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Sammanfattning
På uppdrag av Borås Stad, genom Jan Petersson, har ÅF-Ljud och Vibrationer utfört
kompletterande skottbullerberäkningar för Töllesjö/Höjden i syfte att utreda de ur
bullersynpunkt lämpligaste placeringarna av skjutbanorna inom tillgängliga område vid
och kring Töllesjö/Höjden tillhörande Borås Stad.
Nu, liksom tidigare, har vårt uppdrag varit att beräkna förväntade högsta
skottbullernivåer vid närmaste omgivning orsakat av dimensionerande
skytteverksamhet på resp. skjutbana. Skottbullerutbredning till omgivningen redovisas
i form av färgade ljudnivåzoner på karta.
Följande underlag har använts för utredningen:


Projektmöte 15 augusti 2018 i Stadshuset Borås. Genomgång av uppdrag och
omfattning.
Uppdaterad digitaliserad karta över området.
Kartskiss över tillgängligt området för lokalisering från Borås Stad.
Borås Skyttecenter – Töllesjö/Höjden. Planskiss 2009
ÅF Ljud och Vibrationers tidigare erfarenheter av bullerutredningar för civila
och militära skytteanläggningar i Sverige.






Skottbullerberäkningar har utförts på nedan redovisat förslag till ny placering av
skyttecenter, med specificerade skjutbanor, inom det tillgängliga områdets norra del.
1.

Pistolbana 25 m, 3 * 20 skjutplatser i
skjuthall
2. Pistolbana 50 m, 30 skjutplatser i
skjuthall
3. Pistolbana 50 m, PPC och fältskjutning,
20 skjutplatser i skjuthall
4. Gevärsbana 50 m, 30 skjutplatser i
skjuthall
5. Viltmålsbana 80 m, skjutplatser i
skjutbod
6. Viltmåls- och Pistolbana 100 m, 20
skjutplatser i skjuthall
7. Trap- och Jägartrapbana, skjutning
mot vall ca 200 m från skytt
8. Bana för dynamiskt skytte. Skjutning i
tre riktningar mot vall ca 30–40 m från
skjutplats, ingen skjuthall
9. Pistolbana 150 m, Magnumskytte, 20
skjutplatser i skjuthall
10. Gevärsbana 300 m, 30 skjutplatser i
skjuthall (300 m). Öppna skjutplatser
vid 200 och 100 m från mål.

Ur kartunderlaget noteras närliggande bostadsområden vid Stampen (Rydboholm), vid
Funningen (norr och söder om sjön Gasslången) samt vid Gässlösa (Skutbanegatan).
Följande slutsats kan dras:


Beräknade och sammanhängande nivåzoner med maximal ljudnivå ≥ 65 dBAI
hamnar i samtliga riktningar innanför närmaste bostadsområden. Sålunda
förväntas det dimensionerande riktvärdet avseende bostäder för permanent
boende och fritidshus, nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana och
verksamhet vardagar dag och kvällstid samt helg (Lördag, sön- och helgdag)
dagtid: 65 dBAI, vara uppfyllt.
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1 Bakgrund och uppdrag
På uppdrag av Borås Stad har ÅF- Ljud och Vibrationer (tidigare ÅF-Ingemansson)
sedan 2003–2004 utfört ett antal skottbullerutredningar i samband med olika
lokaliseringsförslag för nytt skyttecentrum i Borås. Under 2008 genomfördes t.ex.
skottbullerberäkningar på lokaliseringsalternativen Bockabyn och Töllesjö/Höjden
söder om Borås tätort. Med dessa beräkningar som grund valde man senare att gå
vidare med detaljplan för alternativet Töllesjö/Höjden där en landskapsarkitekt (Form
& Landskap i Göteborg AB) anlitades för att rita in skjutbanorna inklusive skjuthallar
och bullerdämpande åtgärder i anvisat området på höjden nordväst om Töllesjö. ÅFIngemansson utförde sedan uppdaterade skottbullerberäkningar utgående från
arkitektförslaget och resultatet av denna utredning visas i ÅF:s rapport 12–03362-r-A,
2009-02-17 (reviderad 2009-11-02).
Lokaliseringen av skyttecentrum i Töllesjö/Höjden enligt arkitektförslaget realiserades
dock inte utan beslut togs att utreda ett alternativt lokaliseringsförslag 2013 vid Älmås
med motsvarande skottbullerberäkningar utförda av ÅF-Ljud och Vibrationer (Rapport
581887-r-A, 2013-07-03). Beslut togs senare att inte gå vidare med Älmås utan man
har i nuläget beslutat att återgå till området Töllesjö/Höjden och utreda alternativa
placeringar av skjutbanorna norr om det ursprungliga förslaget från 2009.
På uppdrag av Borås Stad, genom Jan Petersson, har ÅF-Ljud och Vibrationer utfört
kompletterande skottbullerberäkningar för Töllesjö/Höjden och utrett de ur
bullersynpunkt lämpligaste placeringarna av skjutbanorna inom tillgängliga område vid
och kring Töllesjö/Höjden tillhörande Borås Stad.
Nu, liksom tidigare, har vårt uppdrag varit att beräkna förväntade högsta
skottbullernivåer vid närmaste omgivning orsakat av dimensionerande
skytteverksamhet på resp. skjutbana. Skottbullerutbredning till omgivningen redovisas
i form av färgade ljudnivåzoner på karta.

