
Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden  
2018-12-10 
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§ 446 Dnr KS 2018-00058 2.6.1.1 

Anslagsframställan för Sven Eriksonvallen, ny- och 
ombyggnad av omklädningsbyggnad 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 15 410 000 kronor 
för ny- och ombyggnad av omklädningsbyggnad vid Sven Eriksonvallen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkände 2018-02-05  projekteringsframställan för 
ombyggnation av Sven Eriksonvallen, Varbergsvägen, Viskafors, Rydboholm 
1:407 med en projektbudget om 13 500 000 kr vilket finns upptaget i 
Kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2018.  

Arbetet har genomförts i nära samarbete med representanter för Fritids- och 
folkhälsonämnden och fotbollsklubben. Genom att riva befintliga modul-
byggnader, kiosken samt en fristående byggnad och ersätta dessa med en ny 
större byggnad så kommer klubbens behov av en komplett klubblokal att 
tillgodoses. Åtgärden har också energibesparande effekter, bland annat genom 
den nya värmepumpsanläggningen.  

Den totala hyran beräknas till 1 046 tkr efter färdigställande, vilket är en 
hyreshöjning om 554 tkr. Projektet finns upptaget i Borås Stads investerings-
budget 2018 med en budget om 13 500 000. Byggstart planeras till hösten 2018 
och inflyttning sker sommaren 2019. 

Kommunstyrelsen noterar att investeringsutgiften är högre än den av 
Kommunfullmäktige avsatta summan i årets investeringsbudget. Projektet är 
inte förändrat men prisbilden vid upphandlingen har visat sig bli högre vilket vi 
kunnat se även i andra objektsupphandlingar. Om en investeringsutgift avviker 
från den av Kommunfullmäktige beslutade nivån skall normalt denna prövas av 
Kommunfullmäktige. I detta fall skiljer det 1,9 mnkr vilket inte är oväsentligt. 
Den totala hyran för Fritids- och folkhälsonämnden beräknas dock öka med ca 
20 tkr vilket bl.a. beror på att driftkalkylen förbättrats. I och med att projektet 
är oförändrat och att hyresförändringen kan hållas på en rimlig nivå bedömer 
Kommunstyrelsen att anslagsbeslutet kan tas av Kommunstyrelsen. Detta ökar 
också möjligheten att projektet skall bli klart inom planerad tid och kunna tas i 
bruk inför höstterminen 2019.  

Beslutsunderlag 

1. Beslutsskrivelse 

2. Anslagsframställan från Lokalförsörjningsnämnden 

3. Godkännande från Fritids- och folkhälsonämnden 
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Anslagsframställan för Sven Eriksonvallen, ny- 
ombyggnad av omklädningsbyggnad 

Kommunstyrelsens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 15 410 000 kr för 
ny- och ombyggnad av omklädningsbyggnad vid Sven Eriksonvallen        

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen godkände 2018-02-05  projekteringsframställan för 
ombyggnation av Sven Eriksonvallen, Varbergsvägen, Viskafors, Rydboholm 
1:407 med en projektbudget om 13 500 000 kr vilket finns upptaget i 
Kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2018.  

Arbetet har genomförts i nära samarbete med representanter för Fritids- och 
folkhälsonämnden och fotbollsklubben. Genom att riva befintliga 
modulbyggnader, kiosken samt en fristående byggnad och ersätta dessa med en 
ny större byggnad så kommer klubbens behov av en komplett klubblokal att 
tillgodoses. Åtgärden har också energibesparande effekter, bland annat genom 
den nya värmepumpsanläggningen.  

Den totala hyran beräknas till 1 046 tkr efter färdigställande, vilket är en 
hyreshöjning om 554 tkr. Projektet finns upptaget i Borås Stads 
investeringsbudget 2018 med en budget om 13 500 000. Byggstart planeras till 
hösten 2018 och inflyttning sker sommaren 2019. 

Kommunstyrelsen noterar att investeringsutgiften är högre än den av 
Kommunfullmäktige avsatta summan i årets investeringsbudget. Projektet är 
inte förändrat men prisbilden vid upphandlingen har visat sig bli högre vilket vi 
kunnat se även i andra objektsupphandlingar. Om en investeringsutgift avviker 
från den av Kommunfullmäktige beslutade nivån skall normalt denna prövas av 
Kommunfullmäktige. I detta fall skiljer det 1,9 mnkr vilket inte är oväsentligt. 
Den totala hyran för Fritids- och folkhälsonämnden beräknas dock öka med ca 
20 tkr vilket bl.a. beror på att driftkalkylen förbättrats. I och med att projektet 
är oförändrat och att hyresförändringen kan hållas på en rimlig nivå bedömer 
Kommunstyrelsen att anslagsbeslutet kan tas av Kommunstyrelsen. Detta ökar 
också möjligheten att projektet skall bli klart inom planerad tid och kunna tas i 
bruk inför höstterminen 2019. 
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Beslutsunderlag 
1. Beslutsskrivelse 
2. Anslagsframställan från Lokalförsörjningsnämnden 
3. Godkännande från Fritids- och folkhälsonämnden  
 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Fritids- och folkhälsonämnden 
 

 

 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

Magnus Widén 
Ekonomichef 

 







 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Borås Stad Tertial 2 2018 
Yttrande till Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
Enligt Borås Stads Miljömål, beslutade av Kommunfullmäktige den 22 februari 2018, 
ska Miljöförvaltningen sammanställa kommunkoncernens miljömålsuppföljning i 
samband med tertialuppföljningen i augusti och årsredovisningen. Vid T2 2018 har 
fokus varit på miljöledning och miljöutbildning. Detta som ett sätt att följa upp T2 
2017, samtidigt som de är etappmål som berör många bolag och förvaltningar. 
  
Av de bolag och förvaltningar med fler än 10 anställda har 13 av 15 förvaltningar 
miljöledningssystem för hela eller delar av verksamheten. Sex av sju kommunala bolag 
har certifierade miljöledningssystem. 85 % av förskolorna, skolorna och 
gymnasieskolorna är anslutna till Grön Flagg, och 54 % av de anställda och 
förtroendevalda inom Borås Stad har genomgått en miljöutbildning. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport Borås Stad Tertial 2 2018 
och översänder denna till Kommunstyrelsen.  
 

Ärendet 
Enligt Borås Stads Miljömål, beslutade av Kommunfullmäktige den 22 februari 2018, 
ska Miljöförvaltningen sammanställa kommunkoncernens miljömålsuppföljning i 
samband med tertialuppföljningen i augusti och årsredovisningen.  
 
