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Budget 2019 för Fritids- och folkhälsonämnden  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2019 

och översända rapporten till Kommunstyrelsen.               

      

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar målmedvetet med de mål och 

uppdrag som Kommunfullmäktige och nämnden har fastställt. Nämnden gör 

satsningar på flera områden och ambitionen är hög. I både drifts- och 

investeringsbudgeten finns, som tidigare år, ett fokus på tillgänglighet och på ett 

målmedvetet jämställdhetsarbete. 

Fritids- och folkhälsonämndens budgetram för 2019 uppgår till 241 200 tkr. 

Budgeten är fördelad på två ramar, fritidsramen 199 500 tkr och bidragsramen 

41 700 tkr.  

För att få en budget i balans krävs en förstärkt ram motsvarande 17 500 tkr, av 

dessa är 16 800 tkr ökade driftskostnader som en konsekvens av redan fattade 

beslut i Kommunfullmäktige eller i Kommunstyrelsen.  

Årets investeringar beräknas till 26 000 tkr. 

               

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar målmedvetet med de mål och 

uppdrag som Kommunfullmäktige och nämnden har fastställt. Nämnden gör 

satsningar på flera områden och ambitionen är hög. I både drifts- och 

investeringsbudgeten finns, som tidigare år, ett fokus på tillgänglighet och på ett 

målmedvetet jämställdhetsarbete.  

Borås lever upp som evenemangsstad. De senaste fem åren har vi levererat 

storstilade arrangemang och tävlingar på nationell och internationell nivå. 

Sommaren 2019 kommer närmare 50 länder från hela Europa med sina bästa 

flickor och pojkar upp till 20 år, att tävla i Europamästerskapen i friidrott.  

l arbetet med att öka det lokala inflytandet och engagera människor i en 

positiv utveckling av närområdet kommer mötesplatserna och 

”Överenskommelsen” att ha en central roll under 2019. Ett väl utarbetat 
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koncept finns på Mötesplats Norrbyhuset som är ett bra ”föredöme” i den 

framtida utvecklingssatsningen av övriga mötesplatser. 

Uppdraget med ett "jämställt föreningsliv", vilket bland annat innebär en 

satsning på kvinnliga ledare och funktionärer samt en satsning på flickor och 

kvinnor som är inom elitidrotten i sina respektive idrotter, fortsätter även under 

2019. Liksom förbättringen av den digitala plattform som används i kontakten 

med föreningslivet. 

I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen/Hulta, Norrby och 

Sjöbo prioriterade, utifrån välfärdsbokslutets resultat. Arbetet har även sin 

utgångspunkt i nämndens uppdrag om lokalt inflytande, delaktighet och 

demokratifrågor med mötesplatserna, områdesnätverken och de lokala 

nätverken för barn och unga som bas. 

Fritids- och folkhälsonämndens budgetram för 2019 uppgår till 241 200 tkr. 

Budgeten är fördelad på två ramar, fritidsramen 199 500 tkr och bidragsramen 

41 700 tkr. Utgångspunkten är en uppräkning av löner med 2,6% och övriga 

kostnader med 1,7 % inklusive 400 tkr löneandel för köpta tjänster. Därutöver 

förstärks fritidsramen med 500 tkr och avser volymberäkning på fritidsgårdar. 

Fritidsramen 

För att få en budget i balans krävs en förstärkt ram motsvarande 17 500 tkr, av 

dessa är 16 800 tkr ökade driftskostnader som en konsekvens av redan fattade 

beslut i Kommunfullmäktige eller i Kommunstyrelsen. 

 Stadsparksbadet, beslut KF 2017-05-18 §115, KS 2017-05-02 §207 - 

Stadsparksbadet har renoverats och detta medför en högre 

hyreskostnad enligt internt hyresunderlag - 8 950 tkr. 

 Mötesplats Hässleholmen, beslut KF 2017-12-19 §225, KS 2017-12-

04 §566 - Ombyggnation av Mötesplats Hässleholmen medför ökade 

driftskostnader (städ etc.) för den del som specificeras som mötesplats. 

De ökade kostnaderna beräknas till 260 tkr. Därtill kommer diverse 

investeringar som specificeras i investeringsbudgeten. Hyreskostnaden 

äskas i sin helhet i Kulturnämndens budget. När fördelningen av 

hyreskostnaderna är klara flyttas, genom dialog, budgetmedel mellan 

förvaltningarna. 

 Isbana på Boda, beslut  KS 2017-06-19 § 364 - Kapitalkostnader för 

investeringsprojektet Boda Isbana beräknas till 975 tkr.  

 Fotbollshall på Ryda, beslut KF 2017-02-23 §37, KS 2017-02-13 §88. 

Ökad hyreskostnad för fotbollshallen på Ryda. Beräknad nettokostnad  

1 500 tkr. Hallen är en konsekvens av att Gymnastikens Hus samt en 

idrottshall för Parasporten kom till i Sjuhäradshallen, som tidigare var 

IF Elfsborgs fotbollshall. 

 Junior EM i friidrott, beslut KS 2017-02-13 §89 - Det har avsatts        

5 000 tkr för evenemanget "Junior EM i friidrott 2019". 600 tkr har 
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tilldelats i budgetramen för 2018. Utifrån detta kvarstår 4 400 tkr att 

använda under 2019. Kursförändring i EUR gör att omräkningen till 

svenska kronor skiljer sig från ansökningstillfället. Beräknas påverka 

befintligt utrymme med 200 tkr. 

 Daltorp fritidsgård, beslut Fofn. 2017-02-20 §27, KS 2017-09-04 

§427-  Flytt av Göta Fritidsgård till Daltorpsskolan medför en ökad 

hyreskostnad. Enligt anslagsframställan ökar kostnaderna med 515 tkr. 

Därutöver äskas 700 tkr som är av stor betydelse för att kunna upprätthålla 

samma ”nivå” av verksamhet som föregående år.  

 Kontorslokaler, beslut FOF 2018-04-04 §54 - ökade kostnader för 

kontorslokaler beräknas till 400 tkr. Därtill tillkommer diverse 

investeringar i form av kontorsmöbler med mera. För detta äskas medel 

som specificeras i investeringsbudgeten. 

 Rydboholms omklädningsrum, beslut FOF 2018-06-19 §101 – 

Ökade hyreskostnader i samband med ombyggnad av omklädningsrum 

i Rydbyholm och SE-vallen med 300 tkr.  

Det pågår en dialog om eventuell stängning av Borås Simarena under ca fem 

månader vår och sommar 2019, för att åtgärda golven runt bassängerna. Denna 

åtgärd är ännu inte beslutad. Vid en eventuell stängning påverkas nämnden av 

minskade intäkter på ca 1 600 tkr. 

Taxor och avgifter 2019 

Fritids- och folkhälsonämnden samlade dokument gällande taxor och avgifter 

för 2019 kommer till nämnden som ett särskilt beslutsärende under hösten 

2018.  

Sociala investeringsprojekt 

Under 2019 kommer nämnden ansvara för två sociala investeringsprojekt, ”En 

kommun fri från våld” samt ”Kraftsamling Sjöbo”. Inom ramen för det 

sistnämnda projektet har det även beviljats 3 030 tkr från Vinnova för perioden 

december 2017 till och med 2019. Av dessa tilldelas Borås Stad 1 050 tkr. Båda 

investeringsprojekten redovisas som tidigare år utanför den ordinarie 

budgetramen. 

Bidragsramen 

Bidragsramen 2019 höjs med 300 tkr i jämförelse med 2018. 

Investeringsbudget 

Årets investeringar beräknas till 26 000 tkr och specificeras närmare i bilagd 

rapport, rubrik 6 – Investeringar. 

 

Beslutsunderlag 

1.Budget 2019 – Fritids- och folkhälsonämnden 
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1  Inledning 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar vidare med de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige 
och nämnden har fastställt. Fokus i drifts- och investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess 
former och på ett målmedvetet jämställdhetsarbete. 

Borås lever upp som evenemangsstad. De senaste fem åren har vi levererat storstilade arrangemang och 
tävlingar på nationell och internationell nivå. Sommaren 2019 kommer närmare 50 länder från hela 
Europa med sina bästa flickor och pojkar upp till 20 år, att tävla i Europamästerskapen i friidrott. 
Tävlingarna kommer att avgöras på gamla anrika Ryahallen, men även i Stadsparken kan en och annan 
gren avgöras. IK Ymer är huvudaktör för tävlingarna i nära samverkan med Borås Stad och Svenska 
Friidrottsförbundet. I Borås är vi lyckligt lottade med ett engagerat och rikt föreningsliv. Stora 
idrottsevenemang är hårdvaluta för landets städer och kommuner. Allt fler konkurrerar om stora 
evenemang och Borås står sig bra i den konkurrensen. 

Under 2019 kommer Mötesplatserna att vara i fokus. Ett successivt utvecklingsarbete har startat med 
Norrbyhuset som ett bra föredöme. Målsättningen är att mötesplatserna på Hässleholmen, Sjöbo, Hulta 
och Kristineberg ska utvecklas i en liknande form. Mötesplatserna kommer att spela en stor roll i 
arbetet med att öka det lokala inflytandet och engagera människor i en positiv utveckling av 
närområdet. Överenskommelsen kommer att vara en del i detta arbete och syftar till att ta vara på alla 
goda krafter som finns inom de idéburna organisationerna för att utveckla den gemensamma välfärden i 
kommunen. 

Arbetet med att utveckla idrotten för människor med funktionsvariationer fortsätter. Västra Götalands 
Idrottsförbund/SISU har övertagit, via ett IOP (idéburet offentligt partnerskap), den satsning som 
förvaltningen bedrev med stöd från Arvsfonden som kallades för "Jämlik Hälsa". 

Det socialt riktade föreningsstödet kommer att utvärderas under 2018, i samband med en översyn och 
revidering av hela föreningsstödet. Uppdraget med ett "jämställt föreningsliv", vilket bland annat 
innebär en satsning på kvinnliga ledare och funktionärer samt en satsning på flickor och kvinnor som är 
inom elitidrotten i sina respektive idrotter, fortsätter även under 2019. 

Från och med 2018 ska alla föreningar som söker aktivitetsstöd göra det via en digital plattform. Det 
ger oss ett bredare och bättre underlag för statistik i syfte att snabbare kunna se förändringar och även 
möjligheter att följa föreningarnas jämställdhetsarbete i både styrelser och bland aktiva unga. Vi 
kommer att följa utvecklingen i vår ambition att få ett jämställt föreningsliv. 

Borås Stad är certifierad av WHO som ”En Säker och Trygg kommun”, vilket stärker stadens identitet. 
Vi arbetar med säkerhet och trygghet i ett vidare perspektiv, än det som är lagstadgat. Det innebär att 
staden arbetar strategiskt och långsiktigt med skadeförebyggande, trygghetsskapande och 
brottsförebyggande insatser. Det strategiska arbetet, samverkan inom Borås Stads olika nämnder, Polis 
samt Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, sker under paraplyet en Säker och Trygg kommun. Vi siktar 
på att bli återcertifierade som en Säker och Trygg kommun 2019. 

I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo prioriterade, utifrån 
välfärdsbokslutets resultat. Arbetet har även sin utgångspunkt i nämndens uppdrag om lokalt 
inflytande, delaktighet och demokratifrågor med mötesplatserna, områdesnätverken och de lokala 
nätverken för barn och unga som bas. En stor del av det förebyggande folkhälsoarbetet bland barn och 
unga samt trygghets- och brottsförebyggande arbete har sin utgångspunkt från Fritids- och 
folkhälsonämnden, då resurserna är samlade inom förvaltningen. 

Klustersamverkan, som har varit på försök sedan 2017, för de administrativa tjänsterna, permanentas 
mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen, bland annat genom att 
samlokalisera personalen inom ekonomi, HR, nämndadministration samt IT. 
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2  Omvärldsanalys 

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar. Den 
sociala gradienten, det vill säga att människors position i den sociala hierarkin i hög grad påverkar deras 
livslängd och risken för att bli sjuk, är tydlig och grupper med lägre utbildningsnivå har generellt en 
sämre hälsa. Medellivslängden i befolkningen ökar, men det är större skillnad i medellivslängd mellan 
grupper med låg respektive hög utbildningsnivå än det är mellan kvinnor och män. I juni 2018 
beslutade riksdagen om en omformulering av det nationella målet för folkhälsa. Målet är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation. 

I Borås finns det skillnader mellan olika geografiska områden, mellan åldersgrupper och mellan könen. 
Skillnaderna sammanfaller i hög grad med befolkningens sociala sammansättning. Det ligger en 
utmaning i att stärka stadens förutsättningar att skapa mer jämlika och jämställda livsvillkor. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningens uppgift är att stödja och möjliggöra för andra förvaltningar och organisationer 
att utveckla arbetsformer, att verka för folkhälsomålet och dess målområden. En god hälsa är en 
mänsklig rättighet. 

Arbetet med Överenskommelsen, samverkan mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna, 
drivs av det samråd, som skapades i november 2017. Internt i kommunen handlar det om att inhämta 
och sprida information om goda exempel i Överenskommelsens anda bland övriga nämnder och 
förvaltningar. Förvaltningens uppdrag är också att skapa förutsättningar och underlätta för samverkan 
mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna men också för att skapa förståelse kring både 
kommunala och idéburna verksamheter. Ett viktigt led i det arbetet är en tillgänglig information, med 
bland annat en uppdaterad hemsida och stor aktivitet i olika sociala medier. Det gemensamma 
studiematerialet, som har tagits  fram av studieförbunden, användas som en kompetenshöjande 
aktivitet. För att möjliggöra till faktiska samarbeten samt att ”en väg in” för de idéburna skall fungera så 
har ett nätverk bildats med representanter från olika förvaltningar. Det är också viktigt att 
förvaltningarna samarbetar kring utbildning och lära av varandra när det skapas nya och goda lösningar. 

I vårt arbete med den öppna ungdomsverksamheten så är basen oftast fritidsgården men också 
verksamhet utanför gårdens fyra väggar blir allt vanligare. Även samverkan med andra delar av den 
kommunala organisationen och med övriga civilsamhället är en trend. Utgångspunkten är att nå ut till 
en bred målgrupp med en verksamhet som genomsyras av hållbarhet, delaktighet och jämställdhet. 
Verksamheten har ett främjande och normkritiskt förhållningssätt som bygger på en positiv 
människosyn där vi fokuserar på individens möjligheter och resurser. 

Sedan ett par år tillbaka fungerar Borås Stad som ett lokalt Eurodesk-kontor. MUCF (Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor) utsåg då Borås Stad till en av 16 nationella kontor i Sverige. Detta 
innebär att kunna bistå unga mellan 13-30 år med praktiska råd, stöd och information om olika 
möjligheter inom EU. Vi arbetar för att möjliggöra för fler unga att komma ut i arbetslivet, få ökad 
förståelse för andra kulturer, nya erfarenheter och ett större internationellt nätverk. I Borås finns för 
närvarande tio ungdomar från Europa vilket successivt planeras fortsätta öka. En annan del av det 
internationella arbetet är ungdomsutbyten. Antalet ungdomar från Borås som medverkat ökar kraftigt 
och under 2018 har 43 ungdomar deltagit. 

Från hösten 2018 kommer, för första gången sedan 2014, samtliga badanläggningar att vara öppna för 
allmänheten och besökarna. Då har vi avklarat två stora renoverings- och ombyggnadsprojekt i 
Sandaredsbadet och nu senast i Stadsparksbadet. Arbetsmiljön för vår personal i simhallarna är en 
prioriterad arbetsmiljöfråga i förvaltningen under 2018 och 2019. Arbetet i Borås är unikt i sitt slag och 
väcker uppmärksamhet på ett nationellt plan. Vi kommer att informera och föreläsa om den 
målmedvetna satsning vi gör för kollegor runt om i landet och i olika forum inom badbranschen. 

Borås - Idrottsstaden som klarar av att arrangera stora evenemang och tävlingar. Att Borås kan vara 
med och arrangera så stora tävlingar vi gjort under de fem senaste åren vittnar om en oerhörd kraft i 
det ideella föreningslivet och en bra support från stadens nämnder och bolag samt näringsliv. De 
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turistekonomiska effekterna är betydande för staden. Bevekelsegrunden är, förutom de ekonomiska 
pluseffekterna, de mjuka värdena. Här handlar det oftast om att profilera staden, skapa stolthet, leverera 
ett värdskap, öka besöksnäringen och vara en attraktiv boendeort. Allt detta har Borås visat att staden 
står för. 

Samtidigt ställer detta krav på anpassade och moderna arenor och en organisation i staden som kan lösa 
de krav som arrangemanget medför. Genom ett väl utvecklat samarbete mellan berörda föreningar, 
Borås TME och Fritids- och folkhälsoförvaltningen skapas ett flexibelt och dynamiskt nätverk som 
klarar uppdragen. För att ta ytterligare steg i denna riktning krävs dock ett tydligt politiskt uppdrag till 
övriga berörda nämnder och förvaltningar att vara mer delaktiga och känna det gemensamma ansvaret 
för att staden ska lyckas leverera det optimala arrangemanget. 

Årsskiftet 2017-2018 startade en mobilisering rörande stadsdelen Sjöbo - som vi döpte till Kraftsamling 
Sjöbo. Det handlar om ett nytt sätt att arbeta genom en förvaltningsövergripande kraftsamling i syfte 
att motverka utvecklingen av en begynnande negativ trend samt utveckla Sjöbo till en hållbar stadsdel. 
Satsningen ska pågå fram till år 2020. Under 2018 har fokus varit att förankra projektet i 
förvaltningarnas ledningsgrupper och formera en förvaltningsövergripande projektgrupp. Under 2019 
beräknas projektgruppen ta fram en genomförandeplan utifrån fakta, resultat från workshops och 
dialoger med invånare och verksamma aktörer, samt genomföra insatser utifrån plan. 

En del i satsningen innefattar ett Vinnovafinansierat projekt som pågår 2018-2019. Sex parter deltar; 
Borås Stad, Borås högskola, Science Park, Rise, Drivhuset och Hemgården, kommunen är den 
koordinerande parten. Avsikten är att etablera ett medborgarlabb, en kreativ fysisk mötesplats, där 
invånare, tjänstemän, företagare och föreningar kan testa och förverkliga idéer som ger social nytta för 
individer och samhälle. Verkställande av lokal, rekrytering av deltagare och genomförande av sociala 
innovationer beräknas pågå hösten 2018 och under 2019. 

Borås Stads ansvar är att se till att tillgången till attraktiva grönområden är fortsatt god, vilket särskilt 
gynnar grupperna barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, personer med utländsk 
bakgrund och socioekonomiskt svaga grupper. Forskning visar att vistelse i naturen har positiv 
betydelse för såväl den fysiska som psykiska hälsan. I samband med den långsiktiga utvecklingsplanen 
har Borås Stad fattat beslut om att utarbeta en friluftsplan för staden, som föregås av ett arbete där 
Tekniska nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden samverkar om uppdraget. 

Regeringen har lämnat förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag till lagrådet. Regeringen 
anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska 
ha stort genomslag i rättstillämpningen. Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan 1990 och svensk 
lagstiftning står överlag i god överensstämmelse med konventionen. Det finns dock rapporter, senast 
från Barnrättighetssutredningen, som visar att barnets rättigheter inte fått tillräckligt genomslag i 
rättstillämpningen. 
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3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 
nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

Simkunnighet 83% 90% 90% 92% 

Utveckling av idrottsskolan 24% 30% 30% 40% 

Simkunnighet 

Så nås målet för indikatorn 

Eleverna ska kunna simma 25 meter innan de går ur tredje klass. 
Vår målsättning är att 90 % av eleverna ska klara detta på de två terminer som Borås Stad har som 
obligatorisk simundervisning. De resterande 10 % av eleverna hoppas vi ska lyckas nå målsättning 
genom att delta i de extra lektioner som erbjuds. 

Utveckling av idrottsskolan 

Så nås målet för indikatorn 

Idrottsskolan är ett treårigt program för barn i år 1-3. I år 1 får barnen lära sig motorik, koordination 
och leka till olika övningar. I år 2-3 provar de 14 olika idrotter. Målet är att Idrottsskolan ska vara 
tillgänglig och utbredd i hela kommunen. Ett ökat fokus ska finnas på "socialt" utsatta områden, enligt 
definitionen i vårt Välfärdsbokslut samt på landsbygden - här har Idrottsskolan haft svårt att starta upp 
nya grupper. Ett utökat uppdrag för Idrottsskolan är att nå nya målgrupper, exempel på det är 
människor med funktionsvariationer. Idrottsskolan är ganska konstant i sin nuvarande form. För att nå 
målvärdet krävs bibehållen uppslutning i redan etablerade områden samt förstärkta insatser i ovan 
nämnda sociala områden. 

3.2 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 
Utfall T1 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

6,8 6,5 7,2 6,8 5 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

15,9 12 14,2 14 12 

Hälsa – friska medarbetare 
under ett år i % av andel 
anställda. 

35,7 45 31,8 35 45 



Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2019 7(45) 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för 2019-års budget är en sjukfrånvaro på 6,8 %. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för 
sjukfrånvaro och att den ska minska de efterföljande två åren. Detta med stöd av det centrala projekt 
som kallas "Frisk organisation" med syfte att kapa inflödet till sjukskrivning och minska antalet 
rehabärenden. Förvaltningen kommer fortsatt att ha ett ökat fokus på de arbetsplatser som har högst 
andel sjukfrånvaro och arbeta med särskilda insatser för dessa. Förvaltningen kommer även arbeta mer 
aktivt än tidigare med de 20 % av medarbetarna som enligt SKL-projektet "Socialt utfallskontrakt" står 
för 62 % av all frånvaro. Att arbeta främjande med sjukfrånvaro handlar bland annat om att organisera 
arbetet för att behålla medarbetare vid god hälsa så att risken för att hamna i ohälsa minskar. Cheferna 
har fått ökad kunskap i hälsofrämjande ledarskap och tillsammans med hälsoinspiratörerna blir detta en 
viktig nyckel för att nå måluppfyllelse. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för andelen timavlönade är 14 årsarbetare under 2019. Förvaltningen använder kontinuerligt 
timavlönade vid behov i verksamheter där inte möjligheten finns att inte ersätta ordinarie medarbetare 
på grund av verksamhets-och arbetsmiljöskäl. Om en längre vakans uppstår i verksamheten ska alltid 
andra anställningsformer tillämpas och en prövning av behov sker alltid innan beslut tas att ta in en 
timavlönad. 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Så nås målet för indikatorn 

Målsättningen under 2019 är att öka andelen friska medarbetare under ett år, i takt med att 
sjukfrånvaron också beräknas minska. Det handlar om att med nya arbetssätt komma till rätta med den 
del av sjukskrivningarna som kan härledas till organisatoriska faktorer, där arbetsgivaren har en stor 
påverkansmöjlighet. Det vill säga den ohälsa som kan sägas skapas av organisationen. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Fritidsramen 

4.2 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Intäkter 53 993 53 859 46 159 59 834 

Kostnader -257 554 -246 809 -250 309 -258 334 

Buffert 0 -1 000 -1 000 -1 000 

Nettokostnader -203 561 -193 950 -205 150 -199 500 

Kommunbidrag 196 000 193 950 193 950 199 500 

Resultat -7 561 0 -11 200 0 

Ackumulerat resultat 2 838 1 864 1 864 1 864 

     

Nettoinvesteringar -13 183 -34 009 -32 319 -26 000 

Prognos 2018 = upprättad och inlämnad prognos per juli månad. 

4.3 Nämndens uppgift 

Fritids- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift, att ansvara för kommunens övergripande 
folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och 
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

Nämnden har också speciella arbetsuppgifter, som; 

- att utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som 
främjar en jämlik, jämställd och god hälsa, 

- att handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, inkl. 
Simonsland, 

- att ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling av 
folkhälsoarbetet, 

- att ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren, samt ansvara 
för kommunens koloniverksamhet 

- att samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens område 
och stimulera det arbete som de bedriver, 

- att ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av kommunens 
anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet, 

- att i den mån kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara för 
kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt gällande regler och att 
pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar, 

- att avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen 
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- att ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar, samt att ansvara för utdelning ur social 
donationsfond Borås Samfond III. 

4.3.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser 

Fritids- och folkhälsonämnden har ett särskilt ansvar för samarbetsuppdraget avseende lokalt 
inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. Inom området lokalt inflytande är 20 olika grupperingar 
verksamma, nio grupper är aktiva för åldersgruppen 10-16 år, sju grupper finns inom olika 
områdesnätverk samt fyra grupper inom ortsråden. I de olika grupperingarna samverkar många 
förvaltningar, polis samt de idéburna organisationerna. Presidiet träffar andra berörda presidier för en 
dialog om uppdragets målsättning och syfte. 

Under 2018 har ett målmedvetet arbete bedrivits, vilket kommer att utvecklas ytterligare under 2019. 

