fotboll lag har spelat seriesystemet sedan dess med 

olika åldrar barn serie, ungdoms serie och senior serie. 

Barn och ungdomsverksamhet 

Föreningen har ett brett verksamhet för barnen på Norrby, Somali 

AIF erbjuder barnen och ungdomarna sommaraktivitet, feriearbete. 

SAIF arrangerar turneringar för barnen och ungdomarna  bland annat 

Ramadan cup, Bua cup Mini turneringar under sommaraktiviteterna. 

Ungdomarna tränar nu på Lundbyhallen Torsdagar och fredagar. Pris 

utdelning och extra utrustning före kommer, här behöver vi lite lyft 

10 000 kr minimum.  

Seriesystemet 

Föreningen har tre lag i Seriesystemet. Barn serie, ungdoms serie och 

senior serie. Det är stora kostnad, vi kan inte täcka hela kostnaden, 

resor, anmälningarna plan hyror. Verkligen behöver vi här minst 30 

000 kr som ska gå till bland annat stor del till Borås stad och till 

Västergötland fotboll förbundet. 

Pojkar och flickor 



SAIF satsar och har egen sektion för pojkar och flickor tillsammans 

åldrar 6 år till 8år och 9 år till 11 åringar. Vi håller på träningar både 

utomhus och inomhus. Nu tränar dem Lundbyhallen på Lördagar och 

Söndagar. För att kunna fortsätta satsningen på flickor och pojkarna 

behöver föreningen 18 504 kr. 

Basket 

Föreningen har en basket sektion och förmodligen de kommer 

ansöka om medlemskap hos basket förbundet  För att kunna vara 

med i basket serie så behöver nya utrustning här bland annat 

material och basket dräkter. Vi behöver köpa in mycket nya material. 

Basket sektionen i föreningen behöver och söker runt 25 000 enligt 

den ansvarige Abdihafid och Yahye Abdulahi. 

Simning 

Rätt många föräldrar har visat stor intresse att deras barn intresserar 

simning och föreningen har gjord kontakt till Borås badet där har vi 

fått en simningslärare som heter Awes, Avgiften är lite för mycket 

och visa barn har inte råd till utrustning och medlems avgiften till 

badhuset. Föreningen kommer hjälper till här med tid och pengar till 

barnen men vi kommer ändå behöva lite stöd här med, runt 10 000 

kr. 

Läxhjälp 

För att öka och för bättra barnens skolgång, föreningen kommer 

börja läxhjälp för barnen åldrar 6 åringar upp till 12 åringar både 

tjejer och killar. Förhoppningsvis börjar satsningen så fort vi få nya 

lokalen som Borås stad håller bygga runt den nya kronängsparken. 

Eftersom vi få inget medel från skolverket så tänker vi söka här i 

förväg 15 000 kr som skall arvoderas Läxhjälparna så att det bli riktigt 

och seriöst satsning. Föreningen kommer kräva resultat från läxhjälp-

ledarna. Det är svårt att driva helt Ideellt därför söker vi stöd från 

Borås stad den delen,  på framtiden kommer vi vända till skolverket. 



Trygghetsvärdar, Stoppa gäng rekryteringen och 

förebygga våld och segregation.  

Vi vill inte att våra barn på Norrby bli visiterat av polisen hela tiden 

och därför föreningen kommer ha trygghetsvärdar som kommer 

består av föräldrar och vuxna. Många föräldrar vill stoppa rekrytering 

och minska segregationen. Trygghetsvärdarna kommer vara ute på 

helgerna runt på Norrby. Det kommer vara Fredagar och Lördagar 

kvällstid. Vi vill köpa in runt 10 st jackor med Borås stad och Somali 

AIF loga beräkningen har hamnat 11 540 med allt. Föreningen har 

inte möjlighet för att kunna köpa in utrustningen till 

trygghetsvärdarna. 

Den totala summa föreningen söker är 120,044 kr. 

Med Vänlig Hälsningar 

Somali Allmänna Idrottsförening 

Org.nr: 802457-0981 

E-post: yasin98@live.se 

Adress: Fessingsgatan 14, 507 50 Borås 

Tel: 0739 65 84 09 

 

 

 

 

mailto:yasin98@live.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 

 

 

Annelie Jonsson 
Handläggare 
033 358220 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-12-13 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2022-00199 3.6.7.2 
 

  

 

Utdelning ur Borås Stads sociala Samfond 3, 2022 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedanstående föreningar ett 
bidrag ur Samfond 3 2022; 
 
Gällande fördelning av 35 276 kr; 
1. Viaredssjöns segelsällskap,  10 000, 00 kr till nya segel. 
 
2. Borås Konståkningsklubb,      3 500, 00 kr till nya hopprep. 
 
3. Borås Segelflygklubb,            7 500, 00 kr till flygsimulatorer 
 
4. Borås Finska förening,     6 000, 00 kr till besök Borås 
Djurpark. 
 
5. Vängdala Equmenia          4 138, 50 kr till förvaringslådor till 
befintliga vindskydd. 
 
6. Hestra IF,                     4 138, 50 kr till pannlampor. 

Sammanfattning  
Genom Samfond 3 ges möjligheter till föreningar och organisationer att få 
medel för punktinsatser som syftar till att främja barn och ungdomars situation 
inom Borås Stad. Den disponibla avkastningen ska användas för att lämna 
tillfälliga ekonomiska bidrag till främjandet av barn- och ungdomsinsatser. 
Löpande och ordinarie insatser kan i regel inte stödjas. Det är bara föreningar 
verksamma i Borås som kan söka pengar ur fonden.  
2022 finns det 35 276 kr att fördela. Nämnden föreslår en fördelning enligt 
ovan. 

Ärendet i sin helhet 
Nedan finns samtliga föreningars ansökningar i korthet.  
 
1. Dalsjöfors TK 5 000 kr Tennisbollar 

2. Viaredsjöns Segelsällskap 10 000 kr Segel 

3. FUB Överdragsklädsel 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

4. KFUM Fristad Scoutkår Släpvagn, kanotställning m.m 

5. Borås Konståkningsklubb 3 500 kr Hopprep 

6. RCCG New Covenant 18 000kr Mikrofoner,stativ m.m. 

7. Borås Vattenskidklubb 16 000kr Träningsbom/linor/handtag 

8. Borås Segelflygklubb 7 500kr Material 

9. Pingstkyrkan Barn & Familj 143 637 kr köp av spel, bord, stol 

10. Borås Basket 28 656 kr Inköp av basketbollar 

11. Borås Brottarklubb 65 000 kr 100årsjubiléum/träningsläger 

12. MFCC Cheerleading 10 000 kr Landningsmatta 

13. Borås Luftgevärsklubb 35 000 kr Elektronisk skjutbana 

14. Borås Atletklubb 3 500 kr Material + fika 

15. Borås AIK 17 800 kr Inköp av spelmål 

16. Grekiska Föreningen 30 000 kr Folkdräkter, lektioner m.m. 

17. Elfsborg Tennis 110 000 kr Nya mattor, bänkar 

18. Borås Ridhus 39 979 kr Hjälmar, säkerhetsvästar + byglar 

19. YMER Frisbee 7 500 kr Träningsläger 

20. Fristad GOIF 10 000 kr Ökat engagemang i Fristad 

21. Borås Finska Förening 6 000 kr Besök i Borås Djurpark 

22. Borås GIF 7 500 kr Boulebanor 

23. RFSL Sjuhärad 3 500 kr Workshops 

24. Korskyrkan Borås 50 000 kr Inköp av material 

25. Sandareds TK 40 000 kr Material + Utflykter/aktiviteter 

26. Borås Dansförening 60 000 kr Personal 

27. Dalsjöfors Scoutkår 15 000 kr Pop-up Tält 

28. Vängdala Equmenia Förening 5 000 kr Förvaringslådor 

29. Borås CA 75 000 kr Läger + material 

30. Borås HK 19 667 kr Inköp av diverse material 

31. Hestra IF 5 000 kr Pannlampor 

32. Temta Ridklubb 5 400 kr Kurskostnad 

33. Attention Borås 16 750 kr Material + Utflykt 

34. Ymer Boxning 83 000 kr Diverse material och lägerkostnader 

35. Brämhults IK 14 900 kr Diverse material 

36. St Örjans Scoutkår 30 000 kr Material + lägeravgift 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

37. Bredareds IF 7 000 kr Skrivare + Gemensam aktivitet 

38. SK70 39 500 kr Inköp av material + aktiviteter 

39. Knallens Karateklubb 37 500 kr Benskydd och handskar + läger 

40. DGFB Flugan 19 040 kr Aktiviteter 

Beslutsunderlag 
1. Föreningarnas ansökningar 

Beslutet expedieras till 
1.  Samtliga föreningar som sökt utdelning ur Samfond 3 2022 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 

 



Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:32 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: samfond III - materialinköp 
Bifogade filer: 221031_ans_Samfond3_material.pdf 
 
 
 
Från: DGFBFlugan - RCD <FluganRCD@hotmail.com>  
Skickat: den 31 oktober 2022 23:57 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: samfond III - materialinköp 

 
Hej Annelie! Här kommer en ansökan om medel från Samfond III gällande ett materialinköp til l vår verksamhet. Mvh Soifa Blom, DGFBF/RCD   
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej Annelie! 
 
Här kommer en ansökan om medel från Samfond III gällande ett materialinköp till vår 
verksamhet. 
 
Mvh 
Soifa Blom, DGFBF/RCD 

mailto:FluganRCD@hotmail.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se


   
 

    
 

DGFB Flugan/Royal Cheer & Dance, 864501-7123       pg; 461 38 74 - 9     swish; 123 243 7929   
Pl 635, 518 42 Sjömarken     www.svenskalag.se/rcd      info@flugan.nu, info@rcd.nu 
 
 

 

Borås 221031 
 
 
Avs     till 
DGFB Flugan/RCD    Annelie Jonsson 
Pl 635     annelie.jonsson@boras.se 
518 42 Sjömarken  
 
 
 
 
 
Hej Annelie! 
 
I vår förening har vi länge önskat att kunna köpa en uppblåsbar kil, ett redskap som 
kan användas för att träna gymnastik på ett säkert sätt. Man kan träna både enkla och 
avancerade övningar med hjälp av den.  
 
Kilen är ett redskap som på ett sätt ”gör halva jobbet” åt gymnasten, innan hen lärt sig 
att utföra momentet på egen hand. Därmed blir den ett redskap som även skydda oss 
tränare från att behöva slita lika hårt på våra kroppar vid passandet. Den avlastar oss 
genom att vi inte måste ta i lika mycket och därmed riskera att slita ut våra ryggar eller 
andra delar av kroppen som ofta belastas under ett gymnastikträningspass. 
 
Vi ansöker härmed om 18 500:- från Samfond III för att kunna köpa in följande 
produkt från Euro Gymnastic Equipment: 

• 005009 air4tumble kil 400x200x50/30cm  
 
Ser fram emot ert positiva svar angående vår önskan om inköp av ovan nämnd 
utrustning! 
 
Vänliga hälsningar 
från 
Sofia Blom, representant för DGFB Flugan & RCD 
 

http://www.svenskalag.se/rcd
mailto:info@flugan.nu
mailto:info@rcd.nu
mailto:annelie.jonsson@boras.se
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Borås 221031 
 
 
Avs     till 
DGFB Flugan/RCD    Anneli Jonsson 
Pl 635     annelie.jonsson@boras.se 
518 42 Sjömarken  
 
 
 
Hej Anneli! 
 
Vi är en förening som bedrivit verksamhet för barn, ungdomar och vuxna i 33 år. Alltsedan starten 
1989 har tonåringar varit en stor deltagargrupp hos oss. Vi arbetar hårt för att ge dem en god 
träningsmöjlighet och individuell fysisk utveckling inom både gymnastik, dans och cheerleading.  
 
Då i stort sett alla våra tonåringar är flickor, har vi återkommande genom åren stött på tjejer med 
olika personligheter och attityd. Under senare tid ser vi allt fler som lider av dåligt självförtroende 
och självkänsla samt känner sig otillräckliga. Vi arbetar ständigt med att var och en i våra grupper 
ska känna sig sedd, behövd & unik och därigenom få starkare självbild, självförtroende och 
självkänsla. 
 
Den här hösten ser vi framför allt tre av våra grupper, sammanlagt 56 deltagare, där vi skulle vilja 
göra en extra satsning på individ- och gruppstärkande aktiviteter. Vår plan är att hinna med tre 
aktiviteter i varje grupp innan vårterminens slut.  
 
Vi ansöker härmed om anslag om 19 000:- från Samfond III för att, parallellt med ordinarie 
träning, kunna genomföra följande individ- & gruppstärkande aktiviteter för dessa tjejer: 

➢ Gemensam kvällsaktivitet med matlagning som samarbete 
o Ca 90kr/person = 5 040 

➢ Besök på Borås Bowlingcafé för att fika och spela bowling tillsammans, skratta och inse 
att vi är ”bättre på vår egen sport”  

o ca 150kr/pers = 8 4000 
➢ ”Lek- & samkväm” i klubblokalen. Aktiviteter med frågesport, quiz, lekar, stafetter & 

charader samt enklare mat 
o ca 100kr/person = 5 600  

 
Vi ser fram emot att kunna ge dessa tjejer en extra guldkant på tillvaron ihop med oss, då vi även vet 
att många av dem har en ”stram familjesituation”, och hoppas därför att ni har möjlighet att stötta vårt 
projekt enligt ovan.  
 
Vänliga hälsningar 
Sofia Blom, representant för DGFB Flugan & RCD 
 

http://www.svenskalag.se/rcd
mailto:info@flugan.nu
mailto:info@rcd.nu
mailto:annelie.jonsson@boras.se


Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:33 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan Samfond III / Knallenskarateklubb 
Bifogade filer: Microsoft Word - Dokument4.pdf 
 
 
 

Från: Pentti von Fürstenrecht <penttivf@gmail.com>  
Skickat: den 31 oktober 2022 23:33 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan Samfond III / Knallenskarateklubb 

 
  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

Detta meddelande kommer från en otillförlitlig avsändare  
Du har inte tidigare kommunicerat med den här avsändaren.  
  
ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

mailto:penttivf@gmail.com
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 A N S Ö K A N   /  S A M F O N D  I I I  

  

, K N A L L E N S  K A R A T E K L U B B  
 

Yxhammarsgatan 28 | Borås  /tel 0705-175846 

Datum 31/10 2022 

Hej ,Knallens karateklubb har idag en stor verksamhet 
som växer med 300 medlemmar detta år, 2022 . 

Minst 85% är barn och ungdom . 
Många barn som kommer har idag inte möjlighet att 
köpa den utrustning som behövs . 
Detsamma gäller vid lägerarrangemang där 
matkostnaden blir det som får föräldrar till barn att 
inte delta. 
 
Vi önskar att vi kan få hjälp med inköp av utrustning 
för verksamheten samt att kunna få bidrag för att 
kunna subventionera matkostnaden på läger. 
 
Kostnadsberäkning 
 
50 st  karatehandskar a 250:- = 12.500:- 
50 st benskydd a 300:-= 15.000:- 
Mat kostnad vid läger arrangemang.  10.000:- 
 
Ansöker om ett belopp av 37.500:- för att kunna 
främja och tillgodose att alla barn har möjlighet att 
vara med och deltaga. 

Med vänlig hälsning, 

Pentti von Furstenrecht /Ordförande 

 

 

 



Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:33 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Samfond III 
 
 
 
Från: Kansli SK70 <kansli@sk70.se>  
Skickat: den 31 oktober 2022 22:02 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Samfond III 

 
Hej Annelie! Simklubben 1970 önskar ansöka om nedan från Samfond III. Tyvärr är alla kostnader svåra att beräkna men vi har försökt uppska tta dem så väl det går. Vet inte om det är ok med flera ansökningar eller om vi måste fokusera på enbart  
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Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej Annelie! 
 
Simklubben 1970 önskar ansöka om nedan från Samfond III. Tyvärr är alla kostnader svåra att 
beräkna men vi har försökt uppskatta dem så väl det går. Vet inte om det är ok med flera 
ansökningar eller om vi måste fokusera på enbart en av dem eller om de skall slås ihop. Hör 
gärna av dig om något är oklart eller om vi behöver göra om eller komplettera något. 

 Ansökan SIMSKOLA: Inköp av nya ca 35 plattor och 1-2 bärremmar för 
flytkorvar/flexistänger. Plattorna som idag används i vår simskola är slinta och behöver 
bytas ut och vi har ingen bärrem för flytkorvar/flexistänger vilket skapar oreda i förrådet. 
Kostnad: ca 7500kr 

 Ansökan TÄVLINGS-/TRÄNINGSGRUPPER: Inköp av ca 15 träningsslangar (finns 
med eller utan handtag) då alla våra elastiska band blivit förstörda av inomhusklimatet i 
simhallen. Kostnad: mellan 1000kr-4000kr beroende på vilken modell vår chefstränare 
anser lämplig för simmarna. Det blir förmodligen olika modeller för olika simmare 
beroende på ålder, muskulatur och eventuella skador. 

 Ansökan GEMENSKAP: Social gruppstärkande aktivitet för våra tränare och ledare. Vi 
planerar att anordna en stärkande gruppaktivitet utanför simhallen för våra tränare och 
ledare så de får chans att stärka gruppen utanför jobbet. Kostnad om ALLA deltar: 8000-
15000kr eller 15000-22000kr beroende på aktivitet (förslagen just nu är bowling eller 
klättring) och om det skall ingå mat eller ej. 

 Ansökan SÄKERHET: Inköp av ca 20st långa elektriska ljus till luciakrona och tärnor på 
vår årliga Luciabasar. Vårt årliga luciatåg har tidigare haft levande ljus med efter att 
incidenter där deltagare varit på väg att svimma och fått avbryta har vi bestämt ur ett 
säkerhetsperspektiv att övergå till elektriska ljus för alla oavsett ålder. Kostnad: ca 2000-
5000kr beroende på vilken modell som passar vår luciakrona och som ser fina ut i handen 
på tärnorna. 

Hälsningar Elin, SK70 

mailto:kansli@sk70.se
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se


--  

MVH 

Elin Palmén, kanslist på Simklubben 1970 

 

Tfn: 033-25 54 35 (telefontid må-to 09:00-12:00) 

Mobil: 079-339 23 42 (telefontid må-to 09:00-12:00) 

Mail: kansli@sk70.se 

Hemsida: www.sk70.se 

 

Följ oss gärna på Facebook där heter vi Simklubben 1970 

Följ oss gärna även på Instagram där heter vi simklubben_1970 

 

Postadress: Box 48, 518 21 SANDARED 

Besöksadress kansli: Alingsåsvägen 1, SANDARED 

mailto:kansli@sk70.se
https://urldefense.com/v3/__http:/www.sk70.se__;!!DCP8XqSIQEM!PdZEFXc1qCNkezmguJFyTVKfOf1D3OjeB80vIs2vU3LABMAYpO8dOlOkXFf6cFHSSGG288FO-2ccugFnh-1-$


Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:34 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan Samfond III 
 
 
 
Från: Marita Haglund <marita.haglund@gmail.com>  
Skickat: den 31 oktober 2022 20:12 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan Samfond III 

 
Hej! Bredareds IF vill an söka 7 000  kronor ur Samfond III Vi vi ll använda pengarna til l.   1. Inköp  av specialskrivare för utskrift  av sträcktider inom orienteringsver ksamheten.    Skrivaren kommer i första hand att användas vid våra barn- och  
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Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej! 
Bredareds IF vill ansöka 7 000 kronor ur Samfond III 
Vi vill använda pengarna till.  
1. Inköp av specialskrivare för utskrift av sträcktider inom orienteringsverksamheten.  
Skrivaren kommer i första hand att användas vid våra barn- och ungdomsträningar. Inom 
orienteringen används ett stämplingssystem som gör det möjligt att se vilken tid jag har mellan de 
olika kontrollerna, och då är det bra med en skrivare för att varje barn/ungdom ska få sina tider. 
Kostnad: 3.000 kronor.  
 
2. Gemensam aktivitet med idrott och gemenskap (social aktivitet) för orientering och fotboll 
Bredareds IF:s huvudverksamhet är orientering och fotboll. Vi vill öka gemenskapen mellan 
idrotterna och på så sätt också ge barnen/ungdomarna möjlighet att testa nya idrotter. Får vi 
bidrag ska pengarna användas till en gemensam aktivitet våren 2023.  
Kostnad: 4.000 kronor  
 
Om vi inte har möjlighet att få hela det ansökta beloppet är föreningens prioritet en skrivare till 
barn- och ungdomsverksamheten inom orienteringen.  
 
hälsningar 
Marita Haglund, ordförande Bredareds IF 

mailto:marita.haglund@gmail.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se


Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:34 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan Samfond III 
Bifogade filer: Ansökan Samfond III St Örjans Scoutkår.pdf 
 
 
 
Från: Magnus Wäverstam <magnus.waverstam@gmail.com>  
Skickat: den 31 oktober 2022 16:10 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan Samfond III 

 
Hej Annelie! Här kommer en ansökan från S: t Örjans Scoutkår Borås. Om du har några frågor är du välkommen att kon ta kta mig. Med vänlig hälsning Magnus Wäverstam   
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Detta meddelande kommer från en otillförlitlig avsändare  

Du har inte tidigare kommunicerat med den här avsändaren.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej Annelie! 
 
Här kommer en ansökan från S:t Örjans Scoutkår Borås.  
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig.  
 
Med vänlig hälsning 
Magnus Wäverstam 

mailto:magnus.waverstam@gmail.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se


 

 

 

 

S:t Örjans Scoutkår Andra villagatan 14 504 53 Borås 
 

Ansökan Samfond III 

 
Hej! 
 

S:t Örjans Scoutkår är en förening som ligger i Borås centrum. Vi har aktiviteter för barn och 
ungdomar i alla åldrar. Många av barnen och ungdomarna väljer att vara med i Scouterna för 
att utveckla ett naturintresse, få kompisar, lära sig ledarskap och mycket annat. En del av 
barnen och ungdomarna i vår verksamhet kommer från familjer som inte har så god ekonomi 
och vi, som förening, verkar för att vara så inkluderande som möjligt. Detta märks bland 
annat av att vi har låga terminsavgifter och subventionerar hajk och lägeravgifter.  

I vår förening hjälper vi också till med utlåning av material inför hajker och läger till familjer 
som behöver det, för att alla skall kunna deltaga på aktiviteter med samma förutsättningar. 
Inom Scouterna brukar vi säga att: Vi inte har någon avbytarbänk, utan alla är välkomna.  

 För att bereda större möjligheter till utlåning av material och subventioner av hajk och 
lägeravgifter ansöker vi i S:t Örjans Scoutkår Borås om trettiotusen, 30 000: -, kronor i bidrag 
från Samfond III. 

 

Pengarna kommer att gå till inköp av material till ett värde av 20 000 – 25 000 kr. I 
materialinköp ingår exempelvis: Tält, sovsäckar, liggunderlag, yxor/knivar, trangiakök mm.  

5 000 – 10 000 kr. kommer att användas till subventioner av hajker och läger. 

 

Vi vill tacka på förhand för den här möjligheten att söka bidrag från er och hoppas att vi får 
möjlighet att få hjälp. 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen S:t Örjans Scoutkår Borås 

Kontaktperson: Magnus Wäverstam, telefon: 0731 – 41 40 15 eller 
magnus.waverstam@storjan.se     

 



Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:34 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan Samfond III 
 
 
 
Från: Borås Konståkningsklubb <kansli.boraskk@gmail.com>  
Skickat: den 31 oktober 2022 15:27 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan Samfond III 

 
Hej! Går det bra med ansökan såhär direkt i mailet eller behöver vi b ifoga den separat? Borås Konstå kningsklubb Armbågavägen 6 506 30 Borås 1.  Ansö kan avser: Inköp av hopprep t ill nya åkare (barn) som kommer få det i samband med att de går  
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Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
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Hej! 
 
Går det bra med ansökan såhär direkt i mailet eller behöver vi bifoga den separat? 
 
Borås Konståkningsklubb 
Armbågavägen 6 
506 30 Borås 
 
1. Ansökan avser: 
Inköp av hopprep till nya åkare (barn) som kommer få det i samband med att de går på sin första 
fysträning. 
Vi erbjuder åkare i alla åldrar möjlighet att åka skridskor. I just det här fallet så börjar barnen i 
Skridskoskolan där det endast är skridskoträning på is, när de sedan lärt sig grunderna i att åka 
skridskor kan de välja att gå vidare till konståkningskolan där det ingår både isträning och 
fysträning. Tanken med den här ansökan är att de i samband med sin första fysträning ska få ett 
hopprep att använda på fysträningarna i Ishallen men även använda för att öva hemma. 
 
2. Kostnadsberäkning: 
3 500kr (d v s hopprep till en total summa av 3 500kr) 
 
3. Sökt belopp: 
3 500kr. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Johan Klasson 
Borås Konståkningsklubb 

mailto:kansli.boraskk@gmail.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se
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Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:34 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan Samfond III 
Bifogade filer: Samfond III 2022.docx 
 

 
 
Från: bramhult@telia.com <bramhult@telia.com>  
Skickat: den 31 oktober 2022 14:48 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan Samfond III 
 
Hej, Bifogar vår ansökan om medel ur Sa mfond II I. Välkommen att höra av er om ni har några frågor eller önskar ytterligare kompletteringar. Med vänliga hälsni ngar Eva Sångberg  
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Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd 

Hej, 
 
Bifogar vår ansökan om medel ur Samfond III. 
Välkommen att höra av er om ni har några frågor eller önskar ytterligare kompletteringar. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
   
Eva Sångberg  
Föreningsadministratör  
0707-24 17 25   

  
  
  
  
GLÄDJE - GEMENSKAP - ENGAGEMANG 

www.bramhultsik.se 
 

mailto:bramhult@telia.com
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 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL BARN & UNGDOMSVERKSAMHET 

SAMFOND III 

 

 

Brämhults IK startade 1953 och är idag en av Borås största ungdomsfotbollsföreningar. 

Varje år startar vi i gång fotbollsskola för 5-åringar. Vår fotbollsskola, som består av flickor och 

pojkar mellan 5-8 år aktiverar idag 200 st barn, dvs ca 1/3 av alla våra aktiva och andelen flickor 

är närapå 40 %. 

Vårt material räcker inte till så vi har en önskan att köpa in fler bollar, fler koner och annan 

träningsutrustning så att vi kan minska köbildningar och få barnen mer i rörelse under 

aktiviteten. Dessutom har vi inte matchkläder till dessa barn när de träningsspelar mot andra 

föreningar. Vi skulle också vilja köpa in en uppsättning av 20 st tröja/shorts/strumpa så att 

gruppen bygger klubbkänsla och känner tillhörighet.  

 

BUDGET: 

 40 st fotbollar  = 7500 kr 

100 st koner totalkostnad = 1200 kr 

20 st träningshäckar = 1200 kr 

20 st uppsättning matchställ: 5000 kr 

 

 

  

                                       



Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:35 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan Samfond III 
Bifogade filer: Samfond III.docx 
 

 
 
Från: Ann-Charlotte Philipsson <Ann-Charlotte.Philipsson@almi.se>  
Skickat: den 31 oktober 2022 14:26 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan Samfond III 
 
Översänder a nsökan gällande Y mer Boxni ng. Med vänliga hälsningar, Ann-Charlotte Phili psson Kassör  
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Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
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Översänder ansökan gällande Ymer Boxning. 
 
Med vänliga hälsningar, 

 
Ann-Charlotte Philipsson 
Kassör 

 
 

mailto:Ann-Charlotte.Philipsson@almi.se
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se


Samfond III 
 

Ymer Boxning är i stort behov av material och utrustning för sin verksamhet. 

Vi har idag ca 160 medlemmar, varav ca 80% med utländsk härkomst. 

Vi har önskemål om inköp utrustning enligt nedan: 

 

- Säckhandskar  6 000 kr 

- Sparringhandskar  12 000 kr 

- Hjälmar   12 000 kr 

- Tandskydd  1 500 kr 

- Lindor  2 500 kr 

- Övrigt, säckar mm  10 000 kr 

43 000 kr 

Prova-på-verksamhet, tex nybörjar- 

kurs, 1 pass per vecka  10 000 kr 

 

Tävlingar, träningsläger, resor, busshyrn 30 000 kr 

Totalsumma: 83 000 kr 

 

 

 

 

Borås 2022-10-31 

Ann-Charlotte Philipsson  Tage Isaksson 

Kassör   styrelseledamot 

 

 

 

 



Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:35 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan ur Samfond 3 
Bifogade filer: BORÅS GIF SÖKER BIDRAG UR SAMFOND 3 TILL BARN OCH 

UNGDOMSVERKSAMHET.docx; Ansökan matrlinköp.docx 
 

 
 
Från: Mikael Engström <Mikael.engstrom@borasgif.nu>  
Skickat: den 31 oktober 2022 13:11 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan ur Samfond 3 
 
Hej Här kommer två olika ansökningar ur Borås Stads samfond 3. Se bi fogade filer. Me d vänliga idrottshälsningar Mikael Engström Klubbche f/Föreni ngsutve cklare BORÅS GIF www. borasgi f. nu   
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Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
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Hej 
Här kommer två olika ansökningar ur Borås Stads samfond 3. Se bifogade filer. 
 