Vid T2 2017 var fokus på miljöledning i syfte att aktivera förvaltningar och bolag som 
ännu inte certifierat eller diplomerat sina verksamheter. Även vid T2 2018 har fokus 
varit på miljöledning och miljöutbildning. Detta som ett sätt att följa upp T2 2017, 
samtidigt som de är etappmål som berör många bolag och förvaltningar. Då 
miljömålen har reviderats och nya mål antagits för 2018- 2021 går det dock inte att 
jämföra resultaten från T2 2017 och T2 2018 fullt ut. Bland annat har målet att alla 
förvaltningar och bolag ska arbeta enligt ett miljöledningssystem (etappmål 1a) 
justerats till att endast omfatta förvaltningar och bolag med fler än 10 anställda.  
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Några resultat från tertial 2 2018: 
 
Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett 
miljöledningssystem (etappmål 1a).  
 
Av Borås Stads 29 bolag och förvaltningar har sju färre än 10 anställda, för dessa är 
därför inte etappmålet om miljöledningssystem aktuell.  
 
Förvaltningar 
15 av 16 förvaltning har fler än 10 anställda. Av dessa 15 har:  

• 8 förvaltningar ett certifierat miljöledningssystem. 
• 3 förvaltning ett certifierat miljöledningssystem för delar av sin verksamhet. 
• 2 förvaltningar ett miljöledningssystem som inte är certifierat. 
• 2 förvaltningar inget miljöledningssystem. 

 
Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden har inte 
redovisat något miljöledningssystem. Arbete med ett miljöledningssystem är inget 
som prioriteras i dagsläget. 
 
Kommunala bolag 
Av de 13 kommunala bolagen har sju bolag fler än tio anställda. Av dessa sju bolag 
har sex bolag ett certifierat miljöledningssystem. Endast ett bolag, AB Bostäder i 
Borås AB, saknar miljöledningssystem. AB Bostäder i Borås AB har sedan 2016 
arbetat med att ta fram ett kvalitets- och miljöledningssystem. Arbetet beräknas vara 
klart under 2019. 
 
Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbete med 
miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg (etappmål 1b) 
 

• 85 % av förskolorna, skolorna och gymnasieskolorna har Grön Flagg (jmf. 85 
% 2017, 87 % 2016)  

 
77 av 89 förskolor arbetar idag med Grön Flagg. Förskolenämnden kommer dock se 
över möjligheten att arbeta med ett nytt system för sitt miljöarbete under nästa år då 
avgiften för Grön Flagg kommer att höjas kraftigt. Av grundskolorna är det 31 av 40 
som arbetar med Grön Flagg, och av gymnasieskolorna är samtliga sju certifierade. 
 
Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade 
(etappmål 1c) 
 

• 54 % av anställda och förtroendevalda är miljöutbildade.  
 
Etappmålet har ändrats i samband med att miljömålen reviderades. Etappmålet 
omfattar nu både anställda och förtroendevalda. Satsning på att utbilda nämnder 
kommer göras när nya ledamöter tillträtt efter valet. 2017 var ca 55 % av de anställda 
miljöutbildade.  
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Borås Stads arbete med miljöledning och miljöutbildning kopplar till såväl lokala, 
regionala, nationella och globala mål för en hållbar utveckling.  
 
För komplett sammanställning se Miljömålsrapport T2 2018.  
 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 
 

Bilagor 
1. Miljörapport T2 2018 Borås Stad 
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Inledning 

Enligt Borås Stads Miljömål, beslutade av Kommunfullmäktige den 22 februari 2018, ska 
Miljöförvaltningen sammanställa kommunkoncernens miljömålsuppföljning i samband med 
tertialuppföljningen i augusti och årsredovisningen. Följande nämnder och bolag har skickat in 
Miljömålsrapport för tertialuppföljning 2018 och ingår i sammanställningen: 

Arbetslivsnämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kulturnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden 
Revisorskollegiet 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Sociala omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 
Vård- och äldrenämnden 

AB Bostäder i Borås 
AB Sandhultsbostäder 
AB Toarpshus 
Akademiplatsen i Borås AB 
BoråsBorås TME AB 
Borås Djurpark AB 
Borås Elnät AB 
Borås Energi och Miljö AB 
Borås kommuns Parkering AB 
Fristadbostäder AB 
Industribyggnader i Borås AB 
Inkubatorn i Borås AB 
Viskaforshem AB 
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Hållbara perspektiv 
Beskrivning 
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 
ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Av Borås Stads 29 bolag/förvaltningar har sju färre än 10 anställda, för dessa är frågan inte 
aktuell. 
 
Verksamheter med certifierat miljöledningssystem: 
Kommunstyrelsen 
Lokalförsörjningsnämnden 
Servicenämnden 
Tekniska nämnden 
Miljö- och konsumentnämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Kulturnämnden 
Vård- och äldrenämnden 
BoråsBorås TME AB 
Borås Djurpark AB 
Borås Elnät AB 
Borås Energi och Miljö AB 
Borås kommuns Parkerings AB 
Fristadbostäder AB 
 
Ytterligare tre förvaltning har certifierat miljöledningssystem för delar av sin verksamhet: 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 
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Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Kommentar Av Borås Stads 29 bolag/förvaltningarna har sju färre än tio anställda, för dessa är frågan 
inte aktuell. Detsamma gäller de 17 bolag/förvaltningar som har certifierade miljöledningssystem för hela 
eller delar av sin verksamhet. 
 
Verksamheter med miljöledningssystem: 
Arbetslivsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden (har påbörjat certifiering av miljöledningssystemet. Målet är att bli certifierade 
innan årets slut). 
 
Verksamheter utan miljöledningssystem: 
Individ- och omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden 
AB Bostäder i Borås AB 

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

87,4 84,6 84,6 

Kommentar 77 av 89 förskolor arbetar idag med Grön Flagg. Förskolenämnden kommer dock se över 
möjligheten att arbeta med ett nytt system för sitt miljöarbete under nästa år då avgiften för Grön Flagg 
kommer att höjas kraftigt. Av grundskolorna är det 31 av 40 som arbetar med Grön Flagg, och av 
gymnasieskolorna är samtliga sju certifierade. 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. 

Indikatorer  Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel anställda och förtroendevalda 
som genomgått en miljöutbildning, som 
inkluderar utbildning om Borås Stads 
miljöarbete. 

 53% 54% 

Kommentar I samband med revidering av miljömålen har etappmålet ändrats. Etappmålet omfattar nu 
både anställda och förtroendevalda. Satsning på att utbilda nämnder kommer göras när nya ledamöter 
tillträder efter valet. 
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minska resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning. 

Indikatorer   Utfall 2018 

Har ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

   Nej 

Kommentar Borås energi och Miljö ansvarar för målet i samarbete med Stadsledningskansliet, 
Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden. Stadsledningskansliet har fått huvudansvaret för att 
uppdatera avfallsplanen. Ett gemensamt system för kommunalt avfall är en åtgärd som ingår i 
framtagandet av ny kommunal avfallsplan. 

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

Indikatorer   Utfall 2018 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

   Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen är huvudansvariga för målet och ska arbeta i samverkan med Miljö- och 
konsumentnämnden. I dagsläget finns inget upphandlingsuppdrag till Koncerninköp. Kommunstyrelsen 
framhäver oklarhet kring vem som ska drifta, äga och betala. 

Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor 

Alla förskolor i Borås Stad arbetar för att minska mängden farliga gifter och kemikalier i sina 
verksamheter. Förskolorna har kommit lite olika långt i sitt arbete. Flera av förskolorna har haft stöd 
från en kemikalieexpert på Miljöförvaltningen för att kunna göra en giftinventering. Riktade resurser för 
att till exempel byta ut vilmadrasser, leksaker, äldre soffor och skötbordsunderlägg har avsatts under de 
senaste åren. Andra exempel på vad som gjorts är att några enheter har bytt ut plastmuggar och 
plasttallrikar mot glas och porslin. 

I förskolornas arbete med Grön flagg, där huvudfokus är att jobba för en hållbar utveckling, utgör detta 
område också en viktig del. 
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Hållbar samhällsplanering 
Beskrivning 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 
hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer   Utfall 2018 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

  100% 

Kommentar 3 av 3 byggnader.    

I markentreprenader och byggnationer ska använda 
material vara inom kategori A eller B endast i undantagsfall 
C inom Sunda Hus databasen eller motsvarande. 

Beskrivning av hur bolag och förvaltningar säkerställer att detta sker löpande: 

AB Bostäder: I dagsläget är vi inte anslutna till Sunda Hus, men vi försöker alltid att använda oss av 
naturliga och hälsosamma material. Vi kommer att se över möjligheterna att ansluta oss till Sunda Hus 
under 2019. 

AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i våra upphandlingar. 

Borås Djurpark AB: I de fall då vi själva äger frågan, det vill säga att vi gör det i egen regi, säkerställes 
det genom intern kontroll med fastlagda inköpsrutiner i bolaget. Då det handlar om en entreprenad så 
föregås den i alla fall av en upphandling, där vi i de flesta fall har hjälp av upphandlingsavdelningen i 
staden, och då kommer detta som ett krav i förfrågningsunderlaget. 

Borås kommuns Parkerings AB: Vi säkerställer detta genom att använda Borås Stads upphandling 

Fristadbostäder AB: Detta är en självklarhet hos oss. Vi jobbar med Sunda Hus för alla inköp vi gör 
oavsett om det handlar om att bygga nya flerbostadshus eller att köpa in rengöringsmedel för 
trapphusstädning. Vi har visat på att det går att bygga stora flerbostadshus med mycket hög grad av 
förnyelsebara material och vår avsikt är förstås att fortsätta på den inslagna vägen då det ger hållbarhet i 
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alla tre hållbarhetsaspekterna. 

Fritids- och folkhälsonämnden: I de fall där Fritids- och folkhälsoförvaltningen bygger eller gör 
någon form av markentreprenad så ställer vi alltid krav gällande att respektive 
underentreprenör/leverantör såväl interna som externa följer de ramar och policys som Borås Stad har 
satt. 

Lokalförsörjningsnämnden: Förvaltningens miljöansvarige deltar tidigt i processen vid ny- och 
ombyggnationer. Entreprenörers eventuella avsteg från krav i Sunda Hus sker endast vid mycket 
speciella omständigheter och ska godkännas av LFF. Miljöansvarig följer upp att miljökraven efterlevs 
genom miljömöten, platsbesök och egenkontroller. Miljöansvarig utformar även miljökrav till 
förfrågningsunderlag. 

Servicenämnden: Beställande förvaltningar och bolag anger i de handlingar som är underlag för 
utförande av entreprenadjobb vilken typ av material som ska användas. Detta är baserat på databasen 
Sunda Hus eller motsvarande. Som utförarförvaltning är Servicekontoret bundet av dessa underlag. 

Viskaforshem AB: Sunda hus rymmer mycket material, vi utgår mer från back to basic dvs sten, tegel 
och massivt trä. Det utvecklar vi i kunskap om kontinuerligt och kvalitet är en stor del av vår strategi. 

Hållbar natur 
Beskrivning 
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

Öka kunskapen om biologiskt värdefulla områden hos organisationer och 
markägare för att inspirera till ökade naturvårdsåtgärder. 
Via Borås Stads naturvårdsfond kan markägare och föreningar söka bidrag för naturvårdsåtgärder. För 
2018 har ansökningar om bidrag för beskäring av skyddsvärda träd och biodling inkommit och 
beviljats. I biodlingskretsar har ryktet om bidrag spridits flitigt. Många har dock inte förstått att man 
kan söka bidrag för andra naturvårdsåtgärder än biodling. Vid platsbesök har vi därför informerat om 
naturvårdsfonden och vilka andra åtgärder som man kan få bidrag för. Bland annat har de uppmuntrats 
till att skapa blomrika marker. Vi har även varit i kontakt med Borås trädgårdssällskap för att få 
informera om naturvårdsfonden på ett av deras medlemsmöten. 

Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering 
För att öka andelen ädellövskog har: 

• Gran och triviallöv huggits bort vid Transås och Lyckebo för att gynna ek. 
• Bok planterats vid nya elljusspåret Gässlösa. 
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BESLUT – ansökan om utbetalning av projektstöd  

Jordbruksverkets beslut  

Jordbruksverket beslutar att du får 130 346 kronor i projektstöd inom lokalt ledd utveckling 

för projektet Landsbygdsutveckling – ortsråd med journalnummer 2017-1977-2 inom 

landsbygdsprogrammet 2014-2020.  

Beloppet är beräknat på redovisade faktiska stödberättigade utgifter och schabloner. 

Vi betalar inte ut övriga delar av det ansökta beloppet. Förklaring till detta hittar du under 

rubriken motivering.   

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Din ansökan om utbetalning av projektstöd kom in till Jordbruksverket den 27 juni 2018.  

Du har sökt stöd för utgifter för personal och indirekta kostnader. Vi har begärt 

kompletterande uppgifter gällande de personer som är anställda i projektet. Du har skickat in 

de kompletterande uppgifterna.  

Motivering 

Du har visat att du har påbörjat projektet och följer aktivitetsplanen enligt beslutet om stöd. 

Vi har gjort ett avdrag på 1 268 kronor på dina redovisade utgifter. Du har redovisat för 

lönen för Aneth Tolfson, men inte gjort avdrag för förtroendeuppdrag.  

För februari 2018 har du redovisat en månadslön på 19 376,53 kronor. Från detta belopp 

skulle du ha dragit av 389,52 kronor för förtroendeuppdrag som Aneth har haft. 

Månadslönen skulle ha varit 18 987,01 kronor. Efter lönekostnadspåslag och hänsyn tagen 
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till att Aneth arbetade 40 % så redovisade du en månadslön på 11 533,36 kronor istället för 

korrekta 11 301,50 kronor. Vi har därför gjort avdrag på mellanskillnaden, det vill säga 

231,86 kronor. 

För mars 2018 har du redovisat en månadslön på 13 602,10 kronor. Från detta belopp skulle 

du ha dragit av 431,26 kronor för förtroendeuppdrag som Aneth har haft. Månadslönen 

skulle ha varit 12 955,21 kronor. Efter lönekostnadspåslag och hänsyn tagen till att Aneth 

arbetade 40 % så redovisade du en månadslön på 8 096,28 kronor istället för korrekta 

7 711,24 kronor. Vi har därför gjort avdrag på mellanskillnaden, det vill säga 385,04 kronor. 