2 Underlag
Följande underlag har använts för utredningen:






Projektmöte 15 augusti 2018 i Stadshuset Borås. Genomgång av uppdrag och
omfattning.
Digitaliserade höjddata samt karta över området (fastighetskartan) från
Metria.
Kartskiss över tillgängligt området för lokalisering från Borås Stad, skala 1:10
000.
Borås Skyttecenter – Töllesjö/Höjden. Planskiss 2009 (Form & Landskap i Gbg
AB), skala 1:2 000.
ÅF Ljud och Vibrationers (och Ingemanssons) tidigare erfarenheter av
bullerutredningar för civila och militära skytteanläggningar i Sverige.

3 Allmänt om skjutbanorna – Placering och åtgärder
För aktuell utredning har vi utgått från tidigare redovisad utformning av planerat
skyttecenter som enligt skyttealliansen i Borås planeras omfatta följande 10 st.
skjutbanor med redovisat antal skjutplatser och förekomsten av skjuthall:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pistolbana 25 m, 3 * 20 skjutplatser i skjuthall
Pistolbana 50 m, 30 skjutplatser i skjuthall
Pistolbana 50 m, PPC och fältskjutning, 20 skjutplatser i skjuthall
Gevärsbana 50 m, 30 skjutplatser i skjuthall
Viltmålsbana 80 m, skjutplatser i skjutbod
Viltmåls- och Pistolbana 100 m, 20 skjutplatser i skjuthall
Trap- och Jägartrapbana, skjutning mot vall ca 200 m från skytt
Bana för dynamiskt skytte. Skjutning i tre riktningar mot vall ca 30–40 m
från skjutplats, ingen skjuthall
9. Pistolbana 150 m, Magnumskytte, 20 skjutplatser i skjuthall
10. Gevärsbana 300 m, 30 skjutplatser i skjuthall (300 m). Öppna skjutplatser
vid 200 och 100 m från mål.
Vad det gäller skjutbanornas nya placering vid Töllesjö/Höjden har vi från
kartunderlaget, och tillgängligt område för Borås Stad (se figur 1), valt ut positioner
och orientering av resp. skjutbana som ur bullerutbredningssynpunkt skulle vara mest
fördelaktigt med hänsyn till närmaste bostäder.

Tillgängligt område

Figur 1. Tillgängligt område vid Töllesjö/Höjden för placering av Borås Stads
Skyttecenter.
Utgående från redovisade terränghöjder inom det tillgängliga området, skjutplatsernas
lägen relativt närmaste bostäder, lämpliga skjutriktningar, befintlig kraftledning genom
området m.m. och lite passningsräkningar kunde vi få fram ett grundförslag till plan
för Töllesjö/Höjdens skyttecentrat vilket visas i figur 2. Som framgår av figur 2 har vi
föreslagit placeringar av skjutbanorna i det tillgängliga områdets norra del samt
orienterat skjutriktningarna i huvudsak mot nordost till ost. Förutom ovanstående
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faktorer har inga andra förutsättningar såsom markförhållanden, bärighet m.m. vägts
in i valet av skjutplatsernas läge och riktningar.