 
Med vänliga idrottshälsningar 
Mikael Engström 
Klubbchef/Föreningsutvecklare BORÅS GIF 
www.borasgif.nu 
0768-271010 
 

 
GEMENSKAP – GLÄDJE - MOTION 
 

mailto:Mikael.engstrom@borasgif.nu
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BORÅS GIF SÖKER BIDRAG UR SAMFOND 3 TILL BARN OCH 

UNGDOMSVERKSAMHET, 221031 

BAKGRUND OCH INFORMATION I STORT 

Borås GIF(864500-1192) är en förening som bedriver sin verksamhet med 

utgångspunkt från Sjöbo och Knektås, Tosseryd. Sektionerna i Knektås består av 

längdskidor, skidskytte, orientering, mountainbike och padel. Från Sjöbo 

bedrivs verksamheter i Fotboll, Linedance och gymnastik. Vi har även 

ambitionen att återstarta innebandyverksamheten, samt att få igång 

bordtennisverksamhet.  

Vi upplever en positiv trend inom föreningen just nu, då vi har ett fint och 

mycket fruktbart samarbete med bl a Sjöboskolan och Arena skola som finns 

där. Vi är även en av aktörerna på Sjöbo som samverkar i det nätverk som 

består av fritidsgården, Bostäder i Borås, Victoriahem, Svenska kyrkan, 

Mötesplatsen, Hemgården, Familjecentralen, Biblioteket, RF-SISU, 

Kulturförvaltningen, Fritid o folkhälsoförvaltningen m fl.  

Vi ökar i medlemsantal, och verksamheterna växer inom alla sektioner, både i 

Knektås och på Sjöbo. I takt med att vi växer inom fotbollen, så kan vi också ta 

emot fler barn som vill vara med i den verksamheten. Vi har under hösten gjort 

en kraftsamling för att rekrytera nya ledare, så att vi kan öppna upp för fler att 

vara med.  

Strax söder om vår nya fina klubbstuga här på Sjöbo Arena, finns en yta, som är 

ganska ”död” i dagsläget. Vår ambition är att utnyttja denna yta, öppna upp 

den gentemot den s k ”Trollstigen” och gångvägen mot 

Lindormsgatan/Gyllingtorpsgatan. På denna yta vill vi anlägga 2 st boulebanor. 

Kostnadsberäkningen här är ca 50 000 kr, inkl allt markarbete. Det låter väl lite 

motsägelsefullt att inom barn och ungdomsidrotten prata om boulebanor, men 

här har vi tänkt ett steg till. Vi vet att dessa boulebanor skulle locka till sig äldre 

personer till vår anläggning. I samband med detta möte mellan företrädesvis 

den äldre generationen och barn/unga, sker någon slags spännande ”dynamik”. 

Att ung möter äldre – det adderar något som kommer att gagna alla inblandade 

parter. För att skapa en fulländad arena här på Sjöbo, så skulle boulebanor 

addera en aktivitet till i det utbud som redan finns här(discgolf, utegym, 

grillplats, pump-track för mountainbike) 

Vi söker härmed medel för en delfinansiering av 2 st boulebanor. 7 500 kr 



  



Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:35 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan om bidrag till Barn- och ungdomsverksamhet 

(Samfond III) 
 
 
 
Från: Karin Nordqvist <styrelsen.attention.boras@gmail.com>  
Skickat: den 31 oktober 2022 13:06 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan om bidrag till Barn- och ungdomsverksamhet (Samfond III) 

 
Hej, Attention Borås är under återuppbyggnad och vi vänder oss ti ll personer med neuropsykiatr iska funktionsnedsästtn igar (NPF). På grund av att vi s tartar upp på ny tt behöver vi förnya allt i redskapsväg.   NP F- ungdomar behöver lugn och ro  
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Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej, Attention Borås är under återuppbyggnad och vi vänder oss till personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsästtnigar (NPF). På grund av att vi startar upp på nytt behöver vi 
förnya allt i redskapsväg.  
 
NPF- ungdomar behöver lugn och ro för återhämtning därför är det önskvärt att kunna erbjuda en 
utflykt ut på landet bland djur och natur.  
 
Genom sällskapsspel och pyssel av olika slag kan barn och unga få träffa andra som också 
kämpar med NPF. Det kan stärka deras självkänsla och de får träna sin sociala förmåga på alla 
sätt. 
 
Vi ser även dessa aktiviteter som vi söker pengar för som en chans att lära känna varandra och 
medlemmarna bättre inom föreningen. Det är viktigt med det sociala skyddsnätet vid NPF då det 
är väldigt tufft på många olika plan i livet. Att träffa och lära känna andra bidrar till psykisk hälsa 
då utbyte av erfarenheter är viktigt.  
 
Sällskapspel: 2000kr 
 
Pysselmaterial 3000kr 
 
Acrylfärger, blockpapper och penslar 700kr 
 
Utflykt halvdag (4h på gården, max 10 barn) till Stallyckan 8200kr.  
Där finns möjlighet pyssla med djur, rida, mat ingår (korvgrillning), inomhus och utomhus 
aktiviteter att välja på utöver pyssla med djuren, personal/aktivitetsledare varav två 
stödpedagoger, information och aktivitetsschema med bildstöd i förväg.  
 
Bowling 1500kr (summan kan minskas beroende på antal banor). 

mailto:styrelsen.attention.boras@gmail.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se


 
Padel 450kr eller 900kr (450kr per bana). 
 
Mvh  
Karin Nordqvist 
Kassör 
Attention Borås 
Viskastrandsgatan 5 
50630 Borås 
 



Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:35 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan ur Samfond 3 
 

 
 
Från: borasinsuomiseura@gmail.com <borasinsuomiseura@gmail.com>  
Skickat: den 31 oktober 2022 11:48 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan ur Samfond 3 
 
Hej Borås finska föreni ng ansöker bidrag ur Samfond 2 med 6 00 0 kronor. F öreninge n har verksamhet som riktar sig till barn från 0 år upp till 12 år. Fyra gånger per år träffas barn och deras föräldrar. Gruppe n leker, pysslar, sjunger etc. Ledare  

ZjQcmQRYFpfptBa nnerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd 

Hej  
 
Borås finska förening ansöker bidrag ur Samfond 2 med 6 000 kronor. Föreningen har verksamhet som 
riktar sig till barn från 0 år upp till 12 år. Fyra gånger per år träffas barn och deras föräldrar. Gruppen 
leker, pysslar, sjunger etc. Ledare för gruppen är utbildade förskolelärare. Samtalen / aktiviteterna sker 
både på finska och svenska. Målet är att barnen ska kunna kommunicera med sina äldre släktningar. 
 
Barnverksamheten vill använda dessa 6 000 kronor till ett besök på Borås Djurpark till våren 2023 med 
barngruppen. De minsta barnen kommer att få ta med sig sina vårdnadshavare då vissa sitter t ex i kärra. 
Barnen får ta med sig egen förtäring. 
 
Vid ytterligare frågor hör av dig.  
 
Eeva-Liisa Sadinmäki, sekr Borås finska förening.  
 

 

 

Virusfri.www.avast.com 

 

mailto:borasinsuomiseura@gmail.com
mailto:borasinsuomiseura@gmail.com
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Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:36 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan till Samfond III 
 
 
 
Från: Tämta Ridklubb <tamtark@hotmail.com>  
Skickat: den 31 oktober 2022 11:17 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan till Samfond III 

 
Hej, Vi på Tämta Ridklubb skulle v ilja söka bidrag ur Samfond III för att utbi lda några av våra unga medlemmar till nya ungdomsledare i ungdomssektionen så att de kan främja vår barn och ungdomsverksamhet och få dom att utvec klas.  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej, 
 

1. Vi på Tämta Ridklubb skulle vilja söka bidrag ur Samfond III för att utbilda några av våra 
unga medlemmar till nya ungdomsledare i ungdomssektionen så att de kan främja vår 
barn och ungdomsverksamhet och få dom att utvecklas. Och även skicka två personer på 
förberedande rid ledarutbildning, så våra ridlärare kan få en bra grund till främja våra 
barn och ungdomar i vår verksamhet.  

2. Kostnaden för detta är: Ungomsledarkurs 1500 kr/person. Summa 3000 kr. 
Förberedande ridledarkurs 1200 kr/person. Summa 2400 kr.  

3. Vi ansöker om 5400kr ur Samfond III. 

Mvh Monica Röed 
Tämta Ridklubb 
0763-395933 

mailto:tamtark@hotmail.com
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Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:36 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: ansökan Samfond 
 

 
 
Från: toivo pentonen <toivo.pentonen@telia.com>  
Skickat: den 31 oktober 2022 10:52 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: SV: ansökan Samfond 
 
Hej, Här kommer en ansökan från Hestra IF om bidrag till barn och ungdomsverksamhet. Vi söker för ink öp av 20 st pa nnlampor som kan a nvändas av våra tränande ungdomar under den mörka årstiden som alternativ till träning enbart på vårt elljusspår.    

ZjQcmQRYFpfptBa nnerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd 

Hej, 
 
Här kommer en ansökan från Hestra IF om bidrag till barn och ungdomsverksamhet.  
 
Vi söker för inköp av 20 st pannlampor som kan användas av våra tränande ungdomar under den mörka 
årstiden som alternativ till träning enbart på vårt elljusspår. Eftersom vi har många tränande 
barn/ungdomar är det bra om de lite äldre kan växla och träna utanför belysta spår. Vi söker 5000 kr för 
att delvis täcka kostnaden för inköp av lamporna. 
 
Hestra IF skidor har en stark ungdomsverksamhet med ca 150 ungdomar i träning. När vi har barmark så 
är det rullskidåkning, rullskidskytte, löpning och mountainbike åkning som erbjuds, när vi får tillgång till 
snö (konstsnö eller natursnö) så är det skidor under fötterna som gäller. 
 
För Hestra IF, Borås. Organisations nr 864500-2851, Linnesväg 13,  504 75 Borås. 
Toivo Pentonen, frågor tel 0768-243356 

mailto:toivo.pentonen@telia.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se


Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:36 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan samfond 
Bifogade filer: Samfond III.pdf 
 
 
 
Från: Kansli - Borås HK <info@bhk84.se>  
Skickat: den 31 oktober 2022 10:45 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan samfond 

 
Bifogar vår ansökan ti ll samfond. Hälsn ingar Jörgen 0702-971655 Boc kasjögatan 2 504 30 Borås info@  bhk84. se   
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Bifogar vår ansökan till samfond. 
 
Hälsningar  
Jörgen 0702-971655 

 
 
Bockasjögatan 2 504 30 Borås 
info@bhk84.se 

mailto:info@bhk84.se
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se
mailto:info@bhk84.se


Borås 2022-10-28 

 
 
 
 
 
 
 
Ansökan till Samfond III  
 
Borås Handbollsklubb 84 satsar sedan ett par år tillbaka på att öka vår ungdomssektion.  
Vi har ungdomslag för både flickor och pojkar, handbollsskola och handbollslekis.  

 
Ansökan avser 
*Inköp av handbollar i barnstorlek 
Vår handbollsskola och handbollslekis är väldigt välbesöka träningar. För att träningen ska 
fungera är det viktigt att alla deltagande barn har varsin boll.  
Vi ansöker om att köpa in 50 st bollar á 300kr = 15 000kr  
 
*Inköp av medicinväskor till våra lag i seriespel 
Att spela handboll är inte alltid riskfritt. Många gånger vrickas en for eller finger, eller i en 
närkamp rivs ett litet sår upp. Medicinväskor är något varje lag får stå för själva.  
Vi ansöker om att köpa in 8st medicinväskor á 349kr = 2 792kr 
 
*Inköp av västar med siffror 
Ibland har både hemma och bortalag samma färg på tröjorna. Då får vi låna ut västar.  
Men detta skapar problem för sekretariat då spelarnas siffror inte syns.  
Vi ansöker om att köpa in 25st västar med siffror á 75kr = 1 875kr 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Kristin Grosselfinger 
Borås Handbollsklubb 84 
 
 
 

 



Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:36 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan medel ur Samfond III Borås Segelflygklubb 
Bifogade filer: Samfond III.docx 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Ulf Hansson <ulfhansson1956@gmail.com>  
Skickat: den 31 oktober 2022 09:29 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Kopia: Mikael Hedberg <Mikael.Hedberg@boras.se> 
Ämne: Ansökan medel ur Samfond III Borås Segelflygklubb 
 
!-------------------------------------------------------------------| 
  Detta meddelande kommer från en otillförlitlig avsändare 
  Du har inte tidigare kommunicerat med den här avsändaren. 
|-------------------------------------------------------------------! 
 
Hej Annelie, 
Hoppas du är frisk nu! 
När jag försökte ringa dej var du nämligen sjuk. 
Då ringde jag Mikael Hedberg som jag haft kontakt med tidigare och fick veta lite mer om Samfond III. 
 
Jag bifogar här en ansökan om medel ur Samfond III. 
Den är i form av en Word fil. 
Om det behövs en mer formell ansökan med underskrifter av Ordförande/Kassör etc. I föreningen Så 
återkommer snarast till mej så att jag får ordna detta. 
Sista ansökningsdag är ju idag! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ulf Hansson 
Borås Segelflygklubb 
Tel. 070-6678799 

mailto:ulfhansson1956@gmail.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se
mailto:Mikael.Hedberg@boras.se


 
 
Borås Segelflygklubb söker bidrag ur Samfond III 
 
                      
 
 
 
Corona epidemin har drabbat de flesta idrottsföreningar hårt. Även vår förening har 
drabbats. För att sätta en siffra på verksamhetsminskningen har vi använt flygstatistik från 
ett två års genomsnitt före pandemin och jämfört med år 2020 & 2021.  Antalet flygstarter  
har minskat med -25% och antalet flygtimmar med -38%. 
 
För att göra en kraftfull återstart i vår förening har vi arbetat både med att få tillbaka 
”gamla” medlemmar, och satsat hårt på rekrytering av nya medlemmar speciellt ungdomar. 
 
Vi har lyckats över förväntan med att rekrytera ungdomar, och har för första gången på 20 år 
fått en grupp i åldern 10-12 år som vi tar hand om en kväll varje vecka. Dessa är extremt 
flygintresserade………. Men man får inte börja i segelflygskolan om man inte har fyllt 14 år. 
För att ge dom grunderna i segelflygning (tills dom har åldern inne) vill vi bygga en 
flygsimulator. Det finns på marknaden väldigt realistiska segelflyg simulatorer, och klubben 
har ett gammalt flygplan där vi kan använda cockpiten för att i denna montera in en inköpt 
simulator. Vi söker därför medel ur Samfond III till vår barn & ungdomsverksamhet enligt 
nedanstående kostnads uppskattning. 
 
Inköp av Condor (programvara för segelflygsimulator).                 2 000 kr 
            Joystick och sidoroder pedaler                                                1 500 kr 
            Modellflygssimulator.                                                               2 000 kr 
            Begagnad skärm & kringutrustning                           ca         2 000 kr 
            Sökt bidrag ur samfond III                                                       7 500 kr 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ulf Hansson 
Materialansvarig i BSFK 
Tel. 070-6678799 
ulfhansson1956@gmail.com 
 
Borås Segelflygklubb 
Vindgatan 9 
504 64 Borås 
Org. nr: 864500-7116 
Bg. nr: 997-0583 
https:// www.bsfk.com 
 



 



Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:37 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Samfond III 
Bifogade filer: SamfondIII.pdf 
 
 
 

Från: Stefan Widell <lswidell@gmail.com>  
Skickat: den 30 oktober 2022 21:21 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Kopia: Bca Styrelsen <styrelsen@borasca.se> 
Ämne: Samfond III 

 
Hej, Ansökan från Samfond III Förening: Borås CA Verksamhet: Cykling, Moun tainbike 1.  Lägerverksamhet, våren 2023, Bill ingen, 14 - 16 april Fredag - Söndag K lubben anordnar två läger varje år (vår och höst) och dessa brukar Borås CA delfinans iera  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
  
ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej,  
 
Ansökan från Samfond III 
 
Förening: Borås CA 
Verksamhet: Cykling, Mountainbike 
 
1. Lägerverksamhet, våren 2023, Billingen, 14 - 16 april 
Fredag - Söndag 
 
Klubben anordnar två läger varje år (vår och höst) och dessa brukar Borås CA delfinansiera för 
att kunna hålla ner kostnaderna för deltagarna. Cykling är en sport som kräver 
föräldraengagemang och minst en vårdnadshavare behöver åka med ungdom/barn på läger. Vår 
målsättning som klubb är att så många som möjligt av våra tränande ungdomar skall ges 
möjlighet att komma iväg på läger dock så märker vi att kostnaderna för lägren är för vissa 
familjer höga trots att klubben subventionerar ungdomarnas kostnader till väldigt hög grad. 
 
Då det är MTB cykling som tränas så behöver anläggningarna ligga i nära anslutning till spår och 
leder, de allra flesta anläggningar som ligger inom 15 mils radie från Borås saknar 
vandrarhemsmöjligheter och därför bor vi i stugor och Husvagn/husbil. 
 
Lägren brukar vara mycket uppskattade av samtliga deltagare såväl ungdomar som medföljande 
föräldrar - skapar och utvecklar en bra gemenskap inom klubben.  
 
Under lägren brukar vi ha gemensam frukost, lunch och middag. Detta läger så kommer vi endast 
ha lunch och middag gemensamt. Vid läger brukar vi vara 60 - 80 deltagare. 
 
 
Kostnadsberäkning för läger 

mailto:lswidell@gmail.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se
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Boendekostnader: 
14 campingplatser 
14 stugor (2-4 personer) 
 
28 000 kronor 
 
Mat ( 2 Middag och 2 lunch) 
Ungdomar: 23 000 
 
Om ovan ansökan inte kan beviljas önskas nedan 
 
2. Ansökan inköp av träningsmaterial 
Klubben önskar utveckla ungdomars förmåga att våga hoppa och träna hopp. För detta finns det 
träningsredskap som går att använda så att du kan lära dig att träna och hoppa säkert. För 
ändamålet önskar därför klubben ansöka om medel för inköp av: 
 
MTB Hopper  
2 stycken: Coach Double bridge 18 000 kr (kan byggas ihop till större eller mindre hopp) 
3 Balance = 6000 kr (används för att träna att balansera cykel på bakhjulet, en rörelse som är bra 
att kunna hantera i skogen - inte just att köra på bakhjulet men rörelsen som krävs för att få upp 
cykeln på bakhjulet) 
 
Hälsningar 
Stefan Widell 
För Borås CA 
 

Vidarebefordrat mejl: 
 
Från: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Samfond III 
Datum: 14 oktober 2022 10:08:46 CEST 
Kopia: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
 
Dags att söka bidrag ur Samfond III till barn- och 
ungdomsverksamhet 
  
Borås Stad har ett belopp att fördela ur Samfond III och det är Fritids-och 
folkhälsonämnden som beslutar om utdelningar ur fonden. Enligt fondens regler 
ska avkastningen användas till att ge tillfälliga ekonomiska bidrag för att främja 
barn- och ungdomsverksamhet i Borås. 
  
Mer info finns i bifogad fil. 
  
  

mailto:fritid@boras.se
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se


Skicka er ansökan senast den 31 oktober 2022. Ansökan samt frågor skickas 
till: annelie.jonsson@boras.se 
  
  
Med vänlig hälsning 
Fritids- & folkhälsoförvaltningen, Borås Stad 

 

mailto:annelie.jonsson@boras.se


Dags att söka bidrag till 
barn- och ungdomsverksamhet
Borås Stad har ett belopp att fördela ur Samfond III och det är Fritids-och folkhälsonämnden som beslutar 
om utdelningar ur fonden. Enligt fondens regler ska avkastningen användas till att ge tillfälliga ekonomiska 
bidrag för att främjan barn- och ungdomsverksamhet i Borås. 

1. Lämna en beskrivning av vad er ansökan avser enligt exempel nedan:

• Inköp av material och utrustning
• Prova-på verksamhet
• Utflykter egna aktiviteter/arrangemang

2. Redogör för en kostnadsberäkning i er ansökan. Exempel på kostnader som 
bidraget kan användas till:

• Inköp av material och utrustning
• Prova-på verksamhet
• Utflykter egna aktiviteter/arrangemang

3. Glöm inte att ange vilket belopp ni ansöker om!

Det är endast föreningar verksamma i Borås som kan söka pengar ur fonden. 

Samtliga kostnader ska redovisas senast den 30 juni 2023.

Skicka er ansökan senast den 31 oktober 2022. Ansökan skickas till till: annelie.jonsson@boras.se. 

Har ni några frågor, kontakta gärna Annelie Jonsson på ovanstående e-post!

Samfond III

mailto:annelie.jonsson%40boras.se?subject=


Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:37 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Samfond III 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Margareta Englund <margareta.englund@hotmail.com>  
Skickat: den 30 oktober 2022 18:30 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Samfond III 
 
!-------------------------------------------------------------------| 
  Detta meddelande kommer från en extern avsändare. 
  Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads 
  organisation. 
|-------------------------------------------------------------------! 
 
Hej!  
 
Här kommer en ansökan från Vängdala equmeniaförening. Vi bedriver scoutverksamhet i Vänga. Vi är så 
gott som alltid vid våra vindskydd. Vi har hajk (övernattning utomhus) varje termin och åker på läger 
varje sommar.  
 
I början av sommaren köpte vi två nya till lägren. Vi ansöker nu om pengar till förvaringslådor till dessa 
två. De ska hålla ute fukt och möss så att vi kan ha tälten i många år. Vi ansöker om 5000 kr till dessa 
lådor.  
 
Med vänlig hälsning  
Vängdala equmeniaförening  
genom Margareta Englund, kårchef 
0703-352515 
 
 
Skickat från min iPhone 

mailto:margareta.englund@hotmail.com
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Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:37 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan om bidrag ur Samfond III 
Bifogade filer: Ansökan om bidrag ur Samfond III.pdf 
 
 
 

Från: bengt <bengt@nordh.se>  
Skickat: den 29 oktober 2022 12:08 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan om bidrag ur Samfond III 

 
Hej Vi i Dalsjöfors scoutkår skic kar här in en ansökan om bidrag ur Samfond III. /Bengt Nordh Kassör, Dalsjöfors scoutkår  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
  
ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej  
 
Vi i Dalsjöfors scoutkår skickar här in en ansökan om bidrag ur Samfond III. 
 
/Bengt Nordh 
Kassör, Dalsjöfors scoutkår 
 

mailto:bengt@nordh.se
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Ansökan om bidrag ur Samfond III

Vi, Dalsjöfors scoutkår, ansöker om bidrag för inköp av ett pop up tält.

Tältet är tänkt att användas på läger, hajker, avdelningsmöten samt när vi anordnar 
tipspromenader och deltar på julmarknader med mera.

Pop up tältet säljs via Västgöta södra scoutdistrikt.

Kostnad för tältet är 15.000 kronor.

Vi, Dalsjöfors scoutkår, ansöker om ett bidrag på 15.000 kronor för att kunna 
köpa in ett pop up tält, beskrivet ovan.

Dalsjöfors 221029

Bengt Nordh, 
kassör Dalsjöfors scoutkår 
kassor@dalsjoforsscoutkar.se 
0703-561672

mailto:kassor@dalsjoforsscoutkar.se


Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:37 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan Samfond III 
Bifogade filer: Ansökan om bidrag från Samfond III.docx 
 
 
 
Från: Thomas Hallberg <hallberg.th@gmail.com>  
Skickat: den 28 oktober 2022 13:27 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan Samfond III 

 
Hejsan Bifogar här en ansökan ti ll Samfond III från Korsky rkan i Borås Thomas Hallberg 0768-669439  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Detta meddelande kommer från en otillförlitlig avsändare  

Du har inte tidigare kommunicerat med den här avsändaren.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hejsan 
 
Bifogar här en ansökan till Samfond III från Korskyrkan i Borås 
 
Thomas Hallberg 
0768-669439 

mailto:hallberg.th@gmail.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se


  2022-09-28  
 
 

Ansökan om bidrag från Samfond III till barn- och 

ungdomsverksamhet. 
 

Korskyrkan Borås ansöker om bidrag från Samfond III för inköp av material till barn- och 

ungdomsverksamhet som planeras bedrivas i Gula Huset, Bohusgatan 3. 

Korskyrkan har efter att förvärvat Bohusgatan 3 renoverat hela byggnaden för att anpassa 

lokalen till ett ”allaktivitetshus”. Renoveringen har finansierats av gåvor och ett 

anläggningslån av Borås Stad. 

Byggnaden består av 3 plan där våning 3 är skapat för barn- och ungdomsverksamhet. Här 

planeras kyrkans barn och ungdomsverksamhet ha sina samlingar men också ny verksamhet 

för att möta barn och ungas behov i stadsdelen Norrby. Här vill vi skapa en mötesplats där 

alla kan känna sig välkomna och betydelsefulla. 

Då lokalerna är helt nya, renoverade och fina så behöver vi också komplettera med visst 

material som är lämplig för barn- och ungdomsverksamhet. 

 

Följande materialinköp söker vi bidrag för: 

Pingisbord (hopfällbart på hjul) ca 7500 kr 

Airhockybord (hopfällbart)  ca 6000kr 

Projektor   ca 7000kr 

Projektorduk elektrisk  ca 5000kr 

Scenbelysning  ca 8000kr 

Soffgrupp m bord  ca 16500 kr 

 

Totalt ansökt belopp  50.000 Kr 

 

 

För Korskyrkan, Borås 

Thomas Hallberg 



Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:38 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Frågor och Ansökan kring Samfond III - Borås 

Dansförening 
 
 
 
Från: Borås Dansförening <info@bdf.nu>  
Skickat: den 28 oktober 2022 05:37 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Frågor och Ansökan kring Samfond III - Borås Dansförening 

 
Hej Annelie,  Jag kon ta ktar dig angående Samfond III och har märkt att det är l ite i s ista se kund. Så jag kommer att inkludera en preliminär ansökan i detta mail, följ t av ett par frågor som kan komma att ändra vår ansökan beroende på svar.     
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej Annelie,  
 
Jag kontaktar dig angående Samfond III och har märkt att det är lite i sista sekund. Så jag 
kommer att inkludera en preliminär ansökan i detta mail, följt av ett par frågor som kan komma 
att ändra vår ansökan beroende på svar.  
 
Jag börjar med lite bakgrund och sammanhang kring vår verksamhet för att ge dig en 
helhetsbild:  
 
Bakgrund 
Jag klev in i föreningsstyrelsen som ledamot för första gången efter årsmötet 2022. Återstarten 
efter pandemin liksom för de flesta föreningar var även för oss full av utmaningar då vår 
verksamheten cirkulerar kring pardanser och därmed gjorde pandemi-anpassade verksamheter 
oerhört svåra att genomföra.  
Detta gjorde att en redan nedåtgående trend i föreningens statistik och medlemskap rasade och vi 
gick från ca 300 medlemmar år 2019 (450 st år 2017, ca 600 st år 2014) till 96 medlemmar år 
2021. Majoriteten av dessa 96 medlemmar var dessutom tävlingsdansare, som behöver 
medlemskap för att få delta i tävlingar, som under hela pandemin såklart var en osäkerhet.  
 
Förutom den ekonomiska utmaning som föreningen stod inför i återstarten så har vi också inom 
Svenska Danssportförbundet utmaningen kring vad som kallas för "smala grenar", dansstilar vars 
låga deltagande är så lågt att det blir en problematik att ens arrangera tävlingar.  
 