För april 2018 har du redovisat en månadslön på 22 173,42 kronor. Från detta belopp skulle 

du ha dragit av 816,66 kronor för förtroendeuppdrag som Aneth har haft. Månadslönen 

skulle ha varit 21 356,76 kronor. Efter lönekostnadspåslag och hänsyn tagen till att Aneth 

arbetade 40 % så redovisade du en månadslön på 13 198,13 kronor istället för korrekta 

12 712,03 kronor. Vi har därför gjort avdrag på mellanskillnaden, det vill säga 486,10 

kronor. 

Efter avdragen så summeras utgifter för personal till 211 904,53 kronor. På detta belopp har 

du rätt till 15 % schablonpåslag för indirekta kostnader. Det motsvarar 31 785,68 kronor. Du 

har redovisat 31 951,13 kronor, en skillnad på 165,45 kronor. Vi gör ett avdrag på 165,45 

kronor. 

Totalt gör vi ett avdrag på 231,86 + 385,04 + 486,10 + 165,45 = 1 268,45 kronor 

Tabell med beräkning av det belopp som betalas ut   

Förklaring Belopp i kronor 

Redovisat belopp enligt utgiftssammanställningen  244 958 

Avdrag för utgifter som inte är stödberättigade enligt beslutet 1 268 

Summa avdrag icke stödberättigande utgifter 1 268 

Godkända stödberättigade utgifter enligt beslut om stöd 243 690 

Projektstöd enligt beslut om stöd 53 % av godkända stödberättigade 

utgifter.  
130 346 

Stödbelopp som du har rätt till  130 346 

Beslutet grundar sig på:  

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 

2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, 
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om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och 

Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning 

(EG) nr 1083/2006. 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 

2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 

1698/2005. 

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för 

tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad 

gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, 

landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor.  

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om 

komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 

vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för 

avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller 

för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor. 

- Förordning 2015:407 om lokalt ledd utveckling. 

- Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd 

och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 

Övrig upplysning 

När betalas dina pengar ut?  

Vi betalar ut pengarna till dig den 23 november 2018.  

Du får inget mer meddelande om att pengarna har betalats ut till ditt konto.  

Tycker du att beslutet är fel?  

Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska vara 

skriftligt. När du överklagar ska du skriva 

 vilket beslut du överklagar, 

 hur du vill att beslutet ska ändras, och  

 varför du tycker att det ska ändras. 

Du ska skriva till Förvaltningsrätten i Jönköping, men skicka eller lämna överklagandet till: 
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Jordbruksverket, Stödregelenheten 

Vallgatan 8 

551 82 Jönköping 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Jordbruksverket inom tre veckor från den dag 

som du tagit del av beslutet. 

I detta ärende har Joanna Persson beslutat. Rickard Palmqvist har varit föredragande. 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 
 

 
 
 
 
 

Till Fritids och folkhälsoförvaltningen 
 
 
Jag heter Lotta Löfgren Hjelm och jag är ordförande i Föreningen Aktiva Seniorer 
(FAS). 
Vår förening har varit i Träffpunkt Simonsland ända sen starten och föreningen har ca 
850 medlemmar. 
På Träffpunkten har det länge funnits en vaktmästare som bl.a. har hjälpt till med olika 
sysslor för olika föreningar. För någon tid sedan tog hans anställning, som var genom 
arbetsförmedlingen, slut och därmed finns det ingen vaktmästare kvar på Träffpunkten.  
Sofie Nelsén har inga pengar i sin budget till en vaktmästartjänst. 
 
Vi är i stort behov av en vaktmästare som bl.a. kan hjälpa oss med att möblera om i 
Åsikten på vån 2 då vi ska ha månadsmöten. Även hjälp med inkoppling av tekniken i 
lokalen. Vaktmästaren bytte även lampor och fixade kopiatorn på vån. 3 när den 
trilskades.  Många andra sysslor hjälpte oss vaktmästaren med.  
 
Verksamheten som är i huset vänder sig till mest till äldre människor med diverse 
krämpor. Hur ser då Fritid och folkhälsoförvaltningen på att vi äldre ska kånka och bär 
stolar och bord vid möblering, stå på stegar vid lampbyten m.m. 
 
Verksamheten i Träffpunkt Simonsland är i stort behov av en vaktmästare. Vad ska vi i 
föreningarna göra? 
 
Vi i FAS har haft städning på våra kontor. Plötsligt i slutet av maj 2018 upphörde 
städningen och vi har inte fått någon förklarning till varför. 
Vi betalar gärna vad det kostar att få städat och vi hoppas på att städningen snart 
kommer tillbaka.  
Eller måste vi själva anlita en städfirma som städar åt oss? 
 
 
Borås den 6 november 2018 
 
Lotta Löfgren Hjelm 
ordförande 

  



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 

 
 

 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-11-20 
  

  

 

 
 

 

 

  

 

Svar på skrivelse från Föreningen Aktiva seniorer 

 

I skrivelsen har man lyft att det inte finns någon vaktmästare på Träffpunkt 

Simonsland och vilka konsekvenser det får för verksamheten. Dessutom har 

man en fråga om vad som hänt när det gäller städningen av kontoren på 

Träffpunkt Simonsland. 

 

Vaktmästare 

Verksamheten på Träffpunkt Simonsland har inte budgeterat för någon 

vaktmästartjänst. De senaste åren har det varit olika personer som varit 

anställda via arbetsmarknadsinsatser och det är anledningen till att denna 

service har funnits. Inom ramarna för verksamheten i huset finns lokaler att 

disponera för möten och andra sammankomster.  Eftersom det inte finns 

någon vaktmästare anställd finns det heller ingen resurs som kan hjälpa till med 

möblering med mera. Föreningarna och andra som använder lokalerna behöver 

därför själva ta ansvar för att iordningställa lokalerna för de behov man har. Vi 

tror att det inom varje förening finns personer som har möjlighet att hjälpa till 

med detta.  

 

Städning 

Vid en budgetgenomgång våren 2018 uppmärksammades att Träffpunkt 

Simonslands verksamhet felaktigt hade fakturerats för städning i 

kontorslokalerna som föreningarna hyr. I hyreskontrakten som tecknats med 

Lokalförsörjningsförvaltningen ingår inte städning utan det behöver beställas 

om man önskar det. Föreningarna har alltså under tre års tid inte debiterats 

denna kostnad. 

 

När felet upptäcktes informerade man på husmötet om detta. Det har även 

informerats via mejl. De som önskar städning har fått möjlighet att anmäla 

behovet till enhetschefen. Enhetschefen har sedan varit i kontakt med 

Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) och enheten för kost- och lokalvård.  