En ny inriktning för Mötesplatserna har fastställts under 2018 i Fritids- och folkhälsonämnden, där 
Mötesplatserna får ett antal definierade uppdrag, bland annat som social Mötesplats, som "motor" för 
verksamhetsöverskridande samverkan samt för Medborgarservice. Ytterligare ett uppdrag kan 
tillkomma under 2019 som avser en samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden kring den jämlika 
hälsan. 
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4.4 Ekonomiska förutsättningar 

Fritids- och folkhälsonämnden begär kompensation för motsvarande 17 500 tkr, av dessa är 16 800 tkr 
ökade driftskostnader som en konsekvens av redan fattade beslut i Kommunfullmäktige eller i 
Kommunstyrelsen. Dessa specificeras nedan: 

 

 Stadsparksbadet, beslut KF 2017-05-18 §115, KS 2017-05-02 §257 - Stadsparksbadet har 
renoverats och detta medför en högre hyreskostnad enligt internt hyresunderlag - 8 950 tkr. 

 Mötesplats Hässleholmen, beslut KF 2017-12-19 §225, KS 2017-12-04 §566 -
 Ombyggnation av Mötesplats Hässleholmen medför ökade driftskostnader (städ etc.) för den 
del som specificeras som mötesplats. De ökade kostnaderna beräknas till 260 tkr. Därtill 
kommer diverse investeringar som specificeras i investeringsbudgeten. Hyreskostnaden äskas i 
sin helhet i Kulturnämndens budget. När fördelningen av hyreskostnaderna är klara flyttas, 
genom dialog, budgetmedel mellan förvaltningarna. 

 Isbana på Boda, beslut KS 2017-06-19 §364 - Kapitalkostnader för investeringsprojektet 
Boda Isbana (15 000 tkr) beräknas hamna på 975 tkr för 2019. Enligt överenskommelse har det 
utlovats kompensation för kapitalkostnaderna däremot hanteras de ökade driftskostnaderna 
inom befintlig budgetram. 

 Fotbollshall på Ryda, beslut KF 2017-02-23 §37, KS 2017-02-13 §88, ökad hyreskostnad för 
fotbollshallen på Ryda. Beräknad nettokostnad 1 500 tkr. Hallen är en konsekvens av att 
Gymnastikens Hus samt en idrottshall för Parasporten kom till i Sjuhäradshallen, som tidigare 
var IF Elfsborgs fotbollshall. 

 Junior EM i friidrott, beslut KS 2017-02-13 §89 -  Det har det avsatts 5 000 tkr för 
evenemanget "Junior EM i friidrott 2019". 600 tkr är ianspråktaget under 2018. Det tyder dock 
på att ytterligare 600 tkr kommer att användas under 2018 något som dock ligger utanför 2018 
års budgetram. Utgångspunkten är 2018 års budgetförutsättningar och då kvarstår 4 400 tkr att 
använda under 2019.  Kursförändring i EUR gör att omräkningen till svenska kronor skiljer sig 
från ansökningstillfället. Beräknas påverka befintligt utrymme med 200 tkr. 

 Daltorps fritidsgård, beslut Fofn. 2017-02-20 §27, KS 2017-09-04 §427 - Flytt av Göta 
Fritidsgård till Daltorpsskolan medför en ökad hyreskostnad. Enligt anslagsframställan ökar 
kostnaderna med 515 tkr. 

 

Därutöver äskas 700 tkr som är av stor betydelse för att kunna upprätthålla samma ”nivå” av 
verksamhet som föregående år. 

 

 Kontorslokaler, beslut FOF 2018-04-04 §54 - ökade kostnader för kontorslokaler. Fritids- 
och folkhälsonämnden har sedan omorganisationen växt till det dubbla. Nuvarande lokaler 
räcker inte till. För att förebygga ohälsa finns ett behov av att ta nya lokaler i anspråk. Ökade 
driftskostnader (framförallt hyra och städ) som en konsekvens av detta beräknas till 400 tkr. 
Därtill tillkommer diverse investeringar i form av kontorsmöbler med mera. För detta äskas 
medel som specificeras i investeringsbudgeten. 

 Rydboholms omklädningsrum, beslut FOF 2018-06-19 §101 – Ökade hyreskostnader i 
samband med ombyggnad av omklädningsrum i Rydbyholm och SE-vallen med 300 tkr. I 
enlighet med fattat beslut om renovering som genomförs under 2018. 
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Det pågår en dialog om eventuell stängning av Borås Simarena under ca fem månader nästa vår och 
sommar, för att åtgärda golven runt bassängerna. Denna åtgärd är ännu inte beslutad. Vid en eventuell 
stängning så påverkas nämnden av minskade intäkter på ca 1 600 tkr. 

Under budgetarbetets gång så har det framkommit ambitionshöjningar motsvarande 4-5 årsarbetare 
inom verksamheterna Mötesplatser och Träffpunkt Simonsland. Detta för att tillgodose de uppdrag och 
målsättningar som finns inom respektive verksamhet. För Mötesplatserna finns ett nytt 
inriktningsdokument som handlar om ett utökat uppdrag. Dessa ambitionshöjningar kommer i första 
hand att behandlas inom befintlig budgetram och inom nuvarande organisation. 

4.4.1 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad och gett 
samtliga nämnder och bolag i uppdrag att årligen upprätta lokala handlingsplaner som riktar sig till 
medborgare, kunder och brukare. Fritids- och folkhälsonämnden har fått uppdraget att årligen följa upp 
och revidera arbetet som utförs av nämnder och bolag. Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad 
är att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt 
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. 

Fritids- och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering gäller 2018-2020 och ska 
utvärderas årligen. 

Nämndens mål att uppnå inom områdena under planperioden 2018-2020: 

 Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 Ta fram metoder och förslag på åtgärder för att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i 

föreningslivet. 
 Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och muntlig presentation av 

tabeller och diagram. 
 Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till åtgärder. 
 Undersöka möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex och prova detta i någon form. 
 Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60 % bland deltagarna i den öppna 

ungdomsverksamheten. 
 Alla som arbetar i den öppna ungdomsverksamheten ska ha en grundutbildning i 

våldsprevention med genusförändrande ansats. 
 Handledning av enheter inom verksamheten i våldsförebyggande arbete.       

Fritids- och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering innehåller: 

 Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en 
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget) 

 Redovisning av ett antal mål som nämnden ska uppnå under planperioden. 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar, på uppdrag av nämnden, målmedvetet med 
jämställdhetsfrågor i alla våra verksamheter. Vår utgångspunkt är rättighetsperspektivet där jämställdhet 
är en del i arbetet. 

Nämnden har en representation av lika många kvinnor som män, 50/50, med en kvinnlig ordförande. 

I förvaltningens ledningsgrupp ingår sex kvinnor och två män, 75/25, med en manlig 
förvaltningschef. 

I hela förvaltningen har förvaltningen 185 tillsvidareanställda med en fördelning av 103 kvinnor och 
82 män, 56/44. 
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Badenheten 

Badenheten bedriver en "öppen" verksamhet som välkomnar alla oavsett kön, ålder och etnisk 
bakgrund. Under 2018/2019 ska vi hitta ett system för att mäta könsfördelningen på de som köper 
årskort till våra anläggningar. 

Anläggnings- och föreningsenheten 

Kontantstödet till Borås föreningar, inom nämndens ansvarsområde, uppgår årligen till ca 37 000 tkr. 
Stödet är fördelat till idrotts-, religiösa-, nykterhets-, invandrar-, funktionshinder-, pensionärs- samt 
övriga föreningar. Barn och ungdomar, 6 - 20 år, är prioriterade i Borås Stads föreningsstöd. Det finns 
21 878 medlemmar (2017) i den aktuella åldersgruppen, fördelade på 45% flickor och 55% pojkar. I 
stort sett kan vi säga att kontantstödet följer medlemsfördelningen. Under 2018 intensifieras vår digitala 
närvarorapportering, vilket innebär att vi får en bra bild av könsfördelningen av de aktiva i föreningarna 
samt hur nyckelfunktionerna i styrelserna ser ut. 

Arbetet med det kvinnliga nätverket som har till uppgift att stödja idrottstjejer flickor/kvinnor som 
bedriver elitidrott eller är i gränslandet att idrotta på elitnivå fortsätter med olika insatser. Fokus är på 
dem som utövar individuella idrotter. Nätverket skall främja gemenskap, ge inspiration och vara ett 
forum för att dela och sprida tips och idéer. Medverkande skall uppleva att Borås Stad stödjer och 
uppmuntrar satsningen. Nätverket kommer att bjuda in till ca 4 träffar per år. Flickorna/kvinnorna 
bestämmer själva vilka aktiviteter de ser skall ske på nätverket. Exempel på aktiviteter som kan 
efterfrågas är: 

 Föreläsningar (Coaching) – Viktigt att vi satsar högt 
 Binda ihop företagandet och kvinnligt nätverk. Sponsorer! 
 Dialog mellan tjejerna 
 Fystester 
 Levnadsvanor med mera. 

Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet  

Verksamheten har som mål att med folkhälsa som grund uppnå hållbarhet, delaktighet, trygghet och 
jämställdhet där en jämn könsfördelning bland besökarna är prioriterad. Avseende jämn könsfördelning 
nås målsättningen när det gäller mötesplatserna medan fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet för 
närvarande generellt sett attraherar fler pojkar. Öppen ungdomsverksamhet följs upp med The 
Logbook, ett nationellt uppföljningsverktyg, som visar statistik bland annat med avseende på kön samt 
hur verksamheten arbetar med jämställdhet. All personal kommer, via det sociala investeringsprojektet 
"En Kommun Fri Från Våld", att utbildas i grundläggande våldspreventivt arbete vilket ger stöd i 
jämställdhetsarbetet. 

Folkhälsoenheten 

Hela folkhälsoarbetet har sin utgångspunkt i rättighetsperspektivet, av vilket jämställdhet är en del. 
Borås Stads Välfärdsbokslutet speglar boråsarnas livsvillkor utifrån både jämlikhet och jämställdhet. All 
statistik tas fram för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Statistiken analyseras och olikheter 
i förutsättningar lyfts fram, vilket ger goda möjligheter att rikta medel och insatser till den förfördelade 
gruppen. Ett bra exempel på detta är de särskilda insatserna som görs för kvinnors simkunnighet. 

Det strategiska trygghetsarbetet utgår från kvinnors upplevda otrygghet och där görs satsningar för att 
öka tryggheten, utifrån kvinnors, barns och äldres perspektiv. I det skadeförebyggande arbetet, inom 
ramen för Säker och trygg kommun, har vi som utgångspunkt att arbetet ska ske för alla åldrar, 
situationer, miljöer och för båda könen. Borås Stad delar ut broddar till alla som fyller 65 år. Det gynnar 
alla invånare och särskilt de kvinnor som har sämre ekonomi men även kvinnorna i ett vidare 
perspektiv, då de är särskilt utsatta för fallskador med benbrott som följd. 

I program för föräldraskapsstöd har vi identifierat papporna som en grupp som inte tar del av 
föräldraskapsstödet, i lika hög grad som mammorna. För att nå alla föräldrar ska vi använda de arenor 
där barn och föräldrar vistas. Stödet ska utformas med hänsyn till olika gruppers behov, så att alla kan 



Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2019 13(45) 

ta del av det oavsett kön, familjekonstellationer, arbetssituation, språk med mera. Ur ett 
jämställdhetsperspektiv behöver vi även göra olika insatser utifrån det drogpolitiska programmet. 
Trenden är att andelen riskkonsumenter av alkohol minskar i både grupperna unga män och kvinnor, 
medan den ökar i grupperna äldre kvinnor och män. Dock är andelen riskkonsumenter totalt sett 
fortfarande högst bland unga män. 
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4.5 Verksamhet 2019 

Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

    

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -1 264 -1 326 -1 326 -1 359 

Nettokostnad -1 264 -1 326 -1 326 -1 359 

Gemensam 
fritidsadministration 

    

Intäkt 209 166 166 0 

Kostnad -10 338 -10 342 -10 342 -12 017 

Nettokostnad -10 129 -10 176 -10 176 -12 017 

Överenskommelsen     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -400 -500 -407 

Nettokostnad 0 -400 -500 -407 

Evenemang     

Intäkt 736 0 0 0 

Kostnad -7 391 -2 022 -2 622 -2 922 

Nettokostnad -6 655 -2 022 -2 622 -2 922 

Mötesplatser/förebyggande 
arbete 

    

Intäkt 5 307 3 192 3 192 1 687 

Kostnad -24 928 -22 227 -23 827 -18 720 

Nettokostnad -19 621 -19 035 -20 635 -17 033 

Fritidsgårdsverksamhet     

Intäkt 7 157 6 626 6 626 7 388 

Kostnad -41 540 -42 141 -42 741 -43 364 

Nettokostnad -34 383 -35 515 -36 115 -35 976 

Badresor/barnkoloni     

Intäkt 190 176 176 181 

Kostnad -2 769 -2 738 -2 738 -2 940 

Nettokostnad -2 579 -2 562 -2 562 -2 759 

Folkhälsa     

Intäkt 4 744 4 406 4 406 5 286 

Kostnad -8 266 -8 335 -9 635 -8 376 

Nettokostnad -3 522 -3 929 -5 229 -3 090 

Träffpunkt Simonsland     

Intäkt 2 205 1 915 1 915 2 529 

Kostnad -12 665 -10 362 -10 362 -11 674 

Nettokostnad -10 460 -8 447 -8 447 -9 145 
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Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Anläggningsenheten     

Intäkt 18 487 18 131 18 131 21 046 

Kostnad -104 544 -105 718 -105 718 -113 442 

Nettokostnad -86 057 -87 587 -87 587 -92 396 

Badenheten     

Intäkt 14 958 19 247 11 547 21 717 

Kostnad -43 849 -41 198 -41 498 -43 113 

Nettokostnad -28 891 -21 951 -29 951 -21 396 

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -1 000 0 -1 000 

Nettokostnad 0 -1 000 0 -1 000 

Totalt     

Intäkt 53 993 53 859 46 159 59 834 

Kostnad -257 554 -247 809 -251 309 -259 334 

Nettokostnad -203 561 -193 950 -205 150 -199 500 

 

Prognosen för 2018 avser senast upprättad och inlämnad per juli månad. 

En budget i balans för 2019 förutsätter en ramförstärkning enligt specificerat under rubrik 4.4 -
 "Ekonomiska förutsättningar". 

4.5.1 Gemensam fritidsadministration 

Analys av verksamheten 

HR- och ekonomikluster 

Stabsfunktionerna, bestående av ekonomi-, HR-, IT-, kvalitet-, nämndadministrativ- och kommunikativ 
support, stödjer och servar utifrån en helhetssyn den operativa verksamheten och bidrar därigenom till 
att uppnå förvaltningens mål och uppdrag. Administrationen servar politiker, chefer och medarbetare 
med uppgifter så som: 

 Förbereda beslutsunderlag till förvaltningsledning och nämnd avseende ekonomi- och 
personalfrågor 

 Säkerställa kvalitet och information av administrativa och kommunikativa uppgifter 
 Säkerställa att regler, lagar och styrdokument efterlevs 
 Samordna och utveckla administrativa uppgifter inom respektive funktion 
 Genom vår expertkompetens stödja våra medarbetare och kunder i olika frågor 

Sedan 2017 har Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen samverkat (klustrat) kring 
samtliga administrativa uppgifter. Utgångspunkten är att minska sårbarheten och skapa gemensamma 
rutiner och arbetssätt som effektiviserar arbetet. Ansvaret för de administrativa uppgifterna har delats 
in i två block. Ett ”HR-block” med ledning utifrån Kulturförvaltningen samt ett ”Ekonomi-block” med 
ledning utifrån Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Under 2018 har det fattats beslut om att permanenta och förstärka klustersamverkan. De administrativa 
funktionerna från de båda förvaltningarna kommer att samlokaliseras. Enligt plan kommer nya lokaler 
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tas i anspråk med planerad inflyttning oktober 2018 eller som senast 1/1 2019. Från 1/1 2019 kommer 
HR-blocket administrera det personalstrategiska arbetet och nämndadministrationen och 
ekonomiblocket kommer att administrera förvaltningarnas ekonomi och IT-frågor. Kommunikation 
och det strategiska kvalitetsarbetet lyfts in i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsenhet som inte 
ingår i Klustersamverkan med Kulturförvaltningen. 

Kvalitet- och utvecklingsenheten 

Kvalitets- och utvecklingsenheten tillkom under 2018 och arbetar förvaltningsövergripande med 
samordning av uppdrag såväl internt som med externa aktörer. 2018 bestod enheten av en enhetschef 
och två utvecklingsledare. Från och med 2019 kommer kommunikations- och kvalitetsarbetet tillhöra 
enheten. Genom den nya konstellationen förväntas kommunikations- och kvalitetsarbetet tydligare 
kopplas till verksamheterna. 

Kvalitets- och utvecklingsenheten ansvarar även för Överenskommelsen, nämndens politiska 
samarbetsuppdrag om lokalt inflytande och demokratiutveckling, det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet samt Borås rent och snyggt. 

  

Ambitionshöjande åtgärder 

Fritids- och folkhälsonämnden har sedan omorganisationen växt till det dubbla. Nuvarande lokaler 
räcker inte till. För att förebygga ohälsa finns ett behov av att ta nya lokaler i anspråk. Ökade 
driftskostnader (framförallt hyra och städ) som en konsekvens av detta beräknas till 400 tkr. Därtill 
tillkommer diverse investeringar i form av kontorsmöbler etc. som specificeras i investeringsbudgeten. 

  

  

4.5.2 Överenskommelsen 

Analys av verksamheten  

Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas organisationer i Borås ska kunna 
utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen är hur vi gemensamt kan upprätthålla och utveckla 
välfärden. Överenskommelsen innefattar sex principer som bildar den värdegrund och åtaganden som 
skall råda för att vi skall lyckas utveckla och fördjupa samverkan mot den gemensamma utmaningen. 

Under 2019 kommer arbetet för att skapa förutsättningar för samverkan fortgå. Det handlar bland 
annat om att inhämta och sprida information om Överenskommelsen och goda samarbeten, att skapa 
kunskap och förståelse om både de kommunala och idéburnas verksamheter samt att ge förutsättningar 
att mötas. 

I enighet med Överenskommelsen kommer staden även fortsatt stå för organisatoriska resurser för de 
idéburna, motsvarande en 40% tjänst. Denna person håller ihop, skapar förutsättningar och driver 
arbetet med Överenskommelsen tillsammans med kommunens processledare. 

Fritids- och folkhälsonämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att samordna och följa upp arbetet 
med Överenskommelsen för övriga nämnder och bolag. Under hösten 2018 kommer nämnden att 
ställa ett antal uppföljningsfrågor för att följa upp arbetet och redogöra för resultatet på stormötet i 
slutet av november tillsammans med De idéburna organisationerna. Därefter förpackas resultatet i en 
rapport till kommunstyrelsen samt att vi lyfter in resultat i en gemensam plan för Överenskommelsen. 
Syftet med planen är att försöka visa på några av de utmaningar där våra intressen möts. Tanken är att 
planen i så fall tas av Samrådet, då detta inte bara är en fråga för kommunen att bestämma. 
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Planen blir ett redskap för förvaltningarna och föreningarna för att hitta gemensamma fokusområden 
och arbetssätt som blir långsiktiga. Sedan är det upp till varje förvaltning att ta fram uppdragsplaner om 
de hittar samarbetsomrden med De idéburna. 

Ambitionshöjande arbete  

För att Överenskommelsen skall bli långsiktig behöver arbete med att få in Överenskommelsen i 
stadens ordinarie struktur fortsätta. Avsikten är att ytterligare knyta samman Överenskommelsen och 
Fritids- och folkhälsoförvaltningens andra uppdrag kring lokalt inflytande. Organisationen med 
områdesnätverk och ortsråd är några av de forum där parterna möts och kan prata och realisera en 
samverkan. 

Överenskommelsen vävs också in i den utredning kring bidragen till föreningar och organisationer som 
pågår under 2018 och 2019. I praktiken handlar det om att applicera den värdegrund som 
Överenskommelsen står för i processen och tillsammans med idéburna skapa ett förslag till ett 
bidragssystem som skapar goda förutsättningar för föreningar och organisationer att verka i Borås Stad. 

4.5.3 Evenemang 

Analys av verksamheten 

Borås - Evenemangsstaden som klarar av stora arrangemang. Under de fem senaste åren har Borås 
klarat av att arrangera stora prestigfyllda idrottsevenemang, som Friidrotts-SM 2013, en succéartad SM-
vecka 2014, världens största orienteringstävling O-ringen 2015, Champions cup i innebandy för damer 
och herrar under 2016, samt ytterligare en succéfylld SM-vecka för andra gången. 2019 väntar friidrotts-
EM för 20-åringar i Borås. Att målmedvetet söka och arrangera stora tävlingar och idrottsevenemang 
har visat sig vara en lyckad satsning. Att Borås kan vara med och konkurrera om så stora arrangemang 
vittnar om ett välvilligt och professionellt föreningsliv, ett väl utvecklat samarbete med Borås Stads 
berörda förvaltningar och bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de ideella föreningarna 
och organisationerna, är prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en förutsättning för att lyckas 
med arrangemangen. Dock kan vi bli ännu bättre på att kommunala förvaltningar och bolag ska känna 
en delaktighet och uppträda flexibelt för att stora övergripande arrangemang i Borås Stad ska kunna 
vidareutvecklas. 

Utvärderingen av de turistekonomiska effekterna visar att det är en lönsam affär att arrangera stora 
tävlingar. Förutom den mediala uppmärksamheten och stoltheten för de arrangerande föreningarna, så 
handlar det om att mycket pengar spenderas i staden. För varje satsad krona så har vi målsättningen att 
arrangemanget ska ge tio kr tillbaka i omsättning till staden. Pengarna läggs oftast i hotellnätter, 
restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika begivenheter. Hittills så har Friidrotts-SM och 
SM-veckan nått målet och för O-ringen slogs alla rekord med en turistekonomisk omsättning på 110 
miljoner kr. De mjuka värdena är inte att förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna 
känner i regel en stolthet över att få positiv uppmärksamhet. 

Förutom de ovanstående exemplen stödjer staden de återkommande stora arrangemangen, som till 
exempel, Borås Horse show, Linnemarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda, Gymnastik-, 
dans- och cheerleadingtävlingar samt O-ringen Event och många fler arrangemang. 

Ambitionshöjande åtgärder 

Planeringen för junior EM i friidrott påbörjas redan under hösten 2017 för att öka i omfattning under 
2018. Kommunstyrelsen har tidigare anslagit 5 000 tkr för arrangemanget under 2019. Ca 1 200 tkr 
behöver lyftas under 2018 från den summan, för att anställa en projektledare och starta 
förberedelsearbetet. Fritids- och folkhälsonämnden arbetar tillsammans med Borås TME, IK Ymer och 
Svenska Friidrottsförbundet om arrangemanget. Nämnden söker också extra medel i 
investeringsbudgeten för att komplettera Ryavallen som en godkänd internationell friidrottsarena. 

Junior EM är också ett väldigt bra arrangenang sett ur ett jämställdhetsperspektiv, då damer och herrar 
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tävlar parallellt under den aktuella veckan. 

Sedan ett par år tillbaka arbetar Borås TME och Fritids- och folkhälsoförvaltningen med att ta fram ett 
dokument, "Eventstrategi", som kan fungera som ett hjälpmedel i samband med de större 
arrangemangen. Dokumentet ska ha en mer övergripande karaktär och ha fokus på de turistekonomiska 
effekterna. Vi ska vara överens om hur arenor och det offentliga rummet ska användas, vilka 
ekonomiska förutsättningar som gäller, hur samverkan ser ut och så vidare. Eventstrategin ska beslutas i 
styrelse och nämnd och godkännas av Kommunstyrelsen. 

4.5.4 Mötesplatser/förebyggande arbete 

Analys av verksamheten  

Främjande och förebyggande arbete 

Att bedriva ett sektorsöverskridande samordnat främjande/förebyggande arbete ses av allt fler 
kommuner som framgångsrikt. Samordningen och den förebyggande ansatsen syftar till en ökad 
effektivitet vilket på sikt är gynnsamt för såväl ekonomi som för en socialt hållbar samhällsutveckling. 

Utifrån de tendenser som kan utläsas i vårt närsamhälle med en ökad oro i våra bostadsområden och 
ungdomar som inte har sysselsättning, med utanförskap som följd behövs en ökad samverkan mellan 
förvaltningar men även med andra myndigheter och olika delar av civilsamhället. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen bedriver i detta syfte flera verksamheter, aktiviteter och tar många initiativ inom 
området. 

Mötesplatser 

Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med 
folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. 
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv 
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. 

Idag finns det fem enheter som benämns mötesplatser inom detta ansvarsområde: Norrbyhuset, 
Mötesplats Hässleholmen, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo, Mötesplats Kristineberg. 