Mitt mål och min uppgift blev ganska snabbt tydlig, och delades upp i 5 delar som jag blev 
samordnare för; Rekrytering, Föreningskultur, Barn & Ungdom, Smala Grenar, Marknadsföring. 
Ju mer styrelsen gick in på vägen vi skulle ta, så insåg vi att det behövdes mer tid för att kunna 
genomföra arbetet. Styrelsen tog då beslutet att man skulle ansöka för att jag skulle bli 
projektanställd för dessa delar på deltid 25%. Vi fick bidrag för det via SISU i Juni.  

mailto:info@bdf.nu
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se


 
Borås Dansförening har varit en del av mitt liv sedan jag var 5 år gammal och började dansa, och 
det blev väldigt snabbt ett resursrikt passionsprojekt som gick över de timmar en 25% anställning 
innebär. Jag har de senaste 4 månaderna lagt ner 31 timmar i veckan på Borås Dansförening 
exklusive de 5 timmar i veckan jag undervisar eller står i fiket. Styrelseledamot kunde jag inte 
längre vara, men med stödet och förtroendet från styrelsen och möjligheten att kunna vara 
adjungerad in i 80% av möten har gjort att vi utvecklats på många sätt: 
 
Utveckling 2022 

 Medlemmar i föreningen idag 473 st. 

Barn & Ungdom: 

 Barnverksamheten har gått från 0 barn till 19 barn (1 timme i veckan). 
 Vi har ett 3 år långt kontrakt med Borås Kommun att hålla dansaktiviteter på Arenaskolan 

(Sjöboskolan) där vi i genomsnitt har 14 barn varje vecka (varje tillfälle är unikt och har 
ofta olika barn). 

 Utbudet för Barn & Ungdom utökas till vårterminen. 

Smala Grenar: 

 Våra smala grenar har alla växt i snitt 200% sedan vårterminen. 

Marknadsföring: 

 Utbildningar i digital marknadsföring har genomförts och de första testen i strategier har 
påbörjats till goda resultat. 

 50 000 nya individer nådda via facebook 
 Vår instagrams räckvidd har ökat med 917% 
 Digitala besökare har ökat med 150% jämfört med 2021 

Planer 2023 
Inför 2023 så vill vi undersöka nya samarbeten med skolor, ungdomsgårdar och andra 
dansföreningar i Borås Kommun såväl som i angränsande kommuner som inte har egna 
dansföreningar. Målet är att pardansen ska ta rum inom fysiska aktiviteter för barn i årskurser 1-
6. Vi kommer jobba både i syftet att uppmuntra ute på olika platser i Borås samt att få barn & 
ungdomar till våra egna lokaler. För de som kommer till våra egna lokaler kommer vi att erbjuda 
både hobbydans och tävlingsdans, men även hobbydans kommer att ha delmål eller mindre 
projekt som ett slutmål för motivation i form utav uppvisningar eller koreografier. 
 
Vi har också nyligen haft möte med SISU angående inkluderande idrott där vi planerar att göra 
en fortsatt insats i områden med minoriteter och underrepresenterade grupper, samt att öka 
informationsflödet i dessa ämnen med våra befintliga deltagare i våra lokaler.  
 
Våra lokaler är välutrustade så där behöver vi inget ekonomiskt understöd för vår verksamhet, 



men vårt största hinder just nu är ledarskapets tillgänglighet. Vi har en fantastisk grupp ledare för 
barn & ungdom men som alla jobbar vanliga jobb och som oftast inte är tillgängliga i våra lokaler 
förrän 18.00, ibland 17.00. Detta har gjort att schemaläggning har varit väldigt svårt då 18.00 är i 
senaste laget för barnverksamheter. Det har begränsat vår möjlighet till att skicka ledare till 
uppdrag i stan, samt att barnverksamheten ska få plats på schemat under veckorna.  
 
Vår önskan är därför att ansöka pengar från Samfond III i syftet att arvodera ledarskapet 
tillräckligt för att man kan motivera att åka på uppdrag och för att de som har uttryckt önskan att 
prioritera detta har möjlighet att göra det. Mina frågor kring det är då först och främst: 

 Är detta ett syfte för ansökan som stämmer överens med Samfond III. 
 Om vårt mål är att deltidsanställa två personer 25% under vårterminen, är det en realistisk 

summa att ansöka för? Är det tillochmed realistiskt att ansöka för hela 2023? 
 Har du tips på hur vi kan optimera den här ansökan? 

 
Ansökan 
Borås Dansförening ansöker om ekonomiskt stöd för deltidsanställning av ledarskap i syftet av 
rekrytering inom områden "barn & ungdom" samt "smala grenar". Uppdragens uppgifter kommer 
variera något men koncentreras kring att skaffa ett kontakt- och samarbetsnät mellan föreningen, 
skolor, ungdomsgårdar, fritids samt andra föreningar för att öka rekryteringsflödet till föreningen 
och fylla ut vår representation. Då föreningens unika niche är just pardans, så anser vi att det 
krävs ett par som leder aktiviteterna samt för kommunikationen med de kanaler som krävs för att 
anordna aktiviteterna.  

 25% anställning Januari-Maj för två personer á 6 000 kr i månaden per person innan 
skatt.  

 Totalsumma: 60 000 kr för perioden Januari-Maj 

 
Jag pratar gärna på telefon kring detta, om du har frågor eller om du behöver mer information 
kring våra initiativ.  
 
Tack för din tid! 

 
 
 
--  
Med vänliga hälsningar 
Pontus Persson 
Adj. Styrelsemedlem & Kursledare 
Samordnare Barn & Ungdom 
Borås Dansförening 
0761844112 
www.borasdansforening.se 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.borasdansforening.se/__;!!DCP8XqSIQEM!JDEEWn5Y1gDfAm1UFlAst5IGSmwGjYkxGFY7aSPxCiFM7K7pQpyYDdXZSDzY6_7hySKn8-TPvCv-OwOE$


Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:38 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Bidrag Sandareds TK Samfond 3  
 

 
 
Från: paul@sandaredstk.com <paul@sandaredstk.com>  
Skickat: den 27 oktober 2022 13:50 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Bidrag Sandareds TK Samfond 3  
 
Hej Annelie, Vi behöver köpa in material inom tennis världe n för att kunna hjälpa bar nen att utveckla sin te nnis och göra det  mer attraktivt. Medicinbollar/ hopprep/ häckar/ g ummiba nd/ tennis utrust ning för serve och foreha nd ba ckhand plus  

ZjQcmQRYFpfptBa nnerStart 

 

Detta meddelande kommer från en otillförlitlig avsändare  

Du har inte tidigare kommunicerat med den här avsändaren.  
 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd 

Hej Annelie, 
 
Vi behöver köpa in material inom tennis världen för att kunna hjälpa barnen att utveckla sin tennis och 
göra det mer attraktivt. 
Medicinbollar/ hopprep/ häckar/ gummiband/ tennis utrustning för serve och forehand backhand plus 
andra saker som vi inte har råd med just nu.  
 
Kostnader för detta 10 000 kr  
 
Prova på verksamhet behöver vi hjälp med att köpa in fler rack och bollar så att dom som kommer och 
prova har tillgång till rack så dom kan prova på under rätt förutsättningar.  
Kostnad 5000kr  
 
Utflykter egna aktiviteter 
Vi har under åren haft väldigt många aktiviteter som har kostat väldigt lite och vi vill gärna fortsätta med 
detta så alla har möjlighet att deltaga.  
Sedan så har vi också åkt på resor med våra tävlings juniorer för att kunna se hur dom presterar och ge 
dom stöd och feedback. 
Kostnad för egna aktiviteter: 10000 kr 
Kostnad för utflykter 15000 kr  
 
Mvh Paul  
Chefstränare  
Sandareds TK  
 

mailto:paul@sandaredstk.com
mailto:paul@sandaredstk.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se


Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:38 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Samfond III 
Bifogade filer: Samfond III.docx 
 

 
 
Från: Sara Eriksson <sara@borasridhus.se>  
Skickat: den 26 oktober 2022 14:14 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Samfond III 
 
Med Vänlig Hälsning Sara Eriksson Verksamhetschef Borås Ridhus Varbergsvägen 6 5 504 93 Borås 033 79 0 03 55  

ZjQcmQRYFpfptBa nnerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd 

 
 
Med Vänlig Hälsning 
 

Sara Eriksson 
Verksamhetschef 
Borås Ridhus 
Varbergsvägen 65 
504 93 Borås 
033 790 03 55 
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Samfond III  

Sökande:  

Borås Fältrittklubb 

Varbergsvägen 65 

50493 Borås 

/ Sara Eriksson sara@borasridhus.se 

 

Säkerhet: 

Säkerhet är en av våra viktiga punkter att jobba med dagligen. Vi jobbar mycket förebyggande med 

strategi och utrustning och även förståelse för djuret. 

Då vi har mycket mindre barn så är materialen viktig sak. Här behöver vi uppdatera vårt material för 

säkerhet. Barn och ungdomar kan låna utrustning här när de rider på lektion och den behöver vara i 

gott skick och säker. 

Vi vill köpa in säkerhetsvästar, hjälmar och säkerhetsstigbyglar till våra barn och ungdomar så det 

finns här att låna- aktuella, hela och säkert material. 

 

 

Kostnadsberäkning: 

Hjälmar 499kr x 10st= 4999kr 

Säkerhetsvästar 1599kr x 10 st= 15990kr 

Säkerhetsstigbyglar 1899kr x 10st=18990kr 

Totalt: 39979kr 

 

 

 

 



Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:39 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan Samfond III RFSL Sjuhärad 
Bifogade filer: RFSL Sjuhärad ansökning  Samfond III.docx; RFSL Email 

logo.png 
 
 
 
Från: Tulay Orre <tulay@sjuharad.rfsl.se>  
Skickat: den 26 oktober 2022 09:55 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan Samfond III RFSL Sjuhärad 

 
Hej! Här kommer vår ansökan til l Samfond III. Mvh T ulay  Orre -- Tulay  Orre RFSL Sjuhärad 033-106970 0705-543999 Ver ksamhetsansvarig Programansvarig Borås Pride http : //sjuharad. rfsl. se/ www. boraspride. se Att vara medlem i RFSL är att ta ställning  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej! 
 
Här kommer vår ansökan till Samfond III. 
 
Mvh 
Tulay Orre 
 
 
--  
Tulay Orre 

RFSL Sjuhärad 

033-106970 

0705-543999 

Verksamhetsansvarig 

Programansvarig Borås Pride 

http://sjuharad.rfsl.se/ 

www.boraspride.se 

 

Att vara medlem i RFSL är att ta ställning för alla människors lika rättigheter. Bli medlem 
här: blimedlem.rfsl.se. Tack för att du är medlem. 
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Se allt vi gör på facebook (RFSL Sjuhärad), instagram (RFSL Sjuhärad) och vår 
hemsida (www.rfslsjuharad.se) 

 

 

 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.rfslsjuharad.se/__;!!DCP8XqSIQEM!PWLWytFEBSpNVVMoQ9ajVsY-p6K4RHAzMlgtBaktZ5BA3C_Av1zihpID-ugQPi7DU7NrcMqgX62WwIJoINIhSIDc6w$


RFSL Sjuhärad ansökning för bidrag ur Samfond III 
 
 

RFSL Sjuhärad söker härmed medel ur Samfond III till vår Queera ungdomsgård vi har på 
Magasinsgatan 1 i Borås. 
Vi har denna gård öppen för ungdomar mellan 13-26 år, varannan fredag mellan 15-19.  
Vid tillfällen åker vi utanför våra lokaler på utflykter t.ex. till Pridefestivaler uti vårt område. 
Fokus på denna gård är att ge en trygg fritid för dessa ungdomar samt en plats att träffa 
vänner och få ett sammanhang. Då ensamheten och den psykiska ohälsan är stor i denna 
grupp, ser vi vikten av vad gården åstadkommit i just detta avseende. 
Det pysslas, spelas spel och instrument, samtalas i alla vrår vid dessa tillfällen. Personalen rör 
sig ute i verksamheten och finns alltid där för ett samtal, vara med i aktivitet och att vara in 
lyssnande.  
Vi bjuder in besökare som t.ex. polisen, ungdomsmottagningen och biblioteken lite då och 
då för ungdomarna att lyssna på och få en chans att ställa frågor.  
Vi skulle gärna ha möjlighet att bjuda in för workshops och andra program utöver det. 
 
Vi söker medel för inköp av: 

- Material t.ex. t-shirts, väskor att trycka på, konstnärsmaterial samt annat pyssel. 
2000:- 
Det är mycket uppskattat sätt att sysselsätta sig i ett sammanhang för inkludering att  
tillsammans skapa och pyssla. 
 

- Medel för fika att bjuda på- 
1500:- 

             Många av dessa ungdomar har inte möjlighet att inhandla detta själva, så för att          
Kunna bjuda på viss fika underlättar vi för dessa ungdomar. 
 
 
Sammanlagt för detta ansöker vi om 3500:- 
 
 
Kontakt: 
Tulay Orre 
tulay@sjuharad.rfsl.se 

 
             Tel: 070-554 39 99 
             RFSL Sjuhärad 
             Magasinsgatan 1 
             504 35 Borås 
             Org nr: 864501-9699 

mailto:tulay@sjuharad.rfsl.se


Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:39 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan Samfond III 
Bifogade filer: 2022-10-25 Ansökan BS samfond3 - 2022.pdf 
 

 
 
Från: marcus@ipb.se <marcus@ipb.se>  
Skickat: den 25 oktober 2022 14:26 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan Samfond III 
 
Hej Annelie Här kommer e n ansökan frå n Fristad GoIF. Me d vänliga hälsningar Mar cus Orreving Ideell kraft i Fristad GoIF Från: F oF Fritid <fritid@ boras. se >  

ZjQcmQRYFpfptBa nnerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd 

Hej Annelie 
Här kommer en ansökan från Fristad GoIF. 
 
Med vänliga hälsningar 
Marcus Orreving 
Ideell kraft i Fristad GoIF 
 
 
 
 

Från: FoF Fritid <fritid@boras.se>  
Skickat: den 14 oktober 2022 10:09 
Kopia: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Samfond III 
 

Dags att söka bidrag ur Samfond III till barn- och ungdomsverksamhet 
 
Borås Stad har ett belopp att fördela ur Samfond III och det är Fritids-och folkhälsonämnden 
som beslutar om utdelningar ur fonden. Enligt fondens regler ska avkastningen användas till att 
ge tillfälliga ekonomiska bidrag för att främja barn- och ungdomsverksamhet i Borås. 
 
Mer info finns i bifogad fil. 
 
 
Skicka er ansökan senast den 31 oktober 2022. Ansökan samt frågor skickas till: 
annelie.jonsson@boras.se 
 
 
Med vänlig hälsning 
Fritids- & folkhälsoförvaltningen, Borås Stad 
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Ansökan 2022-10-25 

 
 

Ansökan 
Borås Stad Samfond III  

 

 
 
 

                            
 

 
Fristad GoIF är den lokala idrottsförening i stadsdelen Fristad, som bedriver aktiviteter inom idrotterna 
fotboll, innebandy, motion och tennis. Föreningen bildades 1944, och har idag ca 700 medlemmar. 
 
 
Det klassiska svenska föreningslivet bygger till stor del på ideella krafter och insatser. En tendens som 
pågått under många år i många föreningar - och även inom Fristad GoIF - är ett minskande engagemang för 
det ideella arbetet inom föreningslivet. Ett allt vanligare alternativ är att man vill ”köpa sig fri” från det ideella. 
 
Vi tror på den ideella idrottsrörelsen, men att vände den här trenden är ett stort projekt som måste drivas 
långsiktigt. Vi vill skapa och bjuda in till aktiviteter för ”potentiellt framtida engagerade” (läs: våra 
medlemmars föräldrar) för att väcka intresse för föreningen och föreningslivet, vi vill starta ”engagemangs-
arbetsgrupper” och öka intresset att delta i det ideella arbetet. 
Exakta former och ramar för detta måste få vara ett öppet projekt utifrån hur arbetet utvecklar sig. 
  
 
 
Fristad GoIF ansöker härmed om bidrag från Borås Stad Samfond III om 10.000 kr för att öka intresset för 
att engagera sig i föreningslivet i Fristad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Strömberg   Marcus Orreving 
ordförande Fristad GoIF   Ledamot Fristad GoIF 
 
 



Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:40 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan medel ur Samfond III 
Bifogade filer: Ansökan ur Samfonden 22.docx; Bilaga 1 lekhus mm.docx 
 
 
 
Från: Chrisse <chrisse@boras.pingst.se>  
Skickat: den 25 oktober 2022 12:16 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Kopia: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Ansökan medel ur Samfond III 

 
Ansökan ur Samfond III  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Ansökan ur Samfond III                                                                                                      221025  

  

  

  

Pingstkyrkan i Borås söker medel ur fonden till barn och ungdomsverksamheten.  

  

1.  

Vi söker medel för att ge de barnen ett anpassat lekrum. Vi har i år fått möjlighet till ytrenovering av 
lekrummet i kyrkan.   

Rummet behöver utrustning så att barnen ska få utforska och leka på ett säkert och tryggt vis. De 
kommer att användas varje söndag året runt.  

Vi från barnverksamheten ansöker 106 589 kr för att köpa ett fantastiskt lekhus och bord och stolar samt 
bra lekmaterial.  

Se vidare i bilaga 1.  

2.  

Vi från ungdom ansöker om bidrag för 5 saker. Dessa kommer att komma till användning i vår 
ungdomsverksamhet. De 3 första kommer att användas varje fredag. Och den vikbara filmduken 
kommer vi använda i bland annat våra filmkvällar m.m. Basketkorgen kommer vi installera på vår 
lägergård, som kommer användas för både barn- och ungdomsläger. Vi vill ansöka om bidrag för 37 048 
kr.  
  

mailto:chrisse@boras.pingst.se
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se
mailto:fritid@boras.se


  
Klask 4 (pris 699:- )  
https://www.spelexperten.com/sallskapsspel/familjespel/klask-
4.html?gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ3xjD58xY-WAj92grEu-6qQLASVA--
5gQznjPl47PcbD9ZmJEsRetYaAk1REALw_wcB  
Foosballbord (Fotbollsspel) Garlando F100 (pris 4995:- )  
https://www.spelbord.se/foosball-bord/f100.html  
Biljardbord Hobby Gamesson Yale L-foot (pris 4295:- )  
https://www.spelbord.se/biljardbord-hobby/yale-l-foot.html  
Vikbar filmduk (pris 12109:- )  
https://www.visunext.se/sv/celexon-filmduk-med-vikbar-ram-mobil-expert-200-tum-406-x-305-cm-
frontprojektion.html?_gl=1*k1klki*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ1AIIeiXTAK-
nF9hat9mHPrOQjLRU4W7E-woBpw8uDKADyAWobmDW8aAhkPEALw_wcB  
Basketkorg (pris 14 950:- )  
https://www.hobbyhallen.se/prosport-basketkorg-in-ground-pro-2-3-3-
05m?gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ1WhnwC2zTgkdxtsF4Ovb5u7eaWeFl600GpzHFmztrZ2X
K5NDWg5vIaAp3EEALw_wcB  
  
  
  
  

Totalsumma bidrag 1+2: 143 637 kr  
  
Med vänliga hälsningar  
   

 Christina Johansson                              Ghazal Zekavat  

Ledare med ansvar för Barn & Familj                                  Pastor med ansvar för ungdom  
Mobil: 072-8883044                                                                 Mobil: 072-285 31 19  
chrisse@boras.pingst.se                                                            ghazal@boras.pingst.se  
  
  
  
  
Pingstkyrkan Borås   
Kungsgatan 58, 50335 Borås  

Org.nr. 864500–2125  

Bankgiro: 646-3657  
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Ansökan ur Samfond III     221025 

 

 

 

Pingstkyrkan i Borås söker medel ur fonden till barn och ungdomsverksamheten. 

 

1. 

Vi söker medel för att ge de barnen ett anpassat lekrum. Vi har i år fått möjlighet till ytrenovering av 

lekrummet i kyrkan.  

Rummet behöver utrustning så att barnen ska få utforska och leka på ett säkert och tryggt vis. De 

kommer att användas varje söndag året runt. 

Vi från barnverksamheten ansöker 106 589 kr för att köpa ett fantastiskt lekhus och bord och stolar 

samt bra lekmaterial. 

Se vidare i bilaga 1. 

2. 

Vi från ungdom ansöker om bidrag för 5 saker. Dessa kommer att komma till användning i vår 
ungdomsverksamhet. De 3 första kommer att användas varje fredag. Och den vikbara filmduken 
kommer vi använda i bland annat våra filmkvällar m.m. Basketkorgen kommer vi installera på vår 
lägergård, som kommer användas för både barn- och ungdomsläger. Vi vill ansöka om bidrag för 
37 048 kr. 
 
 

Klask 4 (pris 699:- ) 

https://www.spelexperten.com/sallskapsspel/familjespel/klask-
4.html?gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ3xjD58xY-WAj92grEu-6qQLASVA--
5gQznjPl47PcbD9ZmJEsRetYaAk1REALw_wcB 

Foosballbord (Fotbollsspel) Garlando F100 (pris 4995:- ) 

https://www.spelbord.se/foosball-bord/f100.html 
Biljardbord Hobby Gamesson Yale L-foot (pris 4295:- ) 

https://www.spelbord.se/biljardbord-hobby/yale-l-foot.html 
Vikbar filmduk (pris 12109:- ) 

https://www.visunext.se/sv/celexon-filmduk-med-vikbar-ram-mobil-expert-200-tum-406-x-
305-cm-
frontprojektion.html?_gl=1*k1klki*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ1AIIeiXTAK-
nF9hat9mHPrOQjLRU4W7E-woBpw8uDKADyAWobmDW8aAhkPEALw_wcB 

Basketkorg (pris 14 950:- ) 

https://www.hobbyhallen.se/prosport-basketkorg-in-ground-pro-2-3-3-
05m?gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ1WhnwC2zTgkdxtsF4Ovb5u7eaWeFl600GpzHFmztr
Z2XK5NDWg5vIaAp3EEALw_wcB 
 
 
 
 

Totalsumma bidrag 1+2: 143 637 kr 
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Med vänliga hälsningar 
  

 Christina Johansson  Ghazal Zekavat 

Ledare med ansvar för Barn & Familj  Pastor med ansvar för ungdom 
Mobil: 072-8883044   Mobil: 072-285 31 19 
chrisse@boras.pingst.se   ghazal@boras.pingst.se 
 
 
 
 
Pingstkyrkan Borås  
Kungsgatan 58, 50335 Borås 

Org.nr. 864500–2125 

Bankgiro: 646-3657 

 

mailto:chrisse@boras.pingst.se
mailto:ghazal@boras.pingst.se


Bilaga 1 
 

1 
 

 62 137 krArt.nr 7836950 

 

    9566,50 kr  

     Art.nr 6422302

     60 cm i höjd 130 diameter 

      

    8575,80 

     Art.nr 6422227

     58 cm 110 diameter

  



Bilaga 1 
 

2 
 

  2 820,80 kr x 8=22 566,40 kr 

    Art.nr 7902097 

 

  2224,55 kr 

    Art.nr 2930326 

  1170.80 kr 

    Art.nr 3242304 

  348,30 kr 

    Art.nr 3242304 

 

 

 



Bilaga 1 
 

3 
 

Totalt från Aba skol  

Lekhus  62 137 

Bord 130  9566,50 

Bord 110  8575,80  

Stolar 22 566,40 

Manga tiles  2224,55 

Nordiska djur  1170.80 

Figurer yrken  348,30 

Summa inkl. moms 106 589,35 kr_________________   



Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:40 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Bidragsansökan Samfond 3 
 
 
 
Från: P-O Widman <powidman@gmail.com>  
Skickat: den 24 oktober 2022 18:38 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Bidragsansökan Samfond 3 

 
Bidragsansökan Samfond 3 Hej . Vi skulle vilja ansöka om ett bidrag t ill vår barn och ungdomsverksamhet i “Discgolf”. Ansökan  gäller ett träningsläger i Vetlanda för vår ungdomsgrupp under våren 2023. V i ansöker bidrag t ill : Hyra av minibuss  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Bidragsansökan Samfond 3 
 
Hej. 
Vi skulle vilja ansöka om ett bidrag till vår barn och ungdomsverksamhet i “Discgolf”. 
 
Ansökan gäller ett träningsläger i Vetlanda för vår ungdomsgrupp under våren 2023. 
 
Vi ansöker bidrag till: 
 
Hyra av minibuss över en helg ca. 2500:- 
Hyra av två st. campingstugor ca. 5000:- 
 
Mvh. P-O Widman 
tränare i discgolf  
Ymer frisbee 
 
0733-507933 
powidman@gmail.com 
 

mailto:powidman@gmail.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se
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Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:40 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Bidragsansökan Samfond III 
Bifogade filer: Samfond III.docx 
 

 
 
Från: niklas.sandin@elfsborgtennis.se <niklas.sandin@elfsborgtennis.se>  
Skickat: den 24 oktober 2022 14:38 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Bidragsansökan Samfond III 
 
Hej Annelie, Bi fogat ser du vår bidragsansökan. Me d vänlig hälsni ng/With kind regards Niklas Sandin Mobil/SMS E-post Tennis He msida 0 70-2202 519 niklas.  sandi n@ el fsborgtennis.  se www. elfsborgte nnis.  se   

ZjQcmQRYFpfptBa nnerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd 

Hej Annelie, 
 
Bifogat ser du vår bidragsansökan. 
 
Med vänlig hälsning/With kind regards 

Niklas Sandin 

Mobil/SMS 

E-post Tennis 

Hemsida 

070-2202519 

niklas.sandin@elfsborgtennis.se 

www.elfsborgtennis.se 

     ÅLGÅRDSVÄGEN 30   506  30   BORÅS  

Föl j  oss på socia la medier  

 

Padel 
 

Padel 

 

Tennis  
 

Tennis 

 
 
 

mailto:niklas.sandin@elfsborgtennis.se
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https://urldefense.com/v3/__http:/www.elfsborgtennis.se__;!!DCP8XqSIQEM!LOFJ5Nk6pH0NAO7cHQiAkOd3gV6G8mLdb4sqpQsTOPfigkshgth1_swiJvqiDwWoF1AaFxkh1XrZ_rQpI84NUsX7vHKhTh7jorl1$
https://urldefense.com/v3/__https:/elfsborgtennis.se/__;!!DCP8XqSIQEM!LOFJ5Nk6pH0NAO7cHQiAkOd3gV6G8mLdb4sqpQsTOPfigkshgth1_swiJvqiDwWoF1AaFxkh1XrZ_rQpI84NUsX7vHKhTo1pb3vz$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.facebook.com/Elfsborgspadel__;!!DCP8XqSIQEM!LOFJ5Nk6pH0NAO7cHQiAkOd3gV6G8mLdb4sqpQsTOPfigkshgth1_swiJvqiDwWoF1AaFxkh1XrZ_rQpI84NUsX7vHKhTg525pFB$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.instagram.com/elfsborgpadel/__;!!DCP8XqSIQEM!LOFJ5Nk6pH0NAO7cHQiAkOd3gV6G8mLdb4sqpQsTOPfigkshgth1_swiJvqiDwWoF1AaFxkh1XrZ_rQpI84NUsX7vHKhTg3VbKMz$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.facebook.com/elfsborgtennis__;!!DCP8XqSIQEM!LOFJ5Nk6pH0NAO7cHQiAkOd3gV6G8mLdb4sqpQsTOPfigkshgth1_swiJvqiDwWoF1AaFxkh1XrZ_rQpI84NUsX7vHKhTv7arapn$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.instagram.com/elfsborgtennis/__;!!DCP8XqSIQEM!LOFJ5Nk6pH0NAO7cHQiAkOd3gV6G8mLdb4sqpQsTOPfigkshgth1_swiJvqiDwWoF1AaFxkh1XrZ_rQpI84NUsX7vHKhTgtLZWPt$


  2022-10-01 
 

Elfsborg Tennis 

Ålgårdsvägen 30  info@elfsborgtennis.se  www.elfsborgtennis.se 

506 30 Borås  033-13 01 22 

 
Ansökan om bidrag från Samfond III 

Ändamål 
Elfsborg Tennis ansöker om stöd för att förbättra miljön kring 
vilomiljön/domarstolarna på våra 6 tennisbanor inomhus.  
 
Det vi avser att köpa in är nya mattor samt bänkar som ska placeras bredvid 
domarstolarna. De bänkar som är på banorna idag är väldigt slitna och behöver 
bytas ut. Vi är ca 600 medlemmar i föreningen och dessa bänkar nyttjas flitigt 
av både juniorer, seniorer och mängder av aktiva pensionärer. 

Vi i föreningen jobbar dagligen med att alla våra medlemmar ska komma till en 
välstädad och välskött anläggning. Skulle vi bli beviljade ett bidrag för inköp av 
nya bänkar och mattor hade detta varit ett stort lyft för vår förening, hall och 
våra medlemmar. 