 

Anledningen till att städningen dröjt är att kost- och lokalvård och LFF inte har 

hittat en lösning på hur man ska lösa en rutin för fakturering av städningen. 
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Eftersom ansvaret för denna fråga ligger på Grundskoleförvaltningen och LFF 

skickas skrivelsen och förvaltningens svar till dem. 

 

Bilaga 

Skrivelse från Föreningen Aktiva seniorer 

 

 

 

Susanne Carlsson 

Verksamhetschef 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen  

 

 



Minnesanteckningar Kommunala Fritidsrådet – nr 12. 

Närvarande; Ida Legnemark, Ronny Svensson, Anita Zetterman, Ulf Carlsson, Jan Nilsson, 
Berit Hallqvist, Erik Johnson, Tage Carlsson samt Tommy Jingfors.   
Besök av Pia Essunger. 

 

Tid; 2018-11-22, kl 15.30 – 17.00 

Välkommen 

Ordförande Ida Legnemark hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat. 

1) Kraftsamling Sjöbo 
Pia Essunger, projektledare på Sjöbo, informerar om arbetet på Sjöbo. Arbetet har varit 
igång under ett år och pågår ytterligare i två år. Arbetet har sin utgångspunkt i ett antal 
utmaningar på området, bland annat i sociala utmaningar och skillnader i hälsa. 
Kraftsamlingen bygger på att utveckla befintligt lokalt arbete och invånarmedverkan. 
Parallellt drivs också ett Vinnovaprojekt, med statliga medel, som utvecklar ett 
Medborgarlabb i anslutning till Sjöbo Torg. Här samverkar Borås Stad med Högskolan, 
Science Park, Rise, Hemgården och Drivhuset. Båda projekten sker i nära samverkan med 
varandra.      

 

2) Övernattning i skollokaler i samband med arrangemang 
Tommy redogör för hur arbetet pågår med att finna bra rutiner för föreningslivet att 
utnyttja skollokaler/idrottshallar. Martina Lindberg, enhetschef på FOF, samordnar en 
kommunal grupp med representanter för grundskola, gymnasiet, lokalvård, kost, säkerhet 
och Räddningstjänst för att få ett effektivt flöde på verksamheten. 
 
Anita lyfter frågan om att någon från exvis Föreningsrådet kan vara behjälplig i den 
arbetsgrupp som finns, med all den kunskap och erfarenhet som rådet har i frågan. 
 
 

3) Frågor från Fritidsrådet 
 
3.1 Träffpunkt Simonsland. 
En bred enkät kommer att gå ut till berörda föreningar och organisationer i huset, 
besökare samt personal i huset om hur samtliga upplever verksamheten idag. 
Utgångspunkten är utifrån det mål och syfte som verksamheten startade från. 
Se bilaga. 
 
3.2 Sommarlovsaktiviteter 
Föreningsrådet ställer frågan om föreningarna kan få del av de extramedel som tillfaller 
staden för lovverksamhet inför 2019. Tommy tar med sig frågan och återkommer med 
svar på nästa möte. 
 



 
3.3 Områdesnätverk centrum 
Ett nätverk för barn och unga 10-16 år finns i centrum. En fråga har uppkommit varför 
det inte finns ett motsvarande områdesnätverk. Vi diskuterar komplexiteten med 
”området centrum”. Var går gränsen för centrum? vilka aktörer är berörda och känner att 
detta är deras plats som de vill utveckla?  
 
3.4 Sveriges föreningar 
Berit informerar om en träff med Sveriges Föreningar och en intressant diskussion som 
handlar om ”en frisk generation”. Kan det vara något för Borås? 
 
3.5 Föreningsbidragsutredningen 
Ronny uttrycker sin glädje för de initiativ som FOF tagit till dialogmöten som har varit 
med föreningslivet samt den breda uppslutning som varit från civilsamhället. 
 
4. Övriga frågor 
Anita lyfter frågan om den försämrade hälsan och att det hänger ihop med många frågor 
som har med infrastrukturen att göra, typ gröna ytor, belysningen och annat. 
Inför nästa möte kan vi informera om arbetet med en Friluftsplan för Borås. 
 

4) Möten 2019 
Onsdag den 3 april kl 15.30 på FOF:s kontor.  
Till nästa möte kommer nya ledamöter att utses, såväl kommunala representanter som 
representanter från Föreningsrådet. 
 

5) Avslutning 
Ida tackar för konstruktiva diskussioner och avslutar mötet. 

För anteckningarna/Tommy Jingfors 

Sändlista; 

Borås Stad; Ida Legnemark, Erik Johnson, Ronny Svensson och Jan Nilsson Föreningsrådet; 
Tage Carlsson, Berit Hallqvist, Anita Zetterman och Ulf Carlsson. 
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Träffpunkt Simonsland – avstämning och reflektion över verksamheten  
 
Sammanfattning 
Borås Stad vill göra en avstämning och reflektion över nuvarande verksamhet på 
Träffpunkt Simonsland. Verksamheten har varit igång under fyra år och växer 
kontinuerligt, fler föreningar och organisationer, nya lokalytor tas i anspråk och 
nya verksamheter flyttar in. Under 2017 hade Träffpunkten 170 000 besökare.  
 
På Träffpunkten finns fyra förvaltningar representerade, Stadsledningskansliet, 
Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen samt Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen.  
 
Ett 40-tal föreningar har regelbunden verksamhet i huset. Andra organisationer 
finns också, typ Kraftens Hus och Nationellt kompetenscentrum för anhöriga. 
 
Bakgrund 
Träffpunkt Simonsland är en kommungemensam träffpunkt – föreningshus – 
anhörigcentral samt frivilligcentral, belägen i fastigheten Simonsland 11 på 
Viskastrandsgatan 3-5. Verksamheten har bedrivits sedan 2015 i nuvarande 
lokaler. 
Stadsdel Öster ansvarade för verksamheten de två första åren och sedan 2017 är 
Fritids- och folkhälsnämnden ansvarig nämnd. 
 
Syfte 
Till grund för verksamheten finns Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18, som 
lyder; 
 
”Syftet med en kommungemensam träffpunkt är att skapa en attraktiv mötesplats 
som gynnar samverkan mellan pensionärsföreningar och 
funktionshinderorganisationer samt tjänstemän gällande lokaler och verksamhet. 
Denna samverkan ger ett ökat utbud och ett ökat inflytande för medlemmarna i 
de olika föreningarna/organisationerna samt kommunens övriga invånare.” 
 
Mål 
”Målet med den kommungemensamma träffpunkten är att skapa en närhet och ett 
gott samarbete mellan föreningarna, organisationerna, tjänstemännen och 
invånarna i Borås Stad samt att tillsammans; 
* skapa en mötesplats mellan invånarna och Borås Stad, där invånaren är 
medskapande och får ett reellt inflytande på stadens utveckling (Vision 2025). 
* skapa en attraktiv, öppen och lättillgänglig mötesplats 
* verka för att bryta isolering och ensamhet 
* bibehålla och utveckla sociala kontakter 
* bidra till mellanmänskliga interaktioner och relationer 
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* bidra till gemenskap med andra och möjligheten att delta i gemensamma 
aktiviteter 
* bidra till att öka trivseln och livskvaliteten för den enskilde 
* bidra till ett utökat lättillgängligt kulturutbud 
* bidra till ett hälsosamt åldrande och därigenom förlänga kvarboende i ordinärt 
boende.” 
 