Verksamheten bygger på tre uppdragsområden: Social mötesplats, "Motor" för 
verksamhetsöverskridande samverkan och Medborgarservice. Mötesplatserna arbetar för närvarande 
med dessa uppdrag men i olika omfattning. Implementering i verksamheten för att tydliggöra de olika 
uppdragens innehåll pågår. Samverkan sker även med andra aktörer. Pågående process visar att 
mötesplatserna fyller en viktig funktion i respektive närområde gällande såväl trygghetsskapande 
åtgärder som invånarnas rätt till kommunal service. En fortsatt utveckling kommer att förstärka detta 
ytterligare. Med en säkerställd kommunal plattform avseende personal är Civilsamhället och dess olika 
delar en viktig resurs i detta arbete. 

Tillsammans med bland annat Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård- och Äldrenämnden 
utvecklar Fritids- och folkhälsonämnden det gemensamma arbetet på Mötesplatserna med att skapa en 
ökad bemanning som kan ge förutsättningar för att lyckas med de tre uppdragsområdena. 

Norrbyhuset 

I Norrbyhuset, en av mötesplatserna, samlokaliseras mötesplats, öppen 
ungdomsverksamhet/fritidsgård och bibliotek. Mötesplatsen har utformats efter önskemål från 
invånarna i närområdet vilket gagnar trygghet och engagemang. Det verksamhetsöverskridande 
arbetssättet är resurseffektivt. Ett liknande utvecklingsarbete har påbörjats på Hässleholmen. 

Brygghuset 

Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-IT-Yourself-arena (D.I.Y) för unga från 16 år. Fokus 
är också på att förtydliga Brygghusets verksamhet som en viktig arena för unga vuxna i Borås inom den 
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öppna ungdomsverksamheten. Ett hus fullt av möjligheter för unga att använda på sin fritid men också 
en mötesplats för unga och vuxna att skapa innehåll tillsammans. 

EVS (Europeisk volontärtjänstgöring) 

Våren 2017 utsåg MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Borås Stad till lokalt 
Eurodesk-kontor. Detta innebär att kunna bistå unga mellan 13-30 år med praktiska råd, stöd och 
information om olika möjligheter inom EU. Borås Stad är en av 16 svenska Eurodesk som tillsammans 
jobbar för att möjliggöra för fler unga att komma ut i arbetslivet, få ökad förståelse för andra kulturer, 
nya erfarenheter och ett större internationellt nätverk. I Borås finns för närvarande tio ungdomar från 
Europa vilket successivt planeras fortsätta öka. En annan del av det internationella arbetet är 
ungdomsutbyten. Antalet ungdomar från Borås som medverkat ökar kraftigt och under 2018 har 43 
ungdomar deltagit. 

En kommun fri från våld 

En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger 
på samverkan mellan flera förvaltningar. I dagsläget Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Individ och 
familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och civilsamhället. Från 2017 ansvarar Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen för projektet. Projektet har under 2018 fokuserat på civilsamhället och 
förvaltningarnas personal och verksamheter. 

Ambitionshöjande åtgärder 

Mötesplatserna är viktiga i Borås Stads arbete för att säkerställa trygghet, inflytande och invånarnas rätt 
till samhällsservice. Om den påbörjade utvecklingsprocessen ska fortsätta krävs en förstärkning av 
grundbemanningen. I en säkerställd samverkan med Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård och 
äldrenämnden kan vi komma närmare en optimal lösning på bemanningen. 

Tillsammans med Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden bedrivs en förstudie i att nå ut med 
förebyggande och främjande folkhälsoinsatser nära våra invånare. Här kan Mötesplatserna spela en stor 
och viktig roll. Förstudien ska presenteras under tidig höst 2018 och kan utvecklas genom att 
Mötesplatserna får ett fjärde uppdrag att arbete med hälsofrämjande aktiviteter. 
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4.5.5 Fritidsgårdsverksamhet 

Analys av verksamheten 

Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är 
tillgänglig för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, 
delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och 
normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers 
vilja, rättigheter och resurser. Huvudmålgrupp är ungdomar i 10-18 årsåldern. 

Under 2018 pågår ett arbete med att ta fram ett inriktningsdokument för den Öppna 
ungdomsverksamheten. Parallellt med det arbetet kartläggs också de olika samverkansformer med 
civilsamhället som sker i dag för att på sikt utveckla nya samarbetsformer. 

Den öppna ungdomsverksamhetens utveckling både lokalt och nationellt går allt mer mot att betona 
ungdomars delaktighet i såväl genomförande som planering av verksamheten. Att utifrån universell 
prevention fortsätta utvecklingen av verksamheten med fokus på att främja ungdomars personliga och 
sociala utveckling är därför en viktig strategisk fråga. 

Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast fritidsgården men också verksamhet utanför 
gårdens fyra väggar i såväl egen regi som i samverkan med andra parter blir allt viktigare. 
Utgångspunkten är att nå ut till en bred målgrupp med en verksamhet som genomsyras av hållbarhet, 
delaktighet och jämställdhet. Verksamheten har ett främjande och normkritiskt förhållningssätt som 
bygger på en positiv människosyn där vi fokuserar på individens möjligheter och resurser. Uppdraget 
för fritidsledarna inom verksamheten är "Att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på 
ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande." 

För närvarande finns det 13 kommunalt drivna öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar: Hässlehus, 
Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Sandared, Brämhult, Hestra, Göta 
och Alideberg. Dessutom lämnar nämnden bidrag till tre verksamheter som drivs av Mariedals IK, 
Kulturföreningen Tåget och Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling. 

Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdarna i Borås Stad 
som innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår 
oftast från ett socialt trygghetsskapande arbete via exempelvis rastverksamhet och aktiviteter på 
gruppnivå som värderingsövningar, demokratiarbete och lägerverksamhet. Det finns stora fördelar med 
samverkan skola-fritid sett ur ett Borås Stads-perspektiv. Det innebär fler vuxna i skolan och 
fritidsledarna bidrar till en helhetssyn på ungdomarnas liv då de träffar dessa både i skolan och på 
fritiden. Ytterligare en aspekt är att kompetenta fritidsledare är en yrkeskategori som tillför 
specialkompetens och som i dagsläget är möjliga att rekrytera. Skolans fortsatta nivå av köp av tjänster 
påverkar också förutsättningar för den öppna ungdomsverksamhetens öppethållande på kvällstid. 
Verksamheten ser gärna en utökad/utvecklad samverkan med grundskolan. 

Borås Stad ingår i ett nationellt nätverk för öppen ungdomsverksamhet, KEKS (Kvalitet och 
kompetens i samverkan), där verksamheten betecknas utifrån kriterierna: Frivillig, Öppen, Processtyrd 
och Trygg. Nätverket bistår med uppföljning av kvalitet och kompetens. Medlemskapet fungerar som 
ett stöd i utvecklingsarbetet för verksamheten. 

Anpassning-nivåjustering 

Under 2017-2018 har verksamheten haft svårt att med nuvarande nivå på verksamheten hålla sig inom 
given ekonomisk ram. Verksamheten kommer därför inte att kunna bedrivas på nuvarande nivå 2019. I 
praktiken kommer en förändring/minskning av antalet enheter alternativt påtaglig minskning av antalet 
öppettimmar bli nödvändig. En fortsatt ökad samverkan med externa parter bör också beaktas. 

Ombyggnationen av lokalerna på Hässleholmen och flytten av fritidsgården på Göta till Daltopskolan 
kommer också att innebära både en ökad hyreskostnad och viss engångskostnad för möbler etc. 
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4.5.6 Badresor/barnkoloni 

Analys av verksamheten 

Badresor 

Badresor till Sjömarken äger rum under hela sommarlovet med verksamhet fem dagar/vecka och 
vänder sig till barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i staden. 

Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdarna i Borås Stad. Med folkhälsa som grund 
genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamheten beräknas 
ha samma omfattning under 2019 som tidigare år med reservation för att personalkostnaderna ökar mer 
än budgetramen samt att avtalet gällande de bussar som hämtar och lämnar barnen blivit dyrare än 
uppräknad ram. 

Barnkolonin 

Borås Stads koloni i Espevik vänder sig till barn 8-12 år. Verksamheten ger barn möjlighet att tillbringa 
tre sommarveckor vid havet med bad och andra aktiviteter. Med ledare som har stor erfarenhet av 
arbete med barn och ungdomar pågår verksamheten under tre treveckorsperioder. Det finns möjlighet 
för totalt 108 barn att delta. Intresset är stort och 2018 ansökte 171 barn om plats. Verksamheten 
planeras ha samma omfattning under 2019 med reservation för att personalkostnaderna ökar mer än 
budgetramen. 

Behov av fungerande båt 

Då kolonins nuvarande båt är gammal och behöver bytas för att vara driftsäker äskas 150 tkr i 
investeringsbudgeten för 2019, för inköp av ny båt med tillbehör. 
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4.5.7 Folkhälsa 

Analys av verksamheten 

En god hälsa är en mänsklig rättighet. Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan 
olika grupper i samhället ökar. Den sociala gradienten är tydlig och grupper med lägre utbildningsnivå 
har generellt en sämre hälsa. Medellivslängden i befolkningen ökar, men det är större skillnad i 
medellivslängd mellan grupper med låg respektive hög utbildningsnivå än det är mellan kvinnor och 
män. I juni 2018 beslutade riksdagen om en omformulering av det nationella målet för folkhälsa. Målet 
är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation. Det beslutades även om åtta nya målområden: 

1. Det tidiga livets villkor 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 

5. Boende och närmiljö 

6. Levnadsvanor 

7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 

I Borås finns det skillnader mellan olika geografiska områden, mellan åldersgrupper och mellan könen. 
Skillnaderna sammanfaller i hög grad med befolkningens sociala sammansättning. Det ligger en 
utmaning i att stärka stadens förutsättningar att skapa mer jämlika och jämställda livsvillkor. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningens uppgift är att stödja och möjliggöra för andra förvaltningar och organisationer 
att utveckla arbetsformer, att verka för folkhälsomålet och dess målområden. 

Sedan 1998 är Borås Stad certifierad av WHO som ”En Säker och Trygg kommun”, vilket stärker 
stadens identitet. I en Säker och Trygg kommun arbetar man med säkerhet och trygghet i ett vidare 
perspektiv, än det som är lagstadgat. Det innebär att staden arbetar strategiskt och långsiktigt med 
skadeförebyggande, trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Borås Stad ansöker under 
slutet av 2018 och förhoppningen är att bli återcertifierade för en ny femårsperiod. 

Borås Stad fortsätter sitt engagemang i nationella Healthy Cities-nätverket, där vi arbetar systematiskt 
för att förbättra befolkningens hälsa och välmående. Det sker genom att vi sätter livsvillkor och 
jämlikhet i centrum för fysisk och social planering. Genom deltagande i det europeiska nätverket 
ECAD (European Cities Against Drugs) är Borås Stad mot legalisering av droger och för en restriktiv 
narkotikapolitik. 

I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo prioriterade, utifrån 
välfärdsbokslutets resultat. Arbetet har även sin utgångspunkt i nämndens uppdrag om lokalt 
inflytande, delaktighet och demokratifrågor med mötesplatserna, områdesnätverken och de lokala 
nätverken för barn och unga som bas. 

Barnsäkerhet 

Inom området Säker och Trygg kommun är ett av kraven att vi ska arbeta skadeförebyggande bland 
båda könen, alla åldrar, miljöer och situationer. När det gäller barnsäkerhet planeras under 2019 
fortsättning av olika utbildningsinsatser inom området. Samarbetet med NTF (Nationalföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande) beträffande cykelutbildning i år 5 fortsätter. Förvaltningen samverkar 
också med SLS (Svenska Livräddnings Sällskapet) och erbjuder HLR-utbildningar för elever i år 5. 
Även denna samverkan kommer att fortsätta under 2019. 

Arbetet med att certifiera Säkra och Trygga förskolor kommer att avvecklas. Detta på grund av att det 
mesta som finns med i certifieringen numera ingår i läroplanen för förskola samt att rutiner och 
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handlingsplaner tas fram och följs upp av Förskoleförvaltningen. Barnskyddsronden, som är en del av 
certifieringen, kommer eventuellt att kvarstå och utvecklas under 2019. 

Broschyren ”Trygghet och säkerhet för alla barn” som delas ut till alla förstagångsföräldrar av BVC 
kommer under 2019 att uppdateras och tryckas upp i en ny omgång. 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete  

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen med 
polisen. Samverkansöverenskommelsen är treårig och bygger på gemensamma kraftsamlingar inom 
områdena: 

 förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemutveckling 
och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till våldsbejakande extremism 

 skapa trygga offentliga miljöer 
 gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst 

I samband med omorganisationen har det brottsförebyggande arbetets struktur förändrats. Fler 
förvaltningar har involverats och tar ansvar för de olika samverkansområdena men Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har fortsatt ett sammankallande, samordnande och övergripande ansvar. Inom 
ramen för denna samverkan planeras föreläsningar, utbildningar och metodutveckling att genomföras 
inom de prioriterade områdena. 

Medborgarperspektiv och medskapande är grunden i de brottsförebyggande och trygghetsskapande 
processerna. Mycket av arbetet utgår från de lokala nätverken och områdesnätverken i de geografiska 
områdena. 

Drogförebyggande arbete  

Det drogpolitiska programmet anger mål och inriktning för det drogförebyggande arbetet i Borås. 
Programmet beslutades i Kommunfullmäktige och gäller 2017-2020. En handlingsplan har beslutats av 
Fritids- och folkhälsonämnden. Planen innehåller insatser för att minska offentlig alkoholkonsumtion, 
informationsinsatser mot cannabis och rökning samt stöd till föräldrar. Under 2019 planeras fortsatt 
kompetenshöjande insatser inom drogområdet för olika personalgrupper i kommunen. 

Fritids- och folkhälsonämnden har ansvar att, utifrån handlingsplanen, följa upp nämndernas arbete. 
Dessutom har förvaltningen ett uppdrag att stimulera kunskaps- och metodutveckling samt 
tillhandahålla utbildningar till personal, allt i syfte att öka kunskapen och minska droganvändandet hos 
unga. 

Nätverket Gym i samverkan för en dopningsfri miljö i Borås fortsätter. Centrala delar i det är 
nätverkande, utbildning och gemensamt informationsmaterial. 

Föräldraskapsstöd 

För att lyckas med ett generellt och sammanhållet föräldrastöd till föräldrar med barn 0-17 år krävs 
samverkan inom kommunens verksamheter men också mellan kommun, civilsamhället och andra 
organisationer. En styrande organisation behövs för detta. Under 2018 håller den på att formas och 
tanken är att föräldraskapsstöd på något sätt ska vara en del av Brottsförebyggande rådet och 
nätverksgrupperna för barn och unga, inom paraplyet Säker och Trygg kommun 2019. 

Folkhälsoenheten kommer att 2019 fortsätta att  samordna föreläsningar, föräldraskapskurser, 
utbildning i föräldramötesmetodik för förskolepersonal med mera. Vi ansvarar också för 
föräldramötesmaterialen SAMS (för förskoleklass) och DAGS (för högstadiet). Det är ett pågående 
arbete för att fler skolor ska använda sig utav dessa material, och finns efterfrågan kan vi även utforma 
och erbjuda material för föräldrar till barn i fler årskurser. För 2019 vill vi ytterligare öka samverkan 
med det civila samhället, till exempel i form av studiecirklar. Under 2018 har en dialog med 
Studieförbundet Vuxenskolan påbörjats för att skapa ett studiecirkelmaterial för föräldrar i att prata sex 
och relationer med sina barn, och det finns en förhoppning om att detta ska vara igång under 2019. 
Inom projektet En kommun fri från våld finns i handlingsplanen för 2018-2019 mål om att utveckla 
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föräldraskapsstödet som en del av det våldspreventiva arbetet. För 2019 vill vi undersöka hur ett 
generellt föräldraskapsstöd kan fungera som ett verktyg för att främja barn och ungas psykiska hälsa. 

På webben boras.se/foralder samlas hela kommunens stöd och aktiviteter för föräldrar och andra 
viktiga vuxna. 

Hälsoveckan 

Från 2018 arrangeras hälsoveckan i samverkan med föreningar och organisationer på Träffpunkt 
Simonsland. Tanken är att den verksamheten ska utvecklas under 2019. 

Lokalt folkhälsoarbete 

Simskola för kvinnor 

Under 2019 kommer Folkhälsoenheten att fortsätta samordna och erbjuda simskola för kvinnor från 16 
år och uppåt. Simskolan sker i samverkan med föreningslivet och AB Bostäder. Under 2019 kommer vi 
att fortsätta undersöka hur denna verksamhet kan implementeras inom förslagsvis badenheten. 

Ökat valdeltagande 

Under 2018 påbörjades ett arbete för att öka valdeltagandet i våra prioriterade områden. I dagsläget är 
det oklart om folkhälsoenheten kommer att jobba med ett ökat valdeltagande i EU-valet i maj 2019. 
Troligen kommer valdeltagandet under hösten att påverka en eventuell medverkan. 

Lokalt inflytande 

Nätverken för barn- och unga samt områdesnätverken genomsyras av folkhälsofrågor och lokala 
utvecklingsarbeten. Enheten är en del av den fortsatta utvecklingen av hälsofrämjande och 
förebyggande insatser för boende på samtliga prioriterade områden. 

Hässleholmen 

Arbete med ny mötesplats Hässleholmen kommer aktualiseras under 2019. Tanken är att mötesplatsen 
blir en plats för alla boende på Hässleholmen och inte så ålderssegregerat som i dagsläget. Bodavallen 
kommer att byggas och vi vill ha många besökare i olika åldrar från olika områden. Hässleholmen byggs 
om och förändras/förbättras på många sätt. Vi jobbar med utmaningen kring skräpproblematik och att 
boende görs delaktiga i utvecklingen av området. I utvecklingsfrågor samverkar vi med civilsamhället 
och bostadsbolagen. 

Folkhälsoenheten jobbar för den målbild som områdesnätverk Hässleholmen har tagit fram: 

Mediabilden av Hässleholmen är positiv. Invånare rör sig över stadsdelarna. Det finns fler mötesplatser och större lokaler 
för föreningar. Det finns en fritidsbank. Hässleholmen är lugnare och tryggare. Fler boende är i sysselsättning (arbete, 
studier) och delaktiga i utvecklingen av närområdet. Stämningen på området är god och boende trivs. Hässle torg är till 
för alla. 

Norrby 

Efter 2018 års kartläggning och förstudie kommer ett arbete för att tillsammans med Tekniska 
nämnden skapa en aktivitetsplats på Norrby liknande den på Sjöbo. Aktivitetsplatsen kommer att vara 
en del av en större satsning på Norrby, med en ny förskola, nya stråk, kanske fler bostäder. 
Folkhälsoenheten kommer särskilt att arbeta med olika delaktighetsprocesser i skapandet av 
aktivitetsytan i nära samarbete med Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet/Norrbyhuset. 

Det pågående arbetet i Områdesnätverket och Barn- och unganätverket kommer att fortsätta och 
utvecklas under 2019. I samverkansöverenskommelsen som staden har med Polisen finns omnämnt att 
Norrby ska arbeta enligt metoden som tidigare använts på Hässleholmen, EST (Effektiv Samverkan för 
Trygghet) och detta kommer troligen igång under 2019. 

Kraftsamling Sjöbo 

Årsskiftet 2017-2018 startade en mobilisering rörande stadsdelen Sjöbo. Det handlar om en 
förvaltningsövergripande kraftsamling i syfte att motverka utvecklingen av en begynnande negativ trend 
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samt utveckla Sjöbo till en hållbar stadsdel. Satsningen ska pågå fram till år 2020. Under 2018 har fokus 
varit att förankra projektet i förvaltningarnas ledningsgrupper och formera en förvaltningsövergripande 
projektgrupp. Under 2019 beräknas projektgruppen ta fram en genomförandeplan utifrån fakta, resultat 
från workshops och dialoger med invånare och verksamma aktörer, samt genomföra insatser utifrån 
plan. Under 2018 har också en process påbörjats kring ett allaktivitetshus på Sjöbo Torg. Arbetet med 
att förankra idén, utveckla processen och samordna arbetet mellan samverkande aktörer, såväl internt 
som externt, beräknas pågå under 2019. 

En del i satsningen innefattar ett Vinnovafinansierat projekt som pågår 2018-2019. Sex parter deltar; 
Borås Stad, Borås högskola, Science Park, Rise, Drivhuset och Hemgården, kommunen är den 
koordinerande parten. Avsikten är att etablera ett medborgarlabb, en kreativ fysisk mötesplats, där 
invånare, tjänstemän, företagare och föreningar kan testa och förverkliga idéer som ger social nytta för 
individer och samhälle. Verkställande av lokal, rekrytering av deltagare och genomförande av sociala 
innovationer beräknas pågå hösten 2018 och under 2019. 

Psykisk hälsa 

Inom området psykisk hälsa pågår sedan drygt ett år ett utvecklingsarbete. I arbetet ingår att 
tillsammans med verksamheterna ta fram verktyg och metoder för att arbeta förebyggande och 
främjande för att minska den psykiska ohälsan och stärka det som bidrar till en ökad psykisk hälsa. 

Vi vill ta initiativ till att utarbeta en systematisk modell för psykisk hälsa som kan spridas till 
verksamheterna. Initialt vill vi verka för att, utifrån utvärderingar av MHFA-utbildningarna, skapa en 
varaktig lösning för att utbilda i metoden MHFA (Mental Health First Aid), första hjälpen till psykisk 
hälsa. Planen är att tillsammans med berörda förvaltningar, med barn och unga i fokus, skapa en hållbar 
lösning för hur metoderna MHFA och YAM (Youth Aware of Mental health) kan spridas i Borås. På 
sikt skulle det kunna bli en plan för hur vi arbetar för att främja psykisk hälsa i ett vidare perspektiv och 
en handlingsplan för suicidprevention, vilken skulle bli en naturlig del i det fortsatta arbetet med en 
Säker och trygg kommun. 

Välfärdsbokslut 

I välfärdsbokslutet samlas folkhälsodata som låter oss jämföra såväl geografiskt och socioekonomiskt 
som ur ett ålders- och genusperspektiv. Det ger staden basmaterial för att kunna följa folkhälsan i 
befolkningen över tid. Folkhälsodata samlas in årligen. Rapporten Välfärdsbokslut och hälsoenkäten till 
årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet görs vartannat år. 

Under 2018 har förvaltningen arbetat med att sprida resultatet av välfärdsbokslutet i den nya 
organisationen. De nio lokala nätverken för barn och unga 10-16 år har fått ”sina” data presenterade. 
Samtliga nämnder kommer under 2018 att få en presentation av hälsoläget i Borås. Arbetet med att 
sprida resultatet kommer att fortsätta under 2019, bland annat i områdesnätverk och ortsråd. Dessutom 
ska förvaltningen ta fram en plan för hur arbetet med analys och åtgärder ska ske. Rapporten 
Välfärdsbokslut 2018 ska färdigställas under våren 2019. Under hösten 2019 genomförs hälsoenkäten 
bland elever i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. Samtal förs kring att även genomföra hälsoenkäten 
i antingen årskurs 5 eller årskurs 6. Detta för att få mer data kring hälsoläget i de yngre åldrarna. 

Äldres hälsa  

Borås har tagit ett helhetsgrepp i frågor som rör äldres hälsa. Folkhälsoenheten samverkar med flera 
förvaltningar kring de behov som finns för att Borås ska vara en åldersvänlig stad. Vi har speciellt valt 
att lägga vikt vid följande områden som rör ett hälsosamt åldrande: 

 bibehålla ett socialt sammanhang 
 främja fysisk aktivitet 
 stödja kognitionen, det vill säga att ”hålla huvudet igång” 
 främja måltiden och vikten av bra mat 
 minska användningen av alkohol och tobak 
 främja psykisk hälsa 
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Budget 

Ett avtal om folkhälsoinsatser har tecknats mellan Borås Stad och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
för perioden 2017-2020. I avtalet har parterna kommit överens om att vardera avsätta 14 kronor per år 
och invånare för lokalt befolkningsinriktat folkhälsoarbete. Totalt blir det 

1 554,4 tkr för 2019, vilket motfinansieras av tjänster placerade på Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
Medlen fördelas över de verksamhetsområden som beskrivits ovan. Samtidigt finns ett avtal om 
tjänster, där Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden delfinansierar tre tjänster med 1 123,5 tkr. 

Ambitionshöjande åtgärder 

Att under 2019 verka för att ta fram en plan för hur vi arbetar för att främja psykisk hälsa i ett vidare 
perspektiv och en handlingsplan för suicidprevention, vilken skulle bli en naturlig del i det fortsatta 
arbetet med en Säker och trygg kommun. 