Sommartennis, för ett aktivt och kostnadsfri sommarlovstennis utomhus för 
ungdomar 7-16 år. Motion och samhällsnytta för våra ungdomar under 
sommarlovets första veckor. 

Kostnad 
Bänkar 12st x 5000:- 60000:- 
Mattor 12st x 2500:- 30000:- 
Sommartennis  20000:- 
 
Vi ansöker om ett belopp på 110000:- 
 

 

 

Lennart Daun 
Ordförande Föreningen Elfsborg Tennis 
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Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:41 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Samfond III 
Bifogade filer: Fond ungdomsverksamhet.docx 
 
 
 
Från: Jannis Tsilfoglou <jannis.tsilfoglou@gmail.com>  
Skickat: den 24 oktober 2022 08:03 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Fwd: Samfond III 

 
Ansökan Grekiska föreningen i Borås ---------- Forwarded message --------- Från: Jannis Ts ilfoglou <jannis. tsilfog lou@  gmail. com> Date: lör 22 okt. 2022 10: 21 Subject: Samfond III To: Jannis Ts ilfog lou <jannis. tsi lfoglou@  gmail. com   
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Ansökan Grekiska föreningen i Borås 
 
---------- Forwarded message --------- 
Från: Jannis Tsilfoglou <jannis.tsilfoglou@gmail.com> 
Date: lör 22 okt. 2022 10:21 
Subject: Samfond III 
To: Jannis Tsilfoglou <jannis.tsilfoglou@gmail.com> 
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   Grekiska Föreningen i Borås 

   Brahegatan 5, 506 35 Borås 

 

 

                    Samfond  III                 

 

                                                            Ansökan om bidrag till barn- och ungdomsverksamhet  

                                                            Fritids och folkhälsonämnden Borås Stad  

                                                                                        Annelie Jonsson 

 

      Grekiska föreningen i Borås ansöker härmed ekonomiskt bidrag för att främja vår 

      barn - och ungdomsverksamhet enligt föreningens syfte och mål. 

      Verksamhetens konkreta mål är: 

       Att sprida kunskap om grekisk traditionell musik och dans bland ungdomar i grekiska 

       föreningen, och även andra ungdomar med annan kulturell bakgrund . 

       Dans och musik är viktiga kulturpelare för en lyckad integration i vårt samhälle. 

 

               Ansökt belopp avser: 

1. Inköp an grekiska traditionella folkdräkter till vår ungdomsdansgrupp      22.000 kr 

2. Danslektioner, övningar, bluetooth högtalare                                                   8.000 kr 

Heldagsseminarier med extern danspedagog    

3. Uppträda i olika kultur arrangemang  ( Wärenstams ,Orangeriet) 

 

      Sökt belopp  30.000 kr. 

      Alla kostnader med bifogade kvitton kommer att redovisas inom angivna tid. 

      Borås 24 oktober 2022 

      Grekiska föreningen 

      Ordförande/firmatecknare  

       Jannis Tsilfoglou 

 

  

 

 

 



 

 

 



Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:41 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Samfond III 
Bifogade filer: Borås AIK ansökan - Samfond III 2022.docx 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Borås AIK <kansli@borasaik.com>  
Skickat: den 24 oktober 2022 08:01 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Samfond III 
 
!-------------------------------------------------------------------| 
  Detta meddelande kommer från en extern avsändare. 
  Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads 
  organisation. 
|-------------------------------------------------------------------! 
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Borås AIK  kansli@borasaik.com 
Sjumilagatan 10  www.borasaik.com 
507 42 Borås  0763030055 

Borås AIK ansökan Samfond III 

Borås AIK med sin satsning på futsal för ungdomar där alla är välkomna till såsom ”futsal för alla” där vi 

bedriver träningar för alla som vill prova på futsal oberoende om föreningstillhörighet eller om man är med i 

annan förening, träningar för våra egna ungdomar och lovfutsal med mera! 

När det gäller lovfutsal som vi arrangerar på alla de lov skolorna har vill vi stärka futsalen ytterligare då det 

kommer nya restriktioner och rekommendationer från förbundet med nya spelformer för de yngre 

målgrupperna och här har vi problem att det finns inga mål och även begränsningar i sarger ute i våra hallar 

där vi bedriver vår verksamhet. 

Så vår ansökan ur samfond III är inköp av mål till vår verksamhet för 3 mot 3, 4 mot 4 och 5 mot 5. 

2 mål i storlek 1,5x1,0 12 400 .00 kr. inklusive moms.  

2 mål i storlek 3x1,5   5 400 .00 kr. inklusive moms 

Regler för futsal i spelformen 3 mot 3 
I spel 3 mot 3 finns ingen målvakt. 
Regel 1: Spelplanen 
Planytan ska vara 15 x 10 meter med en sarg eller ett nät runt om hela planen. 
En mittlinje markeras med linje, platta koner eller tejp. 
Målet 
Målet ska vara mellan 1,5–1,8 x 1,0–1,2 meter. T.ex. Innebandymål eller 3 mot3 mål från fotbollen. 

Regler för futsal i spelformen 4 mot 4 
Förklaring till spelreglerna 
I 4 mot 4 får målvakten ta bollen med händerna i närheten av eget mål (ca fyra meter). 
Regel 1: Spelplanen 
Planytan ska vara 20–28 x 15–18 meter med en sarg eller ett nät runt om hela planen eller 
ytan avgränsas med linjer eller med platt koner. 
En mittlinje markeras med linje eller platta koner. 
Målet 
Målet ska vara ca 2,4 x 1,6 meter. 
Den rekommenderade storleken på målen är ca 2,4 x 1,6 meter – mått för minihandboll. Om denna 
målstorlek inte finns tillgänglig är det ok att spela med större mål t.ex. 3 x 1,5-2 meter med 
rekommendationen att använda påhängningsribba. 
 

Regler för ungdomsfutsal i spelformen 5 mot 5 
Förklaring till spelreglerna 
Regeln om att målvakt endast får röra bollen en gång per anfall 
Regel 1: Spelplanen 
Planytan ska vara 28–36 x 15–20 meter och avgränsas med linjer eller platta koner. 
Den rekommenderade planytan är 28 x 18 meter (U13) och 36 x 18 meter (U14-15). 
Om det saknas mittlinje så kan detta markeras med platta konor eller tejp. 
Målen 
Målet ska vara 2,4 x 1,6 meter eller 3 x 1,5 - 2 meter. 
Rekommendationen i U13 är 2,4 x 1,6 meter, i U14 3 x 2 meter med påhängningsribba, i U15 3 x 1,5 -  2 
meter. Om rekommenderad målstorlek ej finns så används rekommenderad målstorlek från årskull 

närmast ovan eller under. 

Borås 20221024    Claes Berndtsson 

mailto:kansli@borasaik.com
http://www.borasaik.com/


Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:41 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Samfond III 
Bifogade filer: Borås Stads Samfond III 2022.docx 
 
 
 
Från: Borås Atletklubb <borasak@gmail.com>  
Skickat: den 21 oktober 2022 08:32 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Samfond III 

 
Hej! Härmed ansöker vi om bidrag ur Borås Stads fond  Samfond III för detta år. Ansökan bifogas. mvh Curt Carlsson, Borås Atletklubb. -- Mvh Borås Atletklubb ww w. borasatletklubb. se borasak@  gmail. com   
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Detta meddelande kommer från en otillförlitlig avsändare  

Du har inte tidigare kommunicerat med den här avsändaren.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej! 
Härmed ansöker vi om bidrag ur Borås Stads fond Samfond III för detta år. 
Ansökan bifogas. 
mvh Curt Carlsson, Borås Atletklubb. 
 
 
--  
Mvh 
Borås Atletklubb 
www.borasatletklubb.se 
borasak@gmail.com 
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Ansökan om bidrag ur Borås Stads Samfond III. 2022. 

Borås Atletklubb är en ideell idrottsförening som ingår i RF och är en Säker och Trygg 

Förening i Borås Stad. Vi bedriver tävlingsverksamhet inom tyngdlyftning, styrkelyft och 

bänkpress med flera Svenska  Mästare från ungdom till veteran. De flesta av våra 

medlemmar ägnar sig dock åt vanlig styrketräning både på egen hand eller med hjälp av våra 

duktiga ledare och instruktörer. Vi har medlemmar från 8 år till närmare 90 år.  

Under hösten 2022 kommer Borås Atletklubb att anordna Öppet Hus för ungdomar 11-17 år 

som vill prova på olika former av viktträning. Detta är gratis för deltagarna och sker från 

slutet av oktober och pågår sedan till början av december. Det kommer att finnas ledare på 

plats som hjälper ungdomarna till rätta med övningarnas utförande och rörelse. Dessa ledare 

har mångårig erfarenhet av både viktträning och träning av ungdomar. 

Vi har under senare år anordnat  gratis provapåträning för ungdomar under höstterminen 

som fallit väl ut och på detta sätt fått flera ungdomar intresserade av viktträning och därmed 

fysiskt välbefinnande. 

Borås Atletklubb söker nu bidrag ur fonden till 2022 års projekt. Ansökt belopp är 3.500 kr 

som vi bl.a. använder till kursmaterial, träningsmaterial och fika till ungdomarna. 

 

Styrelsen för: 

Borås Atletklubb 

Getängsvägen 6, 50468 Borås.  

Tel. 0730-379396,  0730-704106 

mail:  borasak@gmail.com 

org.nr: 864500-1051, bankgiro: 694-9267 
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Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:42 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Bidragsansökan Samfond III 
 
 
 
Från: Borås Luftgevärsklubb <boras.luftgevarsklubb@gmail.com>  
Skickat: den 19 oktober 2022 18:25 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Re: Bidragsansökan Samfond III 

 
Hej Annelie.   Vi i borås luftgevärsklubb ansöker om bidrag för att kunna köpa in en ele ktroniskt skjutbana. Då nu alla tävlingar osv bedriv s på elektroniska skjutbanor så sa knar vi t illräc klig t antal banor för att kunna bedriva en tävl ing.   En  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej Annelie. 
  

Vi i borås luftgevärsklubb ansöker om bidrag för att kunna köpa in en elektroniskt skjutbana. 
Då nu alla tävlingar osv bedrivs på elektroniska skjutbanor så saknar vi tillräckligt antal banor 

för att kunna bedriva en tävling. En ytterligare bana skulle gagna våra ungdomar så de kan träna 
på det typ av mål som är på alla tävlingar.  

 
Kostnaden för en elektronisk skjutbana ligger på 35000 kr och det är den summan vi söker som 

bidrag. 
 

Om vi får denna ansökan beviljad innebär det att vi totalt har 7st banor och vi kämpar vidare för 
att få ihop 10st totalt så att vi kan hantera ungdomstävlingar på ett effektivt sätt. 
 
Mvh Borås Luftgevärsklubb 

Johan Sjöquist 

mailto:boras.luftgevarsklubb@gmail.com
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Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:42 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan Samfond III / MFC 
Bifogade filer: Ansökan Samfond MFCC.pdf 
 
 
 
Från: Dafni Magnusson <dafnimagnusson@gmail.com>  
Skickat: den 19 oktober 2022 15:01 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan Samfond III / MFC 

 
Hej. Här kommer vår ansökan ti ll Samfond III även i pdf. Hej . MFCC är en cheerleading förening som har ca 200 medlemmar idag. Vi saknar material/utrustn ing för att till  fullo kunna utöva moment inom gymnastik bi ten. En sådan matta är av y tterst  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej. 
Här kommer vår ansökan till Samfond III även i pdf. 
 
Hej. 

MFCC är en cheerleading förening som har ca 200 medlemmar idag. 

Vi saknar material/utrustning för att till fullo kunna utöva moment inom gymnastik biten. 

En sådan matta är av ytterst vikt för att utveckla och förebygga skaderiskerna inom sporten och kan 

användas av alla, oavsett ålder. 

Vi behöver göra ett inköp av tjock landningsmatta ,300x200x30, som man har till gymnastikövningar. 

  

En sådan kostar cirka 19 000 kr ink moms. 

Vi har sparat ihop 9 000 kr som skall gå till just detta ändamål. 

De vi önskar söka i belopp från Samfond III är 10,000 kr. 

  

Tack för att vi får möjligheten att söka och tack för att ni tog er tid att läsa vår ansökan. 

Med vänliga hälsningar  

Dafni Magnusson/Ordförande i 

MFCC 

  

mailto:dafnimagnusson@gmail.com
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Ansökan är gjord av: 

Dafni Magnusson /Ordförande i MFCC 

dafnimagnusson@gmail.com 

Mobilnummer: 0733 - 866 869 

 
 
 
 
--  
Med vänliga hälsningar  
Dafni Magnusson 
Ordförande  

 
www.musketeersfunkycheer.com 
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Hej. 

 

MFCC är en cheerleading förening som har ca 200 medlemmar idag. 

Vi saknar material/utrustning för att till fullo kunna utöva moment inom gymnastik biten. 

En sådan matta är av ytterst vikt för att utveckla och förebygga skaderiskerna inom sporten och kan 

användas av alla, oavsett ålder. 

Vi behöver göra ett inköp av tjock landningsmatta ,300x200x30, som man har till gymnastikövningar. 

 

En sådan kostar cirka 19 000 kr ink moms. 

Vi har sparat ihop 9 000 kr som skall gå till just detta ändamål. 

De vi önskar söka i belopp från Samfond III är 10,000 kr. 

 

Tack för att vi får möjligheten att söka och tack för att ni tog er tid att läsa vår ansökan. 

Med vänliga hälsningar  

Dafni Magnusson/Ordförande i 

MFCC 

 

Ansökan är gjord av: 

Dafni Magnusson /Ordförande i MFCC 

dafnimagnusson@gmail.com 

Mobilnummer: 0733 - 866 869 
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Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:42 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan Samfond III 
Bifogade filer: Borås Brottarklubb ansökan Samfond III.pdf 
 

 
 
Från: Jennie Näsström <jennie@wengbrand.se>  
Skickat: den 18 oktober 2022 19:40 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan Samfond III 
 
Hej Annelie, Bi fogar här ansökan från Borås Br ottarklubb. Är det några frågete cken eller kompletterande uppgifter du behöver är det bara att höra av sig. Med vänlig hälsning _____ ______ _______ ______ _______ _______ _  

ZjQcmQRYFpfptBa nnerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd 

Hej Annelie, 
Bifogar här ansökan från Borås Brottarklubb. Är det några frågetecken eller kompletterande uppgifter du 
behöver är det bara att höra av sig. 
 
 
Med vänlig hälsning 
_______________________________________ 
Jennie Näsström  
Auktoriserad Redovisningskonsult, Wengbrand 
  
Direkt: 033-7222755 | Växel: 033-7222750  
E-post: jennie@wengbrand.se 
  
Postadress: Katrinedalsgatan 13 A, 504 51, Borås | Besöksadress: Katrinedalsgatan 13 A 4tr, Borås 
  
www.wengbrand.se 
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Borås Brottarklubb ansökan Samfond III 

Borås Brottarklubb har funnits i snart 100 år och har ambitionen att fortsätta i minst 100 år till. I 
föreningen är alla välkomna, vi aktiverar både barn, ungdomar och vuxna, tjejer och killar från olika 
etniciteter och alla tränar tillsammans. Detta gör att vi bygger broar mellan olika kulturer, skapar 
förebilder och ett naturligt socialt sammanhang kring den gemensamma sporten. Klubben drivs 
enbart av ideell verksamhet, vi har några eldsjälar som tränar våra ungdomar en till tre gånger per 
vecka. All övrig verksamhet sköts av föräldrar och äldre medlemmar.  

Under pandemin har alla tävlingar varit inställda och träningarna har inte kunnat bedrivas som 
vanligt. Detta har gjort att vi tappat både medlemmar och gemenskap. Nu efter att restriktionerna 
har släppt så har det blivit ett uppsving igen och det har kommit väldigt många nya medlemmar till 
klubben vilket vi tycker är jätteroligt. Vi är dock inte på långa vägar tillbaka på de nivåerna vi var 
innan pandemin, vi har legat på ca 100 stycken aktiva medlemmar till nu vara cirka 35 stycken. 

 

Firande 100-årsjubileum 

Som vi nämnde tidigare så firar klubben 100 års jubileum 23 februari 2023. Detta vill vi ju givetvis fira 
med att samla alla medlemmar, tränare, föräldrar samt några från Svenska Brottarförbundet och 
Svenska riksidrottsförbund till någon form av bankett. Banketten ska rikta sig framför allt till de aktiva 
ungdomarna i klubben med familj. Detta för att skapa nya sociala band och en starkare gemenskap 
inom klubben. Vi vill med detta få en nystart till klubben och skapa god sammanhållning för gamla 
och nya medlemmar. Vi önskar hyra en lokal där alla kan samlas samt bjuda på någon form av mat. Vi 
uppskattar antalet till ca 100 personer och önskar till detta ett bidrag om 50000kr.  

 

Träningsläger med Fredrikstens Bryteklubb 

Vi har blivit inbjudna till Fredrikstens Bryteklubb i Norge för att tillsammans med dem ha en 

gemensam träningshelg. Detta vill vi göra i samband med 100-årsjubileet för att ytterligare fira den 

stora händelsen. Övernattningen bjuder Fredrikstens Bryteklubb på då vi kan övernatta i deras 

brottarlokal men önskar bidrag på 15000kr för hjälp med transport och matkostnader till våra 

ungdomar som ska med på resan. 

 

 



Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:42 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan Samfond III 
Bifogade filer: Ansökan Samfond III.pdf 
 

 
 
Från: Magnus Ericsson <magnus.ericsson@borasbasket.se>  
Skickat: den 18 oktober 2022 15:26 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan Samfond III 
 
Hej Annelie, Jag bifogar en bidragsa nsöka n från Sa mfond II I 😊 Med vänlig häl sning Magnus Ericsson Sportchef bredd 070 -773 0 0 69 mag nus.  ericsson@ borasbasket.  se   

ZjQcmQRYFpfptBa nnerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd 

Hej Annelie, 
  

Jag bifogar en bidragsansökan från Samfond III 😊 
  

 
  
Med vänlig hälsning 
Magnus Ericsson 
Sportchef bredd 
070-773 00 69 
magnus.ericsson@borasbasket.se 
  
Boråshallen 
Bockasjögatan 2, 504 30 Borås 
www.borasbasket.se  
Orgnr: 864500-9856 
Föreningsnr: 5578-03 
  
I samarbete med 

 
  
  

mailto:magnus.ericsson@borasbasket.se
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se
mailto:magnus.ericsson@borasbasket.se
https://urldefense.com/v3/__http:/www.borasbasket.se/__;!!DCP8XqSIQEM!Iwv5dP1wV0AWXS3hqG3Q9T0q74innpY5bH8dFm8Gs7WRVmXFvpAStiZDwQQ3R_e3n4eJguMxq4oX2mvKDiPAQZ81lxeZKrZ2Bqf1$




Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:43 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan Samfond III 
 
 
 
Från: Borås Vattenskidklubb <borasvsk@gmail.com>  
Skickat: den 17 oktober 2022 14:34 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan Samfond III 

 
Hej Annelie, Här kommer en ansökan til l Samfond III från Borås Vattenskidklubb  för barn- och ungdomsver ksamheten under nästa säsong 2023.   Vi har under 2022 anordnat vattenskidskola för barn med stor framgång, vi fick tyvärr tacka nej  till  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Detta meddelande kommer från en otillförlitlig avsändare  

Du har inte tidigare kommunicerat med den här avsändaren.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej Annelie, 
 
Här kommer en ansökan till Samfond III från Borås Vattenskidklubb för barn- och 
ungdomsverksamheten under nästa säsong 2023.  
Vi har under 2022 anordnat vattenskidskola för barn med stor framgång, vi fick tyvärr tacka nej 
till några ansökningar pga platsbrist. Så under 2023 vill vi utöka vår verksamhet och erbjuda både 
fortsättningskurs för de som var med 2022 och en ny vattenskidskola för nybörjare. Till det 
behöver vi göra inköp enligt följande: 
 
Ny träningsbom till båt (möjliggör åkning bredvid båten för nybörjare): 13.000 kr 
Nya draglinor: 1500 kr 
Nya handtag anpassat för barn och ungdom: 1500 kr 
 
Totalt: 16.000 kr  
 
Hör av dig om det är någon information som saknas. 
 
Vänliga hälsningar, 
Ellen Flybäck 
Kassör, BVSK 

mailto:borasvsk@gmail.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se


Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:44 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Samfond III 
 
 
 

Från: FoF Fritid <fritid@boras.se>  
Skickat: den 17 oktober 2022 12:03 
Till: Rccg New covenant <rccgnewcovenant@ymail.com> 
Kopia: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: SV: Samfond III 

 
Hej! 
 
Tack för din ansökan. Jag vidarebefordrar den till Annelie som är den som handlägger. 
 
 
Med vänlig hälsning 

Mattias Karlsson 
Fritidsutvecklare - Föreningsstöd och bokning 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Fritids- och folkhälsoförvaltningen  
Sturegatan 38, 501 80 Borås 
Telefon: 033-357418 
boras.se 
facebook.com/fritidfolkhalsa 

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter.  

För mer information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  

 
 
 
Från: Rccg New covenant <rccgnewcovenant@ymail.com>  
Skickat: den 15 oktober 2022 13:38 
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Samfond III 

 
Organisationen RCCG New Covenan t (802453-9598) har funnits sedan 2010 och bedriver sociala och kulturella a ktiv iteter inom Borås. Våra Medlemskap är från 6år till 60år med 40% barn och ungdomer.  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Detta meddelande kommer från en otillförlitlig avsändare  

Du har inte tidigare kommunicerat med den här avsändaren.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Organisationen  RCCG New Covenant (802453-9598)  har funnits sedan 2010 och bedriver 
sociala och kulturella aktiviteter inom Borås. 
 

mailto:fritid@boras.se
mailto:rccgnewcovenant@ymail.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se
https://www.boras.se/pub
mailto:rccgnewcovenant@ymail.com
mailto:fritid@boras.se


Våra Medlemskap är från 6år till 60år med 40% barn och ungdomer. 
 
Vi söker till samfundet bidrag för att köpa musik mikrofoner ,stativ och tillbehör för vår 
barn- och ungdomsavdelning som kostar cirka 18 000 kr 
 
Vi kommer blir glada om denna ansökan beviljas. 
Bankgiro:660-5703 
 
mvh 
Samuel Oluware 
 
 
Den fredag 14 oktober 2022 10:10:02 CEST, FoF Fritid <fritid@boras.se> skrev:  
 
 

Dags att söka bidrag ur Samfond III till barn- och ungdomsverksamhet 

  

Borås Stad har ett belopp att fördela ur Samfond III och det är Fritids-och folkhälsonämnden som beslutar 
om utdelningar ur fonden. Enligt fondens regler ska avkastningen användas till att ge tillfälliga ekonomiska 
bidrag för att främja barn- och ungdomsverksamhet i Borås. 

  

Mer info finns i bifogad fil. 

  

  

Skicka er ansökan senast den 31 oktober 2022. Ansökan samt frågor skickas till: 
annelie.jonsson@boras.se 

  

  

Med vänlig hälsning 

Fritids- & folkhälsoförvaltningen, Borås Stad 

mailto:fritid@boras.se
mailto:annelie.jonsson@boras.se


Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:45 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Samfond III 
 
 
 

Från: Tomas Dahlqvist <Tomas.Dahlquist@boras.se>  
Skickat: den 14 oktober 2022 14:53 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Samfond III 
 
Hej Annelie 
 
Alltid trevligt med möjlighet till finansiering för oss föreningsaktiva. 
Då börjar några ideer komma fram 
 
Är det möjligt för KFUM Fristad scoutkår att genom  
 
• Utflykter egna aktiviteter/arrangemang 
Att ansöka om delfinansiering av några scouters deltagande på World Scout Jamboree 2023? 

Eller att genom  
 
• Inköp av material och utrustning 
Ansöka om finansiering till inköp av en släpvagn med kanotställning för att frakta våra kanoter 
 
Mvh 
Tomas D 
Scoutledare 
 
Mob. 0708-803892 

mailto:Tomas.Dahlquist@boras.se
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se


Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:46 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Fråga abg. Stiftelsen Borås kommuns sociala samfond nr III 
 

 
 
Från: Maria Kapari <maria.kapari@fralsningsarmen.se> För Företag 
Skickat: den 14 oktober 2022 13:53 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Kopia: Johanna Marklund <johanna.marklund@fralsningsarmen.se> 
Ämne: Fråga abg. Stiftelsen Borås kommuns sociala samfond nr III 
 
Hej Annelie, Jag jobbar på Frälsningsar mén som insa mlingsha ndläggare med fokus på fonder och sti ftelser. Just nu söker jag en sti ftelse dit vi skulle kunna vända oss me d vår ansökan om bi drag till vårt HV B-hem FAM -huset, där vi möter familjer  

ZjQcmQRYFpfptBa nnerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd 

Hej Annelie, 
 
Jag jobbar på Frälsningsarmén som insamlingshandläggare med fokus på fonder och stiftelser. Just nu 
söker jag en stiftelse dit vi skulle kunna vända oss med vår ansökan om bidrag till vårt HVB-hem FAM-
huset, där vi möter familjer och barn som utreds på uppdrag av socialtjänsten. Bidraget skulle användas 
till att förbättra FAM-husets utemiljö då vi anser att en god utemiljö främjar barnens välmående då de 
vistas där. 
 
Medan jag sökt efter en lämplig stiftelse för ändamålet fann jag Stiftelsen Borås kommuns sociala 
samfond nr III. Tror du att ovan beskrivna ändamål skulle uppfylla stiftelsens kriterier? FAM-huset är ju 
ingen förening och det ligger i Borås kommun, men i Fristad. 
 
Här hittar ni FAM-husets webbsida: FAM-huset | Frälsningsarmén (fralsningsarmen.se). Jag sätter även 
FAM-husets utredningssekreterare Johanna Marklund på CC. 
 
 
Vänliga hälsningar, 
  
Maria Kapari 
Handläggare Fonder, stiftelser, företag 
  

 
Box 5090 
102 42 Stockholm 
  
Besöksadress: Nybrogatan 79b 
Kommunikations- och insamlingsenheten  
  
Direkt: +46 (0) 8 56228255 

mailto:maria.kapari@fralsningsarmen.se
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se
mailto:johanna.marklund@fralsningsarmen.se
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Mobil: +46 (0)73 914 82 55 
 
www.fralsningsarmen.se 
 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.fralsningsarmen.se/__;!!DCP8XqSIQEM!KsyBkYDSMRIXhOJcacmY2jGyoS_cZ-OnJLdY3nOpMPt3EeIkjmiDcc4cO20o1jm2udJ0zsDFEF3aNwSiN2xw8UZTBrgCCw$


Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:46 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Ansökan Samfond III 
 

 
 
Från: Manne Björnsson <mbjornss@parker.com>  
Skickat: den 14 oktober 2022 11:41 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Ansökan Samfond III 
 
Hejsan Vi i Viaredssjöns Segelssällskap söker om 10 00 0 kr för att kunna köpa in 3 nya segel. Lite kort bakgrund om klubben och orsaken till att vi söker. Viaredssjöns segelsällska p är en över 100 år ga mmal föreni ng som som så många andra före ningar  

ZjQcmQRYFpfptBa nnerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd 

Hejsan 
 
Vi i Viaredssjöns Segelssällskap söker om 10 000 kr för att kunna köpa in 3 nya segel. 
 
Lite kort bakgrund om klubben och orsaken till att vi söker. 
 
Viaredssjöns segelsällskap är en över 100 år gammal förening som som så många andra föreningar 
toppade på 80 talet. I början av 2000 talet var det ingen aktivitet alls tills nuvarande medlemmar drog 
igång det igen 2007. 
 
Föreningsaktiviteterna står till 95% av barn och ungdomssegling. Vi satsar allt på bredd och har i princip 
ingen tävlingsverksamhet. Vårat tankesätt är att alla oavsett ekonomiska förutsättningar skall kunna lära 
sig segla och att vara trygg på sjön. Vi har låga avgifter ( 700 kr per år för medlemsavgift och segelskola). 
Vi förser barnen med all utrustning de behöver. 
 
Våran utmaning just nu är att få ungdomarna över 15 år att fortsätta. Historiskt har vi inte haft tillräckligt 
med båtar för att kunna tillgodose deras behov. Men från och med iår har vi köpt in ett antal båtar som 
nu gör att vi har en liten grupp på 7-8 personer som är väldigt aktiva. Några av dessa båtar har segel som 
är 20-30 år gamla…. Så vi behöver fylla på med några nya. 
 
Vår önskan är därför att få bidrag till 3 st segel enligt nedan bild. 
 