 
Avstämning och reflektion 
 
Vi vill att föreningar, organisationer och besökare i huset samt anställda 
(tjänstepersoner), hjälper oss att få ett nuläge av verksamheten utifrån syftet och 
målet med verksamheten. I en sådan här komplex verksamhet vill vi också passa 
på att ta temperaturen på arbetsmiljön, hur ”mår” föreningar, organisationer och 
personal i huset? 
 
Därefter sammanställer vi materialet och tar ett nytt avstamp för de kommande 
fyra åren, ”Träffpunkt Simonsland 2.0”. 
 
 
 
 
Tommy Jingfors   Ingegerd Eriksson 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen Stadsledningskansliet 
 
 
 
Maria Johnson    Monica Svensson 
Vård- och äldreförvaltningen  Sociala omsorgsförvaltningen 
 
 
 
Lämna era svar via länken nedan senast den 31 januari 2019.  
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=bae1d321b358 
 
 
Tack för hjälpen! 
 
 
 
Bilaga 1.  Frågor i enkäten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=bae1d321b358
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Bilaga 1  Frågor i enkäten 
Frågorna besvaras digitalt via länken: 
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=bae1d321b358 
 
 

1. Syftet med verksamheten 
 
”Syftet med en kommungemensam träffpunkt är att skapa en attraktiv mötesplats 
som gynnar samverkan mellan pensionärsföreningar och 
funktionshinderorganisationer samt tjänstemän gällande lokaler och verksamhet. 
Denna samverkan ger ett ökat utbud och ett ökat inflytande för medlemmarna i 
de olika föreningarna/organisationerna samt kommunens övriga invånare.” 
 
Hur ser Ni på det, upplever Ni att vi tillsammans når syftet? 
 
 

2. Målet med verksamheten 
 
”Målet med den kommungemensamma träffpunkten är att skapa en närhet och ett 
gott samarbete mellan föreningarna, organisationerna, tjänstemännen och 
invånarna i Borås Stad samt att tillsammans; 
* skapa en mötesplats mellan invånarna och Borås Stad, där invånaren är 
medskapande och får ett reellt inflytande på stadens utveckling (Vision 2025). 
* skapa en attraktiv, öppen och lättillgänglig mötesplats 
* verka för att bryta isolering och ensamhet 
* bibehålla och utveckla sociala kontakter 
* bidra till mellanmänskliga interaktioner och relationer 
* bidra till gemenskap med andra och möjligheten att delta i gemensamma 
aktiviteter 
* bidra till att öka trivseln och livskvaliteten för den enskilde 
* bidra till ett utökat lättillgängligt kulturutbud 
* bidra till ett hälsosamt åldrande och därigenom förlänga kvarboende i ordinärt 
boende.” 
 
Hur ser Ni på det, upplever Ni att vi tillsammans når målet? 
 
 

3. Arbetsmiljön på Träffpunkt Simonsland 
 
Hur upplever ni arbetsmiljön på Träffpunkten idag? 
 

 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=bae1d321b358
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Uppföljning av projektet Ökat valdeltagande 

Sammanfattning 

Möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället är en viktig del i 

folkhälsoarbetet. Nämnden har tidigare beslutat om att riktade insatser till 

områden med lågt valdeltagande och att rikta insatser till förstagångsväljare. 

Valkansliet har haft ett samordnande uppdrag och folkhälsoenheten har varit en 

aktiv part i arbetet. Staden har fått medel från MUCF för att arbeta för ett ökat 

valdeltagande. 

Många insatser har gjorts till exempel på utbildningar, kampanjen 

#klartjagskarösta och valambassadörer.  

Valdeltagandet gick upp i samtliga val, inte minst bland förstagångsväljare. I de 

prioriterade områdena ökade valdeltagandet i tre av fem områden. De områden 

där valdeltagandet ökade mest är de som har varit mest engagerade i frågan. 

Bland förstagångsväljare ökade valdeltagandet på samtliga prioriterade 

områden. 

 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället är en viktig del i 

folkhälsoarbetet. Vi ser tydliga skillnader i valdeltagandet på olika geografiska 

områden i Borås där Hässleholmen, Hulta, Sjöbo Norrby och Kristineberg låg 

lägst i valet 2014.  

Vid sammanträde 2017-06-21 §74 beslutade nämnden att rikta insatser för ökat 

valdeltagande till områden med lågt valdeltagande och att rikta insatser till 

förstagångsväljare, de som fyllt 18 år och de som nyss fått medborgarskap. 

Nämnden beslutande även att skicka vidare till Kommunstyrelsen att 

Valnämnden bör ansvara för en central samordning av insatser för ett generellt 

ökat valdeltagande liksom att valdeltagande blir en "hela-staden-fråga" med ett 

gemensamt budskap.  
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Valnämnden fick i uppdrag av Kommunfullmäktige att samordna insatserna för 

ett ökat valdeltagande. Staden fick medel från MUCF (500 000 kr) att arbeta för 

ett ökat valdeltagande. Hösten 2017 började förberedelserna och arbetet 

intensifierades under våren 2018. En projektgrupp där Valkansliet, 

Stadsledningskansliet, Arbetslivsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Gymnasie- 

och vuxenutbildningsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och 

äldreförvaltningen samt Fritids och folkhälsoförvaltningen var representerade 

jobbade med ärendet.  

Insatserna: 

- Utbildningen ”Rusta dig inför valet”. Utbildningen var en halvdag och 

gav deltagarna information om hur valet gick till, verktyg och metoder för 

att öka valdeltagandet och kunskap för att kunna svara på frågor om valet. 

Utbildningen riktade sig främst till de som jobbade på områdena Norrby, 

Sjöbo, Hulta, Hässleholmen och Kristineberg, som träffar invånare i sitt 

arbete. Både kommunal och idéburen sektor hälsades välkomna. 

Utbildningen genomfördes vid tre tillfällen med sammanlagt runt 100 

deltagare. Utvärderingar visar att deltagarna var nöjda både direkt efter 

utbildningen och enligt en uppföljning som gjordes av utbildningen efter 

valet. Utbildningen genomfördes i samverkan mellan valkansliet och 

folkhälsoenheten. 

- Kampanjen #klartjagskarösta där navet var en webbsida på stadens 

webbplats, syntes även i form av affischering i stadsrummet, på olika 

mötesplatser och på bussar, rollups på strategiskt utvalda ställen, inlägg i 

sociala media, vykort, folders, pins med mera. Kampanjen syntes också 

på olika så kallade aktivitetsdagar som anordnas på geografiska platser 

runt om i staden samt på sommartorsdagarna. 