4.5.8 Träffpunkt Simonsland 

Analys av verksamheten 

Träffpunkt Simonsland har som uppdrag att skapa en attraktiv mötesplats som gynnar samverkan på 
många plan gällande verksamhet och lokaler, och som bryter isoleringen och främjar gemenskap. Det är 
viktigt att skapa en mötesplats för alla målgrupper och åldrar. 

Caféverksamhet  

Antal kassakunder har ökat sedan våren 2016 med 6 000 och omsättningen i caféet har ökat med cirka 
25 %. I dagsläget har vi öppet mer än vad caféet har kapacitet för (48 timmar per vecka). I cafeet 
arbetar för närvarande personer som av olika anledningar behöver ett särskilt stöd och arbetsledning. 
Att på ideell basis arbetsleda genom föreningar i huset är ingen långsiktig lösning, då personerna 
behöver en stabil grund med kontinuitet och hållbar arbetsledning. Därför behöver vi öka 
bemanningen med ytterligare en handledare. Det skulle möjliggöra fler arbetstillfällen för målgruppen 
och öka tillgängligheten med ökat öppethållande i caféet. Finns det inte utrymme att anställa ytterligare 
en handledare kommer öppettiderna att behöva minskas. 

Syn- och hörselverksamhet 

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för personer med syn- och 
hörselnedsättning, för att i så stor utsträckning som möjligt klara av vardagen och kunna leva ett så 
självständigt liv som möjligt. Samverkan med Synskadades riksförbund och Hörselskadades riksförbund 
fortlöper samt med Borås Stad och näringslivet. Tjänsten riktar sig till individer och 90% av gruppen är 
äldre. För att verksamheten ska få bra förutsättningar föreslår vi att denna tjänst flyttas till Vård- och 
äldreförvaltningen som huvudman. 

Frivilligverksamhet 

Inom budgetramen finns medel för en tjänsteman. Dock saknas medel för aktiviteter och det behövs 
för att täcka utgifter såsom bussresor, fikabiljetter och arrangemang, då denna grupp oftast har små 
ekonomiska möjligheter. Frivilligsamordnaren har cirka 60 frivilliga i sin verksamhet och omkring 40 
deltagare. Många möten har skett på Träffpunkt Simonsland, men även i hemmet. 

Resor till olika platser sker i stort sett varje vecka hela året om, och de är fullbokade. För de deltagande 
boråsare är detta en viktig del i livskvaliteten. En man var ute och parcyklade med en frivillig. Han hade 
inte cyklat på över 30 år och sa ”Tänk att jag skulle få uppleva vind i håret igen”. 

I kommunfullmäktigebeslutet står att en driftkostnad för frivilligcentralen bör vara 100 000 kronor per 
år. En frivilligtimme räknas som en hemtjänsttimme enligt frivilligorganisationen. I Borås Stad kostar 
en hemtjänsttimme 553 kronor. Våra frivilliga har till och med halvårsskiftet 2018 utfört cirka 500 
timmar vilket betyder i kronor 276 500 per halvår vilket är 553 000 på ett år. Verksamheten önskar 
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därför öka ramen med 100 tkr för att möjliggöra aktiviteter för personer som är ensamma, inom ramen 
för frivilligverksamheten. 

Teknik 

IKT-samordnaren har i sitt uppdrag att ge information om viss teknik och vardagshjälpmedel. Under 
året har visningsrummet byggts upp till en tillgänglig miljö. Vi har även haft över 20 tillfällen med 
teknikcafé tillsammans med frivilliga. Dessa caféer ser vi som en nyckelaktivitet även 2019. IKT-har 
under 2018 filmat och chattat under vår underhållning med de medborgare som av olika anledningar 
inte kan deltaga fysiskt på våra aktiviteter. Under 2019 kommer e-träffpunkten att vidareutvecklas. 
IKT-samordnaren har i sitt uppdrag även ”Följa med kortet”. 

Övrigt 

Fritids- och folkhälsoförvaltningens tjänstemän kommer att verka för mer aktiviteter i huset. Det 
kommer att ske på olika sätt, i samverkan med andra. 

Föreningssamordnaren har i uppdrag att samverka för föreningarna i huset, samt att samverka med 
Borås Stad och andra verksamheter. Föreningssamordnaren kommer under 2019 arbeta med att finna 
samverkansprojekt mellan föreningarna, besöka alla föreningarna i huset och verka för att fler 
föreningar kommer till Träffpunkt Simonsland. 

Taxor inför 2019 

Träffpunkt Simonsland ersatte verksamheten som fanns på Sparrehus och Spinnaren och tar i dagsläget 
inte ut några hyror för de föreningar som bedriver sina aktiviteter där. Cirka 50 föreningar bedriver 
verksamhet i huset och betalar inte någon hyra. Föreningsenheten har fått samtal om att det är 
”orättvist” att föreningar på Träffpunkt Simonsland är hyresbefriade. Externa kunder vill hyra på 
Träffpunkt Simonsland och eftersom inga taxor är beslutade är det svårt att hyra ut. Även Borås Stads 
olika verksamheter vill nyttja lokaler för olika verksamheter till exempel Psykiatrins dag och 80-
årsdagarna. Ovan nämnda medför extra arbete för tjänstemännen i huset och sliter på inventarier och 
teknik. I dagsläget är Träffpunkt Simonsland en av få liknande verksamheter som inte tar ut hyror, 
vilket gör att många ser möjligheten till gratis lokaler. 

I uppdraget ingår att ha ett levande hus och i dagsläget får vi säga nej till externa gäster som vill hyra 
vissa kvällar och helger. Verksamheten vill tillsammans med föreningarna i huset skapa taxor som 
passar för husets uppdrag. Taxorna skulle dessutom förstärka verksamhetens budget. 

Ambitionshöjande åtgärder 

Under hösten 2018 påbörjas en process under arbetsnamnet ”Träffpunkt Simonsland 2.0”, likt den på 
de geografiska mötesplatserna. Tanken är att denna process ska leda till att Träffpunkt Simonsland och 
vad den mötesplatsen står för, ska bli tydligare och bättre passa för det behov som finns idag. 
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4.5.9 Anläggningsenheten 

Analys av verksamhet  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhandahåller anläggningar för idrotts-, motions-, utebad- och 
friluftsverksamhet. Anläggningarna ska också kunna tjäna som arrangemangs- och 
evenemangsanläggningar där så är möjligt. Uppgiften är att med bra service tillhandahålla god miljö i 
funktionella anläggningar till skolidrott, föreningar och allmänheten. Vår bokningscentral svarar för 
uthyrning av idrottsanläggningar i stadens samtliga delar. Målet är att driva anläggningarna så att de 
upplevs som attraktiva med hög standard och servicenivå. I målet ingår att åstadkomma ett optimalt 
öppethållande och högsta möjliga nyttjande. Föreningar och privatpersoner skall genom 
bokningscentralen på ett enkelt sätt kunna boka lokaler och anläggningar. 

Föreningsdrift alternativ driftform 

Fritids- och folkhälsonämndens intentioner är att låta föreningar och/eller byalag sköta driften av 
anläggningar så långt det är möjligt. I de samtal som förs mellan förvaltningens personal och berörda 
föreningar diskuteras alltid dessa frågor. Idag finns ett 20-tal föreningsavtal. 

Idrotts-/fritidsanläggningar 

I Knalleland och runt Borås Arenaområdet pågår det många olika aktiviteter för att förstärka arenorna 
och skapa ännu bättre förutsättningar för idrott. I praktiken pågår det arbete med utveckling eller 
byggande inom samtliga arenor. Borås Arena AB har i juni 2018 satt igång byggandet av en ny fullstor 
fotbollshall vid Ryda sportfält, vilken beräknas vara klar innan årsskiftet. På huvudarenan (Borås Arena 
1) pågår slutfasen av projekteringen för uppgradering av hela anläggningen för att möta framtidens krav 
på en modern och anpassad arena för toppfotboll på nationell och internationell nivå. På Ryavallen 
pågår förberedelser inför Junior-EM i friidrott, vilket kommer att genomföras i juli 2019. 
Alidebergsbadet är renoverat och anläggningen är nu komplett för stora nationella tävlingar. En 
gemensam miljöstation har byggts vid Ryavallens västra kortsida som alla anläggningar runt Borås 
Arena kan använda. 

Vid Skatehallen pågår en utbyggnad för att bereda fler idrotter plats, bland annat klättrarna. Arbetet är 
något försenat och är planerat att färdigställas sent 2018. 

Isyta är en bristvara i Borås och nämnden har fått ett tillskott på 15 milj kr för en investering av en 
fullstor konstfrusen isyta vid Bodavallens idrottsområde. Målet är att isytan ska vara färdig under 
2018/2019. Detta löser allmänhetens behov av isyta, men det löser inte föreningarnas behov. I den 
pågående Hallutredningen kommer vi att påvisa behovet av mer isyta för föreningslivet. 

Borås Arena 

är fortfarande en av Sveriges bästa fotbollsarenor, trots att några nya tillkommer varje år. Det pågår en 
slutprojektering inför en ombyggnad och uppgradering av Borås Arena som framförallt ska förbättra 
för publiken. Det är snart 12 års sedan Borås Arena invigdes och tiden är mogen för att modernisera 
anläggningen. Nya krav och önskemål har tillkommit och en uppgradering behövs för att även i 
framtiden räknas som en av Sveriges bästa arenor. Byggandet kommer delvis att ske under pågående 
fotbollssäsong, vilket blir en logistisk utmaning. 

Sjuhäradshallen 

Verksamheten i Sjuhäradshallen växer i oförminskad takt. Den lite mindre D-hallen, som idag används 
främst av gymnastikföreningar, är ofta fullbokad och parasporten har svårt att få tider. En tillbyggnad 
av en mindre hall mot Ålgårdsplan finns förberedd och klar, där finansiering och utnyttjande kvarstår 
att lösa. Kan vi genomföra detta så kan Parasporten utöka och fullt ut använda D- och E-hallen till sina 
aktiviter och den fasta mellanväggen fungera som såväl fysisk avgränsning som ljudavgränsning. 
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Ryavallen 

Under 2018 har arbetet startat med en upprustning och förberedelse av Ryavallen inför Junior EM 
(U20) i friidrott sommaren 2019. Belysningen förbättras, friidrottsanläggningen kompletteras med en 
kulring och längdhoppsgrop samt förbättringar görs på läktaren för publik, press och sekretariat. Även 
ljud- och elanläggningen ses över. Inför JEM kommer Ryavallen att vara certifierad för friidrott enligt 
Europeiska Friidrottsförbundets regler. 

Konstgrässtrategi 

Konstgräsutbyggnaden är i praktiken klar och ersätts nu med en plan för ett successivt utbyte av de 
befintliga planerna i en ordning som bygger på utnyttjandegraden. Under 2019 fortsätter arbetet med 
miljöförbättrande åtgärder på konstgräsplaner för att minimera spridandet av gummigranulat. Vi är 
även med i Naturvårdsverkets beställargrupp tillsammans med bland annat Svenska Fotbollsförbundet, 
vilka arbetar med att hitta ett miljömässigt bättre ersättningsmaterial till gummigranulatet. 

Ryda sportfält 

På den norra delen av sportfältet har arbetet påbörjats med byggandet av en hall som rymmer en 
fullstor fotbollsplan med konstgräs. Målet är att hallen ska vara färdig för bruk till vintersäsongen 
2018/2019. Mycket av föreningarnas vinterträning kan sedan förläggas i denna hall. Behovet av antalet 
vinteröppna konstgräsplaner kommer därigenom att minska, vilket ger förutom lägre kostnader, även 
minskat slitaget på konstgräset och minskad spridning av gummigranulat. 

Bodavallens idrottsområde. Bodavallen är ett strategiskt beläget idrottsområde i en tätbefolkad 
stadsdel. Tillsammans med flera aktörer inom Borås Stad, bland annat Bodasskolan, Tekniska 
förvaltningen, Mark och exploatering, Lokalförsörjningsförvaltningen och boende i området samt 
föreningsliv, har en visionsplan tagits fram. Det finns stora behov av upprustning av befintliga 
omklädningsrum, att utveckla olika idrotter och friluftsliv samt att se över jämställdhetsaspekten och 
tillgängligheten i området. Aktivitetsytorna ska vara klara under hösten 2018 och den större isytan 
planeras vara klar under senare delen av året. 

Boråshallen 

har genom åren använts flitigt och trycket är fortsatt stort. En förstudie har gjorts för att utröna 
renoverings- och utbyggnadsbehovet. I ett gemensamt förslag med Lokalförsörjningsförvaltningen 
presenteras en successiv renovering och ombyggnad av Boråshallen under de kommande åren. En del 
åtgärder har skett, men renovering och anpassning av omklädningsrummen samt 
tillgänglighetsanpassning kvarstår. Överläggningar har skett mellan Borås Basket och 
kommunledningen huruvida vi kan tillgodose Borås Baskets önskemål om en utveckling av Boråshallen 
i "väntan" på en ny evenemangsarena. Mot den bakgrunden bör investeringarna prioriteras i 
Lokalförsörjningsnämndens budget. 

Sundholmens herrgård 

i Äspered drivs av Borås Stad. Lokalförsörjningskontoret ansvarar för fastigheten, vilket innebär att 
större ombyggnationer och reparationer ombesörjs genom deras ansvar. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen ansvarar för daglig drift, vilket innebär personalansvar, uthyrning, matlagningen, 
skötsel av grönytor och vaktmästeri. Borås Stad övertog Sundholmen för 23 år sedan. Sedan dess har 
huset renoverats upp, grönytor, parkering och bastubyggnad anlagts. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen kommer inför 2019 att äska 
medel för en utbyggnation av personalutrymmet. Denna del kommer att förses med toalett- och 
duschutrymme. Ett önskemål är också att matsalen utökas med en inglasad veranda mot sjön med 
skjutbara glaspartier, för att bereda fler gäster i huset. 

Borås Skidstadion 

På Borås skidstadion/Ymerområdet pågår ett gemensamt visionsarbete mellan IK Ymer och Borås 
skidlöparklubb, där det planeras en upprustning av befintliga fastigheter och område. Ymerområdet är 
mycket välbesökt av allmänheten som ströva och motionera i området. Av den anledningen kommer de 
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båda föreningarna och Fritids- och folkhälsnämnden att bjuda in till dialogmöten om visionsplanen. En 
prioriterad aktivitet är att förbereda för SM-veckan vinter 2021, där delar av spåren behöver breddas 
och förberedas för nationella tävlingar, tillika behöver lokalerna vid skidstadion förändras. 

Spår och leder   

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att förbättra och underlätta för allmänheten att besöka och 
aktivera sig i sina nära grönområden och skogar. Utredningen Spår och leder med tillhörande 
åtgärdsplan togs av nämnden våren 2016 och vi går nu in på år 4 av den antagna 5-årsplanen vad gäller 
åtgärder för ett mer tillgängligt friluftsliv i Borås. 

En av utredningens fokus är närhet, och vi tittar därför extra på möjligheter att underlätta för 
allmänheten att röra sig i grönområden och skogar just där de bor, oavsett om de bor nära centrum 
eller i något mindre samhälle utanför staden. 

Ytterligare ett fokus i utredningen är tillgänglighet. Efter att de sista åren ha förbättrat tillgängligheten 
på båda Kransmossens, Kypegården samt Hestra/Kolbränningens friluftsområden, skall vi nästa år, 
tillsammans med allmänheten, peka ut ett naturområde i närheten av något av samhällena utanför 
staden, samt anlägga en tillgänglighetsanpassad promenadslinga i detta område. 

Det tredje fokuset för utredningen är information. Sedan ett år tillbaks har vi fått möjlighet att föreläsa 
om allemansrätten och nära friluftsliv i Borås för nyanlända på Boråsregionens Etableringscenter. Till 
detta projekt har ett häfte tagits fram, uppbyggt med hjälp av bildstöd och foton, som underlättar för de 
nyanlända att hitta de nära frilufts- och naturområdena i Borås och som också berättar om 
allemansrätten kopplat till naturen just i vårt område. Vi hoppas kunna fortsätta med detta arbete som 
varit mycket givande. 

Några av de projekt som planeras att genomföras under 2019 är: 

 Utbyte av äldre elljusarmatur utmed Kypegårdens elljusspår 
 Ny elbelyst sträcka mellan Kransmossen och Husbondegatan; ännu en entré till Kransmossen 

blir nu belyst 
 Återskapande av motionsspåret vid Regementet samt ytterligare någon av vandringslederna i 

området 
 Anläggande av en eller flera cykelleder 
 En tillgänglighetsanpassad promenadslinga anläggs i ett samhälle utanför Borås centrum. 
 Anläggande av uppmärkt kort vandringsled i Hultabergsskogen mellan Hulta och Coop, med 

entré från Hulta 
 Anläggande av kort promenadslinga i Lundaskogsområdet 
 Anläggande av uppmärkt vandringsled i Svaneholmsområdet 
 Anläggande av uppmärkt vandringsled i Borgstena 

Badplatser  

År 2018 fattade nämnden beslut om en långsiktig plan för utvecklingen av de kommunala badplatserna. 
Fokus ligger främst på att utveckla befintliga badplatser. 

Ett av de utpekade projekten är att utöka strandytan vid Sandareds badplats. Badplatsen är en av de 
mest välbesökta i Borås. Delar av badplatsområdet är idag sankt och står under delar av året under 
vatten. Vi behöver dränera området och lägga ny gräsmatta. 

Sandareds badplats är också utpekad som den badplats som skall tillgänglighetsanpassas härnäst. Både 
parkeringen och strandområdet är flackt, vilket är bra grundförutsättningar, och badplatsen är dessutom 
en av de badplatser där förändringar i vattennivån inte är så märkbara, vilket är viktigt vid uppförandet 
av en tillgänglighetsanpassad badramp. 

Idag har vi stora problem med sophanteringen på många av badplatserna. Mängden sopor ökar, både i 
själva soptunnorna och även det som lämnas kvar på marken. Tillsammans med ”Borås Rent och 
snygg” har vi pekat ut 6 badplatser som vi vill utrusta med självkomprimerande s.k. Big-belly-soptunnor 
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som ett led i att försöka förbättra sop- och skräphanteringen. Åtgärder måste också utföras vid 
Asklanda och Skalles badplatser för att förhindra den kraftiga ökningen av vass vid våra badplatser. 

Större projekt som avses genomföras under 2019 är: 

 Utöka strandytan vid Sandareds badplats genom (idag är delar av området sankt) 
 Uppförande av en tillgänglighetsanpassad badramp vid Sandareds badplats 
 Big Belly-soptunnor till Sandareds, Sjömarkens, Dalsjöfors, Storsjöns, Asklanda och Skalles 

badplatser 
 Vassbekämpning på Asklanda och Skalles badplatser 

Sedan flera år tillbaks har frågorna beträffande båtramper i Öresjö ökat markant, och då det inte finns 
någon förvaltning i Borås som har båt- och rampfrågor på sitt bord, så blir Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen den naturliga motparten för de många som har frågor inom detta område. 

Förvaltningen vill därför dels uppföra en båtramp som kan nyttjas av allmänheten i Öresjö samt också 
genomföra en utredning beträffande båtramper och båtbryggor i kommunen. 

Trafikförbättringar Kransmossen 

Förvaltningen har under många år förbättrat och utökat aktivitetsmöjligheterna vid flera idrotts- och 
friluftsanläggningar, vilket också medfört att antalet besökare har ökat. Vi behöver nu arbeta med att 
förbättra tillgängligheten till våra anläggningar både vad gäller gång- och cykelbanor, entréer, bilvägar 
med mera. 

Vi föreslår att vi under kommande år genomför förbättringar vid Kransmossens, Kypegårdens och 
Byttorp/Kolbränningens friluftsområden och idrottsplatser, med början på Kransmossen år 2019: 

 Ny gång- och cykelväg från Kransvägen  
 Uppförande av fast staket mellan bilparkering och konstgräsplan, samt nedtagning av gammalt 

staket mellan grusplan och befintlig parkering  
 Iordningställande av entréytor vid friluftsgården; bord/bänkar, cykelställ, skyltning med mera.  

Ett eventuellt tillkommande skyttecenter 

För närvarande diskuteras ett sammanhållet och gemensamt skyttecenter tillsammans med Borås 
skytteallians. Stadsledningskansliet har beställt en miljökonsekvensutredning för en eventuell etablering 
vid Töllsjöhöjden. I skrivande stund finns inga politiska beslut om investeringar eller huvudmannskap, 
men Fritids- och folkhälsonämnden vill ändå göra Kommunfullmäktige uppmärksam på frågan och 
komplettera med eventuella uppdrag hur frågan ska hanteras inom den kommunala organisationen. 

Ambitionshöjande åtgärder  

Prioriteringen för 2019 ligger på framför allt tre områden. Vi vill förstärka och förbättra våra spår och 
leder samt utebadplatser och vi vill underlätta och skapa förutsättningar för människor med 
funktionsnedsättning att ta del av det breda fritidsutbudet som Borås har. Vi är övertygade om att 
kunskapen om människor med funktionsnedsättning måste öka, speciellt för de som behöver extra 
kognitivt stöd. Dels så behöver kunskapen öka inom vår egen organisation men också inom 
föreningslivet. Här måste riktade insatser skapas för att uppnå ett jämlikt fritidsutbud på lika villkor. 

Som tredje prioriterade uppgiften är att utveckla Bodavallens idrottsområde till ett sjudande 
aktivitetscentrum med allehanda fritidsverksamheter. Till säsongen 2018/2019 kommer en fullstor isyta 
att finns på plats för att tillgodose föreningar och allmänhetens behov av isyta. Härutöver har också 
Boverket beviljat förvaltningen bidrag till utveckling av aktivitetsområdet. 
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4.5.10 Badenheten 

Analys av verksamheten  

Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och 
Dalsjöbadet. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. Asklandabadet är anpassat och 
hyrs främst ut till personer med olika funktionsnedsättningar. 

Mål som vi på badenheten arbetar efter enligt Vision 2025 är att skapa mötesplatser och att ta ansvar 
för barn och unga. Dessa mål arbetar vi kontinuerligt med både genom att erbjuda vattenträning i 
grupp, babysim, simlekis, simundervisning för både barn och vuxna, crawl kurser för nybörjare och 
erfarna. Vi arbetar också ständigt med att öka tillgängligheten oavsett om man har någon typ av 
funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund som begränsar möjligheten till att vistas på någon av våra 
anläggningar. 

När det gäller skolornas simskoleverksamhet så är målet att 90 % av eleverna i år 3 ska kunna klara av 
att hoppa eller dyka i på djupt vatten och därefter simma 25 m. De elever som inte klarar målet erbjuds 
att följa med nästa klass från sin skola. Vi har även flera grupper där elever i åk 4-6 och 7-9 ges 
möjlighet att träna för att klara de nationella målen som är att simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. 
Behovet av dessa grupper har ökat. Tillsammans med Grundskoleförvaltningen har vi hittat nya rutiner 
för att nå dessa elever. Nytt för 2019 blir att vi startar igång lovaktiviteter riktade till dessa elever där de 
kan få en veckas intensiv simträning. 
Vi startar upp vattenvaneträning för förskoleklasser i våra bad, även i Viskaforsbadet och 
Asklandabadet. Även denna verksamhet är i samarbete med Grundskoleförvaltningen. Ett 
regeringsbeslut har gett Borås 3 300 tkr till denna förskoleverksamhet. Syftet är att ge barnen 
vattenvana i tidig ålder och på så sätt ge barnen en bra grund inför kommande simundervisning. 

Samverkansprojekt ”Sommardoppet", som bedrivs i samverkan med simklubbarna SK70 och SK 
Elfsborg samt Svenska Livräddnings sällskapet (SLS) och Borås Stad är en gratis kurs i vattenvana för 
alla 5-åringar i Borås Stad. Vi planerar för en fortsättning av detta projekt även under 2019. 

Vi inleder 2019 med att återigen ha alla vår fyra publika bad öppna, senast vi hade det var 2014 då 
Sandaredsbadet stängdes för renovering. Vi ska jobba med inställningen att vi ska ha en servicenivå i 
världsklass till våra gäster och till varandra som medarbetare. 

Vi hoppas på en planerad stängning av Borås Simarena under april till september. Detta för att göra 
åtgärder på golven som vi har stora utmaningar med. Vi önskar stängning denna period då vi har färre 
besök och även kan ha Alidebergsbadet öppet. Gör man inte reparationen då, så riskerar vi en akut 
stängning senare, och det skulle skada verksamheterna för både oss och Simklubben Elfsborg hårt. 