Svarar gärna på frågor om vi behöver komplettera med något mer  
 
Vänliga hälsningar Manne Björnsson Ordförande i Viaredssjöns Segelsällskap 
 
 

mailto:mbjornss@parker.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se


 
 
1. Lämna en beskrivning av vad er ansökan avser enligt exempel nedan: 
• Inköp av material och utrustning 



• Prova-på verksamhet 
• Utflykter egna aktiviteter/arrangemang 
2. Redogör för en kostnadsberäkning i er ansökan. Exempel på kostnader som 
bidraget kan användas till: 
• Inköp av material och utrustning 
• Prova-på verksamhet 
• Utflykter egna aktiviteter/arrangemang 
3. Glöm inte att ange vilket belopp ni ansöker om! 
 

Manne Björnsson ·  Distribution & VAC Regional IT Business Systems Manager 
mobile +46 709 77 5246 
www.parker.com  
Parker Hannifin · Almenäsvägen 20 · SE-501 78 Borås · Sweden  
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Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:47 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Samfond  
 

 
 
Från: Dalsjöfors TK <dalsj.tk@telia.com>  
Skickat: den 14 oktober 2022 10:41 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Samfond  
 
Hej! Vi från Dalsjöfors TK vill göra en ansökan för sa mfond 3 för ink öp av tennisbollar . Priskalkyl 5000:  - mv h Tobias Dal sjöfors TK Bollvägen 1 2 516 34 Dal sjöfors Bg 5738 -509 8 Swish 123 2181 675   

ZjQcmQRYFpfptBa nnerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd 

Hej! 
Vi från Dalsjöfors TK vill göra en ansökan för samfond 3 för inköp av tennisbollar . 
Priskalkyl 5000:- 
 
mvh 
Tobias 
 
Dalsjöfors TK 
Bollvägen 12 
516 34 Dalsjöfors 
Bg 5738-5098 
Swish 1232181675 
Orgnr. 864501-0656 
Tfn´033-271140 
 

mailto:dalsj.tk@telia.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.se


Från: Annelie Jonsson 
Skickat: den 3 november 2022 10:45 
Till: Gabriel Bengtsson; Johanna Jönsson 
Ämne: VB: Samfund 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Ylva Weilsnd <ylvaweiland@icloud.com>  
Skickat: den 14 oktober 2022 13:58 
Till: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se> 
Ämne: Samfund 
 
!-------------------------------------------------------------------| 
  Detta meddelande kommer från en otillförlitlig avsändare 
  Du har inte tidigare kommunicerat med den här avsändaren. 
|-------------------------------------------------------------------! 
 
 
 
Skickat från min iPhone hej mitt namn är Ylva weiland min man är tränare för ett innebandy lag fub Det 
är ett gäng glada killar i alla åldrar med olika handikapp! 
Dom tränar varje söndag i Borås och åker på olika matcher. 
Dom söker pengar framförallt till överdrags kläder som dom kan ha på sig innan matchen eller träningen 
dom skulle även vilja åka och se en annan innebandy matsch eller bara umgås käka en pizza ihop! Mvh 
Ylva weiland  

mailto:ylvaweiland@icloud.com
mailto:Annelie.Jonsson@boras.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 

 

 

Mikael Andersson 
Handläggare 
0766487839 
 
Rangbar Mohammad 
Handläggare 
0768887281 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-12-13 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00219 3.2.1.3 
 

  

 

Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wi-fi vid 
kommunala verksamheter 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna rapporten om 
utvärderingen av projektet ”Stänga ner WiFi i Borås Stads verksamheter” samt 
översända den till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Ärendet i sin helhet 
Projektet ”Stänga ner WiFi i Borås Stads verksamheter” har genomförts under 
perioden 210701–211231, efter beslut i Kommunstyrelsen 210621  
(§ 280, Dnr KS 2021-00364 2.2.3.0). 

Utifrån grunduppdragen kring det brottsförebyggande arbetet i Borås Stad har 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Centrum för kunskap och säkerhet, 
samordnat projektet. Medverkande i projektgruppen har varit Dataservice, 
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och 
Lokalförsörjningsförvaltningen. Polismyndigheten LPO Borås har haft en 
adjungerande funktion. 

Projektets genomförande och utvärdering finns sammanställd i rapporten 
”Stänga ner WiFi i Borås Stads verksamheter”, vilken – bilaga 1. 

Skriftliga utlåtanden till rapporten har inkommit av Brottsförebyggande rådet (bilaga 2) och 
IT-rådet (bilaga 3). Information har getts löpande under projektet till de båda råden, men 
har tagits emot på varierande sätt, vilket bör beaktas. 

 

Rapporten avslutas med följande rekommendationer:  

• Ytterligare underlag behöver tas fram innan ett eventuellt beslut kan fattas, 
om permanent avstängt WiFi i Borås Stads verksamheter.  

 
• En förlängd ”testperiod” rekommenderas, där fler objekt involveras totalt 

(både testobjekt och referensobjekt), än de som varit involverade i 
projektet.  
Likaså att koppla på tillhörande följeforskning, under ett flerårigt 
perspektiv. 
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Avstängt WiFi rekommenderas för de verksamheter som endast bedrivs under 
”dagtid/kvällstid” (förskolor, skolor och fritidsgårdar/mötesplatser), utifrån att dessa inte 
påvisat någon systempåverkan inom projektet.  
Fortsatt är förutsättningen att samtliga berörda nämnder beslutar om de föreslagna 
åtgärderna, samt att det ges rätt förutsättningar för genomförande inom befintliga uppdrag.  

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna rapporten om 
utvärderingen av projektet ”Stänga ner WiFi i Borås Stads verksamheter” samt 
översända den till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 

Beslutsunderlag 
1. Stänga ner WiFi i Borås Stads verksamheter - RAPPORT 

UTVÄRDERING 221124 

2. Utlåtande Brå - Nedstängning av WiFi i Borås Stads verksamheter 
221116 

3. PM Wifi - IT-rådet 221111   

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen – för vidare hantering. 
2. Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Lokalförsörjningsnämnden 

och Servicenämnden – för kännedom. 
3. Brottsförebyggande rådet (Brå) och IT-rådet – för kännedom.  

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Mikael Hedberg 
Ola Svensson 
Handläggare 
033 35 73 77 
070-348 77 04 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-12-13 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2022-00212 3.6.7.2 
 

  

 

Utbetalning av extra föreningsbidrag till 
bidragsberättigade som har rörligt elavtal 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att kompensera föreningar som har 
rörligt elavtal. Bidraget är på 75 öre per förbrukad kWh under 2021 och med ett 
maxbelopp på 75 000 kr. Bidraget avser att täcka en del av föreningarnas ökade 
kostnader under 2023 och främja deras pågående arbete med energi-
besparingsåtgärder. Föreningens energibesparingsåtgärder följs därefter upp 
med redovisning till Fritids- och folkhälsoförvaltningen under slutet av 2023. 
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar att kostnaden blir cirka 1,2 miljoner 
kronor. Bidraget betalas ut under december 2022. 

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under hösten skickat ut en enkät till alla 
bidragsberättigade föreningar där vi frågat om de har egen eller hyrd lokal, om 
de har rörligt eller fast elavtal samt, om de har fast elavtal, när det upphör. 
Vidare frågades om hur hög förbrukningen i kWh var under 2021, samt vad 
kostnaden var under 2021. 
Förvaltningen har skickat ut enkäten två gånger samt skickat extra påminnelse 
till några. Enstaka bidragsberättigade föreningar som ännu inte svarat, kommer 
kontaktas för att få möjlighet att ansöka om bidraget.  
 
Motprestation; för att få bidraget måste föreningarna; 

- med egna lokaler kontakta Borås Stads energirådgivare och få ett förslag 
om vilka energiåtgärder som föreningen bör åtgärda.  

- föreningarna ska i slutet av 2023 redovisa sin minskade elförbrukning, 
eller förklara vilken utökning av verksamheten som föranlett en 
oförändrad eller ökad förbrukning.    

 
Övrigt;  
Förvaltningen har varit i kontakt med de föreningar som har förbrukat mest el 
och erbjudit dem hjälp med rådgivning, samt information om att de kan söka 
anläggningsbidrag för energibesparande åtgärder. Det bidraget är 50 % av 
kostnaden och maximalt på 150 000 kr.  
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Förvaltningen har haft information från Borås Stads energirådgivare vid 
administratörs-träffen, den 23 november hos Hestra IF.  
Kommunens energirådgivare informerade även vid ett kvällsmöte för 
föreningar den 30 november. 
Energirådgivarna har redan besökt eller bokat tid hos cirka 10 föreningar för att 
ge energirådgivning på plats. 
 
Vissa föreningar har redan vidtagit åtgärder för att minska elförbrukningen. 
Några föreningar har minskat värmen i sina anläggningar, till exempel sänkt 
värmen inomhus. En annan förening har ”stängt” klubbstugan och personalen 
arbetar hemifrån. Några föreningar har minskat tiden som elljusspåret lyser. 
Föreningar investerar i solpaneler eller planerar att investera. En förening 
ansöker om bidrag för att byte av lampor till led på elljusspåret, med flera 
exempel.  
 
Föreningslivet arbetar sammanfattningsvis aktivt med energioptimering. 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Bakgrund 

Brottsförebyggande rådet i Borås har under en längre tid uppmärksammat problematiken vad 

gäller skadegörelser och inbrott i kommunens fastigheter, vilken intensifierades under 2020. Detta 

gällde främst vid kvällar och helger och skedde vid olika kommunala verksamheter runtomkring i 

Borås. Större samlingar av barn och ungdomar samt annan brottslighet noterades och t ex 

tillhörande utemiljöer vid främst skolor, förskolor och fritidsgårdar/mötesplatser upplevdes som 

otrygga platser att vistas på kvälls- och nattetid. Även ordningsstörningar rapporterades in från ett 

flertal håll.  

Under våren 2021 har en fördjupad samverkan initierats tillsammans med aktörer inom Borås Stad 

samt med Bostäder i Borås och Polisen för att arbeta offensivt mot skadegörelsen och i syfte att 

skapa trygga offentliga miljöer. En arbetsgrupp ”Brå - trygga miljöer” tillsattes, bestående av 

representanter från FOF, CKS, LFF och Polisen. Gruppen identifierade tillsammans ett antal 

aktuella platser som varit extra utsatta för skadegörelse och som, enligt dialoger med verksamheter 

på området upplevs som otrygga. 

Ett flertal olika åtgärder initierades, såsom t ex ökade ronderingar och olika former av 

vuxennärvaro. Dock gjordes bedömningen att möjligheten att fritt kunna använda kommunens wi-

fi i anslutning till fastigheterna bidrog till att viss problematik kvarstod. En begränsning av fri 

tillgång till wi-fi, tillsammans med andra åtgärder, bedömdes kunna ha en positiv effekt. 

 

Rekommendationer och förslag på åtgärder – Brottsförebyggande rådet (Brå) 

1) Pröva möjligheten att begränsa tillgången till kommunens fria wi-fi, vid de utvalda platser och 

verksamheter som bedöms ha störst effekt utifrån dagens problembild. Särskilt fokus bör vara 

på utvalda förskolor, skolor och fritidsgårdar/mötesplatser. Åtgärden bör göras på de tider då 

Borås Stad inte bedriver verksamhet, främst senare kvällar/helger samt på lov. 

2) Utreda möjligheten att även kunna styra tillgången till kommunens wi-fi, på enskilda 

platser/accesspunkter inom respektive verksamhets befintliga område.  

3) Planering och genomförandet ska ske i samverkan mellan berörd verksamhet, 

säkerhetssamordnare på CKS och arbetsgruppen för Trygga miljöer inom Brottsförebyggande 

rådet (Brå).  

4) Utvärdera resultatet och dess effekt under 2021, utifrån ett mer långsiktigt perspektiv.  

 

Ansvar, samordning och uppföljning 

Föreslagna insatser beslutar berörda nämnder om, samt att det ges rätt förutsättningar för 

genomförande av beslutet, inom sina befintliga uppdrag.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) tar ansvar för samordningen av det vidare arbetet och att berörda 

parter involveras.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) tar ansvar för att åtgärderna och dess effekt utvärderas under 2021, 

utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. 

Ytterligare trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön, kring de föreslagna platserna, bör ses 

över utifrån gemensamma orsaksanalyser och ”platssamverkan”. Helheten på respektive 

geografiskt område bör prioriteras.  
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2 Politiska beslut 

Nedanstående beslut ligger till grund för projektet att Stänga ner WiFi i Borås Stads verksamheter: 

- Fritids- och folkhälsonämnden, 201219 (§ 166, Dnr FOFN 2020-00217 1.1.3.0) 

- Förskolenämnden, 210222 (§ 24, Dnr FN 2020-00204 1.2.3.25) 

- Grundskolenämnden, 210224 (§ 26, Dnr GRN 2021-00005 3.5.4.0) 

- Kommunstyrelsen, 210621 (§ 280, Dnr KS 2021-00364 2.2.3.0) 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att berörda nämnder testar nedstängning av WiFi under en begränsad 

period i en begränsad skala för att sedan utvärdera. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har tagit beslut om nedstängning av WiFi i verksamhetens lokaler 

för att se om detta påverkar den skadegörelse som inträffat där när verksamhet inte bedrivs. 

Beslutet har skickats till IT-rådet för vidare handläggning. Vidare översändes skrivelsen till berörda 

nämnder för att informera och uppmuntra till att agera enligt rekommendationen från Brotts-

förebyggande rådets (Brå) förslag; att tillgången till wifi vid kommunens lokaler stängs ned under 

särskilda tider då det inte bedrivs verksamhet, med fokus på utvalda förskolor, skolor och 

fritidsgårdar/mötesplatser.  

Efter diskussion om ärendet konstaterar Digitaliseringsrådet att rådet är mycket tveksamma till att 

göra testet, men att testet ändå kan ske. Dock bör då Fritids- och folkhälsonämnden säkerställa att 

underlag tas fram för utvärdering utifrån brott och folksamling. Testet bör tidsbegränsas och får 

inte störa andra verksamheter. Kostnaden bör redovisas och faktureras till beställande nämnd. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 Projektplan 

Brottsförebyggande rådet (Brå) fastställde en Projektplan (210628) efter att politiska beslut fattats. 

Denna har legat till grund för planering, genomförande och uppföljning av projektet. 

 

I nedanstående rubriker beskrivs respektive avsnitt i projektplanen. 

 

 Bakgrund 

Tidsbegränsad nedstängning av WiFi i vissa av Borås Stads verksamheter, utifrån beslut i 

Kommunstyrelsen samt beslut i berörda nämnder. Projektplanen tar även sin utgångspunkt genom 

rekommendationer från Brottsförebyggande rådet samt utlåtande av Digitaliseringsrådet. 

Tillhörande underlag och politiska beslut kompletterar projektplanen. 

 

 Ansvar 

Föreslagna insatser har respektive nämnd beslutat om. Detta innebär också att det ges rätt 

förutsättningar för genomförande, inom befintliga ansvarsområden.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för samordningen av arbetet och att berörda parter 

involveras. Likaså att åtgärderna och dess effekt utvärderas under 2021, utifrån ett mer långsiktigt 

perspektiv. 

 

Kontaktpersoner – respektive förvaltning/avdelning 

GRF  Johnny Andrén, Athanassios Fantelas, Christofer Ögren  

FF  Ing-Marie Samuelsson, Johan Nilsson 

Dataservice Niclas Bodeklint, Andrzej Kardas, Anders Nagy Lindqvist 

LFF  Nihad Selimovic, Jan-Allan Gustafsson 

FOF  Rune Hagen 

CKS  Lars Wallén 

 

Samordning och övergripande frågor – Brottsförebyggande rådet (Brå) 

FOF  Mikael Andersson 

CKS  Rangbar Mohammad 

 

Kontaktlista; telefonnummer och mejladresser – inlämnades till Servicedesk (Dataservice). 

 

 Mål och syfte 

Prova möjligheten att begränsa tillgången till kommunens WiFi, utifrån ett brottsförebyggande- 

och trygghetsfrämjande perspektiv. Fokus ska vara på de utvalda platser- och verksamheter som 

bedöms ha störst effekt, utifrån dagens problembild.  

Utvärdera om en begränsning av tillgång till WiFi, tillsammans med andra åtgärder, har en positiv 

effekt utifrån ”brott och folksamling”. 
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 Platser och verksamheter/objekt 

En samlad bedömning har gjorts inför att aktuella platser och verksamheter/objekt valts ut. Detta 

har utgått från både statistik och annan kunskapsinhämtning/dialog, med berörda 

förvaltningar/verksamheter och Polismyndigheten.  

Antalet objekt har begränsats utifrån rekommendationer, men har delvis anpassats för att få en så 

bra- och lokalt geografisk helhet som möjligt. Särskilt fokus är på utvalda förskolor, skolor och 

fritidsgårdar/mötesplatser. Åtgärden genomförs på de tider då Borås Stad inte bedriver 

verksamhet; främst senare kvällar/helger samt på lov. 

 

Aktuella verksamheter/objekt – testobjekt  

Följande verksamheter/objekt ingår i projektet: 

 

Skolor  

Trandaredskolan   Dalsjöskolan   Särlaskolan 

Ekarängskolan  Sjöboskolan   Fristadskolan 

Gula skolan   Viskaforsskolan (inkl. Viskafors fritidsgård) 

 

Förskolor  

Södergårdens förskola  Alprosgårdens förskola Moldeparkens förskola 

Dalsjögårdens förskola  Kerstinsgårdens förskola Silverpoppelns förskola 

Götagårdens förskola  Tallbackens förskola Kreanova förskola 

 

Mötesplatser/fritidsgårdar 

Hässlehuset  Dalsjöfors fritidsgård/Dalsjöhallen 

Norrbyhuset  Mötesplats Sjöbo/Sjöbo fritidsgård 

Hultahuset  Mötesplats Kristineberg 

 

 

Jämförbara verksamheter/objekt – referensobjekt 

Följande verksamheter/objekt ingå inte i projektet, men kommer att användas som referensobjekt i projektets 

utvärdering. 

Referensobjekten är utvalda utifrån en samlad bedömning avseende liknande problembilder- och/eller jämförbara 

geografiska placeringar som testobjekten.  

De är även utvalda för att kunna mäta ev. ”förflyttningseffekter”, både för enskilda verksamheter/objekt- men även 

till andra allmänna ytor/platser, inom respektive närområde. 

 

Skolor 

Asklandaskolan  Tummarpskolan Kristinebergskolan 

Daltorpskolan  Erikslundskolan Bodaskolan 

Fjärdingskolan  Björkhöjdskolan Gånghesterskolan 

Kronängskolan 1  Kronängskolan 2 Bredaredskolan 

Sjömarkenskolan  Sandgärdskolan Sandaredskolan 

Almåsgymnasiet  
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Förskolor 

Vildmarkens förskola  Norrbyskolans förskola Norrbygårdens förskola 

Parkgårdens förskola  Pumpkällagårdens förskola Herrgårdslekens förskola 

Ljungagårdens förskola  Kristinegårdens förskola Trandaredsgårdens förskola 

Kransmossens förskola  Trollgårdens förskola Skattkistans förskola 

Torgets förskola  Bodagårdens förskola Naturlekens förskola 

Bäckaryds förskola  Skogsängens förskola Östermalmsgårdens förskola 

 

Mötesplatser/fritidsgårdar och allmänna ytor/platser 

Munkågården  Sven Erikssonsvallen Daltorpshallen 

Viskaforshallen  Ramnaparken (kommunala fastigheter) 

Dalsjöfors bibliotek  Sandareds fritidsgård/bibliotek 

 

 Tidsperiod 

Den totala tidsperioden för testperioden är 6 månader. Perioden är vald utifrån att det innefattar 

både ordinarie verksamhetsperiod samt delvis sommarlov, höstlov och vinterlov (del av).   

En ev. årstidsbunden skillnad/effekt ges även möjlig att utvärdera.  

 

Startdatum:  2021-07-01  Slutdatum:  2021-12-31 

 

 Tider 

Aktuella tider då WiFi generellt är avstängt (vid behov kan vissa lokala avvikelser uppstå, gällande 

både tider och aktuella accesspunkter): 

 

Vardagar  kl. 21.00 – 05.00  

Helger  kl. 21.00 – 05.00  (fredag kväll-måndag morgon)  

Lov: kl. 21.00 – 05.00 (generellt ingen extra nedstängning, utan följer ovanstående tider) 

 

 Kostnader 

Respektive nämnd/förvaltning ansvarar för de kostnader som uppstår för sina respektive 

verksamheter/objekt. Ev. övergripande kostnader som tillkommer finansieras genom 

Brottsförebyggandet rådet (Brå).  

 

Aktuella kostnader för projektet som helhet beräknas löpande av Dataservice och bokförs via 

särskild projektkod, vilket avser både fasta- och löpande kostnader.  

Dataservice fakturerar respektive beställare för utfört arbete. Utfallet av de totala kostnaderna 

redovisas i projektets utvärdering. 
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 Utvärdering – indikatorer och resultat/instans 

Projektets resultat kommer att analyseras- och utvärderas utifrån följande indikatorer- och 

metoder:  

 

Indikatorer 

- Skadegörelse på fastighet (LFF) 

- Användande av WiFi/datatrafik (Dataservice) 

- Annan relevant brottsstatistik (Polisen) 

- Enkätfrågor till aktuella verksamheter/objekt (förskolor, skolor, fritidsgårdar/mötesplatser) 

- Bedömning/samlade utlåtanden från respektive part (CKS, FOF, LFF, Polisen) 

- Redovisning av kostnader, för genomförande (Dataservice) 

- Omvärldsbevakning, evidens mm. 

 

 

Resultat och instans 

Projektet slutredovisas efter avslutad tidsperiod. Kommunstyrelsen och berörda nämnder tar 

därefter beslut om huruvida frågan gällande nedstängning av WiFi i Borås Stads verksamheter ska 

hanteras vidare. 

 

Projektet delredovisas även under perioden för både Brottsförebyggande rådet (Brå) och 

Digitaliseringsrådet. 

 

 

 Kommunikation 

En samlad bedömning har gjorts att ingen specifik kommunikationsplan tas fram för projektet.  

Frågor hänvisas till Kommunstyrelsen, genom Stadsledningskansliet – CKS. 
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4 Resultat 

Sammanfattningen från projektets resultat bygger både på projektplanens olika indikatorer och på 

information som framkommit vid möten med projektgruppen.   

 

I syfte att kunna kvalitetssäkra resultatet har Beslutsstödet inom Borås Stad skapat en specifik 

”modul” för projektet. 

 

Utfallet från resultatet ligger till grund för kommande politisk hantering och beslut.  

 

 

Allmänt från möten med Projektgruppen – samlad bedömning  

 

- Synpunkter från ”invånare och lokala aktörer”?  

Nedstängningen av WiFi har inte påvisat några negativa synpunkter. 

 

- Systempåverkan – verksamheterna i Borås Stad? 

Ingen inrapporterad systempåverkan vid projektets uppstart eller avslut, från någon av berörda 

verksamheter. Enstaka timmar på vissa fritidsgårdar påverkades i början av projektet.  

Vissa justeringar fick göras i samband med ”återgång till ordinarie verksamhet” 

(fritidsgårdar/mötesplatser) efter pandemins anpassningar och effekter.  

Inga noteringar från förskolor eller skolor har inkommit. 

 

- Förändringar gällande t ex skadegörelse på utvalda objekt/geografiska områden?  

Svårt att kunna dra för stora slutsatser under projektets genomförande som helhet, men 

enkätsvaren och annan statistik har gett viss vägledning vid specifika objekt. 

 

- Förflyttningseffekter? 

Kan uppvisas vid enstaka fall, vilket upplevs positivt. 

 

- Kommunikation 

Visst intresse från media i samband med beslutet/start av projektperioden, men därefter 

relativt lågt. Intresset ökade igen senare (vinter 2021/vår 2022).  

Uppföljning i media är planerad i samband med att projektutvärderingen färdigställs. 

 

 

 Skadegörelse på fastighet 

Kostnader för skadegörelse har inhämtats från LFF, för hela 2021 samt för januari-februari 2022.  

 

De olika objekten inom projektet (både testobjekt och referensobjekt) är delvis fastigheter i 

kommunal regi, men även som inhyrda hos annan part. Detta medför att statistik inte finns 

tillgängligt för samtliga objekt.   
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Sammanfattning 

Testobjektens genomsnittliga kostnad för skadegörelse ökar under testperioden jämfört med 

perioden innan. Tvärtom gäller för referensobjektens kostnader som istället minskar.  

Vid uppdelning av testobjekt i geografiska ytterområden (Dalsjöfors, Fristad och Viskafors) och 

innerområden syns att testobjekten (Göta, Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, Norrby, Trandared och 

Sjöbo) i ytterområdena är relativt oförändrade.  

Resultatets trovärdighet kan inte helt säkerställas utifrån fastighetsägarnas varierande rutin för 

hantering av kostnadsredovisning i befintliga ekonomisystem. 

De tre testobjekt som under hela 2021 redovisat högst kostnader är: 

Viskaforsskolan, Dalsjöskolan och Trandaredskolan. 
 

De tre referensobjekt som under hela 2021 redovisat högst kostnader är:  

Asklandaskolan, Trandaredsgårdens förskola och Norrbygårdens förskola. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Frågeställningar att beakta utifrån angiven statistik, vad reflekterar egentligen kostnaderna:  

- Hur kostsamma skadegörelserna är?  

- Hur många skadegörelser som begås?  

- Hur mycket otrygghet genererar skadegörelserna?  

Kostnad för skadegörelse (medelvärde, kronor)  

Kostnad för skadegörelse (medelvärde, kronor) 

   

Test- ytter Ref-ytter Test-inner Ref-inner 
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 Användande av WiFi/datatrafik  

Statistik har inhämtats från Dataservice, vid totalt sju olika tillfällen (fem tillfällen under 

projektperioden och två tillfällen efter att projektperioden avslutats):  

- Mätning 1, 24-26/9 

- Mätning 2, 8-10/10 

- Mätning 3, 22-24/10 

- Mätning 4, 12-14/11 

- Mätning 5, 17-19/12 

- Mätning 6, 14-16/1 (2022) 

- Mätning 7, 11-13/2 (2022) 

 

Varje mättillfälle har delats in i olika ”tidsblock” för att på så vis kunna generera statistik från olika 

tidpunkter.  

 

Sammanfattning 

Resultatet som presenteras avser jämförelser från endast två av mätperioderna, då det vid de övriga 

mättillfällena förekom varierande tillvägagångssätt. 

Efter testperioden när WiFi åter är påslaget är fler enheter uppkopplade vid testobjekten tidig kväll, 

jämfört med under testperioden. Antalet uppkopplade enheter vid referensobjekten är däremot 

oförändrat.  

Resultaten kan tolkas som att färre personer besökte testobjekten för att koppla upp sig mot WiFi 

under testperioden, även timmarna precis innan det stängdes av. När WiFi däremot var påslaget 

igen kan de ha hittat tillbaka. Då data om antalet enheter som försökt koppla upp sig under tiden 

WiFi varit avstängt inte är tillgängligt, är det dock omöjligt att veta om det är en korrekt tolkning 

eller inte. 

 
 

  

Uppkopplade enheter (medelvärde)  

 

UNDER = 17 dec 2021, WiFi avstängt efter 21.00 

EFTER = 11 feb 2021, WiFi påslaget dygnet runt 
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 Annan relevant brottsstatistik  

Brottsstatistik har samlats in från Polisen avseende relevanta brottskategorier:  

- Skadegörelsebrott 

- Narkotikabrott 

- Brott mot knivlagen/vapenbrott 

 

Sammanfattning   (jan-juni 2021)  (juli-dec 2021) 

Fakta – antal brott, genomsnitt/testobjekt  före projektet  under projektet 

Skadegörelse   0,87 brott  1,00 brott 

Narkotikabrott   0,22 brott  0,22 brott 

Brott mot knivlagen/vapenbrott  0,09 brott  0,09 brott 

 

 

Fakta – antal brott, genomsnitt/referensobjekt före projektet  under projektet 

Skadegörelse   0,68 brott  0,54 brott 

Narkotikabrott   0,20 brott  0,10 brott 

Brott mot knivlagen/vapenbrott  0,05 brott  0,02 brott 

 

 

Samtliga objekt har ett lågt genomsnitt av anmälda brott. Det totala resultatet färgas av en enskild 

plats. Sådan ”känslig” statistik är inte fullt ut representativ som grund för bedömning av betydelsen 

av nedstängningen av WiFi och dess påverkan på polisanmälda brott.  