- Valambassadörer rekryterades och var ansiktet utåt i kampanjen 

#klartjagskarösta. Tio av dessa 14 ambassadörer var så kallade ”lokala 

valambassadörer” från våra fem utvalda områden (två från varje utvalt 

område). De fick en kort utbildning, uppskattning för sitt arbete och hel 

del medial uppmärksamhet. Arbetet var av volontär karaktär och 

valambassadörerna var aktiva i olika grad.  

- En så kallad APT-film togs fram för att spridas till våra 10 000 anställda 

i Borås stad som uppmuntrade till att engagera sig för ett ökat 

valdeltagande. Det låg på intranätet och ska ha gått ut som information 

till alla förvaltningar.  

- En film togs fram av unga i ”unga kommunutvecklare” under 

sommaren med syftet att öka valdeltagandet bland förstagångsväljare. 

Den visades i skolor och på sociala media.  

- Skolval genomfördes i stadens alla gymnasieskolor, som även hade 

informationstillfällen om valet. 

- Specifika insatser riktades till nyckelaktörer såsom stadsdelsvärdarna 

och i områdesnätverk för respektive område med lågt valdeltagande. 
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- Sökbara medel öronmärktes till varje område för att stimulera till 

insatser som skulle öka valdeltagandet. Material i form av en goodie-bag 

med interaktiva metoder som spel och information på olika språk 

delades ut till samtliga mötesplatser.  

- Valdebatter anordnades av Studieförbundet vuxenskolan tillsammans 

med mötesplatserna på alla fem områden med lågt valdeltagande. 

- Förtidsröstning gjordes möjlig på fler ställen än tidigare. Information 

om olika sätt att rösta var central i satsningen liksom vem som hade rätt 

att rösta.  

 

Insatserna har baserats på:  

 medskick och erfarenheter från rapporter om hur Borås stad tidigare 

arbetat med att öka valdeltagandet 

 rapporten ”Varför skulle vi inte vilja rösta, inte bli hörda? - 

förstagångsväljare i valet 2018” som Sweden Research tog fram, där 

Borås var en av 16 kommuner 

 SKL:s rapport ”Rätt att rösta! – hur kommuner och landsting kan 

arbeta för att öka valdeltagandet”  

 omvärldsbevakning hur andra kommuner jobbade  

 

Resultat 

Valdeltagandet gick upp i Borås, med 1,5 % i riksdagsvalet, 1,3 % i riksdagsvalet 

och 1,1 % i landstingsvalet. Bryter vi ner det på våra prioriterade områden 

ökade valdeltagandet på Norrby, Hässleholmen och Sjöbo. På Hulta och 

Kristineberg minskade valdeltagandet. Norrby ökade mest med 3,8 % i 

kommunalvalet och 6,1 % i riksdagsvalet. Hässleholmen ökade med 2 % i både 

kommunal och landstingsval men knappt något i riksdagsvalet (+ 0,03 %). 

Sjöbo ökade med 1,1 % i kommunalvalet och 0,5 % i riksdagsvalet. Vår analys 

är att valdeltagandet har gått upp mest i de områden där det har varit mest 

engagemang kring ett ökat valdeltagande. Det är också viktigt att ta med sig att 

valdistrikten ändrades i år jämfört med valet 2014 och att det därför ibland har 

varit svårt att göra korrekta jämförelser, detta var fallet på Kristineberg där 

valdeltagandet sjönk med -2,3 % i kommunalvalet och -1,1 % i riksdagsvalet.  

Fokuserar vi på förstagångsväljare ökade det markant i alla tre val, med 7,1 % i 

riksdagsvalet, 7,1 % i kommunalvalet och 7 % i landstingsvalet. Bryter vi ner 

det på våra prioriterade områden har samtliga områden ökat vad gäller 

förstagångsväljare. Norrby och Hässleholmen ökade mest. Norrby ligger högst, 

då valdeltagandet bland förstagångsväljare har ökat med 20,5 % till riksdagsvalet 

och 19 % till kommunalvalet in området. Hässleholmen förstagångsväljare 

ökade med 7,6 % i riksdagsvalet och 6,9 % i kommunalvalet. Vidare ökade 

Sjöbos förstagångsväljare med 4,9 % i riksdagsvalet och 3,1 % i kommunalvalet, 
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Hultas förstagångsväljare med 6,7 % i riksdagsvalet och 3,9 % i kommunalvalet 

samt Kristinebergs förstagångsväljare med 4,4 % i riksdagsvalet och 2,2 % i 

kommunalvalet.  

För mer statistik, se bilaga. 



Statistik från valdeltagandet i Borås
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Målgruppen förstagångsväljare

• Borås

– Riksdag: 7,1 %

– Kommun: 7,1 %

– Landsting: 7 %



Områdena
– Norrby: 

• Riksdag: 20,5 %

• Kommun: 19 %

• Landsting: 19,2 %

– Sjöbo:

• Riksdag: 4,9 %

• Kommun: 3,1 %

• Landsting: 3,1 %

– Hässleholmen

• Riksdag: 7,6 %

• Kommun: 6,9 %

• Landsting: 5,8 %

– Hulta

• Riksdag: 6,7 %

• Kommun: 3,9 %

• Landsting: 2 %

– Kristineberg

• Riksdag: 4,4 %

• Kommun: 2,2 %

• Landsting: 0,5 %
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Röstfördelning, kommunvalet

Valdagsröstning

Förtidsröstning



 

10-dagars, oktober 2018  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

Fritid och folkhälsa 

  2017 2018     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Fritids- och folkhälsonämnd 1 055 1 326 1 105 1 167 -62 0 

Gemensam fritidsadministration 8 192 11 753 9 794 9 272 522 400 

Överenskommelsen 76 400 333 242 91 -100 

Evenemang 4 652 2 022 1 993 2 701 -708 -1 000 

Mötesplatser/förebyggande arbete 15 521 16 482 13 675 11 192 2 483 -1 000 

Fritidsgårdsverksamhet 28 406 34 311 29 151 29 206 -55 -200 

Badresor/barnkoloni 2 446 2 562 2 504 2 528 -24 0 

Folkhälsa 1 726 3 072 2 079 1 293 786 -1 300 

Träffpunkt Simonsland 7 880 8 747 7 405 7 331 74 0 

Anläggningsenheten 72 515 91 024 75 721 78 509 -2 788 -800 

Badenheten 25 535 21 951 18 119 24 960 -6 841 -7 000 

Buffert 0 1 000 833 0 833 1 000 

Verksamhetens nettokostnader 168 004 194 650 162 712 168 401 -5 689 -10 000 

Kommunbidrag 163 768 194 650 162 712 162 712   

Resultat jfr med kommunbidrag -4 236 0 0 -5 689  -10 000 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat  0     