Stadsparksbadet 2019 blir Stadsparksbadet 34 år. Det är med glädje och stor tillfredsställelse vi nu kan 
presentera ett totalrenoverat bad. Efter önskemål från våra besökare har vi nu förlängt våra öppettider 
på lördagar och söndagar. Vi håller nu öppet till kl 18.00 mot tidigare 16.00. Vi kommer aktivt att jobba 
med att arbeta ihop vår arbetsgrupp till ett fungerande team. Med ny enhetschef och flera nya 
medarbetare och ett helt nytt bad så är det många rutiner och arbetssätt som ska jobbas fram. 
Stadsparksbadet är vårt största bad med flest besökare, ca 260 000 besök, och är ett äventyrs- och 
motionsbad mitt i centrala Borås. Anläggningen är normalt öppen ca 347 dagar per år. Här kan vi 
erbjuda alla typer av undervisning i vatten, motionssim och vattengymnastik. Barnkalas och annan 
uthyrning är vanligt på Stadsparksbadet. Simundervisning är en prioriterad verksamhet, där samtliga 
skolor erbjuds undervisning av badenhetens egen personal. 

På badet finns en privat aktör som driver café- och restaurang. Ett antal föreningar bedriver olika typer 
av verksamhet i badet. 
Vi står just nu med en tom lokal som tidigare användes av en privat gymkedja. De valde att inte 
förlänga sitt kontrakt när vi öppnade igen efter renoveringen. Vi arbetar med att få till ett samarbete 
med Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi vill hitta ett sätt där vi tillsammans kan förbättra 
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folkhälsan för invånare i Borås Stad. Liknande projekt finns i Göteborg. 

Borås Simarena invigdes 2010 och är en mycket populär motions-, tränings- och tävlingsanläggning. 
Anläggningen är öppen ca 360 dagar per år och tar emot ca 170 000 besökare. Simundervisning är en 
prioriterad verksamhet, där skolor i närheten erbjuds undervisning av badenhetens egen personal. 
Föreningslivet har fått förutsättningar att växa i antalet grupper och aktiviteter. Anläggningen är också 
populär som träningsanläggning för simföreningar runt om i landet men även från Norge och 
Danmark. Simarenan samverkar med föreningslivet och skapar förutsättningar för simundervisning för 
ensamkommande barn/ungdomar. I samverkan med Svenska Livräddnings Sällskapet (SLS) arrangeras 
även Simlärarutbildningar. 

Under 2019 ska vi återigen jobba upp de grupper som vi haft i olika vattenaktiviteter tidigare. Under 
Stadsparksbadet renovering fick vi stuva om ordentligt i dessa grupper för att all simskoleverksamhet 
skulle få plats. 
Över hälften av Borås Simarenas personal är ny nu när vi återigen har alla våra bad öppna. Det medför 
att vi får jobba med rutiner och arbetssätt för att alla ska känna sig säkra och att vi ska bli det 
arbetsteam vi önskar. 
Vi hoppas även på en planerad stängning av Borås Simarena, april till september, för att få våra golv i 
simhallen åtgärdade. 

Alidebergsbadet är ett populärt utomhusbad och utflyktsmål under sommarmånaderna. Anläggningen 
är föreningsdriven och har ca 20 000 besökare. Dessutom lämpar sig anläggningen bra för tränings- och 
tävlingsverksamhet. Det nya utegymmet på området kommer förhoppningsvis att dra nya besökare till 
vårt utebad. 

Sandareds sim- och idrottshall profil är ett bad med omtanke om hela familjen. Tre dagar i veckan 
öppnar vi redan kl 06.00 för morgonpigga motionärer. Under dagtid är det undervisning för skolor. 
Eftermiddagar och kvällar erbjuds babysim, simskolor för barn och vuxna, crawlskolor, aquapass med 
aufguss, barnkalas, föreningsverksamhet och motionssim. I vårt café kan man köpa fika men även ett 
mindre urval badartiklar. 
Badanläggningen är öppet 10 månader på året och har stängt för allmänheten under sommaren. Under 
dessa två månader bedrivs sommarsimskolor, sommardoppet och lägerverksamhet. På sommaren görs 
även storstädning och underhållsrenovering. 
Vi fortsätter att hålla HLR-kurser för Borås Stads anställda och för föreningar och företag. 
Det finns en simklubb i Sandared som har stor verksamhet i badet från kl 16.00 på måndagar då badet 
håller stängt för allmänheten. De bedriver även verksamhet efter vår stängning på lördagar och hela 
söndagarna. 
Idrottshallen används av skolorna på dagtid och på kvällar och helger är föreningslivet och allmänheten 
i hallen. 

Dalsjöbadet/Dalsjöhallen är en anläggning som innehåller sim- och idrottshall, café, lokal för 
bordtennis/gruppträning/kampsport, skolgymnastik, lokaler för brottning och skytte samt två 
förskoleavdelningar. I direkt anslutning till anläggningen ligger en gräsplan, en konstgräsplan, ett 
utegym samt motionsspår i varierande längder. 
Vår fristående gemensamma utebastu ger oss möjlighet att ytterligare utveckla vår verksamhet. 
Dagtid används anläggningen främst för skolornas sim- och idrottsundervisning samt på kvällar och 
helger av allmänhet samt av föreningar. 
Gymverksamheten i badet drivs av en privat entreprenör. Badanläggningen är normalt öppen ca 10 
mån på året och har stängt för allmänheten under sommaren. Under dessa två månader bedrivs 
sommarsimskolor. Då görs även storstädning och underhållsrenovering. 

Dalsjöbadet profilerar sig som ett lugnare alternativ, med huvudinriktning på vuxna samt barn upp till 
12 år. Speciella motionssimkvällar med lugn och mysig miljö, bastuverksamhet, simskolor för både barn 
och vuxna, lek och plask, minisim, barnkalas samt olika former av vattenträning i egen regi är några av 
de verksamheter som erbjuds. Målet är att få så många som möjligt att komma till anläggningen och att 
den ska kunna erbjuda motionsformer för flera smaker. 
Prioriteringen för Dalsjöbadet är att utveckla barnverksamheten. I dagsläget kan vi inte separera 
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temperaturerna för de olika bassängerna. Det medför att vattnet är lite för kallt för de minsta barnen att 
bada i. En långsiktig ambition är att vi ska kunna separera reningsverken och då kunna ha olika 
temeraturer i våra bassänger. 
Även miljön runt bassängerna är i behov av upprustning, dels med tanke på säkerheten och dels med 
tanke på utseende- och attraktionskraft. Vi fick en skrivelse under 2017 om önskemål  att bygga en höj- 
och sänkbar, tempererad tränings- och motionsbassäng. I dagsläget är det barnverksamheten som är 
prioriterad men det är ändå glädjande att märka att badet finns i tankarna hos invånarna när det gäller 
motion och rehabilitering 

Viskaforsbadet består av en liten bassäng med omklädningsrum, dusch och bastu. Badet är obemannat 
och ligger i anslutning till Viskaforsskolan och används i undervisningen samt hyrs ut till olika 
föreningar och fritidsgårdar. Nytt på Viskaforsbadet är att vi nu håller kurser för förskoleklasserna. 

Asklandabadet är ett unikt funktionshinderanpassat bad med bassäng och bastu som ligger bredvid 
Asklandaskolan i Fristad. Badet har funnits sedan början på 1970-talet och hyrs idag främst ut till daglig 
verksamhet samt olika boenden och skolor, dock inte till enskilda privatpersoner. 
Under 2019 kommer Sociala omsorgsförvaltningen att se över sina bokningar av Asklandabadet. Detta 
kan medföra att det ges möjlighet till fler grupper som vill komma in på Asklandabadet för att bedriva 
fler verksamheter här. 
Även i Asklandabadet är det nytt att vi nu bedriver verksamhet för förskoleklasser. 

Ambitionshöjande åtgärder 

Inom Badenheten har vi startat ett större utvecklingsarbete för all vår personal. Arbetet startade under 
hösten 2017 och kommer att pågå även under hela 2019. Vi kommer att arbeta med områden som 
utbildning, arbetsmiljö, titulaturer, verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och lön. Detta görs för 
vi ska få mer utbildad personal till våra simhallar, höja statusen för yrket och att personalen ska hålla för 
arbete ett helt yrkesverksamt liv. 
Vi jobbar för att under 2019 komma igång med validering av vår personal. Först ut är de som har 
jobbat hos oss länge men inte har badmästarutbildning. De har många enstaka utbildningar och många 
års erfarenhet men inte en examen som badmästare. Badmästarutbildningen som vi har tillsammans 
med Vuxenutbildningen har även den startat upp en ny kurs som tar examen under hösten 2019. 
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4.6 Bidragsramen 

4.7 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Intäkter 44 45 45 45 

Kostnader -41 586 -41 445 -41 445 -41 745 

Buffert 0 0 0 0 

Nettokostnader -41 542 -41 400 -41 400 -41 700 

Kommunbidrag 40 200 41 400 41 400 41 700 

Resultat -1 342 0 0 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 

Prognos = upprättad och inlämnad prognos per maj månad. 

4.8 Nämndens uppgift 

Analys av verksamheten 

Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela föreningsbidrag till 
barn/ungdoms-, invandrar-, pensionärs-, funktionshinder- samt sociala föreningar. 

Förutom bidragsgivning till föreningslivet så utför föreningsenheten ett stort antal aktiviteter och 
processer tillsammans med det lokala föreningslivet och ofta i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. 
Bland annat så är avdelningen med och samordnar Föreningsgalan, Idrottsskolan, arbetet med Säker 
och trygg förening samt kontinuerliga träffar med föreningsanställda. Utbildningar på temat 
föreningskunskap spelar en central roll i enhetens uppdrag att stärka demokratiarbetet i föreningslivet. 
Föreningsenheten spelar en stor roll i de många olika arrangemangen och tävlingarna som avgörs i 
Borås. 

Säker och trygg förening, har sedan 2013 haft stor påverkan på föreningarna i Borås då det infördes 
ett krav på certifiering för att få lokalbidrag. Andelen certifierade föreningar ökar varje år och i takt med 
att materialet förbättras och förenklas underlättas arbetet i föreningarna. Inför 2019 kommer materialet 
ha ett starkt miljöfokus. Under 2018 är ca 100 föreningar certifierade. 

Idrottsskolans arbete i socialt utsatta områden har gett resultat. Vi finns nu representerade i samtliga 
av Välfärdsbokslutets definierade områden som socialt utsatta. Motion och rörelse tidigt i livet har stor 
inverkan på hur aktiv man är i vuxenlivet och Idrottsskolan kan ha en avgörande roll i fostrandet till en 
aktiv fritid. Att finnas och verka i dessa områden ger förhoppningsvis resultat på sikt. 

Den digitala närvarorapporteringen har ökat markant sedan starten 2012. Från och med 2018 ska 
alla föreningar som söker aktivitetsstöd göra det via en digital plattform. Det ger oss ett bredare och 
bättre underlag för statistik i syfte att snabbare kunna se förändringar och följa upp med eventuella 
åtgärder. Genom den digitala rapporteringen får vi också större möjligheter att följa föreningarnas 
jämställdhetsarbete i både styrelser och bland aktiva unga. Vi kommer att följa utvecklingen noga i vår 
ambition att få ett jämställt föreningsliv. 

Riksidrottsförbundet levererar årligen en sammanställning över det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) 
som visar på antalet deltagare och träningstillfällen. Generellt kan sägas att LOK-stödet är könsneutralt 
konstruerat, men att det i praktiken gynnar pojkars idrottande. Detta på grund av att stödet premierar 
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idrottsverksamheter med stora träningsgrupper och träningsintensiv verksamhet. Samtidigt visar 
statistik att pojkar är generellt mer representerade i stora lagidrotter medan flickor är det i individuella 
idrotter. 

Föreningsenheten träffar föreningar kontinuerligt. Träffarna har tre viktiga syften; enheten får en bättre 
vetskap om vilka aktiviteter som genomförs, enheten kan informera föreningarna om vilka möjligheter 
förvaltningen/Borås Stad kan erbjuda och avslutningsvis att skapa bra och tillitsfulla relationer. 
Träffarna genomförs i samarbete med SISU Idrottsutbildarna i Borås. 

Tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen pågår ett samarbete kring de sociala föreningarna. En 
ökad kunskap och en bättre kontakt med dessa föreningar gör att verksamheten utvecklas positivt. 
Föreningarna kan också hitta nya samverkansformer med andra föreningar som man inte gjort tidigare. 

Under 2018 fortsätter arbetet med att stärka föreningar i socialt utsatta områden. Föreningar i dessa 
områden har i allmänhet svårt att rekrytera ledare/tränare varför det behövs ett högre föreningsstöd. 

En översyn av det befintliga föreningsstödet har påbörjats och beräknas vara klart under 2019 för att 
börja gälla 1/1 2020. 

  

  

4.9 Ekonomiska förutsättningar 

För närvarande pågår en översyn av det befintliga föreningsbidragssystemet. Styrgrupp för arbetet är 
Fritids- och folkhälsonämndens presidium och en referensgrupp bestående av en representant från 
Kommunfullmäktiges samtliga partier deltar i arbetet. Härutöver kommer ett antal dialoger och 
överläggningar, i Överenskommelsens anda, att ske med civilsamhället och i nära samverkan med 
Föreningsrådet. Dessutom kommer överläggningar att ske med andra kommunala nämnder som har 
kopplingar till bidragssystemet. 

Den ekonomiska konsekvensen av översynen kan först få genomslag i 2020 års budget. 

4.10 Verksamhet 2019 

Tkr Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Budget 2019 

Administration 
föreningsenhet 

2 995 2 997 2 997 2 860 

Föreningsbidrag 31 635 31 778 31 778 31 835 

Bidrag till invandrarföreningar 1 930 1 720 1 720 2 050 

Bidrag till sociala föreningar 2 766 2 850 2 850 2 800 

Bidrag till funktionshindrade 1 519 1 355 1 355 1 455 

Bidrag till 
pensionärsföreningar 

697 700 700 700 

Summa 41 542 41 400 41 400 41 700 
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Föreningsbidrag 

Föreningsenheten arbetar vidare med att ta fram mått på hur föreningsstödet fördelas. Dels mellan 
olika föreningskategorier men också mellan de olika könen. Undersökningar visar att föreningslivet i 
Borås är relativt jämställt men att det finns stora variationer mellan och inom de olika kategorierna. 
Befintliga verksamhetsmått justeras och kompletteras med relevanta fakta. 

Föreningar i kategorin med barn- och ungdomsverksamhet kommer, enligt beslut i Fritids- och 
folkhälsonämnden, att informeras om kravet att begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret på 
samtliga ledare för att få föreningsbidrag. Föreningslivet är inte fredat från oönskade personer som gör 
att barn far illa. Ett första steg till att motverka detta tas genom åtgärden ovan. 

Bidragsutredningen går in i ett intensivt skede där samverkan med ett flertal förvaltningar ska resultera i 
ett förslag till beslut under tertial 2 2019. Föreningslivet i Borås företräds i bidragsutredningen av 
Föreningsrådet i Borås. En arbetsgrupp har utsetts och de kommer att leda arbetet i god 
"Överenskommelse-anda". 

Inom arbetet med Säker och trygg förening sker en ständig utveckling. I dagsläget har ca ett hundratal 
genomgått certifieringen och ett högt antal föreningar återcertifierar sig med jämna mellanrum. Inför 
2019 har materialet genomgått stora förändringar gällande föreningarnas miljöarbete. Föreningarna har 
ett stort ansvar att se över och samordna sina transporter till och från tävlingar, cuper och träningar. 

Idrottsskolan fungerar i många avseenden på samma sätt som vid starten 1990 och är en utmärkt väg 
för den som vill prova på många idrotter till låg kostnad men även en bra start till ett liv i rörelse. 
Utmaningen har varit i de socialt utsatta områdena där kultur och språk har gjort att Idrottsskolan fått 
hitta andra vägar än de traditionella formerna där ideella föräldrar är ledare. Samverkan sker med våra 
mötesplatser och skolor i dessa områden för att informera och hitta former som gör att fler får chansen 
att vara med. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Fritidsgårdsverksamhet 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Öppethållande timmar 
per vecka, fritidsgård 

164 370 360 

Öppethållande dagar 
per vecka 

6 6 6 

Andel besökare som är 
flickor/kvinnor 

50% 50% 

5.2 Badenheten 

5.2.1 Besökare 

5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal besökare 
Stadsparksbadet 

102 388 50 000 260 000 

Antal besökare Borås 
Simarena 

180 689 180 000 180 000 

Antal besökare 
Sandaredsbadet 

64 371 85 000 65 000 

Antal besökare 
Dalsjöbadet 

42 299 47 000 38 000 

Antal besökare 
Alidebergsbadet 

26 270 30 000 30 000 
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5.3 Föreningsenheten 

5.3.1 Ungdomsföreningar 

5.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

21 878 20 600 21 000 

Bidragsberättigat 
föreningar 

162 165 165 

Antalet aktiviteter 68 290 65 000 66 000 

Andel unika deltagare 
som är flickor/kvinnor 

50% 50% 

Andel unika deltagare 
som är pojkar/män 

50% 50% 

Andel föreningar som är 
certifierade som säkra 
och trygga 

40% 40% 

5.3.2 Invandrarföreningar 

5.3.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

5 206 4 500 4 700 

Antalet aktiviteter 4 111 3 200 3 500 

Andel unika deltagare 
som är flickor/kvinnor 

50% 50% 

Andel unika deltagare 
som är pojkar/män 

50% 50% 

Andel föreningar som är 
certifierade som säkra 
och trygga 

40% 40% 
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5.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av 
funktionsnedsättning 

5.3.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

4 237 4 200 4 200 

Antal aktiviteter 2 491 2 500 2 500 

Andel unika deltagare 
som är flickor/kvinnor 

50% 50% 

Andel unika deltagare 
som är pojkar/män 

50% 50% 

Andel föreningar som är 
certifierade som säkra 
och trygga 

40% 40% 

5.3.4 Pensionärsföreningar 

5.3.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Bidragsberättigade 
medlemskap 

9 749 10 200 9 900 

Andel unika deltagare 
som är flickor/kvinnor 

50% 50% 

Andel unika deltagare 
som är pojkar/män 

50% 50% 

Andel föreningar som är 
certifierade som säkra 
och trygga 

40% 40% 

5.3.5 Överenskommelsen 

5.3.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal anslutna 
föreningar/organisationer 

85 90 

Antal upprättade avtal 
/IOP 

5 8 
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5.4 Anläggningsenheten 

5.4.1 Borås Arena 

5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antalet utnyttjade 
timmar på konstgräset 

1 462 1 500 1 500 

5.4.2 Borås Arena 2 

5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antalet utnyttjade 
timmar på konstgräset 

832 1 300 1 300 

5.4.3 Lundby Park 

5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal köpta årskort på 
Skatehallen 

48 50 75 

Antal föreningsaktiviteter 25 50 60 

Andel besökare som är 
flickor/kvinnor 

50% 50% 
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5.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete 

5.5.1 Brygghuset 

5.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Öppethållande timmar 
per vecka, Brygghuset 

36 36 

Antal slutna bokningar 
av unga 

400 500 

Antal öppna bokningar 
av unga 

100 150 

Antal bokningar av 
vuxna som skapar 
innehåll för unga 

300 250 

Andel besökare som är 
flickor/kvinnor 

50% 50% 

5.5.2 Mötesplatser 

5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Öppethållande timmar 
per vecka, mötesplatser 

185 185 

Öppethållande dagar 
per vecka 

5 5 

Andel besökare som är 
flickor/kvinnor 

50% 50% 
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6 Investeringar 

Projekt 
Total 
utgift 

Utgift 
tom 2018 

Budget 
2019 

Plan 2020 Plan 2021 

Utveckling av spår och leder 7 678 6 218 3 400 3 500 1 500 

Utveckling av badplatser 605 375 1 500 1 000 500 

Utveckling av evenemangsstaden Borås 
(inkl junior EM i friidrott 

3 530 3 530 3 500 2 000 2 000 

Utveckling av miljöförbättrande åtgärder 
kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs 

2 000 2 000 2 500 2 500 2 000 

Utveckling av näridrottsplatser 3 046 3 046 3 000 3 000 2 000 

Utveckling av idrottsanläggningar, inne 
och ute samt utrustning för simhallar 

1 500 1 500 2 000 2 000 2 000 

Utveckling av Boda aktivitetspark 15 000 15 000 4 000 2 000 2 000 

Utveckling av Borås skidstadion 
inkluderande förberedelser för SM-
veckan 2021 

0 0 5 000 4 000 3 000 

Utveckling av Wi-Fi till våra 
idrottsanläggningar 

650 650 300 200  

Utveckling av Mötesplatser och 
kontorslokaler 

0 0 800 400 400 

      

Summa 34 009 32 319 26 000 20 600 15 400 

1. Rörliga friluftslivet - Spår och leder. 

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att förbättra och underlätta för allmänheten att besöka och 
aktivera sig i sina nära grönområden och skogar. Utredningen Spår och leder med tillhörande 
åtgärdsplan togs av nämnden våren 2016 och vi går nu in på år 4 av den antagna 5-årsplanen vad gäller 
åtgärder för ett mer tillgängligt friluftsliv i Borås. 

Några av de projekt som planeras att genomföras under 2019 är: 

 Utbyte av äldre elljusarmatur utmed Kypegårdens elljusspår 
 Ny elbelyst sträcka mellan Kransmossen och Husbondegatan; ännu en entré till Kransmossen 

blir nu belyst 
 Återskapande av motionsspåret vid Regementet samt ytterligare någon av vandringslederna i 

området 
 Anläggande av en eller flera cykelleder 
 En tillgänglighetsanpassad promenadslinga anläggs i ett samhälle utanför Borås centrum. 
 Anläggande av uppmärkt kort vandringsled i Hultabergsskogen mellan Hulta och Coop, med 

entré från Hulta 
 Anläggande av kort promenadslinga i Lundaskogsområdet 
 Anläggande av uppmärkt vandringsled i Svaneholmsområdet 
 Anläggande av uppmärkt vandringsled i Borgstena 
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2. Rörliga friluftslivet - Badplatser och båtramper. 

År 2018 fattade nämnden beslut om en långsiktig plan för utvecklingen av de kommunala badplatserna. 
Fokus ligger främst på att utveckla befintliga badplatser. 

Ett av de utpekade projekten är att utöka strandytan vid Sandareds badplats. Badplatsen är en av de 
mest välbesökta i Borås. Delar av badplatsområdet är idag sankt och står under delar av året under 
vatten. Vi behöver dränera området och lägga ny gräsmatta. 

Sandareds badplats är också utpekad som den badplats som skall tillgänglighetsanpassas härnäst. Både 
parkeringen och strandområdet är flackt, vilket är bra grundförutsättningar, och badplatsen är dessutom 
en av de badplatser där förändringar i vattennivån inte är så märkbara, vilket är viktigt vid uppförandet 
av en tillgänglighetsanpassad badramp. 

Likaså har Borås Stad uppmärksammats på de problem som finns i anslutning till Asklanda och Skalle 
badplats i Fristad, med ökad igenväxning och slamtillförsel. Frågan är stor och berör många nämnder 
och bolag i Borås Stad, vilket kräver en speciell samordning och gemensamma åtgärder. 

Idag har vi stora problem med sophanteringen på många av badplatserna. Mängden sopor ökar, både i 
själva soptunnorna och även det som lämnas kvar på marken. Tillsammans med ”Borås Rent och 
snygg” har vi pekat ut 6 badplatser som vi vill utrusta med självkomprimerande så kallade Big-belly-
soptunnor som ett led i att försöka förbättra sop- och skräphanteringen. 

Större projekt som avses genomföras under 2019 är: 

 Utöka strandytan vid Sandareds badplats genom (idag är delar av området sankt) 
 Uppförande av en tillgänglighetsanpassad badramp vid Sandareds badplats 
 Big Belly-soptunnor till Sandareds, Sjömarkens, Dalsjöfors, Storsjöns, Asklanda och Skalles 

badplatser 
 Vassbekämpning Asklanda/Skalle badplats 

Sedan flera år tillbaks har frågorna beträffande båtramper i Öresjö ökat markant, och då det inte finns 
någon förvaltning i Borås som har båt- och rampfrågor på sitt bord, så blir Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen den naturliga motparten för de många som har frågor inom detta område. 
Förvaltningen vill därför, dels uppföra en båtramp som kan utnyttjas av allmänheten i Öresjö och, dels 
genomföra en utredning beträffande båtramper och båtbryggor 

3. Evenemangsstaden Borås. 

Sommaren 2019 ska IK Ymer tillsammans med Borås Stad och Svenska Friidrottsförbundet arrangera 
Junior EM i friidrott. Inför mästerskapet måste ett antal investeringar utföras på Ryavallen, belysningen 
ska förbättras, mål- och sekretariatsbyggnad upprustas, flytt och byggnation av speaker- och 
journalistplatser, förbättring av IT-system,  ljudanläggning och resultattavla. 

4. Utbyte av konstgräs och miljöförbättringar. 

Under 2019 fortsätter våra miljöåtgärder för att omhänderta fyllnadsmaterialet i konstgräsplanerna, 
bland annat genom att skapa ytor vid varje plan för återvinning av materialet samt installation av 
"galler" vid brunnar för dagvattnet. 