Figur 2. Föreslagen placering av respektive skjutbana (Bana 1–10, se lista) inom
tillgängligt område vid Töllesjö/Höjden samt föreslagna skjutriktningar.
Förutom de planerade skjuthallarna vid respektive skjutbana så har vi räknat in
dämpningar p.g.a. de bullervallar nära skjutbanorna som ritades in i arkitektens
skissförslag från 2009.
I aktuella beräkningar har föreslagna åtgärder per skjutbana räknats in:
Bana: 1 (Pistolbana 25 m):

Skjuthall med frambyggda sidoskärmar och
"framtak" samt 5 m höga upplagda vallar
bakom målområdet och utmed banans
långsidor.

Bana: 2 (Pistolbana 50 m):

Skjuthall med 5 m höga upplagda vallar bakom
målområdet och utmed banans långsidor.

Bana: 3 (Pistolbana 50 m, PPC):

Se bana 1

Bana: 4 (Gevärsbana 50 m):

Se bana 2

Bana: 5 (Viltmålsbana 80 m):

Se bana 1

Bana: 6 (Pistolbana, 100 m):

Se bana 1

Bana: 7 (Trap och Jägartrap):

Inga föreslagna åtgärder

Bana: 8 (Dynamiskt skytte):

Skjutplanen nedsänkt under marknivån ca 3 m
samt 6 m hög vall runt om planen, avstånd ca
30 m

Bana: 9 (Pistol Magnum 150 m):

Se bana 1

Bana: 10 (Gevärsbana 300 m).

Se bana 1
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4 Buller från finkalibrigt skytte
4.1 Allmänt
Det buller som alstras i samband med finkalibrigt skytte skiljer sig i väsentlig grad från
annat buller inom samhället. De bullerkällor som vi normalt utsätts för och störs mest
av i vår omgivning är mer eller mindre konstanta i tiden. Ljudnivån från dessa
bullerkällor kan antingen variera kontinuerligt som intill en landsväg eller järnväg,
ligga konstant under hela eller delar av dygnet som från en processindustri eller öka
under ett begränsat antal gånger per dygn som vid en flygplats. Skottbuller har en helt
annan karaktär. Det ger vanligtvis upphov till mycket höga ljudtrycksnivåer nära källan
och skottljudet har karaktären av enskilda impulser med en mycket kort varaktighet
(≤ 1 sek) som ofta uppstår oregelbundet över dagen och i olika omfattning med
hänsyn till den aktuella skjutverksamheten.
För finkalibriga vapen (t ex gevär och pistol) används ljudnivåenheten ”dBAI” (I =
Impulse) som tar mest hänsyn till de frekvensområden där det mänskliga örat är mest
känsligt (500–2000 Hz). Man mäter också ljudinnehållet med hänsyn till att det är
mycket kortvarigt (<35 millisekunder).

4.2 Krav och riktvärden
Ljudnivån från finkalibriga vapen bör inte överstiga riktvärdena som anges i
Naturvårdsverks nya allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15), se
nedanstående tabell (utdrag från Naturvårdsverkets informationsskrift ”Skjutfält och
skjutbanor” hämtat från www.naturvardsverket.se).
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Följande riktvärden angivna som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärde (tidsvägning
Impuls) (dBAI) bör tillämpas för bedömning om lämplig bullerbegränsning vid skjutbanor:
Område

Helgfri

Lördag, söndag Natt

måndag-

och helgdag

2)

fredag
Dag och

Dag

Kväll

Natt mot vardag 22–07

kväll 07–22 09–19

19–22

samt mot lör-, sön- och

dBAI

dBAI

helgdag 22–09

dBAI

dBAI
Bostäder för permanent boende och
fritidshus
Nyanläggning eller väsentlig

65–70

65–70

60–65

55–60

65–75

65–75

60–70

55–65

65–80

65–80

60–75

55–65

60–65

60–65

55–60

55–60

60–70

60–70

55–65

55–65

60–75

60–75

55–70

55–65

60–65

60–65

60–65

-

60–70

60–70

60–70

-

60–75

60–75

60–75

-

ombyggnad av bana
Banor byggda före 1982 som därefter
inte väsentligt förändrat verksamheten
Banor byggda före 1982 med obetydlig
störningspåverkan
Vårdlokaler
Nyanläggning eller väsentlig
ombyggnad av bana
Banor byggda före 1982 som därefter
inte väsentligt förändrat verksamheten
Banor byggda före 1982 med obetydlig
störningspåverkan
Undervisningslokaler och
friluftsområden