 

Både referensobjekt och testobjekt i innerområden och ytterområden har ungefär samma nivåer 

hösten 2021 som hösten 2020. Även om testobjekten i innerområdena har en annan kurva.  

 

 

  

Test- ytter 

Medelvärde polisanmälda brott (narkotikabrott, skadegörelse, vapenbrott & brott mot knivlagen) 

 
Ref-ytter Test-inner Ref-inner Test- ytter Ref-ytter Test-inner Ref-inner 
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 Enkätfrågor till aktuella verksamheter/objekt 

Samtliga verksamheter som varit berörda av projektet (både testobjekt och referensobjekt – 

förskolor, skolor, fritidsgårdar/mötesplatser) har uppmuntrats att besvara en digital enkät vid två 

tillfällen under projekttiden.  

 

Enkäten har innefattat följande mätperioder:  

- Mätperiod 1:  2021-07-01 – 2021-09-30 

- Mätperiod 2:  2021-10-01 – 2021-12-31 

 

Svarsfrekvens: 

- Period 1 – 58 % svarande (37/64 objekt) 

- Period 2 – 72 % svarande (45/64 objekt) 

 

Sammanfattning 

- Inget testobjekt har uppgett en negativ förändring. Det gäller båda perioder och samtliga 

frågor. Bland referensobjekten finns däremot flertalet verksamheter som uppger en negativ 

förändring för varje fråga. 

 

- För testobjekten finns indikationer på positiv förändring gällande skadegörelse, klotter, 

nedskräpning samt otrygghetsskapande samlingar runt den egna verksamheter, redan inom de 

första tre månaderna av avstängningen.  

Den positiva förändringen fortsätter under period 2 om än inte lika expansiv. Referensobjekten 

följer inte samma mönster. Det talar för att den positiva förändringen bland testobjekten till 

viss del kan tillskrivas det avstängda WiFi-nätverket. 

 

- Störst andel testobjekt upplever en positiv förändring gällande skadegörelse. Lika stor andel 

som upplever en positiv förändring gällande skadegörelse syns inte bland referensobjekten.  

 

- Testobjektens svar ger varken tecken på negativ omförflyttning eller positiv spridning till 

närområdet. Att vissa referensobjekt dock uppger en negativ förändring kan var ett tecken på 

omförflyttning. 

 

- Årstiden (”höst/vinter”) bör naturligt ge en positiv utveckling gällande samlingar under  

period 2. Referensobjektens svar överensstämmer med detta.  

Testobjekten har däremot, trots sensommarväder, en större positiv förändring redan under 

period 1. 

 

- Förskolor och skolor bland testobjekten har bättre resultat än övriga testobjekt. 

 

- Testobjekt i ytterområdena har bättre resultat än testobjekt i innerområdena.  

Detta gäller ej för referensobjekt.  

Vid jämförelser av testobjekten i Dalsjöfors, Fristad och Viskafors kontra mer centrala stadsdelar (Göta, 

Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, Norrby, Trandared, Sjöbo) finns en skillnad i upplevelser av projektets 

effekter.    
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Upplever ni några förändringar/avvikelser på annan plats, inom ert närområde? 

Testobjekt 

Referensobjekt 

2021-Q3 = 2021-07-01 – 2021-09-30 

2101-Q4 = 2021-10-01 – 2021-12-31 

Upplever ni några förändringar/avvikelser på-/vid er verksamhet gällande klotter? 

Testobjekt 

Referensobjekt 

2021-Q3 = 2021-07-01 – 2021-09-30 

2101-Q4 = 2021-10-01 – 2021-12-31 

Upplever ni några förändringar/avvikelser på-/vid er verksamhet gällande nedskräpning? 

Testobjekt 

Referensobjekt 

2021-Q3 = 2021-07-01 – 2021-09-30 

2101-Q4 = 2021-10-01 – 2021-12-31 
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Upplever ni några förändringar/avvikelser på-/vid er verksamhet gällande skadegörelse? 

Testobjekt, Ytterområden 

Testobjekt, Innerområden 

2021-Q3 = 2021-07-01 – 2021-09-30 

2101-Q4 = 2021-10-01 – 2021-12-31 

Upplever ni några förändringar/avvikelser på-/vid er verksamhet gällande skadegörelse? 

Testobjekt 

Referensobjekt 

2021-Q3 = 2021-07-01 – 2021-09-30 

2101-Q4 = 2021-10-01 – 2021-12-31 

Upplever ni några förändringar/avvikelser på-/vid er verksamhet gällande samlingar 

av personer/otrygghet?  

Testobjekt 

Referensobjekt 

2021-Q3 = 2021-07-01 – 2021-09-30 

2101-Q4 = 2021-10-01 – 2021-12-31 
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 Kostnader 

Redovisning av kostnader, för genomförande av projektet har sammanställts av Dataservice.  

Startkostnaderna är debiterade direkt till berörda förvaltningar.  

 

Utfallet har styrts av både antalet objekt och ev. justeringar som tillkommit löpande.  

Totalsummorna redovisas nedan: 

 

Beställare Kostnad Övrig information 

 

Förskoleförvaltningen (FF) 4 675 kr  

Grundskoleförvaltningen (GRF) 5 225 kr  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF) 6 600 kr Inkl. korrigerad beställning  

(utökade tider). 

Brottsförebyggande rådet (Brå) 6 900 kr Kostnader för mätningar av 

datatrafik mm. 

TOTALT 23 400 kr  

 

  

Upplever ni några förändringar/avvikelser på-/vid er verksamhet gällande skadegörelse? 

Testobjekt, skolor och förskolor 

2021-Q3 = 2021-07-01 – 2021-09-30 

2101-Q4 = 2021-10-01 – 2021-12-31 

Testobjekt, övriga objekt 
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5 Analys 

 Bedömning/samlade utlåtanden från respektive part 

Utvärderingen har även samlat in skriftliga bedömningar/utlåtanden, genom projektgruppens 

deltagare. Dessa redovisas nedan: 

 

Grundskoleförvaltningen (GRF) 

- “Uppkopplade enheter – fördel till Wi-Fi-avstängning”:  

Det finns en avsaknad av forskning om att stänga ner wifi leder till minskad 

skadegörelse/minskat antal brott. Detta tas ändå med som en positiv indikator.  

- “Skadegörelse på fastighet” och “Polisanmälda brott”:  

Dessa indikatorer borde enligt oss vara de som ger störst utslag inför ett beslut om man ska 

fortsätta med nedstängd wifi på samtliga skolor. Då dessa indikatorer inte gett ett tydligt besked 

i projektet ser grundskoleförvaltningen inga tydliga skäl att gå vidare med nedstängning på 

skolorna.  

 

Förskoleförvaltningen (FF) 

- Rapportens inledning som beskriver bakgrunden är tydlig och syftet med projektet framgår på 
ett bra sätt.  Det är svårt att tolka olika data som verkar motsägelsefulla i resultatet. Resultaten 
gällande avvikelser är svåra att tolka. 

- I resultaten går det inte att urskilja de olika verksamhetsformerna, vilket hade varit önskvärt för 
att kunna bedöma om det är relevant med en eventuell fortsättning. Det blir därför svårt att 
komma med reflektioner kopplat till resultatet. Utifrån vår egen kunskap kan vi inte se att 
skadegörelsen generellt har minskat på deltagande förskolor. Vad det beror på är inte enkelt att 
svara på, förutom tillgång till wifi kan det även handla om hur förskolegårdar är utformade och 
vad de ligger geografiskt. Frågan är mer komplex än tillgång till wifi. Eftersom det inte finns 
forskning på området så är det svårt att relatera upplevelserna till något. Metodmässigt i 
rapporten saknar vi information om hur personalens upplevda trygghet har påverkats. Vi tänker 
även att projektet har pågått under relativ kort tid och det är svårt att dra slutsatser av resultatet. 
För att få en minskad skadegörelse kan det krävas flera samverkande åtgärder och därför hade 
det varit önskvärt med en resultatredovisning per objekt. 

- Vi är generellt inte emot att stänga av wifi men tycker att rapporten utgör ett för litet underlag 
för att kunna besluta om ev. fortsatt avstängning av wifi. 

 

Dataservice 

Inga synpunkter. 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) 

Inga synpunkter. 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF) 

- Inga synpunkter på om ev. störningar eller påverkan på aktuella verksamheter i samband med 

projektet och dess framtid. Har följt det med ett intresse för dess effekt rent brottspreventivt. 

Utifrån det har vår kunskap från förvaltningens övergripande uppdrag företrätts på ett bra sätt.  

- Lite svårt att utläsa det ”faktiska” resultatet. Det lindas in en hel del i diverse frågeställningar 

som problematiserar arbetet. 

- Inga specifika delar att lyfta fram från förvaltningens perspektiv. 
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- Inga särskilda medskick, utöver att det bör fattas ett gemensamt beslut från staden om hur det 

fortsatta arbetet ska se ut och varför.  Om det inte visar på fler positiva resultat kan det bli svårt 

att motivera fortsatt avstängning utifrån enbart det här projektet. Finns det andra fördelar, t ex 

att verksamheterna starkt förespråkar det kan det motiveras av det, vilket delvis beskrivs.  

- Fundering över om allmänheten lyssnats av (har inte uppfattat det som det) eller om man utgått 

från att det inte inkommit några synpunkter eller klagomål, vilket i så fall är ganska skilda saker. 

 

Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 

- Syftet och målet med projektet är väldigt viktigt ur ett trygghetsskapande och 

brottsförebyggande perspektiv. Alla berörda verksamheter medverkade och bidrog med för 

genomförandet viktiga insatser som ledde till ett smidigt och säkert genomförande. 

- Vi kan dock konstatera att det är svårt att dra några tydliga slutsatser ur det material som går att 

presentera i denna rapport, detta med anledning av att dels testperioden upplevs som för kort 

för ett sådant ”experiment” samtidigt som perioden då testet genomfördes kantades av Covid-

19 och dess effekter på hela verksamheter och beteendemönster osv. Det har även varit svårt 

att utläsa eller för den delen jämföra resultat ur olika system då de är till antal ganska få 

händelser och siffror… 

- Dock kan vi generellt utifrån upplevd känsla och den samverkan som skett dra slutsatsen att 

det har varit positivt med att kommunala verksamheter stänger av sitt wifi efter verksamhetstid 

då det upplevs leda till mindre samlingar och ”stök” enligt den upplevda känslan, detta är dock 

svårt att presentera det med tydliga siffror eller bättre underlag. 

- Utifrån en samlad bedömning kan CKS inte rekommendera fortsatt avstängning av wifi i 

nuläget, det krävs en längre testperiod under något mer ”normala” förhållanden för att kunna 

analysera och testa ändamålet och få en mer bedömningsbar underlag. 

 

Polisen 

- Den allmänna reflektionen efter att ha läst rapport en är att den är gedigen och att 

genomförandet var nödvändigt med tanke på förhandsindikatorerna och behoven som låg till 

grund för den. Dock är det svårt att rent objektivt dra någon tydlig slutsats om det varit 

framgångsrikt eller lett till önskad effekt.  

- Från polisens sida rent kan vi både operativt och subjektivt konstatera att vi tämligen 

omedelbart märkte en överflyttningseffekt efter att tillgången på wifi begränsades. Detta skedde 

på några av de geografiska platserna som vi haft mest problem vid med både ungdomssamlingar 

och där man använt kommunens wifi för att exempelvis sälja narkotika. Det är något som vi 

upplever som mycket positivt då kommunala tjänster eller platser aldrig under några 

omständigheter ska underlätta eller understödja kriminell verksamhet. Överflyttningseffekten 

verkar också hålla i sig även om man måste beakta eventuella effekter som pandemin haft för 

minskningen av samlingar av ungdomar.  

- Det är glädjande att det finns indikatorer som pekar på en viss positiv effekt av wifi-

avstängningen. Det kan också upplevas något kontraproduktivt att kommunen erbjuder wifi 

efter stängningstid vilket är något som inbjuder till samlingar och häng som i sin tur kan leda till 

både ljusskygg verksamhet och skadegörelse. Det medför både skador och kostnader för 

kommunen och det negativa trumfar därför det positiva. Då varken invånarna eller 

verksamheterna heller upplevt några störningar är det därför från vår sida önskvärt att man 
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fortsätter och gärna utökar avstängningen av wifi till att omfatta även de verksamheterna som 

legat i referensgruppen. 

 

 

 Omvärldsbevakning 

Kontakter har tagits med både Brottsförebyggande rådet (nationellt) och Länsstyrelsen i Västra 

Götaland, för att eftersöka referenser till projektet.  

Därigenom har även svar inkommit från forskare inom ämnet, vilket påvisar att det både finns ett 

regionalt- och nationellt intresse att följa utvecklingen, resultatet från Borås. 

 

I dagsläget finns inte tidigare forskning eller utvärderingar av liknande projekt i Sverige.  

Mer generella teorier om situationell brottsprevention kan dock tillämpas.  

Exempelvis om öppet WiFi är orsaken till att människor gör det rationella valet att begå brott på 

just den platsen, då kommer brottet inte begås på platsen om WiFi stängs av. De förutsättningar 

som möjliggjorde brottet har därigenom förändrats. Det kan därför inte styrkas att ett avstängt 

WiFi har positiva effekter överallt, med där öppet WiFi är orsaken till befintlig brottsproblematik 

ökar teoretisk möjligheterna för ett positivt resultat.1 

 

I Brottsförebyggande rådets riktlinjer för orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete ges 

exempel på en orsaksanalys där fritt WiFi ansågs vara orsaken till otrygghetsskapande samlingar på 

en skolgård. För att sätta in kunskapsbaserade åtgärder mot orsaken till problemet var den lämpliga 

åtgärden då att stänga av WiFi kvällstid.2 

  

                                                      
1 Criminology, Tim Newburn. 2017. – för mer information om Rationella val-teorin. 
2 Brottsförebyggande rådet. 2018. Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete. 
https://bra.se/download/18.7c546b5f1628bc786c9b89/1523949029463/2018_Orsaksanalys_i+lokalt_brottsforebyggande_
arbete.pdf 
 

https://bra.se/download/18.7c546b5f1628bc786c9b89/1523949029463/2018_Orsaksanalys_i+lokalt_brottsforebyggande_arbete.pdf
https://bra.se/download/18.7c546b5f1628bc786c9b89/1523949029463/2018_Orsaksanalys_i+lokalt_brottsforebyggande_arbete.pdf
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6 Tidsplan 

Tidsplanen för projektet som helhet redovisas nedan.  

Utvärderingen- och redovisningen av projektet har behövt justeras löpande. Både utifrån 

pandemin och andra händelser i omvärlden, vilka har påverkat svarstider, analyser mm.  

 

Planering – vinter 2020/vår 2021 

- Framtagande av rekommendationer, politiska beslut, förberedelser inför projektstart mm. 

 

Genomförande – sommar/höst 2021  

- Uppstart utifrån framtagen projektplan, inkl. flertal möten med hela projektgruppen samt 

enskilda tillfällen med representanter från specifika verksamheter. 

 

 

Utvärdering – vinter/vår 2022 

- Februari-April:  

Beslutsstödet (Stadsledningskansliet) – framtagande av specifik modul, analysera projektets 

olika delar och stöd till samlad bedömning. 

- Mars-April:  

Avstämningar/hjälp att analysera mm. – separata möten med berörda inom projektgruppen. 

- Maj-Juni:  

Slutrapport (utkast) skickas till projektgruppen för påseende och kompletteringar.  

Brottsförebyggande rådet och IT-rådet får del av slutrapporten (utkast) för påseende och 

eventuella inspel/medskick.  

 

Uppföljning – höst/vinter 2022 

- Augusti-September:  

Planering för presentation av slutrapporten och tillhörande dialoger, för Brottsförebyggande 

rådet (genomfört) respektive IT-rådet (ej genomfört). 

- Oktober-December: 

Dialog och redovisning för politiken, genom Fritids- och folkhälsonämnden. 

Ärendet bereds och slutrapporten ligger till grund för vidare hantering/beslut, genom både 

Kommunstyrelsen och berörda nämnder (genomförs preliminärt i början av 2023). 
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7 Framtid – sammanfattning och rekommendationer 

Avslutningsvis redovisas en sammanfattande bedömning av projektets indikatorer; huruvida 

utfallet talar för en fortsättning av avstängt WiFi eller inte:  

- Enkätfrågor 

Fördel till WiFi-avstängning. 

 

- Skadegörelse på fastighet 

Neutral till WiFi-avstängning – geografiska ytterområden. 

Nackdel till WiFi-avstängning – geografiska innerområden. 

 

- Polisanmälda brott 

Neutral till WiFi-avstängning. 

 

- Uppkopplade enheter 

Fördel till Wi-Fi-avstängning. 

 

Sammantaget talar indikatorerna för att WiFi-avstängningen gett viss positiv effekt, främst 

avseende de indikatorer som berör upplevd trygghet. Då det inte bara är faktiska brott som skapar 

otrygghet finns anledning att ändå lägga betydande vikt vid dessa positiva upplevelser, inte minst 

utifrån ett verksamhets- och invånarperspektiv.  

Inför kommande hantering och politiska beslut behöver resultatet (vilka indikatorer som gett 

vilken effekt) vägas mot allmänhetens behov av- och Borås Stads ambition att erbjuda öppet WiFi 

utanför verksamhetstider. 

Utfallet av kostnaderna för respektive beställare (förvaltning) bedöms inte behöva påverka 

kommande hantering och beslut. 

 

Övriga lärdomar som framkommit under projektet, som bör tas med framöver: 

- Viktigt att säkerställa att rutiner kring polisanmälan hanteras lika i Borås Stad. 

Allt brottsligt ska polisanmälas, dels för att polisen ska få kännedom om inträffade brott och 

en chans att utreda. Men även en viktig del för att kunna sätta in rätt åtgärder, för att om 

möjligt minska risken för att det ska hända igen. 

- Redovisningen av kostnader är viktig för att kunna se trender mm.  

Exempel inom projektet visar på att kostnaderna gällande skadegörelse mm. kan viss ha 

fördröjning, upp till ca två månader vid bokföring. Detta medför att den ekonomiska 

statistiken kan vara osäker kring utfallet från just projektets tidsperiod.  

Platsspecifika analyser visar på skillnader och kan komma att behöva studeras ytterligare 

framöver. 
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Rekommendationer  

 Ytterligare underlag behöver tas fram innan ett eventuellt beslut kan fattas, om permanent 

avstängt WiFi i Borås Stads verksamheter.  

 

 En förlängd ”testperiod” rekommenderas, där fler objekt involveras totalt (både testobjekt och 

referensobjekt), än de som varit involverade i projektet.  

Likaså att koppla på tillhörande följeforskning, under ett flerårigt perspektiv. 

 

Avstängt WiFi rekommenderas för de verksamheter som endast bedrivs under ”dagtid/kvällstid” (förskolor, 

skolor och fritidsgårdar/mötesplatser), utifrån att dessa inte påvisat någon systempåverkan inom projektet.   

Fortsatt är förutsättningen att samtliga berörda nämnder beslutar om de föreslagna åtgärderna, samt att det ges 

rätt förutsättningar för genomförande inom befintliga uppdrag.  

 

 

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

 

Rapporten sammanställd av: 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen  Centrum för kunskap och säkerhet 

Alma Rejler    Lars Wallén 

Mikael Andersson   Rangbar Mohammad 



 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Postadress 
Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 
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Stänga ner WiFi i Borås Stads verksamheter 

Utlåtande från Brottsförebyggande rådet 

 
Projektet Stänga ned WiFi i Borås Stads verksamhet initierades inför 2021 
genom Brå. Projektet initierades med anledning av en problematik med 
skadegörelse och inbrott i kommunens fastigheter under en längre tid men som 
intensifierats under 2020. Brås funktion i staden är att identifiera utmaningar 
och initiera och följa upp åtgärder som syftar till att verka trygghetsfrämjande 
och brottsförebyggande. Utifrån Brås funktion, problembildens karaktär, och 
aktuellt kunskapsläge nationellt valde Brå att initiera projektet. 
 
Projektet har genomförts och utvärderats av projektgrupp enligt projektplan. 
Inom ramen för utvärderingen har både mätbara indikatorer följts upp, samt att 
berörda verksamheter även har gett sin bild av effekterna. Som en del i 
processen har Brå getts möjlighet att yttra sig angående resultatet. 
 

Brottsförebyggande rådets ställningstagande 

Utifrån att indikatorerna som följts upp inte visar på ett entydigt resultat finns 
utrymme för värdering av vilka indikatorer som skall ges störst inflytande på 
beslut om fortsatt avstängning av WiFi. Ska ekonomiska konsekvenser, anmälda 
brott, tillgängligheten till fritt WiFi eller personalens upplevelse av tryggheten 
på platsen värderas högst? Brå gör därför inget ställningstagande avseende 
fortsatt nedstängning av WiFi utifrån det totala resultatet. Dock ökade till viss 
del den upplevda tryggheten enligt verksamheterna där WiFi stängts av, vilket är 
värt att beakta. 
 
Om det beslutas om fortsatt nedstängning av WiFi i trygghetsskapande syfte är 
det Brås uppfattning att det inte bör ske i projektform. Dels för att säkra en 
långsiktig effekt. Dels för att projektformen är resurskrävande i förhållande till 
vad ett nytt projekt kan antas resultera i, som inte aktuellt projekt redan visar.  
 
Åsa Skytt Jansson,  
Verksamhetschef, Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
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Stänga ner WiFi i Borås Stads verksamheter 

Sammanfattning 

Brottsförebyggande rådet i Borås har under en längre tid uppmärksammat 

problematiken vad gäller skadegörelser och inbrott i kommunens fastigheter, vilken 

intensifierades under 2020. Detta gällde främst vid kvällar och helger och skedde 

vid olika kommunala verksamheter runtomkring i Borås. Större samlingar av barn 

och ungdomar samt annan brottslighet noterades och t ex tillhörande utemiljöer 

vid främst skolor, förskolor och fritidsgårdar/mötesplatser upplevdes som otrygga 

platser att vistas på kvälls- och nattetid. Även ordningsstörningar rapporterades in 

från ett flertal håll. Under våren 2021 har en fördjupad samverkan initierats 

tillsammans med aktörer inom Borås Stad samt med Bostäder i Borås och Polisen 

för att arbeta offensivt mot skadegörelsen och i syfte att skapa trygga offentliga 

miljöer. En arbetsgrupp ”Brå - trygga miljöer” tillsattes, bestående av 

representanter från FOF, CKS, LFF och Polisen. Gruppen identifierade 

tillsammans ett antal aktuella platser som varit extra utsatta för skadegörelse och 

som, enligt dialoger med verksamheter på området upplevs som otrygga. Ett flertal 

olika åtgärder initierades, såsom t ex ökade ronderingar och olika former av 

vuxennärvaro. Dock gjordes bedömningen att möjligheten att fritt kunna använda 

kommunens wi-fi i anslutning till fastigheterna bidrog till att viss problematik 

kvarstod. En begränsning av fri tillgång till wi-fi, tillsammans med andra åtgärder, 

bedömdes kunna ha en positiv effekt.  

En sammanfattande bedömning av projektets indikatorer; huruvida utfallet talar för 
en fortsättning av avstängt WiFi eller inte:  
- Enkätfrågor Fördel till WiFi-avstängning.  
 
- Skadegörelse på fastighet Neutral till WiFi-avstängning – geografiska 
ytterområden. Nackdel till WiFi-avstängning – geografiska innerområden.  
 
- Polisanmälda brott Neutral till WiFi-avstängning.  
 
- Uppkopplade enheter Fördel till Wi-Fi-avstängning.  
 
Sammantaget talar indikatorerna för att WiFi-avstängningen gett viss positiv effekt, 
främst avseende de indikatorer som berör upplevd trygghet. Då det inte bara är 
faktiska brott som skapar otrygghet finns anledning att ändå lägga betydande vikt 
vid dessa positiva upplevelser, inte minst utifrån ett verksamhets- och 
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invånarperspektiv. Inför kommande hantering och politiska beslut behöver 
resultatet (vilka indikatorer som gett vilken effekt) vägas mot allmänhetens behov 
av- och Borås Stads ambition att erbjuda öppet WiFi utanför verksamhetstider.  
Utfallet av kostnaderna för respektive beställare (förvaltning) bedöms inte behöva 
påverka kommande hantering och beslut.  
 

Rekommendationer  
Ytterligare underlag behöver tas fram innan ett ev. beslut om permanent 
avstängt WiFi kan fattas.  

En förlängd ”testperiod” rekommenderas, där fler objekt involveras (där 
verksamhet endast bedrivs under ”dagtid/kvällstid”). Likaså att koppla på 
tillhörande följeforskning, under ett flerårigt perspektiv.  
 

IT-rådets ställningstagande 

IT-rådet har gått igenom redovisningen och anser att flera väsentliga delar saknas. 

Dessa framgår i detalj från mötets minnesanteckningar. Rapporten anses otillräcklig 

som beslutsunderlag och den ledande hypotesen i frågeställningen bär inte. 

Rekommendationen till Kommunstyrelsen är därför att beslut inte fattas i någon 

riktning.  

Rekommendationen är att Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna och 

inte går vidare med mer försöksverksamhet (nedstängningar).  

Johan Olovson 

E-strateg - Kvalitet och utveckling 
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Stänga ner WiFi i Borås Stads verksamheter 

Sammanfattning 

Brottsförebyggande rådet i Borås har under en längre tid uppmärksammat 

problematiken vad gäller skadegörelser och inbrott i kommunens fastigheter, vilken 

intensifierades under 2020. Detta gällde främst vid kvällar och helger och skedde 

vid olika kommunala verksamheter runtomkring i Borås. Större samlingar av barn 

och ungdomar samt annan brottslighet noterades och t ex tillhörande utemiljöer 

vid främst skolor, förskolor och fritidsgårdar/mötesplatser upplevdes som otrygga 

platser att vistas på kvälls- och nattetid. Även ordningsstörningar rapporterades in 

från ett flertal håll. Under våren 2021 har en fördjupad samverkan initierats 

tillsammans med aktörer inom Borås Stad samt med Bostäder i Borås och Polisen 

för att arbeta offensivt mot skadegörelsen och i syfte att skapa trygga offentliga 

miljöer. En arbetsgrupp ”Brå - trygga miljöer” tillsattes, bestående av 

representanter från FOF, CKS, LFF och Polisen. Gruppen identifierade 

tillsammans ett antal aktuella platser som varit extra utsatta för skadegörelse och 

som, enligt dialoger med verksamheter på området upplevs som otrygga. Ett flertal 

olika åtgärder initierades, såsom t ex ökade ronderingar och olika former av 

vuxennärvaro. Dock gjordes bedömningen att möjligheten att fritt kunna använda 

kommunens wi-fi i anslutning till fastigheterna bidrog till att viss problematik 

kvarstod. En begränsning av fri tillgång till wi-fi, tillsammans med andra åtgärder, 

bedömdes kunna ha en positiv effekt.  

En sammanfattande bedömning av projektets indikatorer; huruvida utfallet talar för 
en fortsättning av avstängt WiFi eller inte:  
- Enkätfrågor Fördel till WiFi-avstängning.  
 
- Skadegörelse på fastighet Neutral till WiFi-avstängning – geografiska 
ytterområden. Nackdel till WiFi-avstängning – geografiska innerområden.  
 
- Polisanmälda brott Neutral till WiFi-avstängning.  
 
- Uppkopplade enheter Fördel till Wi-Fi-avstängning.  
 
Sammantaget talar indikatorerna för att WiFi-avstängningen gett viss positiv effekt, 
främst avseende de indikatorer som berör upplevd trygghet. Då det inte bara är 
faktiska brott som skapar otrygghet finns anledning att ändå lägga betydande vikt 
vid dessa positiva upplevelser, inte minst utifrån ett verksamhets- och 
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invånarperspektiv. Inför kommande hantering och politiska beslut behöver 
resultatet (vilka indikatorer som gett vilken effekt) vägas mot allmänhetens behov 
av- och Borås Stads ambition att erbjuda öppet WiFi utanför verksamhetstider.  
Utfallet av kostnaderna för respektive beställare (förvaltning) bedöms inte behöva 
påverka kommande hantering och beslut.  
 

Rekommendationer  
Ytterligare underlag behöver tas fram innan ett ev. beslut om permanent 
avstängt WiFi kan fattas.  

En förlängd ”testperiod” rekommenderas, där fler objekt involveras (där 
verksamhet endast bedrivs under ”dagtid/kvällstid”). Likaså att koppla på 
tillhörande följeforskning, under ett flerårigt perspektiv.  
 