5. Utveckling av näridrottsplatser. 

Enligt Fritids- och folkhälsonämndens långsiktiga plan för näridrottsplatser så kommer vi de närmaste 
åren att ta upp 2 000 tkr i den årliga investeringsbudgeten. Behoven är många och välfärdsbokslutet 
ligger bland annat till grund för prioriteringen av vilka områden som ska ha förtur. 1 500 tkr är för nya 
platser enligt planen och 500 tkr avser att bekosta omläggningen av de gamla konstgräsplanerna som 
återanvänds på skolgårdar eller på andra platser inom kommunen. En prioriterad stasning kommer att 
ske på Norrby utifrån kommunfullmäktiges uppdrag att satsa på en aktivitetsplats likt den på Sjöbo. 
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6. Idrottsanläggningar. 

En årligen återkommande post som består i bland annat i ny utrustning till idrottsanläggningarna som, 
robotklippare, bevattningståg, nya fotbollsmål, staket och lagledarbås. Investeringar i 
inomhusanläggningarna består i bland annat byte av idrottsutrustning som förvaltningen ansvarar för. I 
samband med en ökad föreningsdrift på idrottsanläggningar köps mindre maskinutrustning in till den 
förening som har ansvar för driften. I summan finns också beaktat insatser för att öka tillgängligheten i 
våra anläggningar. Inför 2019 har vi kompletterat med simhallarnas utrustningsbehov, investering i 
bland annat bottensugar, städmaskiner och nya simlinor. Summan uppgår till 350 tkr samt 150 tkr till en 
båt för koloniverksamheten. 

7. Boda Aktivitetspark. 

Arbetet med att färdigställa Boda Aktivitetspark fortsätter. Under 2019 fortsätter satsningen, i enlighet 
med vision, med att iordningsställa en fullstor isyta samt en aktivitetsyta i anslutning till skolan. Nästa 
steg är att fullfölja och anpassa de övriga ytorna med bland annat dansyta, pulkabacke, motionsspår, 
utegym och tydliga entréer till området. Parallellt söker vi också externa medel från Boverket till 
satsningarna. Till isbanan behöver vi komplettera anläggningen med bättre belysning. 

8. Utveckling av Borås skidstadion.  

På skidstadion pågår ett gemensamt arbete mellan Borås skidlöparklubb, IK Ymer och Borås Stad. 
Byggnaderna i området ses över och måste åtgärdas. Ett förslag kommer att presenteras av de båda 
föreningarna. Borås Stads ansvar blir att investera i godkända lösningar för vatten och avlopp och i 
övrig infrastruktur, förbättring av vägar och parkeringsplatser. Dessutom pågår ett arbete för att 
förbereda för SM-veckan vinter 2021, där anläggningen anpassas efter de krav som skidförbundet och 
Riksidrottsförbundet ställer. Arbetet sker i samråd med mark och exploatering, tekniska förvaltningen 
samt miljöförvaltningen. 

9. Utveckling av Wi-fi till våra idrottsanläggningar. 

En plan för 2018-2019 har upprättats för att bättre kunna tillgodose föreningar och allmänhetens behov 
av uppkopplade arenor vid tävlingar och evenemang. 

10. Mötesplatser och kontorslokaler  

I takt med att vi utvecklar våra befintliga Mötesplatser så sker förändringar i lokalerna. På Hässlehus 
sker renovering och nyinvestering, på Sjöbo sker förändringar och Norrbyhuset utvecklas successivt. På 
samma platser behövs teknikutveckling och kompletterande möbler så att verksamheten kan fungera 
enligt det inriktningsdokument nämnden har fastställt. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har 
fördubblat antalet anställda i samband med omorganisationen 2017 och vi är i ett stort behov av 
kompletterande arbetsplatser. En lösning finns i nuvarande Kulturskolans administrativa lokaler, där vi 
samlar personalen för klustret tillsammans med kulturförvaltningen. En summa på 300 tkr tas upp för 
att få ändamålsenliga lokaler och utrustning. 
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Riskanalys och intern kontrollplan 2019 för Fritids- och 

folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern 

kontrollplan 2019 och översända dessa till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen för kännedom.         

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den 

politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En 

riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte 

allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern 

kontrollplan för nämnden.  

Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och 

intern kontroll. COSO- modellen bygger på att siffrorna för konsekvens och 

sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms vara hög (9 och högre) bör 

riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta 

så ska det kommenteras. Nämnden kan även välja att i intern kontrollplan ta 

med risker med låg samlad bedömning.  

Fokus för riskidentifiering inför 2019 har varit att beakta risker inom den regna 

verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. 2018 har ett stort arbete 

genomförts med att identifiera risker  på verksamhets,- och 

förvaltningsövergripande nivå. Nämnden har varit delaktig i arbetet med 

riskidentifiering genom en workshop. Med anledning av Kommunfullmäktiges 

beslut om att ändra tiderna för inrapportering av riskanalys och intern kontroll i 

syfte att tydligare koppla arbetet till budgetprocessen har 2019 års arbete med 

riskanalys och intern kontroll gjorts kort efter att 2018 års riskanalys och intern 

kontrollplan antogs av nämnden. Detta har gjort att 2018 års arbete har använts 

som grund inför 2019 års riskanalys och interna kontrollplan och nämnden har 

beaktat förändringar inför verksamhetsåret 2019.  

Intern kontrollplan är en produkt av riskanalysen. I planen specificeras 

riskbilden, vad som kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras.  

Den interna kontrollen är en del i arbetet med ständiga förbättringar och att 

identifiera risker och aktivt finna förbättringsområden är en del av 
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verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndsnivå 

har arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten 

som hanteras på verksamhetsnivå.            

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2019, 2018-08-27 

2. Intern kontrollplan 2019, 2018-08-27                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegation Risk att 
delegationsordning
en ej följs 

Risk att delegationsordningen inte efterlevs 
genom att fel person fattar beslut i ärenden där 
denne ej har behörig delegation eller 
att delegationsbeslut inte redovisas till nämnd. 

Att delegationsordningen efterlevs. Stickprov 10 ärenden. 
Kontroll av  att det inte är 
fel person som fattar beslut 
i ärenden där personen har 
behörighet/delegation. 
Kontroll av att beslut på 
delegation kommer till 
nämndens kännedom. 

Varje år 

Mål och 
uppdrag 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt 

Risk för brister i arbetet med tilldelade mål 
samt brister i uppföljning och åtgärder av 
dessa. 
Risk för brister i arbetet med befintliga 
styrdokument. Det finns svårigheter att täcka 
upp för grundverksamheten i takt med att nya 
uppdrag tillkommer utan att resurser tillförs. 
Förvaltningen har många olika uppdrag från 
olika aktörer vilket ger svårigheter i att ha 
helhetssyn kopplat till verksamheten. 

Kontroll av arbetet med mål, uppdrag och 
styrdokument och uppföljningen av dessa 

Kontrollera hur 
förvaltningen arbetar med 
tilldelade mål och uppdrag, 
och hur detta arbete 
redovisas och följs upp. 

Varje år 

Kunskap kring verksamhetssystem Information och stöd i 
användningen av Stratsys 
som planerings- och 
uppföljningsverktyg och 
Canea som 
processverktyg. 

Varje år 

Hantering av 
personuppgifter 

Risk att 
personuppgifter 
eller annan 
information röjs 

Det finns en risk att personuppgifter eller 
annan känslig information kopplat till brukare 
röjs. Den nya dataskyddslagen kräver 
anpassningar och nya rutiner i verksamheter i 
syfte att skydda medborgarnas rättigheter. Det 
finns en risk att lagen inte efterlevs utifrån att 
man inte har hunnit få kunskap och säkra sina 
rutiner för arbetet. 

Kontroll av innehåll i verksamhetssystemen Kontroll av att information i 
verksamhetssystemen 
uppfyller kraven enligt 
dataskyddslagen 

Varje år 
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2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Arbetsmiljö Risk att 
verksamheten 
påverkas negativt 
på grund av ej 
ändamålsenliga 
lokaler 

Arbetsmiljö och verksamhet är beroende av 
ändamålsenliga lokaler. Det finns en risk att 
personalens arbetsmiljö och därmed även 
verksamhet påverkas av lokalbrist. Det kan 
även påverka samverkan på grund av 
bristande mötesutrymme. 

Kontroll av att lokaler är ändamålsenliga Kontroll av att lokaler är 
ändamålsenliga efter 
förändringarna som har 
gjorts tidigare år. 

Varje år 

Mötesplatser 
och öppen 
ungdomsverks
amhet 

Risk för negativ 
påverkan på 
verksamhet på 
grund av 
neddragningar i 
personalresurser 

Risk för negativ påverkan på verksamheten på 
grund av förändringar av förutsättningar för 
skolfritid. Förändrade förutsättningar påverkar 
hela fritidsverksamheten då man behöver 
anpassa verksamheten och omfördela 
personalresurserna i hela verksamheten. 

Effekter i verksamheten på grund av de 
ändrade förutsättningarna 

Analys av hur 
verksamheten påverkas i 
avseende till 
personalresurser, 
uppdragets karaktär och 
tillgängligheten för barn och 
unga 

Varje år 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Leverantörsfakt
uror 

Risk för ökade 
kostnader på 
grund av att 
fakturor inte 
betalas i tid 

När fakturor inte betalas i tid ökar kostnaderna 
för exempelvis dröjsmålsräntor och 
påminnelseavgifter. I långtgående fall hamnar 
fakturorna hos inkassobolagen med risk för 
ökade inkassokostnader. 

Fakturahanteringen Kontroll av 
förbättringsarbetet kring 
fakturahanteringen. 

Varje år 

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

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot 
Borås Stads upphandlingsregler och policy. 

Att Borås Stads regler för direktupphandling 
följs 

Stickprovskontroll på gjorda 
upphandlingar. 
Kommunicera gällande 
regler och förhållningssätt. 

Varje år 

Risk att ramavtal 
inte följs 

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

Att inköp följer ramavtal - särskild granskning 
av leverantörsfakturor överstigande två 
basbelopp 

Stickprov av fakturor 
oberoende av kontoklass 
samt kontroll av befintlig 
rapport upprättad på 
upphandlingsenheten. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Inbetalningar Risk för ökad 
administration 
kring hantering av 
alternativa 
betalningsmedel 

Risk för ökad administration kring hanteringen 
av exempelvis swishbetalningar. Det finns en 
risk att den administrativa hanteringen kostar 
mer än de intäkter som genereras. 

Kontroll av de administrativa processerna kring 
hantering av swish 

Kartlägga de administrativa 
processerna kring 
hanteringen. Säkerställa 
rutiner för hanteringen på 
de enheter som hanterar 
swish. Jämföra de 
administrativa kostnaderna 
i förhållande till de som 
kommer in 

Varje år 

4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Säkerhet och 
trygghet 

Risk för otrygghet 
på våra 
mötesplatser/vid 
arrangemang 

Risk för att hot och våld uppstår mot personal 
eller besökare på våra mötesplatser eller vid 
arrangemang. Målsättningen är att alla våra 
mötesplatser och arrangemang ska vara 
trygga och välkomnande för personal och 
besökare. Öppna mötesplatser med generösa 
öppettider och arrangemang öppna för 
allmänheten innebär en sårbarhet. Risken 
finns för alla verksamheter men några 
mötesplatser är mer sårbara på grund av 
exempelvis oroligheter i bostadsområden. 

Kontroll av säkerhetsrutiner Kontroll av 
säkerhetsrutiner. 

Varje år 

Mål och 
uppdrag 

Risk att inte uppnå 
intentionerna om 
jämn fördelning av 
resurser till fritid ur 
ett jämställdhets- 
och 
mångfaldsperspekt
iv. 

Det finns en risk att kultur- och fritidsaktiviteter 
för barn och unga inte lever upp till 
intentionerna i berörda styrdokument samt 
Borås Stads bidragsbestämmelser ur ett 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 

Statistik kring könsfördelning Registrering och 
uppföljning av statistik kring 
könsfördelning i 
verksamheterna. 

Varje år 

Kunskap kring metoder Information, spridning och 
arbete med metoder som 
syftar till att bidra till en 
jämn fördelning av resurser 
till ungas fritid ur ett 
jämställdhets-  och 
mångfaldsperspektiv. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Säkerhet och 
låssystem 

Risk för bristande 
säkerhet i 
låssystem på 
anläggningar 

Idag finns inget enhetligt låssystem för våra 
anläggningar. Olika anläggningar har olika 
låssystem, lösningar och rutiner för hantering 
av nycklar. Brister i rutinerna kan orsaka 
exempelvis nycklar på drift och därmed en 
bristande säkerhet. 

Kontroll av låssystem Kontroll av låssystemen. Varje år 
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1 Regler för Intern kontroll 

I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll 

och att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem. 

Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för arbetet beskrivs. I denna framgår att nämnderna och bolagen 

har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation för sin interna 

kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna. 

Regler och anvisningar för intern kontroll inom Fritids- och folkhälsonämnden antogs 2018-05-15 och beskriver ansvarsfördelning, vad som ska 

uppnås med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med vilka arbetsrutiner. 

Nämnden ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i samband med budgeten. Genomförande av den interna 

kontrollplanen och förbättringsarbete utifrån denna sker kontinuerligt under året. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa 

uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

Fritids- och folkhälsonämndens regler för intern kontroll bifogas till rapporten. 

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En 

riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en 

intern kontrollplan för nämnden. 

Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och intern 

kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen 

mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken 

bedöms vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska det kommenteras. Nämnden 

kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning. 

Fokus för riskidentifiering inför 2019 har varit att beakta risker inom den egna verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. 2018 har ett stort arbete 

genomförts med att identifiera risker på verksamhets,- och förvaltningsövergripande nivå. Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering 

genom en workshop. Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut om att ändra tiderna för inrapportering av riskanalys och intern kontroll i syfte att 

tydligare koppla arbetet till budgetprocessen har 2019 års arbete med riskanalys och intern kontrollplan gjorts kort efter att 2018 års riskanalys och 

interna kontrollplan antogs av nämnden.  Detta har gjort att 2018 års arbete har använts som grund inför 2019 års riskanalys och interna kontrollplan 

och nämnden har beaktat förändringar inför verksamhetsåret 2019. 
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3 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning 
Risk att delegationsordningen inte efterlevs genom att 
fel person fattar beslut i ärenden där denne ej har 
behörig delegation eller 
att delegationsbeslut inte redovisas till nämnd. 

9 Ja   

Mål och uppdrag Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt 
Beskrivning 
Risk för brister i arbetet med tilldelade mål samt 
brister i uppföljning och åtgärder av dessa. 
Risk för brister i arbetet med befintliga styrdokument. 
Det finns svårigheter att täcka upp för 
grundverksamheten i takt med att nya uppdrag 
tillkommer utan att resurser tillförs. Förvaltningen har 
många olika uppdrag från olika aktörer vilket ger 
svårigheter i att ha helhetssyn kopplat till 
verksamheten. 

9 Ja   

Risk för jäv vid beslutsfattande 
Beskrivning 
Risk för att beslutsfattare är partiska i ärenden som 
det ska fattas beslut om. 
Risk för förtroendeskada. 

6 Nej   

Risk för bristande rutiner vid större offentliga och 
publika evenemang 
Beskrivning 
Risk för bristande rutiner och okunskap vid extra 
ordinära händelser i samband med större 
evenemang. 

8 Nej   

Hantering av 
personuppgifter 

Risk att personuppgifter eller annan information röjs 
Beskrivning 
Det finns en risk att personuppgifter eller annan 
känslig information kopplat till brukare röjs. Den nya 
dataskyddslagen kräver anpassningar och nya rutiner 
i verksamheter i syfte att skydda medborgarnas 
rättigheter. Det finns en risk att lagen inte efterlevs 
utifrån att man inte har hunnit få kunskap och säkra 
sina rutiner för arbetet. 

9 Ja Risken fanns med i riskanalys 2018 
och ett arbete är påbörjat. Det är för 
tidigt för att kunna se effekter 
arbetet varför risken kvarstår 2019.  
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Ärendehantering Risk för svårigheter att fatta beslut 
Beskrivning 
Risk finns att beslutsfattande försvåras genom 
felaktiga, ofullständiga, sena beslutsunderlag. 

4 Nej   

4 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej 
är anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

6 Nej   

Sårbarhet i verksamheten 
Beskrivning 
Risk för att funktioner i vår verksamhet inte har någon 
ersättare. 
Risk för personalbrist i förhållande till öppettiderna. 
Risk för svårigheter att rekrytera behörig personal och 
vara en attraktiv arbetsgivare. Risk att 
bemmaningsenheten inte kan möta efterfrågan av 
vikarier vid hög sjukfrånvaro och speciella händelser. 

6 Nej Ett pågående och prioriterat 
förbättringsarbete sker på 
verksamhetsnivå genom bland 
annat arbetet med 
kompetensförsörjningsplan, 
samverkan med 
bemanningsenheten och 
badutveckling. 

 

Arbetsmiljö Risk att verksamheten påverkas negativt på grund av 
ej ändamålsenliga lokaler 
Beskrivning 
Arbetsmiljö och verksamhet är beroende av 
ändamålsenliga lokaler. Det finns en risk att 
personalens arbetsmiljö och därmed även 
verksamhet påverkas av lokalbrist. Det kan även 
påverka samverkan på grund av bristande 
mötesutrymme. 

9 Ja Risken fanns med i riskanalys 2018. 
Situationen har uppmärksammats 
och några åtgärder är påbörjade i 
samverkan med 
Lokalförsörjningsförvaltningen vilket 
gör att sannolikhetsbedömningen 
kan sänkas. Risken finns med i 
intern kontrollplan för att effekterna 
av påbörjade åtgärder ännu inte kan 
bedömas. 
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Mötesplatser och 
öppen 
ungdomsverksamhet 

Risk för negativ påverkan på verksamhet på grund av 
neddragningar i personalresurser 
Beskrivning 
Risk för negativ påverkan på verksamheten på grund 
av förändringar av förutsättningar för skolfritid. 
Förändrade förutsättningar påverkar hela 
fritidsverksamheten då man behöver anpassa 
verksamheten och omfördela personalresurserna i 
hela verksamheten. 

9 Ja   

5 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risk att utbetalning görs till oegentliga leverantörer.  
Risk för felaktig hantering av leverantörsfakturor. 
Risk för brister i användandet av tilldelade 
skattemedel. 

6 Nej Tidigare uppföljningar visar på god 
rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

 

Risk för ökade kostnader på grund av att fakturor inte 
betalas i tid 
Beskrivning 
När fakturor inte betalas i tid ökar kostnaderna för 
exempelvis dröjsmålsräntor och påminnelseavgifter. I 
långtgående fall hamnar fakturorna hos 
inkassobolagen med risk för ökade inkassokostnader. 

9 Ja Risken fanns med i riskanalys 2018 
utifrån vilket ett förbättringsarbete 
har genomförts. Detta gör att 
sannolikhetsbedömningen minskar 
men risken finns med i intern 
kontrollplan för att effekterna av 
arbetet ännu inte kan bedömas.  

 

Representation-
utbildning 

Risk att befintliga resurser inte används 
ändamålsenligt 
Beskrivning 
Risk att representationsreglerna för Borås Stad och 
Skatteverkets regler ej följs. Vilket leder till att 
resurserna inte används ändamålsenligt. 
Representation ska ske med omdöme och tanke på 
kommunens bästa. Anställda och förtroendevalda i 
kommunkoncernen verkar på kommunmedlemmarnas 
uppdrag och ska vara sakliga och opartiska i sin 
tjänsteutövning. Vi handlar alltid på ett sätt som vi kan 
försvara både inför allmänheten och inom vår egen 
organisation. 

6 Nej Arbetet följs upp med kontinuitet 
och förbättringar identifieras och 
arbetas med på verksamhetsnivå. 
Risken hålls under uppsikt inför 
kommande år. 
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Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

     

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

9 Ja   

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

9 Ja   

Kontanthantering Risk för felaktig hantering av kontanta medel 
Beskrivning 
Risk att riktlinjerna kopplat till hantering av kontanta 
medel inte följs. En osäkerhet i hanteringen av 
kontanta medel kan leda till svinn. 

6 Nej Tidigare uppföljningar visar på goda 
rutiner och arbetet följs upp med 
kontinuitet på verksamhetsnivå. 
Risken hålls under uppsikt inför 
kommande år. 

 

Inventarier Risk för brist i kontrollen av inventarier 
Beskrivning 
Risk för stöldmärkning av inventarier inte är tillräcklig. 
Risk för brister i kontrollen av befintliga inventarier. 

6 Nej   

Inbetalningar Risk för ökad administration kring hantering av 
alternativa betalningsmedel 
Beskrivning 
Risk för ökad administration kring hanteringen av 
exempelvis swishbetalningar. Det finns en risk att den 
administrativa hanteringen kostar mer än de intäkter 
som genereras. 

9 Ja   

6 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Föreningsenheten 
- Verksamhetskontroll
er 

Borås Stads bidragsbestämmelser 
Beskrivning 
Risk för att Borås Stads bidragsbestämmelser inte 
överensstämmer med behovet i föreningslivet 

6 Nej   
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Mötesplatser och 
Fritidsgårdar 
- Verksamhetskontroll
er 

Risk för otrygghet på mötesplatser och fritidsgårdar 
Beskrivning 
Risk för att mötesplatser och fritidsgårdarna inte 
upplevs vara trygga/välkomnande för alla grupper 
oberoende av kön, funktionsnedsättningar etc. 
Risk för att det inte finns en gemensam värdegrund 
och ett gemensamt förhållningssätt på alla 
mötesplatser och fritidsgårdar. 

6 Nej   

Säkerhet och trygghet Risk för otrygghet på våra mötesplatser/vid 
arrangemang 
Beskrivning 
Risk för att hot och våld uppstår mot personal eller 
besökare på våra mötesplatser eller vid arrangemang. 
Målsättningen är att alla våra mötesplatser och 
arrangemang ska vara trygga och välkomnande för 
personal och besökare. Öppna mötesplatser med 
generösa öppettider och arrangemang öppna för 
allmänheten innebär en sårbarhet. Risken finns för 
alla verksamheter men några mötesplatser är mer 
sårbara på grund av exempelvis oroligheter i 
bostadsområden. 

9 Ja Risken fanns med i riskanalys 2018 
och ett arbete är påbörjat i 
verksamheten, detta gör att 
sannolikhetsbedömningen kan 
sänkas. Risken finns med i intern 
kontrollplan för att effekterna av 
arbetet ännu inte kan bedömas.  

 

Risk att politiker utsätts för våld och hot om våld 
Beskrivning 
Det finns en risk att politiker utsätts för våld och hot 
om våld på grund av obekväma beslut. 

8 Nej   

Risk att politiker/tjänstemän utnyttjar sin position 
Beskrivning 
Det finns en risk att politiker/tjänstemän utnyttjar sin 
position genom att använda maktspråk eller 
härskarteknik 

4 Nej   

Mål och uppdrag Risk att inte uppnå intentionerna om jämn fördelning 
av resurser till fritid ur ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv. 
Beskrivning 
Det finns en risk att kultur- och fritidsaktiviteter för 
barn och unga inte lever upp till intentionerna i 
berörda styrdokument samt Borås Stads 
bidragsbestämmelser ur ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv. 

9 Ja Risken fanns med i riskanalys 2018. 
Arbetet pågår inom verksamheten 
men det är för tidigt för att kunna se 
förändringar eller bedöma effekter 
varför risken kvarstår inför 2019.  
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Säkerhet och 
låssystem 

Risk för bristande säkerhet i låssystem på 
anläggningar 
Beskrivning 
Idag finns inget enhetligt låssystem för våra 
anläggningar. Olika anläggningar har olika låssystem, 
lösningar och rutiner för hantering av nycklar. Brister i 
rutinerna kan orsaka exempelvis nycklar på drift och 
därmed en bristande säkerhet. 

9 Ja Risken fanns med i riskanalys 2018. 
Initiativ har tagits för att se över 
låssystemen men det är för tidigt för 
att se förändringar eller bedöma 
effekter varför risken kvarstår 2019.  

 

7 Riskmatris 

K
o

n
s
e

k
v
e
n

s
 

4 

4 

 

8 

 

12 

 

16 

 

3 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

2 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

1 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

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

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

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

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

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

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

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

 

25 21 20 13 

15 

14 12 7 

6 3 1 

24 23 22 

19 18 17 

16 11 9 

5 4 2 

10 8 
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  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 25 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

Leverantörsfaktur
or 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare uppföljningar visar på god 
rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

2 Risk för ökade kostnader på grund av 
att fakturor inte betalas i tid 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Risken fanns med i riskanalys 2018 
utifrån vilket ett förbättringsarbete 
har genomförts. Detta gör att 
sannolikhetsbedömingen minskar 
men risken finns med i intern 
kontrollplan för att effekterna av 
arbetet ännu inte kan bedömas.  