Godkända "öronmärkta" projekt  0     

Resultat jfr med tillgängliga medel  0     

Föreningsbidrag 

  2017 2018     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos 
avvikelse 

Administration föreningsenhet 2 172 2 803 2 335 2 081 254 0 

Föreningsbidrag 29 715 31 522 29 877 29 128 749 0 

Bidrag till invandrarföreningar 1 930 1 820 1 625 2 178 -553 0 

Bidrag till sociala föreningar 2 715 2 800 2 767 2 838 -71 0 

Bidrag till funktionshindrade 1 519 1 355 1 221 1 288 -67 0 

Bidrag till pensionärsföreningar 697 700 583 610 -27 0 

Verksamhetens nettokostnader 38 748 41 000 38 408 38 123 285 0 

Kommunbidrag 37 630 41 000 38 408 38 408   

Resultat jfr med kommunbidrag -1 118 0 0 285  0 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel  0     

Verksamhetsmått 

Badenheten 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2017 Budget 2018 Utfall Sep 2018 Utfall Okt 2018 

Antal besökare Stadsparksbadet 102 388 50 000 14 851 38 041 

Antal besökare Borås Simarena 154 978 180 000 141 922 164 312 

Antal besökare Sandaredsbadet 50 535 85 000 46 241 55 506 

Antal besökare Dalsjöbadet 33 665 47 000 31 217 36 557 



 

10-dagars, oktober 2018  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 
Kommentarer 

Fritidsramen 
Fritidsramens bokförda nettoresultat är för perioden - 5 689 tkr. 
De bokförda intäkterna avviker i jämförelse med budget med - 2 800 tkr. För perioden finns externa intäkter där 
kvarstående belopp flyttas till nästa år. Dessa påverkar intäktsbudgeten positivt, för perioden, med ca 6 200 tkr.  Bortser vi 
från alla externa intäkter där kvarstående medel flyttas avviker intäktsbudgeten istället med närmare - 9 000 tkr. De största 
avvikelserna finns på Badenheten, - 6 700 tkr, samt på Anläggningsenheten ca - 2 000 tkr. På Anläggningsenheten avviker 
främst objekten Boråshallen (-500 tkr), Skatehallen (ca - 400 tkr) samt Borås Arena ( - 1 000 tkr). Avvikelserna beror på 
eftersläpningar i bokföringen av lönebidrag och samt på Borås Arena ofakturerade lokalkontrakt. På Boråshallen avviker 
främst tränings- och arrangemangsavgifterna, kan bero på en för hög satt intäktsbudget för 2018. 
Kostnaderna i sin helhet avviker med ca - 2 900 tkr. Bortser vi från kostnader som tillhör projekt som finaniseras med 
externa bidrag och från projekt där vi får bokslutsjustering (sociala investeringsprojekt) avviker kostnaderna i jämförelse 
med budget med ca + 1 300 tkr. 
Bortser vi från alla externa bidrag och även våra sociala investeringsprojekt som vi blir kompenserade för, är 
nettoavvikelsen för perioden ca - 7 800 tkr.  
 
Nettoavvikelser (för perioden) som vi har utlovats kompensation vid årets slut; 

 Stadsparksbadet -8 846 tkr 
 Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo" är -584 tkr 
 Sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld" - 1 191 tkr. 
 Junior EM i friidrott -389 tkr 

 
Prognos 
I nuläget prognostiseras en avvikelse på - 10 000 tkr ink avsatt buffert. Avvikelsen på badenheten prognostiseras till -
 7 000 tkr, varav nettoavvikelsen för Stadsparksbadet prognostiseras till ca - 8 000 tkr. 
Nämndens två sociala investeringsprojekt prognostiseras med ett underskott på totalt - 2 500 tkr (-1 500 tkr en kommun fri 
från våld samt - 1 000 tkr Kraftsamling Sjöbo). 
Övriga avvikelser är överenskommelsen - 100 tkr, evenemang junior EM i friidrott - 600 tkr samt övriga evenemang -
400 tkr, projektet "jämlik hälsa" -300 tkr samt Anläggningsenheten - 800 tkr (mindre intäkter än budgeterat) -200 tkr öppen 
ungdomsverksamhet (fritidsgårdsverksamhet).  Därutöver prognostiseras ett överskott på gemensam fritidsadministration på 
400 tkr samt på Förebyggandeverksamheten 500 tkr. 
Avsatt buffert för året + 1 000 tkr. 
Beräknad kompensation vid årets slut =  Badenheten 7 000 tkr,  sociala investeringsprojekten 2 500 tkr, i förtid 
ianspråktagande av beviljade medel för junior EM 600 tkr. Totalt 10 100 tkr. 
  

Bidragsramen 

 

Prognos 
För bidragsramen prognostiseras i nuläget en budget i balans vid årets slut. En mer noggrann översyn kommer att göras 
inför nästa prognosinlämning. 
  
  
  
  
  



Hej! 
 
Vi börjar se resultat av vårt arbete med varumärkesstrategin, hemsidan, marknadsföringsprocesser, 
skolbesök och allt annat vi gör för att nå vår målgrupp och skapa mer relation till de som kommer till 
oss. Känns jättekul!  
I dagsläget är det inte mycket vuxenbokningar kvar alls men det är ändå så att de tar vår tid och 
resurser samt bokar in sig på tider när vi hellre vill ha vår målgrupp i lokalerna. Faktureringen av 
lokalerna kostar också mer i tid än vad vi tjänar på det. 
 
Brygghuset är en Do-It-Yourself-arena (D.I.Y) för unga från 16 år. Vår KreAktiva verksamhet bygger 
på att du står för innehållet och vi för lokalerna. Filmkvällar, workshops, konserter, utställningar 
och möten är bara några exempel på vad du kan fylla våra lokaler med. Du är också välkommen att 
bara komma in och fika och träffa kompisar. 
 
I vår kommunikation utåt skriver vi att Brygghuset är från 16 år precis som det står i vår 
verksamhetsidé men detta behöver ofta förtydligas. Vi får ofta frågan om det finns någon åldersgräns 
därför vill vi lägga till en FAQ fråga på vår hemsida som svarar  på frågan ”Finns det några 
åldersgränser på Brygghuset”?  Vi vill svara så här: 
 
 
ÅLDERSGRÄNSER PÅ BRYGGHUSET 
 
Brygghusets målgrupp är unga mellan 16 och 29 år. 
 
• Från det år du fyller 16 finns möjligheten att boka och låna gratis lokaler, samt ta del av 
rådgivning/hjälp ifrån personalen om du vill arrangera eller dra igång något i huset. 
 
Vi tackar nej till barn- och vuxenverksamhet med några undantag: 
 
• Vuxna 30+ kan boka och låna gratis lokaler om de kan motivera nyttan till förmån för unga och att 
minst 50% av besökarna/deltagarna är inom vår målgrupp.  
 
• Unga under 16 år (alternativt det år du fyller 15) är inte mogna att boka lokaler på Brygghuset, 
men är välkomna i sammanhang om minst 50% av besökarna/deltagarna är inom vår målgrupp.  
 
Offentliga event: Att besöka ett offentligt event som är öppet för alla, eller vårt café innebär sällan 
någon åldersgräns. 
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