IT-rådets ställningstagande 

IT-rådet har gått igenom redovisningen och anser att flera väsentliga delar saknas. 

Dessa framgår i detalj från mötets minnesanteckningar. Rapporten anses otillräcklig 

som beslutsunderlag och den ledande hypotesen i frågeställningen bär inte. 

Rekommendationen till Kommunstyrelsen är därför att beslut inte fattas i någon 

riktning.  

Rekommendationen är att Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna och 

inte går vidare med mer försöksverksamhet (nedstängningar).  

Johan Olovson 

E-strateg - Kvalitet och utveckling 
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Dokumenthanteringsplan för Fritids- och 
folkhälsonämnden 2022 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna upprättad 
dokumenthanteringsplan att gälla från och med 2022-12-13. 

Ärendet i sin helhet 
Enligt Borås Stads arkivregler ska samtliga nämnder ha en upprättad 
dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av 
allmänna handlingar hos en myndighet. En handling är allmän, om den förvaras 
hos en myndighet och enligt Tryckfrihetsförordningen är att anse som 
inkommen till eller upprättad hos en myndighet (Tryckfrihetsförordningen 2 
kap §§ 9-10).  
 
De allmänna handlingarna från nämndernas verksamheter och sådana 
handlingar som avses i 2 kap. 9 § Tryckfrihetsförordningen och som nämnden 
beslutar ska tas om hand för arkivering bildar ett arkiv. Varje nämnd ansvarar 
för vården av sitt arkiv.  
 
Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:  

1. rätten att ta del av allmänna handlingar  

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och, 

3. forskningens behov  

En dokumenthanteringsplan är ett effektivt redskap för nå upp till kraven att 
hantera de allmänna handlingarna på ett strukturerat och enhetligt sätt (styra 
hur och var de registreras, hanteras, förvaras, värderas och arkiveras), vilket 
säkerställer att lagar och andra påbud efterlevs. Dokumenthanteringsplanen styr 
hur de allmänna handlingarna inom en verksamhet ska hanteras genom hela 
dess livscykel, redan från att de inkommer eller upprättas till dess de ska 
arkiveras eller gallras.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har reviderat nu gällande 
dokumenthanteringsplan som Fritids- och folkhälsonämnden fastställde 2016. 
Upprättat förslag till dokumenthanteringsplan har efter samråd godkänts av 
Stadsarkivet. 
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Beslutsunderlag 
1. Dokumenthanteringsplan, Fritids- och folkhälsonämnden 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsarkivet 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 
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Struktur Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/Aktivitet

Handlingstyp Registrering Sekr. Förvaringsplats/
Sorteringsordning

Medium Bevaras/
Gallringsfrist

Arkivmediu
m/
-format

Lev.-frist Anmärkningar

1 Övergripande kommunal ledning

Gallring av pappershandlingar efter skanning till 
ärendehanteringssystemet Ciceron, genom  beslut i Fritids- och 
folkhälsonämnden 2017-08-22, § 88 Beslutet innebär att 
inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i 
ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas för att därefter 
gallras. Innan gallringen kan verkställas ska förvaltningen ha 
säkerställt att skanning gjorts till ett filformat som är godkänt för 
bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar, kontroll har gjorts 
för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa 
autenciteten och att gallringen inte möter hinder i lagstiftning 
eller påverkar informationens bevisvärde. Gallringsbeslutet 
gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit 
till myndigheten från och med 2018-01-01.  Gallring av 
handlingar av tillfällig eller liten betydelse, genom beslut i Friitds- 
och folkhälsonämnden 2020-06-15, § 102. Beslutet innebär att  
handlingar som uppstår i kommunal verksamhet  av tillfällig eller 
liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. 
För att få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut 
fastställt av den egna nämnden.

1.1 Ledning
1.1.3 Nämnd

1.1.3.0 Leda - Styra - Organisera (Nämnd)
Fritid- och folkhälsonämndens 
reglemente

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Används som stöd i verksamhetsledningens arbete.

1.1.3.1 Hantera nämndprocess
Kallelse till nämndsammanträden S Ciceron mötesvy Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
Sammansatta handlingar till 
nämndsammanträde

S K:/FOF/ALLA/Admin
istration

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Fritid- och folkhälsonämndens 
protokoll

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Fritids- och folkhälsonämnden har genom beslut den 2021-05-18 § 82 
beslutat att införa digital signering av nämndens protokoll från den 1 juni 
2021. Protollen registreras i Ciceron i ett samlingsärende per år.

Protokollsutdrag från ärenden som 
har varit uppe i nämnden

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Registreras i respektive ärende som beslutats i nämnd.

Nämndyttranden D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Fritid- och folkhälsonämndens 
nämndskrivelser

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Initiativärenden D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Delegationsbeslut D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Enkel fråga D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Interpellation D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Inbjudan till samråd samt inbjudan till 
granskning

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Remiss D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Remissvar D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
E-petition D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Svar på e-petition D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Fritid- och folkhälsonämndens 
dagordning/ärendelista till 
presidiemöte

S K:/FOF/ALLA/Admin
istration

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Fritid- och folkhälsonämndens 
handlingar till presidiemöte

S K:/FOF/ALLA/Admin
istration

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet



Lista över expiderade nämndsbeslut S K:/FOF/ALLA/Admin
istration

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Justeringsanslag S Boras.se Digitalt Gallras  3 
veckor

Framgår i protokollet

Inkomna skrivelser eller ansökningar D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Ex från andra myndigheter, privatpersoner och föreningar.

Beslutsunderlag nämnden D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Ex program, tabeller, rapporter, missiver. Flytta upp till under 
protokollsutdrag

1.1.3.25 Hantera övriga frågor (Nämnd)
Underlag till arvoden S K:/FOF/ALLA/Admin

istration
Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
Tjänstgöringsrapport för 
förtroendevaldas arvoden

S K:/FOF/ALLA/Admin
istration

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Begäran om registerutdrag S Selfpoint Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Inkommer som en begäran till fritidfolkhalsa@boras.se och ska 
hanteras inom 30 dagar.

Ledamöters kontaktuppgifter S Troman och 
K:/FOF/ALLA/Admin
istarion

Digitalt/P
apper

Gallras vid 
inaktualitet

Närvarolista för Fritid- och 
folkhälsonämndens gruppmöte

S K/FOF/ALLA/Admini
stration 

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Ledamöternas närvaro framgår av protokollet

Närvarolista för Fritid- och 
folkhälsonämndens 
nämndsammanträde

S K/FOF/ALLA/Admini
stration 

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Förteckning över bordsplacering vid 
nämndsammanträde

S K/FOF/ALLA/Admini
stration 

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Lista över protokollsjusterare S K/FOF/ALLA/Admini
stration 

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Voteringslista S K/FOF/ALLA/Admini
stration 

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Blankett för ersättning vid 
sammanträde

S K/FOF/ALLA/Admin
stration och pärm 
hos 
nämndsekreterare

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Välkomstbrev til Fritid- och 
folkhälsonämnden

S K:/FOF/ALLA/Admin
istration

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Skickas ut till de förtroendevalda vid ny mandatperiod samt vid tillträde 
av ny ledamot.

Informationsbrev om epostkonton till 
förtroendevalda

S K:/FOF/ALLA/Admin
istration

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Skickas ut till de förtroendevalda vid ny mandatperiod samt vid tillträde 
av ny ledamot.

PM om ersättning för omkostnader S K:/FOF/ALLA/Admin
istration

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Skickas ut till de förtroendevalda vid ny mandatperiod samt vid tillträde 
av ny ledamot.

Information om förtroendevaldas 
arvoden

S K:/FOF/ALLA/Admin
istration

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Skickas ut till de förtroendevalda vid ny mandatperiod samt vid tillträde 
av ny ledamot.

Bestämmeler om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda

S K:/FOF/ALLA/Admin
istration

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Skickas ut till de förtroendevalda vid ny mandatperiod samt vid tillträde 
av ny ledamot.

Information om årsarvodering S K:/FOF/ALLA/Admin
istration

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Skickas ut till de förtroendevalda vid ny mandatperiod samt vid tillträde 
av ny ledamot.

Fritid- och folkhälsonämndens 
sammanträdestider för aktuellt år

D Ciceron Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Skickas ut till de förtroendevalda vid ny mandatperiod samt vid tillträde 
av ny ledamot.

Kommunfullmäktiges och 
Kommunstyrelsens 
sammanträdesdagar

D Ciceron Digitalt Bevaras

Systematiskt miljöledningsarbete D Ciceron Digitalt Bevaras
1.1.4 Verksamhetsledning
1.1.4.0 Leda - Styra - Organisera (Verksamhetsledning)
1.1.4.1 Överlägga och besluta
1.1.4.2 Planera och följa upp verksamhet
1.1.4.3 Utveckla verksamhet
1.1.4.4 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete Uppföljning av styrdokument D Cicieron Digitalt Bevaras 5 år

Verksamhetsplan S Stratsys Digitalt Bevaras
Enkäter från andra organisationer 
samt förvaltningens enkätsvar

D Cicieron Digitalt Bevaras 5 år

Lokal resursplan D Cicieron Digitalt Bevaras 5 år
1.1.4.5 Tillhandahålla juridisk expertis
1.1.4.6 Tillhandahålla juridisk utbildning och information
1.1.4.25 Hantera övriga frågor (Verksamhetsledning)
1.1.6 Omvärld

1.1.6.0 Leda - Styra - Organisera (Omvärld)
Projektansökningar avseende 
volontärsprojekt

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut avseende volontärsprojekt D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
1.1.6.1 Hantera policy och varumärke
1.1.6.2 Kommunicera och samverka



1.1.6.3 Träffa överenskommelser
Avtal för anslutning till 
Överenskommelsen (IOP) 

D Ciceron avtalsmodul Digitalt Bevaras Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 
Borås Stad och civilsamhället

1.1.6.4 Deltaga i gemensamma projekt
1.1.6.5 Driva gemensamma projekt
1.1.6.6 Bedriva vänortsarbete
1.1.6.25 Hantera övriga frågor (Omvärld)
1.2 Styrning
1.2.3 Nämndens styrning och kontroll
1.2.3.0 Leda - Styra - Organisera (Nämndens styrning och kontroll)
1.2.3.1 Hantera egen styrning Policys D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Mål och strategier D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Manualer/lathundar/rutinbeskrivninga
r

S J:/ och K:/ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Program D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Planer D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Regler och anvisningar för intern 
kontroll

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.2.3.2 Bedriva internkontroll Riskanalys D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Intern kontrollplan D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Uppföljning av internkontrollplan D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.2.3.3 Hantera revision Revisionsrapporter D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Revisionsberättelse D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Revisionsredogörelse D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.2.3.25 Hantera övriga frågor (Nämndens styrning och kontroll) Utredningar D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
1.2.4 Mål- och resursplanering
1.2.4.0 Leda - Styra - Organisera (Mål- och resursplanering)
1.2.4.1                Hantera 1-årig mål- och resursplan Årsredovisning D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
1.2.4.2 Hantera flerårig mål- och resursplan Lokalresursplan D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Lokalresursbehovsplan D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
1.2.4.25 Hantera övriga frågor (Mål- och resursplanering) Borås Stads miljörapport D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Miljömålsuppföljning - tertial 1 och 2 D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Miljömålsuppföljning, årsredovisning D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.3 Organisering
1.3.1 Organisering
1.3.1.0 Leda - Styra - Organisera (Organisering)
1.3.1.1 Organisera nämnder och kommunala bolag
1.3.1.2 Organisera verksamhet
1.3.1.3 Organisera system
1.3.1.4 Organisera linje Delegationsordning D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
1.3.1.25 Hantera övriga frågor (Organisering)
1.3.2 Samordnad beställning av verksamhetsstöd
1.3.2.0 Leda - Styra - Organisera (Samordnad beställning av verksamhetsstöd)
1.3.2.1 Beställa och följa upp verksamhetsstöd
1.3.2.25 Hantera övriga frågor (Samordnad beställning av verksamhetsstöd)
1.4 Demokrati och insyn
1.4.1 Hantering av allmänna handlingar
1.4.1.0 Leda - Styra - Organisera (Hantering av allmänna handlingar) Dokumenthanteringsplan D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.4.1.1 Tillhandahålla allmänna handlingar
Inkommen begäran om utlämnande 
av handling

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Gäller inkommen begäran om utlämnande av handling till allmänhet 
eller journalister

Beslut om att inte lämna ut allmän 
handling

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.4.1.2 Hantera personuppgifter
Rapportering av 
personuppgiftsbehandlingar

D GDPR Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.4.1.3 Hantera skyddad identitet
1.4.1.25 Hantera övriga frågor (Hantering av allmänna handlingar)
1.4.2 Offentlig dialog
1.4.2.0 Leda - Styra - Organisera (Offentlig dialog)
1.4.2.1 Hantera allmänhetens synpunkter Inkommen synpunkt S Infracontrol Digitalt Gallras 2 år

Inkommen felanmälan S Infracontrol Digitalt Gallras 2 år
Redovisning av synpunkter D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Ärendestatistik synpunkter D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.4.2.2  Anordna hearings, öppet hus, etc Inbjudan till medborgardialog D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år



Redovisning av inkomna förslag på 
medborgardialog

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

1.4.2.25 Hantera övriga frågor (Offentlig dialog) Enkätundersökningar 
(egenupprättade)

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Rapporter upprättade efter 
enkätundersökning

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Enkätundersökningar (inkommande) D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Korrespondens av ringa betydelse S Outlook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Korrespondens av betydelse D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Inbjudningar  till utbildningar, 
konferenser m.m. som ej deltas på

S Outlook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Inbjudningar  till utbildningar, 
konferenser m.m. som vi arrangerar 

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2 Kommunalt verksamhetsstöd
2.0 Samordnat verksamhetsstöd
2.1.1 Informationssäkerhet
2.1.1.0 Leda - Styra - Organisera (Informationssäkerhet)
2.1.1.1 Hantera informationssäkerhet Granskningsrapport uppföljning av 

arbetet med GDPR
D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Rapporten skickas till dataskyddsombuden

Register och behandling av 
personuppgifter

S Stratsys/DigFram Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Handlingsplan - 
Informationklassificering av 
verksamhetssystem

S Klassa Digitalt Bevaras Registrering och klassificering av verksamhetssystem i Klassa som är 
ett självskattningsverktyg. Verktyget är skapat för SKR:s medlemmar

Personuppgiftbiträdes avtal (PUB-
avtal)

D Ciceron avtalsmodul Digitalt Bevaras

2.1.1.25 Hantera övriga frågor (Informationssäkerhet)
Anmälan personuppgiftsincident D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Anmälan om personuppgiftsincident ska skickas tilll 

informationssäkerhetsansvarig
2.2 Systemförvaltning och arkitektur
2.2.2 Teknisk systemförvaltning
2.2.2.0 Leda - Styra - Organisera (Teknisk systemförvaltning)
2.2.2.1 Äga system
2.2.2.2 Utveckla system
2.2.2.3 Förvalta system Rapport Förvaltning av IT D Ciceron Digitalt Bevaras En rapport som tas fram två gånger årligen som förtyligar vilka system 

förvaltningen hanterar. Rapporten tas fram i Stratsys och är 
verksamhetsspecifik men staden-övergripande

2.2.2.25 Hantera övriga frågor (Teknisk systemförvaltning)
2.2.3 IT-plattform och drift
2.2.3.0 Leda - Styra - Organisera (IT-plattform och drift)
2.2.3.1 Hantera fel
2.2.3.2 Hantera serverdrift och backup

2.2.3.3 Hantera licenser Beställning av licenser S IT-portalen Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

2.2.3.25 Hantera övriga frågor (IT-plattform och drift)
2.3 HR/Personal
2.3.0 Ledning

2.3.1 Samverkan och förhandling
2.3.1.0 Leda - Styra - Organisera

Personalakt S Närarkiv plan 1 HR Papper Bevaras Personalakter levereras tidigast 2 år efter att personalakterna avställts. 
Ange avställningsperiod för avställda akter. Sorteras i 
personnummerordning. 

2.3.1.1 Hantera samverkan enligt avtal Kallelse FSG/LSG D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Fastställda tider FSG S J:\HRgemensam/FS

G 
Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
FSG-protokoll insklusive bilagor D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
LSG-protokoll D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år



MBL-protokoll D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Lokal samverkansöverenskommelse D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om skyddsombud S J:\HRgemensam/FS
G 

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

2.3.1.2 Hantera LAS Turordningslista S J:/HRgemensam Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Bevakningslistor, 
företrädesrätt/konvertering

S J:/Hrgemensam Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Aktuell sammanställning finns hos HR.

2.3.1.3 Hantera lönerevision Arbetsgivaranvisningar S J:/HRgemensam Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

2.3.1.4 Hantera personalsamtal Dokumentation från 
Medarbetarsamtal

S Hos Chef Digitalt/P
apper

Gallras vid 
inaktualitet

2.3.1.5 Hantera övrig personalsamverkan Dokumentation från lönesamtal S Hos Chef Digitalt/P
apper

Gallras vid 
inaktualitet

Medarbetarenkät S J:/HRgemensam Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

2.3.1.25 Hantera övriga frågor
2.3.2 Kompetensförsörjning
2.3.2.0 Leda - Styra - Organisera Plan för personal- och 

kompetensförsörjning
D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.3.2.1 Rekrytera Vakansprövning S Heroma Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Annonser gällande tjänst S Heroma Digitalt Bevaras
Ansökningshandlingar (den som får 
tjänst)

S Personalakt och 
Heroma

Digitalt/P
apper

Bevaras

Ansökningshandlingar (de som ej får 
tjänst)

S Heroma Digitalt Gallras 2 år

Bedömning urval kandidater S Hos chef Digitalt/P
apper

Gallras 2 år

Anteckning om uppvisande av utdrag 
ut belastningsregistret

S Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

Anställningsavtal/beslut S Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR
Begäran om företrädesrätt S Personalakt Papper Gallras vid 

inaktualitet
Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

Erbjudande om återanställning p.g.a 
företrädesrätt

S Personalakt Papper Gallras vid 
inaktualitet

Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

Överenskommelse att avstå 
tillsvidareanställning

S Personalakt Papper Bevaras Notering i HR-mapp, J:/Hrgemensam.  Förvaras i Närarkiv plan 1 hos 
HR

Meddelande om tillsatt tjänst till 
övriga sökande

S Heroma Digitalt Gallras 2 år

Spontanansökningar S Outlook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Hänvisas till ordinarie sökvägar.

 Intyg formella utbildningskrav S Personalakt Digitalt Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR
2.3.2.2 Kompetensutveckla

APL - handledarersättning S Ansvarig 
handläggares kontor

Papper Gallras 1 år

Lista för vilka som har APL - 
utbildning

S I respetive 
personakt

Papper Bevaras

Checklista för arbetsplatsintroduktion S På respektive bad Papper Gallras vid 
inaktualitet

2.3.2.3 Utbilda i ledarskap
2.3.2.4 Driva mentorverksamhet
2.3.2.5 Hantera omställning Omplaceringsutredning S Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

Omplaceringserbjudande S Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR
Besked om omreglering av 
anställning p.g.a. partiell 
sjukersättning

S Personalakt Papper Gallras vid 
inaktualiet

Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR när omregleringenm är genomförd

Utredning omplacering S Personalakt Papper Gallras vid 
inaktualitet

Beslut  omplacering S OSL 
39:2

Personalakt Papper Bevaras Angivet  personalärende förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

2.3.2.25 Hantera övriga frågor
2.3.3 Bemanning 
2.3.3.0 Leda - Styra - Organisera
2.3.3.1 Hantera jourtjänstgöring Jourschema Teknisk drift S Hos respektive chef Papper/D

igitalt
Gallras vid 
inaktualitet

2.3.3.2 Hantera schemaläggning Tjänstgöringsscheman S Heroma Digitalt Gallras vid 
inaktualitet



Scheman för personal på 
badanläggningar

S K:\FoF\ALLA\K-
mapp\Badenheten,  
J:\FOF 
Badforestandare 
och pärm på 
respektive bad

Digitalt/p
apper

Gallras vid 
inaktualitet

2.3.3.3 Semesterplanera Ledighetsansökningar S Heroma Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Semesterlistor S Hos respektive chef Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

2.3.4 Arbetsmiljö allmänt
2.3.4.0 Leda - Styra - Organisera Gemensamma SAM-rutiner S K:/FoFoch KUF Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
Arbetsplatsspecifika SAM-rutiner S Hos respektive chef Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
2.3.4.1 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete Skyddsrondsprotokoll S Hos ansvarig chef Papper/D

igitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Gallras när ny skyddsrond genomförts, under förutsättning att 
åtgärdspunkter har åtgärdats eller överförts till det nya protokollet.

Risk- och konsekvensanalys D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Slutprodukten av risk- och konsekvensanalysen är intressant att bevara
Indviduell riskbedömning S Personalakt Papper Gallras vid 

inaktualitet
Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

Mertids- och övertidsjournaler S Heroma Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Delegering respektive fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.3.4.2 Göra arbetsmiljöutredningar Arbetsmiljöutredning D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Framställan enl Arbetsmiljölagen 6 
kap. § 6a

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut från Arbetsmiljöverket enl 6 
kap. § 6a

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Inspektionsmeddelande från 
Arbetsmiljöverket

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Tillsynsrapporter från 
Arbetsmiljöverket

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Inspektion Arbetsmiljöverket D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Beslut från Arbetsmiljöverket D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Anmälan med dokumentation kring 
kränkande särbehandling. 

D OSL39:
2 

Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut kring kränkande 
särbehandling

D OSL39:
2 

Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.3.4.3 Driva mångfaldsarbete
2.3.4.4 Hantera krisstöd Anhörigförteckning S OSL 

39.3
Heroma och pärm 
på respektive 
arbetsplats

Papper/D
igitalt

Gallras vid 
inaktualitet

2.3.4.25 Hantera övriga frågor Överläggningsprotokoll, enskilda 
ärenden

S Personakt Papper Bevaras

Anmälan av facklig förtroendeman S J:/HRgemensam 
och pärm hos HR

Papper/D
igitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Fackliga organisationer skickar en anmälan till arbetsgivaren om valt 
skyddsombyd

2.3.5 Personalhälsa
2.3.5.0 Leda - Styra - Organisera Avtal  Företagshälsovård (offert) D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
2.3.5.1 Bedriva friskvård Anmälan om hälsoinspiratör S J:/HRgemensam Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
2.3.5.2 Utföra medicinska kontroller
2.3.5.3 Ge vård
2.3.5.4 Hantera tillbud Hantera tillbud av medarbetare S Heroma Digitalt Bevaras

Hantera tillbud av besökare D Ciceron Digitalt Bevaras
2.3.5.5 Hantera arbetsskada Arbetskadeanmälningar S OSL39:

2 
Heroma Digitalt Bevaras

Läkarintyg vid arbetsskada S OSL39:
2

Personalakt Papper Bevaras

2.3.5.6 Rehabilitera Arbetsförmågebedömning S OSL 
39:2

Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

Rehabiliteringsutredning S OSL 
39:2

Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

Beslut från Försäkringskassan S OSL 
39:2

Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

Försäkringskassans dokumentation 
från möten

S OSL 
39:2

Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

2.3.5.25 Hantera övriga frågor Lagstadgade medicinska kontroller S OSL 
39:2

Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR



Läkarintyg S OSL 
39:2

Personalakt Papper Gallras vid 
inaktualitet

Notering i HR-mapp, J:/Hrgemensam Angivet personalärende förvaras i 
Närarkiv plan 1 hos HR-

2.3.8 Övriga personalåtgärder
2.3.8.0 Leda - Styra - Organisera

2.3.8.1 Hantera bisysslor Anmälan om bisyssla S Personalakt Papper Bevaras Notering i HR-mapp, J:/Hrgemensam, sammanställt i excelformat.  
Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

beslut om förbud av bisyssla S Personalakt Papper Bevaras Notering i HR-mapp, J:/Hrgemensam, sammanställt i excelformat.  
Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

Beslut i disciplinärenden S OSL 
39:2

Personalakt Papper Bevaras Angivet  personalärende förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR-chef. 

2.3.8.2 Hantera disciplinåtgärder Minnesanteckningar i 
disciplinärenden

S OSL 
39:2

Personalakt Papper Gallras vid 
inaktualitet

Notering i HR-mapp, J:/Hrgemensam. Angivet personalärende förvaras i 
Närarkiv plan 1 hos HR-chef

Skriftlig varning S Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR
Medvetandegörande samtal inkl. 
handlingsplaner

S PersonaktJ:/HRgem
ensam

Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

2.3.8.25 Hantera övriga frågor Riktlinjer för uppvaktningar S På respektive 
arbetsplats

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Respektive arbetsplats kan besluta om  uppvaktning. 

Lista gratifikanter S Heroma Digitalt Bevaras HR-specialister bistår med uppgifter ur Heroma 
Brev till gratifikant S K:/FOF/ALLA Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
Inbjudan gratifikation S K:/FOF/ALLA Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
2.3.9 Upphörande av anställning
2.3.9.0 Leda - Styra - Organisera
2.3.9.1 Hantera egen uppsägning Skriftlig uppsägning S Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR
2.3.9.2 Hantera uppsägning från arbetsgivaren Underrättelse om uppsägning av 

personliga skäl
S Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

Varsel om uppsägning av personliga 
skäl

S Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

Besked om uppsägning p.g.a. 
arbetsbrist

S Personalakt Papper Bevaras Notering i HR-mapp, J:/Hrgemensam. Förvaras i Närarkiv plan 1 hos 
HR

Underrättelse om avsked S Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR-chef.  Förvaras i Närarkiv plan 1 hos 
HR

Varsel om avsked S Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR-chef.  Förvaras i Närarkiv plan 1 hos 
HR 

Besked om avsked S Personalakt Papper Bevaras Notering i HR-mapp, J:/Hrgemensam. Förvaras i Närarkiv plan 1 hos 
HR

Besked om att anställning upphör 
p.g.a. hel sjukersättning

S Personalakt Papper Bevaras Notering i HR-mapp, J:/Hrgemensam. Förvaras i Närarkiv plan 1 hos 
HR

Beslut om avgångsvederlag S Personalakt Papper Bevaras Notering i HR-mapp, J:/Hrgemensam. Förvaras i Närarkiv plan 1 hos 
HR

2.3.9.3 Hantera upphörande av tidsbegränsad anställning Varsel om att tidsbegränsad 
anställning upphör

S Personalakt Papper Gallras vid 
inaktualitet

Hänvisning till 2.3.1.2. Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

Besked om att tidsbegränsad 
anställning upphör

S Personalakt Papper Gallras vid 
inaktualitet

Hänvisning till 2.3.1.2. Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR

2.3.9.4 Hantera tjänstepension
2.3.9.5 Hantera avtalspension
2.3.9.6 Hantera rätt att fortsätta till 67 Besked om att anställningen upphör S Personalakt Papper Bevaras Förvaras i Närarkiv plan 1 hos HR 

2.3.9.7 Hantera dödsfall
2.3.9.25 Hantera övriga frågor
2.4 Ekonomi
2.4.1 Redovisning
2.4.1.0 Leda - Styra - Organisera (Redovisning) Årsbokslut inkl. bilagor D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Årsbokslut specifikationer S Agresso och Pärm 
hos 
ekonomienheten

Digitalt/P
apper

Gallras 7 år Ekonomiska transaktioner

Delårsbokslut inkl. specifikationer S Agresso och Pärm 
hos 

Papper Gallras 7 år Informativt material för framtagande av rapport (generar tertialrapport 2)

Attestförteckning S Excel-dokument K:/ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Behörigheter för steg 1 och 2 i Agresso

Besluts- och behörighetsattestanter 
med beloppsgränser

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år



Namnteckningsprov för attesträtter S Pärm hos 
ekonomienheten

Papper Gallras vid 
inaktualitet

Budgetunderlag S Excel-dokument 
K:/ekonom

Digitalt Gallras 7 år

2.4.1.1 Fakturera kunder

Kundfakturor S Agresso och pärm 
hos 
ekonomienheten

Digitalt/P
apper

Gallras 7år

Begäran om autogiro och begäran 
om avslut av autogiro

S Agresso och pärm 
hos 
ekonomienheten

Digitalt/P
apper

Gallras 2 år/se 
anmärkning

Begäran om autogiro bevaras till dess att begäran om avslut av autogiro 
inkommit. Därefter gallras begäran och avslut av autogiro efter 2 år.