Representation-
utbildning 

3 Risk att befintliga resurser inte används 
ändamålsenligt 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Arbetet följs upp med kontinuitet 
och förbättringar identifieras och 
arbetas med på verksamhetsnivå. 
Risken hålls under uppsikt inför 
kommande år. 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

        

Upphandling 4 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

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

Kontanthantering 6 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare uppföljningar visar på goda 
rutiner och arbetet följs upp med 
kontinuitet på verksamhetsnivå. 
Risken hålls under uppsikt inför 
kommande år. 

Personal- och 
lönekontroller 

7 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

13 12 
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

8 Sårbarhet i verksamheten 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Ett pågående och prioriterat 
förbättringsarbete sker på 
verksamhetsnivå genom bland 
annat arbetet med 
kompetensförsörjningsplan, 
samverkan med 
bemanningsenheten och 
badutveckling. 

Delegation 9 Risk att delegationsordningen ej följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Anläggningsenhet
en 
- Verksamhetskon
troller 

        

Inventarier 10 Risk för brist i kontrollen av inventarier 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Mål och uppdrag 11 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

12 Risk för jäv vid beslutsfattande 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

13 Risk för bristande rutiner vid större 
offentliga och publika evenemang 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Föreningsenheten 
- Verksamhetskon
troller 

14 Borås Stads bidragsbestämmelser 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Mötesplatser och 
Fritidsgårdar 
- Verksamhetskon
troller 

15 Risk för otrygghet på mötesplatser och 
fritidsgårdar 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Inbetalningar 16 Risk för ökad administration kring 
hantering av alternativa 
betalningsmedel 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

Arbetsmiljö 17 Risk att verksamheten påverkas 
negativt på grund av ej ändamålsenliga 
lokaler 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Risken fanns med i riskanalys 2018. 
Situationen har uppmärksammats 
och några åtgärder är påbörjade i 
samverkan med 
Lokalförsörjningsförvaltningen vilket 
gör att sannolikhetsbedömningen 
kan sänkas. Risken finns med i 
intern kontrollplan för att effekterna 
av påbörjade åtgärder ännu inte kan 
bedömas. 

Mötesplatser och 
öppen 
ungdomsverksam
het 

18 Risk för negativ påverkan på 
verksamhet på grund av neddragningar 
i personalresurser 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Säkerhet och 
trygghet 

19 Risk för otrygghet på våra 
mötesplatser/vid arrangemang 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Risken fanns med i riskanalys 2018 
och ett arbete är påbörjat i 
verksamheten, detta gör att 
sannolikhetsbedömningen kan 
sänkas. Risken finns med i intern 
kontrollplan för att effekterna av 
arbetet ännu inte kan bedömas.  

20 Risk att politiker utsätts för våld och hot 
om våld 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

21 Risk att politiker/tjänstemän utnyttjar sin 
position 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  

Mål och uppdrag 22 Risk att inte uppnå intentionerna om 
jämn fördelning av resurser till fritid ur 
ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Risken fanns med i riskanalys 2018. 
Arbetet pågår inom verksamheten 
men det är för tidigt för att kunna se 
förändringar eller bedöma effekter 
varför risken kvarstår inför 2019.  

Säkerhet och 
låssystem 

23 Risk för bristande säkerhet i låssystem 
på anläggningar 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Risken fanns med i riskanalys 2018. 
Initiativ har tagits för att se över 
låssystemen men det är för tidigt för 
att se förändringar eller bedöma 
effekter varför risken kvarstår 2019.  
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild 

Konsekvens 
2019 

Sannolikhet 
2019 

 Riskbed
ömning 
2019 

Till plan 
2019 

Kommentar 

Hantering av 
personuppgifter 

24 Risk att personuppgifter eller annan 
information röjs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Risken fanns med i riskanalys 2018 
och ett arbete är påbörjat. Det är för 
tidigt för att kunna se effekter 
arbetet varför risken kvarstår 2019.  

Ärendehantering 25 Risk för svårigheter att fatta beslut 4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  
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Fritids- och folkhälsonämndens Plan för 

jämställdhetsintegrering 2018-2020 samt 

sammanställning  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna Plan för 

jämställdhetsintegrering 2018-2020 och översända sammanställningen av 

inkomna planer från bolag och nämnder till Kommunstyrelsen. Samtidigt 

föreslår nämnden att Kommunstyrelsen bör analysera resultatet.        

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 

Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 

upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag. 

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. 

Fritids- och folkhälsonämnden har ansvar att årligen utvärdera och 

sammanställa alla nämnders/bolags arbete med jämställdhetsintegrering. 

Sammanställningen av inkomna planer från bolag och nämnder bifogas. 

Sammanställningen kommer att kompletteras med planer från 

Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden efter deras 

nämndsammanträden i september.  

Fritids- och folkhälsonämnden uppmärksammar att innehåll och förståelse för 

programmet har en varierande kvalitet och föreslår därför Kommunstyrelsen att 

göra en analys över inkomna planer.  

Fritids och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering gäller 

2018-2020 och ska utvärderas årligen.  Nämndens mål att uppnå inom 

områdena under planperioden 2018-2020: 

 Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 Ta fram metoder och förslag på åtgärder för att stärka och utveckla 

jämställdhetsarbetet i föreningslivet 

 Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och 

muntlig presentation av tabeller och diagram. 
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 Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till 

åtgärder. 

 Undersöka möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex och prova 

detta i någon form. 

 Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60 % bland deltagarna 

i den öppna ungdomsverksamheten. 

 Alla som arbetar i den öppna ungdomsverksamheten ska ha en 

grundutbildning i våldsprevention med genusförändrande ansats. 

 Handledning av enheter inom verksamheten i våldsförebyggande 

arbete. 

 Handledning av enheter inom verksamheten i våldsförebyggande 

arbete.          

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 

Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 

upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag. 

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, 

höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan 

kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Arbetet 

sker inom tre målområden; 

 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

 Makt och hälsa 

 Makt och mäns våld mot kvinnor 

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. 

Planen ska utgå ifrån de tre målområdena och upprättas för en treårsperiod. 

Fritids och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering gäller 

2018-2020 och ska utvärderas årligen. Fritids- och folkhälsonämnden har 

ansvar att årligen utvärdera och sammanställa alla nämnders/bolags arbete med 

jämställdhetsintegrering. Sammanställningen av inkomna planer från bolag och 

nämnder bifogas. Sammanställningen kommer att kompletteras med planer från 

Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden efter deras 

nämndsammanträden i september. 

Fritids- och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering 

innehåller:  

 Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden 

utifrån en jämställdhetsintegrerad budget (gender budget) 

 Redovisning av ett antal mål som nämnden ska uppnå under 

planperiodenFritids- och folkhälsonämndens mål att uppnå inom 

områdena under planperioden 2018-2020. 
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 Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 Ta fram metoder och förslag på åtgärder för att stärka och utveckla 

jämställdhetsarbetet i föreningslivet 

 Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och 

muntlig presentation av tabeller och diagram. 

 Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till 

åtgärder. 

 Undersöka möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex och prova 

detta i någon form. 

 Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60 % bland deltagarna 

i den öppna ungdomsverksamheten. 

 Alla som arbetar inom den öppna ungdomsverksamheten ska ha en 

grundutbildning i våldsprevention med genusförändrande ansats. 

 Handledning av enheter inom verksamheten i våldsförebyggande 

arbete. 

 

Beslutsunderlag 

1. Fritids- och folkhälsonämndens plan för jämställdhetsintegrering 2018-2020 

2. Sammanställning av inkomna planer                                    

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 



  
 
  

 

 

Fritids- och folkhälsonämndens plan för 

jämställdhetsintegrering 2018-2020 
 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad och gett 

Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa upp och revidera arbetet. Programmet 

gäller för samtliga nämnder och bolag . Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att 

förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt 

mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Arbetet sker inom 

tre målområden; 

 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

 Makt och hälsa 

 Makt och mäns våld mot kvinnor 

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för jämställdhetsintegrering som riktar sig 

till medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå ifrån de tre målområdena och upprättas för 

en treårsperiod. Fritids och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering gäller 

2018-2020 och ska utvärderas årligen. Fritids- och folkhälsonämnden har ansvar att årligen 

utvärdera och sammanställa alla nämnders/bolags arbete med jämställdhetsintegrering. 

Fritids- och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering innehåller:  

 Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en 

jämställdhetsintegrerad budget (gender budget) 

 Redovisning av tre mål som nämnden ska uppnå under planperioden 

 

Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden 

utifrån en jämställdhetsintegrerad budget (gender budget) 

Enligt Europarådets definition innebär jämställdhetsintegrering  ” (om)organisation, förbättring, 

utveckling och utvärdering av beslutsprocesser så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt 

beslutsfattande, på alla nivåer, och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i 

beslutsfattandet.”  

Fritids- och folkhälsonämndens arbete med jämställdhet grundar sig i de nationella 

jämställdhetspolitiska målen, vilka även Borås Stads program för jämställdhetsintegrering grundar 

sig på. Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv ser sig Fritids- och folkhälsonämnden som 

en viktig aktör för att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. All verksamhet ska 

bedrivas med folkhälsan som grund vilket även lyfter in jämställdhetsfrågorna i ett bredare 

perspektiv tillsammans andra frågor som syftar till att säkerställa medborgarnas mänskliga 

rättigheter. 



  
 
  

 

 
Fritids- och folkhälsonämndens lokala handlingsplan för jämställdhetsintegrering syftar till att 

ytterligare stärka nämndens redan pågående arbete med bland annat jämställdhet. 

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga 

arbetet i en verksamhet. Med grund i de tre målområden som Borås Stads program för 

jämställdhetsintegrering lyfter har Fritids- och folkhälsonämnden valt tre områden att fokusera 

kring under de kommande åren. 

 

Föreningslivet 

Föreningslivet bygger på ideellt engagemang, frihet och oberoende. Fritids- och 

folkhälsonämndens roll är att stödja och stärka föreningslivet genom exempelvis bidragsgivning 

och kompetensutveckling. Borås har ett starkt föreningsliv och föreningar är i allmänhet bärare 

av demokratiska värderingar. Om föreningslivet är mer jämställt bidrar det således till att de 

demokratiska besluten har belysts ur fler synvinklar och borde således vara mer underbyggda.  

Borås Stads föreningsbidrag är jämställda så till vida att bidragets storlek är detsamma oavsett 
könstillhörighet. Men det faktum att pojkar i allmänhet håller på längre upp i åldrarna gör att den 
totala summan av bidrag tillfaller pojkar i högre grad än flickor. Samma förhållande gäller för 
utnyttjande av kommunala idrottsanläggningar och idrottshallar. Exempel; Betänk att fotbollen 
ensamt är större än de nästkommande tio största idrotterna sammanräknat, och fördelningen av 
deltagare inom fotbollen är 76 % pojkar och 24 % flickor, då sätts våra investeringar i exempelvis 
konstgräsplaner i ett helt annat perspektiv. Motsvarande satsningar på traditionellt 
flickdominerade idrotter har troligtvis inte förekommit. Dock ska man komma ihåg att fotboll är 
den största idrotten för flickor.  
 
Föreningslivet i Borås ser olika ut. Generellt är det flest män i styrelsen. Ordföranden är 
mestadels en man och sekreteraren en kvinna, det finns dock stora variationer inom olika 
kategorier av föreningar. Mycket av detta styrs av traditioner och för att bryta detta mönster krävs 
det bland annat information om fördelarna med ett jämställt föreningsliv.  
 
Dessa exempel visar på delar i föreningslivet och idrotten som kan vara intressanta att belysa ur 

ett jämställdhetsperspektiv. Målsättningarna inom detta område inom planperioden är :  

 Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 Ta fram metoder och förslag på åtgärder för att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i 

föreningslivet 

 

Statistik 

Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för att ta fram Borås Stads Välfärdsbokslut. Det är ett 

övergripande dokument som gäller för hela staden. Välfärdsbokslutet beskriver utvecklingen 

inom de områden som påverkar hälsan och redovisar utvecklingen inom de 11 nationella 

målområdena för folkhälsa. Hälsan i befolkningen blir allt bättre men samtidigt ökar skillnaderna 



  
 
  

 

 
mellan olika grupper i samhället. Det finns skillnader mellan olika geografiska områden, mellan 

åldersgrupper och mellan könen. En god hälsa för alla skapar bättre förutsättningar för social 

hållbarhet och gynnar samhällsekonomin. 

Varje år samlas statistik över boråsarnas hälsa in. Sedan flera år tillbaka är könsuppdelad statistik 

ett utav villkoren. Detta kan ibland vara svårt att uppfylla då den del av statistiken hämtas in från 

externa databaser, där staden inte alltid har tillgång till könsuppdelad statistik.  

I välfärdsbokslutet presenteras statistiken i form av tabeller och diagram. Förändringar i hälsa 

sker oftast långsamt. Förändringar på kort sikt kan vara tillfälliga och bero på att underlaget på 

kommunnivå är relativt litet.  Det gäller särskilt om man bryter ner siffror på kön och/eller 

område. I dessa fall redovisas flera års data i välfärdsbokslutet, för att på så sätt undvika att 

tillförlitligheten minskar. 

Syftet med välfärdsbokslutet är att det ska användas som ett underlag vid prioriteringar när det 

gäller åtgärder och i budgetarbetet för samtliga nämnder och bolag. Målsättningarna inom detta 

område inom planperioden är:  

 Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och muntlig presentation av 

tabeller och diagram. 

 Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till åtgärder. 

 Undersöka möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex och prova detta i någon 

form. 

 

Våldförebyggande arbete, Öppen ungdomsverksamhet 

Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är 

tillgänglig för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av 

hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett 

främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på 

individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. Huvudmålgrupp är ungdomar i 10-18 

årsåldern. 

Den öppna ungdomsverksamheten betonar ungas delaktighet i såväl genomförande som 

planering av verksamheten. Utifrån universell prevention fokuserar verksamheten på att främja 

ungdomars personliga och sociala utveckling.  

För närvarande finns det 13 kommunalt drivna öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar. 

Borås Stad ingår i ett nationellt nätverk för öppen ungdomsverksamhet, KEKS (Kvalitet och 

kompetens i samverkan), där verksamheten betecknas utifrån kriterierna: Frivillig, Öppen, 

Processtyrd och Trygg. Nätverket bistår med uppföljning av kvalitet och kompetens.  

Verksamheten har en jämn könsfördelning bland personal men könsfördelningen bland deltagare 

i verksamheten ligger på ca 30 % tjejer och 70 % killar. Systematiskt och medvetet arbete 

tillsammans med rätt förutsättningar ger utdelning och visar sig genom att ett par enheter sticker 



  
 
  

 

 
ut med jämnare könsfördelning. Förutsättningar för en jämställd öppen ungdomsverksamhet är 

trygghet, ungas delaktighet och planerad verksamhet.  

I verksamheten satsas det på våldsförebyggande arbete med genusförändrande ansats genom 

utbildning, handledning och metodutveckling för att skapa trygga mötesplatser för unga som är 

fria från kränkningar och bygger på ett rättighetsbaserat arbetssätt. Målsättningarna inom detta 

område inom planperioden är: 

 Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60 % bland deltagare. 

 Alla som arbetar inom den öppna ungdomsverksamheten ska ha en 

grundutbildning i våldsprevention med genusförändrande ansats. 

 Handledning av enheter inom verksamheten i våldsförebyggande arbete. 

Mål att uppnå under planperioden 

Fritids- och folkhälsonämndens mål att uppnå inom områdena under planperioden 2018-2020. 

 Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 Ta fram metoder och förslag på åtgärder för att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i 

föreningslivet 

 Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och muntlig presentation av 

tabeller och diagram. 

 Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till åtgärder. 

 Undersöka möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex och prova detta i någon 

form. 

 Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60 % bland deltagare. 

 Alla som arbetar i den öppna ungdomsverksamheten ska ha en grundutbildning i 

våldsprevention med genusförändrande ansats. 

 Handledning av enheter inom verksamheten i våldsförebyggande arbete. 

 

 

Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder 

Resultaten av de åtgärder som vidtas redovisas årligen med start 2019. 



  
 

 
 

 

Datum 
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Sammanställning av inkomna planer för 

jämställdhetsintegrering 2018-2020 
 

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad och gett 

Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa upp och revidera arbetet. Programmet 

gäller för samtliga nämnder och bolag . Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att 

förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt 

mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Arbetet sker inom 

tre målområden; 

 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

 Makt och hälsa 

 Makt och mäns våld mot kvinnor 

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för jämställdhetsintegrering som riktar sig 

till medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå ifrån de tre målområdena och upprättas för 

en treårsperiod. Fritids- och folkhälsonämnden har förutom att ta fram en egen lokal plan ansvar 

att årligen utvärdera och sammanställa alla nämnders/bolags arbete med jämställdhetsintegrering. 

 Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en 

jämställdhetsintegrerad budget (gender budget) 

 Redovisning av tre mål som nämnden ska uppnå under planperioden 

Nämnder och bolag har efter beslut i Fritids- och folkhälsonämnden 20180404 §50 skickat in 

lokala planer för jämställdhetsintegrerings till Fritids- och folkhälsonämnden för 

sammanställning. 

 

Nämnd/bolag Inkommen 
plan 

Kommentar 

Arbetslivsnämnden X Redovisar målsättningar som bland 
annat handlar om att stärka personals 
kompetens i mötet med brukare och 
ta fram en rutin för arbetet med 
hedersrelaterat våld.  

Fritids- och folkhälsonämnden X Redovisar målsättningar inom tre 
verksamhetsområden (föreningsliv, 
sammanställning av statistik och 
våldsförebyggande arbete) 

Förskolenämnden X Redovisar för målsättningar som bland 
annat handlar om flickors/pojkars rätt 
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till kroppslig integritet och öka 
andelen män i förskolan. 

Grundskolenämnden X Redovisar målsättningar och planerade 
åtgärder som nämnden vill följa upp 
årligen via resultatanalys av rapport 
”undervisning och resultat, 
värdegrundsrapport, 
skolklimatundersökning, skolenkät för 
elever i åk8 samt anmälningar om 
kränkande behandling till huvudman. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

X Redovisar för målsättningar som bland 
annat handlar om att följa upp 
statistik, ta fram en plan för  att 
förebygga psykisk ohälsa och se över 
en handbok kopplat till hedersrelaterat 
våld 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

X Redovisar för målsättningar med 
utgångspunkt i likvärdigt bemötande, 
likvärdig service och likvärdig 
myndighetsutövning oavsett kön. 
Nämnden redovisar även för konkreta 
åtgärder som planeras för att uppfylla 
målen.  

Kulturnämnden X Redovisar för målsättningar inom tre 
områden (anställningar, elevunderlag 
på Kulturskolan, information och 
kunskap om våldsförebyggande 
arbete) 

Lokalförsörjningsnämnden  Lokalförsörjningsnämnden ställer sig 
positiv till Borås Stads program för 
jämställdhetsintegrering men ser det 
inte möjligt att fram en nämndspecifik 
plan med hänvisning till nämndens att 
verksamhet vänder sig internt till 
andra nämnder/bolag inom Borås 
Stad. 

Miljö- och konsumentnämnden  Lämnar in plan efter nämndbeslut 
21/8 

Servicenämnden  Servicenämnden har inga synpunkter 
på Borås Stads program för 
jämställdhetsintegrering men ser det 
inte möjligt att fram en nämndspecifik 
plan med hänvisning till nämndens att 
verksamhet vänder sig internt till 
andra nämnder/bolag inom Borås 
Stad. 
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Samhällsbyggnadsnämnden  Lämnar in plan efter nämndbeslut 
23/8 

Sociala omsorgsnämnden X Redovisar målsättningar som syftar till 
att stärka både målgruppens och 
personals kompetens i området samt 
granskning av myndighetsutövning ur 
ett genusperspektiv.  

Tekniska nämnden  Redovisar målsättningar avseende 
könsfördelningen bland personalen, 
lekplatsers och allmän platsmarks 
utformning samt 
kompetensutvecklingsinsatser för att 
tidigt identifiera tecken på våld. 

Vård- och äldrenämnden X Redovisar målsättningar som bland 
annat handlar om att stärka personals 
kompetens och vara delaktiga i att ta 
fram en rutin för arbetet med 
hedersrelaterat våld. 

Kommunstyrelsen X Redovisar för arbete inom tre 
områden (Jämnställdhetsintegrerad 
budget, jämställdhetscertifiering, 
normer och normkritiskt tänkande) 

Överförmyndarnämnden X Redovisar målsättningar som syftar till 
att stärka personals kompetens i 
området samt granskning av 
myndighetsutövning ur ett 
genusperspektiv. 

AB Bostäder i Borås  AB Bostäder i Borås ställer sig positivt 
till program för 
jämställdhetsintegrering. Bolaget avser 
under året ta fram en plan i enlighet 
med programmets intentioner.  

Borås TME   

Borås Djurpark AB X? (ej enligt 
programmets 
intentioner) 

Borås djurpark AB redovisar en plan 
som är framtagen 2003 och följs upp 
och uppdateras årligen. I planen 
redogörs för ett antal målsättningar 
för bolaget. 

Borås Energi och Miljö AB  Borås Energi och Miljö AB avser att ta 
fram en plan för 
jämställdhetsintegrering i samband 
med budget 2019. Bolagets olika 
verksamhetsområden kommer att 
kartlägga förbättringsområden inom 
respektive målområde samt ta fram de 
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mål som ska uppnås inom 
planperioden. 

Borås Elnät  Borås Elnät ställer sig positivt till 
Borås Stads program för 
jämställdhetsintegrering men avser 
inte ta fram en plan för 
jämställdhetsintegrering. Bolaget 
uppger att de redan har en 
jämställdhets- och mångfaldsplan samt 
årligen genomför en lönekartläggning 
som ska visa på oskäliga löneskillnader 
mellan män och kvinnor.   

Borås Parkerings AB   

Industribyggnader i Borås AB  Ställer sig positiv till förslaget att varje 
nämnd och bolag ska ta fram en plan 
för jämställdhetsintegrering. Det 
framgår inte om/när bolaget ska ta 
fram en plan. 

Fristadbostäder AB   

Viskaforshem AB   

AB Toarpshus   

AB Sandhultsbostäder   
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Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av 

Överenskommelsen i Borås gentemot Kommunstyrelsen och ger nämnder och 

bolag i uppdrag att redovisa sitt arbete med De idéburna organisationerna. 

Varför uppföljning 

I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De 

idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick 

samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot 

Kommunstyrelsen. Enligt Överenskommelsen skall arbetet beskrivas i 

handlings- och uppdragsplaner.  

För att vi skall kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och 

förutsättningarna för samverkan behöver vi svar på några frågor kring vad som 

har gjorts och hur nämnder och bolag tänker framåt inom området.  

Svaret på frågorna kommer vi att redogöra för i en uppföljning till 

Kommunstyrelsen och på det årliga stormötet för Överenskommelsen i 

november samt lyftas in i en gemensam plan som antas av det gemensamma 

samrådet.       

Överenskommelsen i Borås 

Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas 

organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag 

med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Arbetet drivs 

av ett gemensamt samråd med representanter från Borås Stad, Trossamfunden, 

Föreningsrådet, Studieförbunden i Borås och Social ekonomi Sjuhärad.  

Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla 

välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social 

sammanhållning. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet och möjlighet att 

påverka.  

Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring 

gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för 

Överenskommelsen i Borås. 

Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och 

oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet, 
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som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att 

förhålla oss till varandra när vi vill samverka.  

Frågor att besvara 

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna?  

(Till exempel: Dialoger med enskilda eller flera föreningar kring något område? 

Tecknat någon IOP (Idéburet offentligt partnerskap) eller andra samverkansavtal med 

De idéburna organisationerna? Deltagit i intresseråd och nätverk med idéburna 

verksamheter? Utbildningsinsatser tillsammans med De idéburna? Arrangerat eller 

genomfört någon aktivitet eller verksamhet tillsammans? Deltagit i nätverket mellan 

förvaltningarna kring Överenskommelsen? Annat?) 

 

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)? 

 

Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna? 

 

Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt 

sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de 

närmaste åren? (Utgå från utmaningar i er egen verksamhet) 

 

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för 

er att samverka? 

 

Andra synpunkter? 

Redovisning 

Vi önskar få in svar på nedanstående frågor senast fredag den 16 november för 

att redovisa på det stora samrådsmötet med De idéburna organisationerna 

(28/11) samt till Kommunstyrelsen så snabbt som möjligt därefter. 

Bilagor 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overensko

mmelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html 

 

Ida Legnemark   Tommy Jingfors 

Ordförande    Förvaltningschef 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html
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Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. Kommunstyrelsen 

16. Överförmyndarnämnden 

17. AB Bostäder i Borås  

18. Borås TME 

19. Borås Djurpark 

20. Borås Energi och Miljö AB 

21. Borås Elnät 

22. Borås Parkerings AB 

23. Industribyggnader i Borås AB 

24. Fristadbostäder AB 

25. Viskaforshem AB 
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26. AB Toarpshus 

27. AB Sandhultsbostäder 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2018-11-16. Remissvaren skickas i elektronisk form till ff.diarium@boras.se 

gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 

remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2018-00148 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Malin Andersson 
Handläggare 
033 357361

mailto:ff.diarium@boras.se
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Utredning om förutsättningarna för att starta en 

fritidsgård på Norrmalm 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förundersökningen som 

Stadsdelsförvaltning Norr gjort och översänder den till Kommunfullmäktige.              

Ärendet i sin helhet 

Under kommundelstiden beslutades det att det skulle finnas en fritidsgård i 

varje kommundel. Kommundel Centrum valde då att skriva avtal med Svenska 

kyrkan och Kulturföreningen Tåget om att bedriva fritidsgårdsverksamhet med 

bidrag från Borås Stad. 2011 övertogs dessa avtal av Stadsdelsförvaltning Norr. 

Efter ett politiskt initiativ gjordes 2012 en förundersökning när det gällde 

möjligheten att öppna en fritidsgård i centrum i kommunal regi. Av oklar 

anledning har denna utredning inte redovisats till Kommunfullmäktige.  

Den lämpligaste platsen att förlägga en sådan gård bedömdes vara 

Engelbrektskolan. Driftkostnaden för en fritidsgård som var öppen 5 

kvällar/vecka bedömdes vara 1900tkr, vilket var 800tkr mer än det bidrag som 

Svenska kyrkan och Tåget erhöll. Dessutom skulle etableringskostnader i form 

av viss ombyggnation, inventarier och utrustning tillkomma.  

2018 lämnar Borås Stad via Fritids och folkhälsonämnden bidrag till Svenska 

kyrkan och Tåget på 1244tkr för att bedriva öppen ungdomsverksamhet. Tåget 

har dessutom ett verksamhetsstöd på 1066tkr och ett hyresbidrag på 1234tkr. 

Tåget har öppet 5 kvällar/vecka och Gustav Adolfs ungdomsgård (svenska 

kyrkan) 4 kvällar/vecka. 

Det pågår en översyn av all fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och 

Folkhälsonämndens ansvar, även de föreningsdrivna verksamheterna, där 

behov och innehåll analyseras och bedöms ur ett helhetsperspektiv för staden. 

Här ingår även de centrala delarna av Borås.           

Beslutsunderlag 

1. Kommundelsnämnden Centrum beslut 2009-01-19 § 10 Initiativärende – 

Fritidsgård 
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Ida Legnemark 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)
Sammanträdesdag
2009-01-19

§ 10 Dnr 2009/CM0010 827
Initiativärende – Fritidsgård

Den socialdemokratiska gruppen lägger ett initiativärende på bordet till dagens
sammanträde.

”Kommundelsnämnd Centrum är den största kommundelen men har ingen egen
Fritidsgård ”.

Socialdemokraterna i Kommundelsnämnd Centrum vill skapa en Fritidsgård i
området Norrmalm Bergdalen. Vi vill tillsammans med ungdomar och personal
skapa en Fritidsgård med ett attraktivt utbud och som är öppen minst 5
dagar i veckan och alltid lördagar”.

Yrkande
”Uppdra åt lokalförsörjningsnämnden att ta fram lämplig lokal för en
fritidsgård i Centrum”.

Beslut

Kommundelsnämnden beslutar på förslag av ordföranden Mikael Romild (m) att
avslå initiativärendet.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Börje Larsson (s), Maria Oscarson (s), Bertil
Ekwall (s) och Yvonne Persson (s).

Vid protokollet

Emel Celik
protokollförare
Dan Persson
sekreterare
Justeras
Mikael Romild Yvonne Persson
Ordförande

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 januari 2009

Rätt utdraget betygar:

Emel Celik
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Bra kompis - Värdegrundsarbete på grundskolor riktat 

även till äldre elever 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån inbjudan 

från grundskoleförvaltningen medverka i planeringen för ett projekt som liknar 

Bra kompis-arbetet med ett antal elevrepresentanter från alla högstadieskolor 

och fritidsgårdar.         

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden delar Grundskolenämndens åsikt om att det är 

viktigt att värdegrundsarbete bedrivs i Borås Stads skolor och på andra arenor 

där barn och ungdomar nås. Under tidigare ”Bra kompis-projekt” har personal 

från fritidsgårdsverksamheten på olika sätt medverkat i arbetet med såväl 

genomförande av resorna till  Auschwitz-Birkenau som i värdegrundsarbetet 

före och efter. Ett arbete som är angeläget och som med fördel kan ingå som 

en del i uppdraget för ”skolfritid”. 

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till  grundskolenämndens 

upplägg att förstärka insatser som motverkar främlingsfientlighet och rasism på 

skolor samt att rikta ett större fokus på högstadieelever och att förstärka 

värdegrundsarbete på skolorna genom ett värdegrundsprojekt som liknar Bra 

Kompis-arbetet.    

Fritids- och folkhälsonämnden delar Grundskolenämndens syn på att det är 

viktigt att arbetet med Bra kompis-projekt sker i samverkan med skola, fritid 

och kultur, stadens ungdomsråd och föreningsliv och eventuellt andra aktörer.  

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån inbjudan 

från grundskoleförvaltningen medverka i planeringen för ett projekt som liknar 

Bra kompis-arbetet med ett antal elevrepresentanter från alla högstadieskolor 

och fritidsgårdar.                

Beslutsunderlag 

1. Grundskolenämndens skrivelse 2018-04-24                           
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Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden 

 

 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Johan Utter 
Handläggare 
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Bra kompis - Värdegrundsarbete på grundskolor riktat 

även till äldre elever 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Fritids- 

och folkhälsoförvaltningen planera för ett projekt som liknar Bra kompis-

arbetet.   

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden anser att det är viktigt att värdegrundsarbete bedrivs i 

Borås Stads skolor, där kan alla barn och ungdomar nås. Grundskolenämnden 

har under 2017 genomfört ett antal resor till Auschwitz som en del av 

värdegrundsarbetet vid de skolor som deltog. De resor som genomfördes 2017 

var en del av ett pilotprojekt i vilket samtliga elever i åk 9 vid två 

högstadieskolor fick möjligheten att åka på en studieresa till Auschwitz-

Birkenau. För att säkra en bättre spridning av upplevelserna och den kunskap 

eleverna får med sig ifrån resorna, krävs det att skolorna genomför 

utbildningsinsatser för alla högstadieelever. En slutsats av pilotprojektet är att 

det inte är ekonomiskt möjligt att låta samtliga elever i åk 9 i Borås Stads skolor 

genomföra liknande resa.  Resorna till Auschwitz-Birkenau är viktiga inslag i 

skolornas värdegrundsarbete, vilket medför att satsningen kommer fortsätta 

men förändras. Pilotprojektet involverade samtliga elever i åk 9 vid två 

högstadieskolor, enligt det nya förslaget till upplägg (som liknar ursprungliga 

”Bra kompis ”) vänder sig värdegrundsarbetet istället till samtliga Borås Stads 

högstadieskolor men att de skickar elevrepresentanter som sedan förmedlar sina 

upplevelser till övriga elever på sin skola.  

 

Grundskolenämnden vill förstärka insatser som motverkar främlingsfientlighet 

och rasism på skolor och rikta ett större fokus på högstadieelever. Nämnden vill 

förstärka värdegrundsarbete på skolorna genom ett värdegrundsprojekt som 

liknar Bra Kompis-arbetet.    

Det är viktigt att arbetet med Bra kompis-projekt sker i samverkan med skola, 

fritid och kultur, stadens ungdomsråd och föreningsliv och eventuellt andra 

aktörer. Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen planera för ett projekt som liknar Bra 
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kompis-arbetet med ett antal elevrepresentanter från alla högstadieskolor och 

fritidsgårdar. 

 

Grundskolenämnden har avsatt 1 miljon kronor i budget 2018 för detta arbete.  

                                

Samverkan 

Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden. 

 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Mikael Andersson 
Handläggare 
0766487839 
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Sammanställning av inkomna synpunkter från 

medborgardialogen på Trandaredsdagen 19 maj 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna sammanställningen samt 

översänder det till berörda nämnder inom Borås Stad för vidare åtgärder.    

Ärendet i sin helhet 

Medborgardialogen anordnades av Fritids- och folkhälsonämnden med temat 

”Kransmossens utveckling utifrån jämställdhet och tillgänglighet”. 

 

I nuläget pågår ett arbete i nära dialog med Mariedals IK, SISU och lokala 

aktörer från närområdet med utgångspunkt att utveckla området vid 

Kransmossen som både friluftsområde och social mötesplats. Underlaget från 

Medborgardialogen tas om hand inom detta arbete och dess kommande 

process samt kommer att presenteras för Områdesnätverk Trandared.    

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av inkomna synpunkter från Trandaredsdagen 19 maj 2018                             

Beslutet expedieras till 

1. Berörda nämnder inom Borås Stad 

 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sammanställning av inkomna synpunkter på 
medborgardialogen Trandaredsdagen 19 maj 2018 

Medborgardialogen anordnades av Fritids- och folkhälsonämnden med temat 
”Kransmossens utveckling utifrån jämställdhet och tillgänglighet”. 
 
Medverkande politiker: Ida Legnemark (V), Christer Lundberg (S),  
Linnea Johansson Kläth (MP) och Robert Skånberg (SD). 
 
Medverkande tjänstemän: Hans Andersson, Hans Frisk, Martina Lindberg,  
Johanna Jönsson, Tina Brodin och Simon Erlandsson. 
 
Antal besvarade frågor: 58st 

 
Sammanställning av svar 

Vad är tillgänglighet för dig? 

‐ Att kunna ta sig fram, att slippa vara ensam 
‐ Vara tillgängligt för min fru 
‐ Bra tillgänglighet för rullstol på Kransmossen 
‐ Närhet – vardagsservice 
‐ Bra bussförbindelser – viktigt socialt 
‐ Trots handikapp kan jag ta mig fram dit jag vill 
‐ Bra kommunikationer (delar av Trandared exempelvis Trandareds Ring 

saknar bra förbindelse), snöröjningen bör förbättras (fastighetsägarna bör ta 
sitt ansvar) 

‐ Bra 
‐ Mycket bra 
‐ Öppet dygnet runt 
‐ Mellomgårdsgatan dåligt med bussar. Cykelväg dålig. 
‐ Kunna ha all möjligheter att delta i samhällslivet, ekonomin ska inte avgöra. 
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Hur tycker du att området kan bli mer tillgängligt? 

‐ Att gå/rulla gemensamt på Kransmossen, jag vågar inte ge mig ut ensam. 
‐ Bättre bussförbindelser 
‐ Ja exempelvis aktiviteter för de riktigt små (gratis ska det vara) 
‐ Bättre bussförbindelser till exempelvis Mellomgårdsgatan 49 
‐ Bussförbindelserna bör förbättras exempelvis Brotorp 
‐ Bättre bussförbindelser 
‐ Bussförbindelser 
‐ Bra som det är 
‐ Buss ända fram 
‐ Bättre kollektivtrafik 
‐ Buss ända ner. Hårt underlag. 
‐ Bättre bussförbindelser 

 

Vad är jämställdhet för dig? 

‐ Man kvinna ska komplettera varandra (stötta varandra) 
‐ Lika förutsättningar för män/kvinnor 
‐ Hänsyn och respekt för varandra. Alla ska kunna ta del av aktiviteter i 

området. 
‐ Lika för kvinnor och män likvärdighet 
‐ Lika rättigheter för alla kön 
‐ Likabehandling 
‐ Lika för alla oavsett kön 
‐ Att det finns något för alla. 
‐ Att ha samma förutsättningar. Respektera varandra aktiviteter 

 

Hur skulle området vara för att kunna kännas jämställt? 

‐ Ok som nu 
‐ Bygg fler hyresrätter (billiga). Blandad bebyggelse 
‐ Vi har kommit långt 
‐ Mer hyresbostäder 
‐ Aktiviteter för olika åldrar killar och tjejer 
‐ Fotboll, mycket aktiviteter för killar. Fritidsaktiviteter 

 

Hur tycker du att området kan utvecklas ytterligare? 

‐ Det är bra på Trandared. Svärdfästet är bra för seniorer. 
‐ Plaskdamm för de små. 
‐ Det ska vara ordning och reda 
‐ Boulehall 
‐ Svenljungaparken – bord och bänkar saknas (fanns tidigare nu är de 

försvunna). Bra område. Fler aktivitetsdagar. Parkeringsplatser vid Pilens 
livs. 

‐ Mer aktiviteter för yngre och ungdomar. Informera via sociala medier. 



Borås Stad 
Datum 

2018-06-29 
  

  
Sida 

3(3) 
 

 

‐ Plantera blommor 
‐ Mer musik, teater. Fler aktivitetsdagar där människor träffar varandra 
‐ Symfoniorkester. Aktiviteter 
‐ Körsång=friskvård speciellt för äldre.  
‐ Vill ha en sjö/vatten/badplats 
‐ Lite rädd för rullskidåkarna, vill inte att folk ska komma till skada 
‐ Det är bra redan 
‐ Vi önskar en större läktare vid A-planen på Kransmossen. Den är ofta full 

vid matcher. 
‐ Lekplats för hunden typ agilitybana 
‐ Toaletter vid grillplatsen 
‐ Nöjd med området, åker gärna hit från andra sidan av stan. 
‐ Möjligheten att integrera med andra för att lära sig språket 
‐ Utökning av lekplatser för små barn. 
‐ Öppettider i friluftsgården på helger/röda dagar finns önskemål om att de 

ska vara generösare med tillgång till toaletter. 
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Ansökan om anläggningslån för anläggande av 

konstgräsplan; Gånghesters Sportklubb 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ge 

Gånghesters Sportklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 

max 884 tkr för anläggande av konstgräsplan på Engvallen.  

 

Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan infrias. 

Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet 

senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.        

Ärendet i sin helhet 

Gånghesters SK har en stor ungdomsverksamhet som i många fall bedrivs ihop 

med Målsryds IF. Fritids- och folkhälsonämnden bedömer det som viktigt att 

föreningar i allmänhet underhåller sina anläggningar för att upprätthålla intresse 

samt locka nya ungdomar och vuxna till föreningslivet. Under de senaste åren 

har konstgräsplaner uppförts av Brämhults IK, Sjömarkens IF samt Sparsörs 

AIK. I Gånghesters fall vill man ta sin grusplan i anspråk och anlägga en 

konstgräsplan. Det finns redan uppgraderad belysning och befintligt staket samt 

att markarbetena bedöms som gynnsamma. Föreningen bedömer att 

spontanidrottandet skulle öka samt att träningstillfällena också skulle öka med 

denna investering. Även skolan skulle kunna utnyttja konstgräset på dagtid. 

Planen beräknas hålla måtten 50 x 96 m.  

 

Föreningen har fått ett anläggningsbidrag från Västra Götalands Idrottsförbund 

på 400 tkr, en egeninsats om 926 tkr samt ett anläggningslån om 884 tkr skulle 

finansiera hela investeringen.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden vill göra föreningen uppmärksam på att 

granulatets påverkan på miljön i dagsläget inte är fullt utredd. Att göra små 

insatser för att förhindra spridandet av granulatet utanför avsett 

användningsområde kan därför ha stor betydelse i slutändan. Exempel på enkla 

åtgärder är galler på marken vid in- och utpassering, minimera antalet in- och 

utpasseringsställen, filter i dräneringsbrunnar samt särskilt avsedda 
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spolningsplatser för fordon som sladdar planen. Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen är gärna bollplank i utförandet dessa enkla åtgärder.      

Beslutsunderlag 

1. Gånghester Sportklubbs ansökan                         

Beslutet expedieras till 

1. Borås Stad, Kommunstyrelse 

 

 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Yttrande över motion från Ida Legnemark (V) -  Säg nej 

till cirkus med vilda djur 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bifalla motionen om att inte hyra ut 

mark till cirkusar med icke-domesticerade djur. Nämnden hänvisar också till 

den nya djurskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019 som omfattar beslut 

om cirkusar och ovan nämnda djur.         

Ärendet i sin helhet 

Ida Legnemark (V) har skrivit en motion om att Borås Stad inte ska upplåta 

mark till cirkusar där icke-domesticerade djur ingår i underhållningen. Fritids- 

och folkhälsoförvaltningen har tidigare hyrt ut bland annat grusplaner för detta 

ändamål. Numera förfogar förvaltningen inte längre några sådana ytor. 

Förvaltningen håller med motionären och hänvisar dessutom till den nya 

djurskyddslagen som beslutades i Riksdagen och träder i kraft den 1 april 2019 

som bland annat behandlar vilka djur som får visas på cirkusar eller liknande 

tillställningar.                

Beslutsunderlag 

1. Motionen                              

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Motion 

 

Säg nej till cirkus med vilda djur 

 

Djur på cirkusar uppvisar i onormalt stor utsträckning symptom som tyder på psykiska 

störningar. Även med god vilja att ge djuren drägliga villkor är det av praktiska skäl omöjligt 

att erbjuda djuren tillräcklig rörelsefrihet och socialt umgänge, djuren fraktas och tillbringar 

mycket tid i trånga utrymmen. Själva grundidén med djur på cirkus är också att få djuren att 

göra saker de normalt inte gör i sitt fria beteende. Att tamdjur som hästar och hundar finns 

på cirkus är svårt att förhindra, men det bör inte accepteras när det gäller vilda djur. 

 

Till Borås kommer årligen ett antal cirkusföretag, några av dessa är allt mer uppskattade 

djurfria cirkusar, men andra har djur med sig som en del av underhållningen. Vi vill att Borås 

Stad ska säga nej till att upplåta kommunal mark till cirkusar med icke‐domesticerade djur, 

såsom exempelvis elefanter.  

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet 

‐ Att Borås Stad utreder möjligheten att säga nej till att upplåta mark åt cirkusar där 

icke‐domesticerade djur ingår i underhållningen  

 

Ida Legnemark (V) 

 

Borås 2018‐01‐16 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-04-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00085 1.1.1.1 

  

 

 

Remiss: Motion: Säg nej till cirkus med vilda djur. 

 

Remissinstanser 

1. Tekniska nämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Lokalförsörjningsnämnden 

4. Miljö- och konsumentnämnden 

5. Grundskolenämnden 

6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2018-09-21. 

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

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2018-00085 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Hanna Rickdorff Lahrin 
Handläggare 
033 357645



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Carlsson 
Handläggare 
033 358297 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-08-27 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00014 3.1.1.2 
 

  

 

Granskning av Detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1, 

Bultastensparken, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker granskning av Detaljplan för 

Sörmarken, Hulta 4:1, Bultastensparken, Borås Stad och skickar beslutet till 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

        

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen. De revideringar som 

gjorts efter samrådet har ingen påverkan på de synpunkter som Fritids- och 

folkhälsonämnden lyfte fram.  

               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Plankarta 

3. Illustrationskarta                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Underrättelse om granskning för detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1 
och Svensgärde 1:2, Bultastensparken, Borås Stad 

 

Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. 
Du får den här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 5 juli – 31 augusti.  

 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola inom området genom att ersätta den nuvarande användningen 

naturmark med användningen skola. I denna skall även beteckningarna vård och bostäder ingå för att möjliggöra 

för andra former av verksamhet vid förändrade behov. Syftet är också att fortsatt hålla parkområdena tillgängliga 

och välskötta, samt att förbättra kopplingen för gående och cyklister mellan naturområdet Ansgars damm och 

Bultastensparken samt mellan stadsdelarna Svensgärde och Sörmarken.  

Detaljplanen möjliggör byggrätt för en ny förskola, bostäder och vård i delar av nuvarande Bultastensparken och 
Gunnabergsparken på Sörmarken. Förskolan planeras för 6 avdelningar som kommer att vara belägen mellan 

Saffrangången och Pressargatan. I samband med detta tas även mark som både idag och i framtiden kommer att 

betecknas som naturmark med i planen för att upphäva en äldre plan. Kompensationsåtgärder genomförs också i 

samband med planen för att säkerställa att naturvärden bevaras eller ersätts på ett lämpligt sätt. 

Ta del av handlingarna 

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer 
öppna  

för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, 

skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 31 augusti via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  

planens diarienummer (BN2017-1152), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till 
att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att 
informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina 
synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Anton Löberg, tel: 073-432 75 37, e-post: anton.loberg@boras.se                   
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se  

 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-07-05  
 
 

mailto:detaljplanering@boras.se
mailto:anton.loberg@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


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

 
 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Carlsson 
Handläggare 
033 358297 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-08-27 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00030 2.3.2.25 
 

  

 

Deltagande i konferens om hälsosamt åldrande i Borås 

den 16 november 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse …… från nämnden som 

deltagare på konferens om hälsosamt åldrande i Borås den 16 november 2018.      

Sammanfattning  

Befolkningen åldras och de äldre blir allt fler. Detta innebär nya utmaningar för 

både kommuner och regioner. Allt för ofta fokuserar vi på de förväntade 

svårigheter och ökande kostnader som ett åldrande kan innebära. Det finns 

många vetenskapliga belägg för att hälsofrämjande och förebyggande insatser, 

även upp i höga åldrar, har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten.  

 

Konferensens syfte är att ge kunskap och inspiration om hur vi gemensamt kan 

stärka ett hälsosamt åldrande och med äldre som en viktig samhällsresurs. 

Programmet innehåller både forskning och praktiska exempel. Den har flera 

teman om hur vi kan möta samhällets förändringar med bra mötesplatser, bra 

mat och rörelse, möjligheter med digital teknik samt en avslutande föreläsning 

med Barbro Westerholm om årsrika som en resurs för samhället.  

 

Målgrupp är politiker och tjänstepersoner inom region och kommun. 

Konferensen planeras i samverkan mellan kommunerna i Sjuhärad och Södra 

hälso- och sjukvårdsnämnden.       

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till konferens.                      

 

 

 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

Postadress: 
Regionens Hus 
462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 
Östergatan 1 
Vänersborg 
 

Telefon: 
010-441 00 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se 

E-post: 
post@vgregion.se 

 

1 (1)

Varför är det finare att vara en gammal 
möbel än att vara en gammal människa1? 

Boka dagen 16 november 2018 för konferens i 
Borås ”Hur främjar vi ett hälsosamt åldrande?” 
 

Befolkningen åldras och de äldre blir allt fler. Befolkningsprognosen till 
2035 visar att invånarna 80 år och äldre ökar med 60 procent. Det innebär 
nya utmaningar för kommuner och regioner.  
 
Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den 
grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. Det går inte att 
undvika det naturliga åldrandet, men det går att stärka det friska. Vi behöver 
bli bättre på att prata om möjligheter och resurser istället för att fokusera på 
kostnader.  
 
Det finns många vetenskapliga belägg för att hälsofrämjande och 
förebyggande insatser även upp i höga åldrar har positiva effekter på hälsan 
och livskvaliteten. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser från 
såväl samhällets som individens sida kan förbättra livskvalitén och bidra till 
minskade samhällskostnader för vård och omsorg. 
 
Syftet med konferensen är att ge kunskap och inspiration om hur vi kan 
stärka ett hälsosamt åldrande och om äldre som en viktig samhällsresurs. 
Målgrupp: Politiker i södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna 
i området samt Sjuhärads kommunalförbund. Tjänstepersoner som 
verksamhets-/enhetschefer eller relevanta verksamhetsnära professioner 
inom region och kommun. 
 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden bjuder in kommunerna Bollebygd, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Borås stad 
samt Sjuhärads kommunalförbund. Konferensen planeras i samarbete med 
Borås Stad och Svenljunga kommun. Inbjudan med program och anmälan 
skickas ut i augusti. 
 
Kontaktperson 
Lars Paulsson, lars.paulsson@vgregion.se, Västra Götalandsregionen 

                                                 
1 Från en 12-årig pojkes uppsats 



Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden  

2018-08-27 

 

1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-06-20 § 112 samt bilaga avseende 

Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten (2015-00205  051). 

2. Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2018-06-04 avseende Organisation för arbetet med 

Dataskyddsförordningen och utnämning av Dataskyddsombud (2018-00115  2.1.0.3). 

3. Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2018-06-18 avseende Frisk organisation (2018-

00135  2.3.5.25). 

4. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av Lokalresursplan 2019-2021 (2017-00207  280). 

5. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Tilldelningsbeslut avseende städning på 

Stadsparksbadet (2018-00146  2.6.2.25). 

6. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars facknämnder juli 

2018 (2018-00040  1.2.4.1).  

 

 



Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden  

2018-08-27 

 

1. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag för anläggning av tre 

stycken beachvolleybollplaner vid Ymergården; IK Ymer (2018-00139 3.6.7.2). 

 

2. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag avseende installation 

av värmepump; Bredareds IF (2018-00132 3.6.7.2). 

 

3. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till nya aktivitetsytor; 

Borås Golfklubb (2018-00121 3.6.7.2). 

 

4. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om bidrag till föreningen Kraftens hus 

Sjuhärad (2018-00127 3.6.7.2). 

 

5. Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2018-06-18. 
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