 Underlag för manuell kundfaktura 
externt

S Pärm hos 
ekonomienheten

Papper Gallras 7år

Underlag för manuell kundfaktura 
internt (Boras Stad och egen 
förvaltning)

S Agresso och pärm 
hos 
ekonomienheten

Digitalt/P
apper

Gallras 7år Förekommer digitalt vid de tillfällen när kunden efterfrågar specifikation

Underlag för makulering och 
kreditering 

S Agresso och pärm 
hos 
ekonomienheten

Digitalt/P
apper

Gallras 7år Extern och intern finns

2.4.1.2 Hantera leverantörsfakturor
Bestridande av fakturor på övriga 
enheter

S Agresso Digitalt Gallras 7år Underlag till debet- eller kreditfakturan skannas in i Agresso

Reverserade leverantörsfakturor S Agresso och pärm 
hos 
ekonomienheten

Digitalt/P
apper

Gallras 7år

Bilaga till leverantörsfaktura S Agresso Digitalt Gallras 7år Respektive fakturamottagare ansvarar föra att samtliga bilagor bifogas i 
Agresso tillsammans med leverantörsfakturan

Kassakvitton som bilaga till 
leverantörsfakturor från Ica och Eko

S Agresso och pärm 
hos ansvarig enhet

Digitalt/P
apper

Gallras vid 
inaktualitet

Kassakvitton som bilaga till 
leverantörsfakturor från tex First card

S Pärm hos 
respektive enhet

Papper Gallras 7 år

Rekvisitioner till inköp (skrivs ut, 
finns också i agresso)

S Agresso och Pärm 
hos respektive 
enhet

Digtalt/P
apper

Gallras vid 
inaktualitet

Rekvisitionsblock S Pärm hos 
respektive enhet

Papper Gallras vid 
inaktualitet

Manuell leverantörsbetalning (även 
utbetalning till föreningar mm.)

S Agresso och pärm 
hos 
ekonomienheten

Digitalt/P
apper

Gallras 7år Pärm/Agresso. Finns många olika betalningar, tex till privatperson, 
förening eller företag.

Kvittning av leverantörsfakturor 
(kredit)

S Agresso och pärm 
hos 
ekonomienheten

Digitalt/P
apper

Gallras 7år

2.4.1.3 Redovisa inkomstskatt och moms

2.4.1.4 Bokföra och redovisa

Kvitton angående kontantinsättning 
som kommer till avräkningskontot 

S Pärm hos 
ekonomienheten

Papper Gallras 7år

Kvitton från värdetransportsföretag S Outlook och pärm 
hos 
ekonomienheten

Digitalt/P
apper

Gallras vid 
inaktualitet

Kvittorna skrivs ut endast vid differenser

Bokföringsorder, transtyp HB S Agresso och pärm 
hos 
ekonomienheten

Digitalt/P
apper

Gallras 7år Bokföringsorder i pappersform gallras efter 7 år

Reverseringar S Agresso och pärm 
hos 
ekonomienheten

Digitalt/P
apper

Gallras 7år

Bokföringsorder, transtyp EX - 
postback

S Agresso, 
K:/stabsenheten 
och pärm hos 
ekonomienheten

Digitalt/P
apper

Gallras 7år

2.4.1.25 Hantera övriga frågor (Redovisning)

Handlingar avseende 
avräkningskonto

S Pärm hos 
ekonomienheten 
eller närarkiv

Papper Gallras 7 år

Påminnelse (leverantörsfakturor som 
inte är betalda) 

S Outlook och Pärm 
hos 
ekonomienheten

Digitalt/P
apper

Gallras vid 
inaktualitet

2.4.2 Kapitalförvaltning
2.4.2.0 Leda - Styra - Organisera (Kapitalförvaltning)
2.4.2.1 Hantera upplåning
2.4.2.2 Hantera utlån
2.4.2.3 Hantera krav och fordringar
2.4.2.4 Hantera kommunal borgen



2.4.2.5 Hantera kontantkassor
Dagsavslut från kassor (förvaras 
endast på respektive enhet)

S Pärm på respektive 
enhet

Papper Gallras 7år Innehåller många olika rapporter, tex Swish, iZettle) (bibliotek, TM, 
receptionen mfl)

2.4.2.6 Hantera kreditkort, Swish och övriga betalmedel

Dagsavslut från kortterminal (Nets) S Pärm på respektive 
enhet och Entry 
Event

Papper/D
igitalt

Gallras 7år

Dagsavslut från Swish och iZettle S Pärm på respektive 
enhet och Nordea

Papper/D
igitalt

Gallras 7år

Ansökan om och utkvittering av 
kreditkort

S Pärm på 
ekonomienheten

Papper Gallras vid 
inaktualitet

2.4.2.25 Hantera övriga frågor (Kapitalförvaltning)
2.4.3 Bidragshantering
2.4.3.0 Leda - Styra - Organisera (Bidragshantering)
2.4.3.1 Hantera statsbidrag Ansökan statsbidrag D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Rekvisitioner statsbidrag D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Beslut om statsbidrag D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Redovisning av statsbidrag D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Ansökan regionsbidrag D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Beslut regionsbidrag D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Redovisning av regionsbidrag D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.4.3.2 Hantera EU-bidrag Ansökan EU-bidrag D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Beslut EU-bidrag D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Redovisning av EU-bidrag D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.4.3.3 Hantera övriga bidrag
Ansökan om stöd från stiftelser eller 
fonder

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Beslut om stöd från stiftelser eller 
fonder

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Redovisning av stöd från stiftelser 
eller fonder

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

2.4.3.25 Hantera övriga frågor (Bidragshantering) Uppgifter om bidragskriterier D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
2.5 Inköp
2.5.1 Inköp
2.5.1.0 Leda - Styra - Organisera (Inköp) E-handels beställningar i Agresso S Agresso Digitalt Gallras 7år

Orderbekräftelser i e-handel S Agresso och pärm 
hos 
ekonomienheten

Papper/D
igitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Gallras när varan levererats

Kvitton S Agresso och på 
respektive enhet

Papper/D
igitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Kvitton med garatitid S Agresso och på 
respektive enhet

Papper/D
igitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Gallras när garantitid och reklamationsrätt gått ut 

Följesedlar/orderbekräftelser S På respektive enhet Papper/D
igitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Om det i fakturan framgår vad den avser slängs följesedeln i annat fall 
sparas och bifogas i Agresso

2.5.1.1 Hantera upphandling över tröskelvärde Avtal över tröskelvärde D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
2.5.1.2 Hantera upphandling under tröskelvärde Avtal under tröskelvärde D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
2.5.1.3 Avropa och göra direktinköp
2.5.1.4 Reklamera
2.5.1.25 Hantera övriga frågor (Inköp)
2.8 Kris och säkerhet
2.8.1 Intern krisledning

2.8.1.0 Leda - Styra - Organisera (Intern krisledning)

Plan vid samhällsstörningar och 
extraordinära händelser för Fritids- 
och folkhälsonämnden

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Sammanställning av beslut och 
händelser, PM, Nulägesrapport

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år



Underlag för sammanställning, 
minnesanteckningar, analyser, 
riskbedömningar och dokumentation 
under kriser och extraordinära 
händelser

S K:/ och J:/ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Ses som underlag eller arbetsmaterial till rapporter och beslut

Utvärdering av krishantering D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Stödmaterial som rör krisledning S K:/FOF/ALLA/KRIS, 

pärm i mötesrum 
Teknik 

Digitalt/P
apper

Gallras vid 
inaktualitet

Finns även på en USB-minne

2.8.1.1 Utöva intern krisledning Dokumentation från krisövningar
S K:/FOF/ALLA/KRIS Digitalt Gallras vid 

inaktualitet
2.8.1.25 Hantera övriga frågor (Intern krisledning)
2.8.2 Kris- och säkerhetsarbete
2.8.2.0 Leda - Styra - Organisera (Kris- och säkerhetsarbete)
2.8.2.1 Bedriva systematiskt riskhanteringsarbete
2.8.2.2 Bedriva systematiskt brandskyddsarbete
2.8.2.3 Hantera skalskydd
2.8.2.4 Hantera brandskydd
2.8.2.5 Hantera personsäkerhet
2.8.2.25 Hantera övriga frågor (Kris- och säkerhetsarbete) Polisanmälningar, polisrapporter D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
2.9 Information och marknadsföring
2.9.2 Informationsförsörjning
2.9.2.0 Leda - Styra - Organisera (Informationsförsörjning)
2.9.2.1 Publicera på extern webb Webbsidematerial D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
2.9.2.2 Publicera på intern webb
2.9.2.3 Publicera på sociala medier
2.9.2.4 Hantera releaser och presskontakter
2.9.2.5 Hantera broschyrer Tryckt material (broschyrer och 

foldrar)
D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Diarieförs i ett gemensamt ärende i Ciceron, årsvis

2.9.2.6 Annonsera
2.9.2.7 Hantera eget periodiskt tryck
2.9.2.25 Hantera övriga frågor (Informationsförsörjning)
3 Kommunal kärnverksamhet
3.2 Miljö- och samhällsskydd
3.2.1 Miljö- och hälsoskydd
3.2.1.0 Leda - Styra - Organisera (Miljö- och hälsoskydd)
3.2.1.1 Göra miljöbedömningar Miljödiplom Svensk Miljöbas D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

3.2.1.2 Svara för miljöövervakning

3.2.1.3 Bedriva folkhälsoarbete

Mötesanteckningar från möten med 
nätverksgrupper och ortsråd

S

K:/FOF/Alla och 
J:/Utvecklingsenhet
en Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Protokoll från möten med 
Brottsförebyggande rådet D Ciceron Digitalt Bevaras

5 år

Statistik och presentationer kopplat 
till brottsförebyggande rådet

S
J:/utvecklingsenhete
n Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Minnesanteckningar Styrgrupp barn- 
och unga S

J:/utvecklingsenhete
n Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Lägesbilder EST (Effektiv 
Samordning för Trygghet) S J:/BRA Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Minnesanteckningar från 
drogpolitiska ledningsgruppen S K:/FOF/Alla Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Övrigt material kopplat till 
drogpolitiska ledningsgruppen S K:/FOF/Alla Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Utskick till vårdnadshavare inför 
nollning och skolavslutning S K:/FOF/Alla Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Protokoll från lokala pensionärs- och 
funktionshinderrådet D Ciceron Digitalt Bevaras

5 år

Mötesanteckningar från Samrådet för 
Överenskommelsen K:/FOF/Alla Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Samverkansavtal med civilsamhället D Ciceron avtalsmodul Digitalt Bevaras
Minnesanteckningar från lokala 
områdesnätverk, lokala nätverk barn- 
och unga och ortsråd S K:/FOF/Alla Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet



Minnesanteckningar från Borås rent- 
och snyggt, arbetsgrupp och 
styrgrupp S K:/FOF/Alla Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Skräpmätningar från Centrum, 
Hässleholmen och Norrby S K:/FOF/Alla Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Dokumentation kring kostnader för 
nedskräpning S K:/FOF/Alla Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Beslut om deltagande i 
internationella och nationella nätverk

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Verksamhetsplan om lokalt avtal om 
samverkan i folkhälsofrågor med 
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Uppföljning om lokalt avtal om 
samverkan i folkhälsofrågor med 
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Samverkansöverenskommelsen med 
Polisen

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Program för föräldraskapsstöd D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Drogpolitiskt program D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

3.2.1.4 Svara för naturskydd
3.2.1.5 Verka för energihushållning
3.2.1.6 Svara för miljöskydd
3.2.1.7 Svara för hälsoskydd

3.2.1.8 Svara för livsmedelssäkerhet

Kontrollrapporter och beslut 
avseende efterlevnaden av 
livsmedelslagstiftningen

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

3.2.1.9 Hantera frågor om sällskapsdjur
3.2.1.10 Utöva tillsyn enligt tobakslagen
3.2.1.11 Hantera alkoholtillstånd mm
3.2.1.12 Hantera tillstånd att sälja läkemedel
3.2.1.25 Hantera övriga frågor (Miljö- och hälsoskydd)
3.6 Kultur, fritid, turism
3.6.7 Allmän fritidsverksamhet
3.6.7.0 Leda - Styra - Organisera (Allmän fritidsverksamhet)

3.6.7.1 Bedriva program och aktiviteter

Vykortsutskick (idrottsskola) S J:\FoF Anlaggning 
och 
forening\Idrottskolan

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Görs två gånger per år

Schema för prova på idrottsskola S J:\FoF Anlaggning 
och 
forening\Idrottskolan 
och hemsida.

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Finns på hemsidan, länk skickas i e-post till berörda

Kontaktuppgifter till föreningar 
(idrottsskola)

S J:\FoF Anlaggning 
och 
forening\Idrottskolan

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Skickas per e-post till gruppledare

Information om tider i hallar för år 1 
(idrottsskola)

S Borås Stads 
hemsida och 
Smartbook.

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Finns på hemsidan

 E-postkorrespondens som rör 
idrottskola

S Outlook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Sker kontinuerligt med gruppledare och värdföreningar

3.6.7.2 Hantera föreningsbidrag och stipendier Ansökan om grund och lokalbidrag 
med bilagor 

S Smartbook Digitalt Bevaras Leverans till "e-arkivet" för bevarande därefter gallring i systemet. 

Ansökan om startbidrag med bilagor

S Smartbook Digitalt Bevaras

Följande handlingar bifogas: ansökan, stadgar, bank- eller 
postgirokonto, organisationsnummer, protokoll från första mötet. 
Kontaktuppgifter till styrelsen.

Registrering av ungdomsaktiviteter 
S Smartbook Digitalt

Gallras efter 4 
år Gallras efter Smartbook i 4 år

Ansökan om aktivtetsstöd
S Smartbook Digitalt

Gallras efter 4 
år Gallras efter Smartbook i 4 år

Närvarorapporter 
S Smartbook Digitalt

Gallras efter 4 
år Gallras efter Smartbook i 4 år



Ansökan om bidrag till hyra av 
allmänna samlingslokaler

S Smartbook Digitalt
Gallras efter 4 
år Gallras efter Smartbook i 4 år

Ansökan om bidrag till politiska 
ungdomsföreningar S Smartbook Digitalt Bevaras
Ansökan om anläggningslån D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Fritid- och folkhälsonämndens beslut 
avseende anläggningslån

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Skickas ihop med ansökan till kommunfullmäktige för vidare 
handläggning 

Beslut från Kommunfullmäktige 
avseende ansökan om 
anläggningslån

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Redovisning av föreningens 
kostnader avseende anläggningslån

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Ansökan om anläggningsbidrag D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Redovisning av föreningens 
kostnader avseende 
anläggningsbidrag

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Ansökan om socialt riktat bidrag D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Ansökan om bidrag till sociala 
föreningar

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Ansökan om arrangörsbidrag D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Ansökan om riktat bidrag, 
verksamhetsbidrag  

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Ansökan om bidrag till nämndens 
förfogande 

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Ansökan om 
aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag S Smartbook Digitalt

Gallras efter 4 
år

Ansökan om förstudiepeng för 
samverkan mellan de ideburna och 
staden S Smartbook Digitalt

Gallras efter 4 
år

Ansökan om stöd till säker och trygg 
förening S Smartbook Digitalt

Gallras efter 4 
år

Ansökan om omcertfiering för säker 
och trygg förening S Smartbook Digitalt

Gallras efter 4 
år

Ansökan om bidrag till föreningar 
som ritar orienteringskartor S Smartbook Digitalt

Gallras efter 4 
år

Oriteringskartor
S Smartbook Digitalt

Gallras efter 4 
år

Närvarorapporter (vuxenverksamhet)
S Smartbook Digitalt

Gallras efter 4 
år

Redovisning av utbetalda 
bidrag/Utbetalningslista D Ciceron Digitalt Bevaras

5 år

3.6.7.25 Hantera övriga frågor (Allmän fritidsverksamhet)
3.6.8 Drift av sport- och fritidsanläggningar
3.6.8.0 Leda - Styra - Organisera (Drift av sport- och fritidsanläggningar)

3.6.8.1 Driva badanläggningar
Anmälningslistor S Entry Event och 

pärm på badet
Digitalt/P
apper

Gallras vid 
inaktualitet Bokade kurser, privata simskolor osv

Simskolelistor (skolsimskolor) S På respektive bad Papper Gallras  1 år Får namn från skolan, inga personnummer, sparas i 1 år efter 
genomförd kurs

Statiskt om simkunnighet S J:/ På respektive bad Digitalt Gallras vid 
inaktualitet Redovisas i årsbokslutet årligen

Handlingar som rör badens 
öppettider

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Information av ringa värde till gäster S På respektive bad Digitalt/p
apper

Gallras vid 
inaktualitet

Olycksfallsrapporter (eftervård) D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Olycksfallsrapporter (icke eftervård) S På respektive bad Papper Gallras 3 år

Avvikelserapporter S På respektive bad Papper Gallras vid 
inaktualitet Vid fel på anläggningen mailas detta till 3900

Återkoppling på avvikelserapport S På respektive bad Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Hyreskontrakt med 
föreningar/företag/privatpersoner

S På respektive bad Digitalt/p
apper

Gallras vid 
inaktualitet Gäller alla bad förutom Asklandabadet och Viskaforsbadet

Bokning av Asklandabadet och 
Viskaforsbadet

S Smartbook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet



Livräddningsprov och HLR 
(kompetensprov)

S På respektive bad Digitalt/p
apper

Gallras 5 år

Lista gällande brandövning S På respektive bad Digitalt/ 
papper

Gallras 5 år

Genomgång av brandskåp S På respektive bad Digitalt/p
apper

Gallras 5 år

Kvittens på nyckelutlämning S J:/ På respektive 
bad

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Förteckning av kemikalier S J:/ på respektive 
bad

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Besöksstatistik för badhusen S Stratsys Digitalt Gallras vid 
inaktualitet Redovisas i budgeten

Rapport från vaktbolag S Respektive bad Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Certifiering av Vattensäker kommun D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Återcertifierning av Vattensäker 
kommun

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Tillsynsrapport av miljöförvaltningen D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Besiktningsprotokoll D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

3.6.8.2 Driva idrottsanläggningar

Önskemål för träningstider inomhus S J:\FOF Uthyrning Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Innehåller ett informationsbrev  en blankett, för idrottshallar och 
gymnastiksalar, ifyllningsbar PDF vad för arrangemang de ska i hallarna

Önskemål för träningstider utomhus 
v16-40

S J:\FOF Uthyrning Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Önskemål träningstider vinterplan v1-
15

S J:\FOF Uthyrning Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Önskemål om sommarträning maj, 
juni och augusti

S J:\FOF Uthyrning Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Gäller inomhussporter

Schema över 
träningstider/arrangemang

S J:\FOF Uthyrning Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Finns i excelfiler, i realtid i Interbook GO

Bokningsbesked S Smartbook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Formulär för inpasseringskvittens S J:\FOF Uthyrning Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Finns ett dokument hos ansvarig fritidsutvecklare som skrivs under när 
berörd person ska hämta paserkort

Signerade inpasseringskvittenser S GDPR Pärm hos ansvarig 
fritidsutvecklare

Papper Gallras vid 
inaktualitet

 Principer för tränings och 
arrangemangstider i Borås Stad

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Tas i nämnden

Prioritering av tränings och 
matchtider på våra anläggningar

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Tas i nämnden

Sammanställning av taxor och 
avgifter

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Tas i nämnden

Mailkorrespondens av ringa 
betydelse 

S Outlook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Underlag för internfakturering S Agresso Digitalt Gallras 7 år
Allmänna villkor för att hyra lokaler 
och idrottsanläggningar

S K:\FoF\ALLA\K-
mapp\Anläggnings- 
och 
föreningsutveckling\ 
Anläggning och 
Förening publika 
dokument

Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Formulär för ansökan om inloggning 
till aktivitetsstöd

S K:/ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Ex för föreningsadministratör och ledare

Aktivitetsstöd checklista för 
utbildning

S K:/ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Aktivitetsstöd behörighet för 
föreningsadministratör

S K:/ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Bidragsformer för Fritid- och 
Folkhälsonämnden

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Grön blankett för grundbidrag S K:/ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Ryahallen prioritetsordning 
träningstider

S K:/ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

 Formulär för startbidrag 2020 S K:/ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

 Fritid- och folkhälsonämndens taxor 
och avgifter 

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år



Närvarolistor S Smartbook Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Exempelvis vuxenverksamhet, funktionshinderföreningar och 
pensionärsföreningar. Informationen finns  i Interbook GO. Närvarolistor 
lämnas in i pappersform men förs in i systemet av handläggare på 
enheten.

3.6.8.3 Driva fritidsanläggningar Ansökan om Tillstånd/Dispens D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Ex. kameraövervakning, strandskyddsdispens ( ex. utöka badplats)
Beslut om Tillstånd/Dispens D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Ex. kameraövervakning,
Ansökan om bygglov D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Beslut om bygglov D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Ansökan om slutbesked D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Beslut om slutbesked D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Protokoll/Minnesanteckningar från 
möten med externa hyresvärdar S J:/ Digitalt Gallras 5 år Ex möten med IK Ymer och Borås Arena AB/IF Elfsborg
Minnesanteckningar från möten med 
föreningar S J:/ Digitalt Gallras 5 år
 Protokoll obligatorisk 
ventilationskontroll (Ryavallen) S J:/ Digitalt Gallras 10 år
Protokoll elektriska nämndens 
elbesiktning (Ryavallen) S J:/ Digitalt Gallras 10 år
Systematiskt brandskyddsarbete 
(Ryavallen) S Cadsafe Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Avtal med föreningar, företag och 
kommunala förvaltningar

D Ciceron avtalsmodul Digitalt Bevaras

Dokumentation om värme och 
elförbrukning S KeepAnEye Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Tillsynsprotokoll från SÄRF D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år SÄRF gör årligen tillsyn över livräddningsredskap
Besiktningsprotokoll för lekplatser D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Endast lekplatser på badplatser och friluftsområden
Åtgärdsprotokoll kopplat till 
besiktningar

S Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Provrapport badvatten för friluftsbad/ 
badplatser 

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Information till allmänheten pga 
eventuellt dåliga badvattenvärden

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Diarieförs i samma ärende som provrapporterna för badvattenproverna

Investeringsplaner för spår och leder 
och badplatser

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Informationsfoldrar till allmänheten 
avseende friluftsliv och badplatser

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Ansökan om stöd till projekt för spår 
och leder och badplatser

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Kan vara ex ansökan till Naturvårdsverket, Länsstyrelsen

Beslut om stöd till projekt för spår 
och leder och badplatser

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Redovisning kopplat till stöd till 
projekt för spår och leder och 
badplatser

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Arrende-avtal och nyttjanderättsavtal 
avseende badplatser och spår och 
leder

D Ciceron avtalsmodul Digitalt Bevaras

3.6.8.4 Driva fritidsgårdar
Medlemskort på fritidsgård S GDPR På respektive enhet Papper Gallras efter  1 

termin
Olika på gårdarna.

Register över medlemskort och 
medgivandeblankett för att få 
förekomma på bild

S GDPR J:/ Digitalt Gallras  1 år Undertecknas av vårdnadshavande när det gäller 
medgivandeblanketten

Projektansökningar D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Tex till Länstyrelsen, (volontärsprojekt)
Beslut om projektansökningar D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Redovisning av projektansökningar D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år
Loggbok S Thelogbook.eu Digitalt Gallras 5 år Statistik över alla besökare (webbaserat instrument). Mynnar ut många 

dokument, t.ex. enkät, uppföljning. Inga personuppgifter
Anmälningslistor S GDPR J:/ Digitalt Gallras 1 år Olika aktiviteter, t.ex. simskola för kvinnor
Kvittens för nyckelutlämning S Pärm på respektive 

enhet
Papper Gallras vid 

inaktualitet
Schema för personal S J:/, K:/ och pärm på 

respektive enhet
Digitalt/P
apper

Gallras vid 
inaktualitet

Lista över genomförda utbildningar 
för personalen

S J:/ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Tex HLR

Hyreskontrakt volontärsbostäder S J:/ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Tillsynsrapport och 
besiktningsprotokoll från 
miljöförvaltningen Borås Stad

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år Tex Hässlehuset



Beslut om polistillstånd S På respektive enhet Digitalt/P
apper

Gallras vid 
inaktualitet

Ex vid evenemang på allmän plats

Avtal IOP (Idéburet Offentligt 
Partnerskap)

D Ciceron Digitalt Bevaras 5 år

Lokalavtal S Enhetens kontor Papper Gallras vid 
inaktualitet

Gäller avtal med arrangörer på Brygghuset. Gäller avtal med arrangörer 
som bokar Brygghuset utanför öppetider

Förteckning över passerkortlista till 
Brygghusets lokaler

S J:/ Digitalt Gallras vid 
inaktualitet

Studio-Pod-avtal S Pärm på enheten Papper Gallras vid 
inaktualitet

3.6.8.5 Driva lekplatser
3.6.8.6 Svara för rekreationsområden
3.6.8.25 Hantera övriga frågor (Drift av sport- och fritidsanläggningar)



Systembeskrivning

It‐system Beskrivning Användare
Agresso Borås Stads ekonomisystem. Här hanteras alla slags fakturor. Här finns också rapportverktyg för 

att följa upp ekonomin. Handlingar i Agresso får förvaras digitalt tills frågan om bevarande och 
gallring har utretts

Ekonomiadministrationen i förvaltningens verksamheter

Heroma Kommunens gemensamma personal‐ löneadministrationssystem. HR‐ och lönesystem med 
schema‐ och bemanningshantering. Handlingar i Heroma får förvaras digitalt tills frågan om 
bevarande och gallring har utretts

Personalfunktionen

Stratsys Ett webbaserat verktyg som används för att underlätta och förenkla planerings‐ och 
uppföljningsprocessen i Borås Stad

Förvaltningsadministration

SiteVision Program för att skapa webbsidor exernt och internt Informationsansvariga/nämndsekreterare
Ciceron System för diarium och ärendehantering Nämndsekreterare och handläggare
Infracontrol Ärendehanteringssystem för synpunkter Nämndsekreterare

Smartbook

Smartbook är en webbaserad tjänst för administration av bidrag och bokning av 
Idrottsanläggningar.
Föreningar kan se sina bokningar och ansöka om bidrag. Föreningar, privatpersoner och företag 
kan boka idrottsanläggningar.
Tjänsten är framtagen av SKR i samverkan med kommuner i Sverige. I Borås är det Fritids‐ och 
folkhälsoförvaltningen  och Kulturförvaltningen som tillsammans implementerar systemet. 
Bokningen är redan igång. Bidragsdelen kommer igång under hösten.

Förenings‐ och anläggningsenheten

Entry Event Entry Event är ett kassa‐ och entresystem som finns på badanläggningarna inom Fritids‐ och 
folkhälsoförvaltningen

Badenheten

Klassa  Ett självskattningsverktyg. Verktyget är skapat för SKR:s medlemmar. Ett verktyg för 
säkerhetsklassificering av information och datalagring.  IT‐ansvarig

Troman Förtroendemannaregister. Här finns kontaktuppgifter, personnummer och nuvarande samt 
tidigare politiker uppdrag. Nämndsekreteraren

Stratsys/DigFram Ett personuppgiftsprogram. IT‐ansvarig.

Här förs uppgifter in om de it‐system som används inom myndigheten med en beskrivning över vad det används till, vilken information som hanteras, när det togs i bruk, eventuella föregångare som de 



Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden  
2022-12-13 

 

1. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens skrivelse 2022-11-22 samt bilagor avseende Årlig 
redovisning Socialt hållbart Borås (2022-00206). 
 

2. Miljö- och konsumentnämnden: Miljö- och konsumentnämndens beslut 2022-11-21 § 213 
samt bilagor avseende Miljörapport tertial 2 2022, Borås Stad (2022-00208).  
 

3. Ortsrådet Väst: Lokal utvecklingsplan för Ortsrådet Väst samt bilagor (2022-00220). 
 

4. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-24 § 208 Delårsrapport januari - 
augusti 2022 (2022-00214). 
 

5. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Beslut från södra hälso- och sjukvårdsnämnden 25 
november 2022 - Verksamhetsplan och budget för lokalt folkhälsoarbete i Borås stad 2023 
(2022-00189). 
 

6. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Lokala pensionärs- och funktionshinderrådets 
protokoll från 2022-11-15 (2022-00033). 



Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden  
2022-12-13 

 

1. Delegationsbeslut 2022-11-28 avseende Ansökan om anläggningsbidrag från 
Bredareds IF för byte av armaturer på elljusspår (2022-00207). 
 

2. Delegationsbeslut 2022-12-05 avseende Ansökan från Boxningsklubben Rebell om 
arrangörsbidrag till The Golden Girl Championship 3-5 februari 2023 (2022-00215). 
 

3. Delegationsbeslut 2022-12-05 avseende Ansökan från Borås Brottarklubb om 
arrangörsbidrag till Knalleträffen 18 februari 2023 i Boråshallen (2022-00216). 
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