1)

Nyanläggning eller väsentlig
ombyggnad av bana
Banor byggda före 1982 som därefter
inte väsentligt förändrat verksamheten
Banor byggda före 1982 med obetydlig
störningspåverkan

1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra
områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och
där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra
störande aktiviteter förekommer som t.ex. större trafikleder, motorsportbanor,
fritidsbåtstrafik eller skoterleder.
2) Avser endast militär övningsverksamhet. Nattetid bör annan skjutverksamhet inte
förekomma.

I NFS 2005:15 anges även tillämpningsanvisningar till riktvärdena varav följande är
viktiga att notera:
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Riktvärdena bör tillämpas på de ljudnivåer som uppkommer vid skjutning med
de vapen- och ammunitionstyper som ger högsta ljudemission.
Vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana med högt utnyttjande bör
det lägre värdet i riktvärdesintervallet eftersträvas t.ex. 65 dBAI vid bostäder
för permanent boende och fritidshus (vardagar dag- och kväll kl. 07-22 och
lördagar/söndagar/helgdagar dag kl. 09-19).
Vid banor för hagelskytte där bullerbegränsande åtgärder inte kan genomföras
bör det högre riktvärdet för nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana
få överskridas med 5 dBAI, t.ex. 75 dBAI vid bostäder för permanent boende
och fritidshus dagtid (vardagar kl. 07-22 och lördagar/söndagar/helgdagar kl.
09-19).

4.3 Beräkningsmetod
När det gäller att beräkna skottbullernivåer runt skjutbanor finns bland annat den
nordiska beräkningsmetoden, NT ACOU 099 ”Shooting Ranges, Prediction of noise”
(2002–11), vilken i princip är en vidareutveckling av Sveriges Naturvårdsverks
beräkningsmodell i Meddelande 7/1984, ”Buller från finkalibriga vapen –
Beräkningsmodell”.
Aktuella beräkningarna är utförda med beräkningsprogrammet SoundPlan ver. 7.4
som bygger på ovanstående beräkningsmodell.
För att beräkna skottbullrets utbredning till omgivningen tar man i SoundPlan hänsyn
till följande faktorer vilka bestämmer ljudimmissionsnivån i omgivningen:
-

Det geometriska avståndet mellan skjutplats och mottagare (dämpning 6 dB
per avståndsfördubbling)

-

Luftens dämpning genom atmosfärisk absorption (frekvensberoende storhet).

-

Markdämpning (hård eller mjuk mark).

-

Vegetationsdämpning (avser tät sammanhängande skog)

-

Skärmdämpning: avser skärmning p.g.a. skjuthallar, källnära skärmar/vallar,
byggnader samt stora höjdskillnader i terrängen.

-

Medvind från källa till mottagare: 5 m/s 10 m över mark. Detta fall innebär
teoretiskt att ljudet utbreds i krökta banor vilket också har betydelse vad det
gäller beräkning av skärm-, vegetations- och markdämpning. Vindfallet
överensstämmer även med de krav på mätbetingelser som enligt bilaga till
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15) skall
gälla vid mätningar av skottbuller.

Till beräkningsprogrammet finns kopplat en källkatalog innehållande uppmätta
ljudemissionsnivåer för ca 100 olika vapentyper indelade i 10 st. huvudgrupper.
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De vapen inkl. ammunition, vars ljudemissionsdata använts vid aktuella
beräkningarna, har varit följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gevär Carl Gustav, 6.5 mm Norma Silvertorped
Älgstudsare 6.5 mm, 6.5 * 55 Norma Jaktmatch
Älgstudsare 7.62 mm, 30–06 Norma Jaktmatch
Älgstudsare 7.62 mm, 308 Winchester Norma Jaktmatch
Hagelgevär kal.12, Nike Skeet, 70 mm, m/elevation
Pistol M/40/9 mm sk. ptr. M/39
K-pist M/45, 9 mm Sk ptr. M/39B
Revolver .45 Magnum

Resultatet fås som maximala ljudnivåer i dBAI frifältsvärden (tidsvägning Impuls).
Beräkningsmodellens beräkningsnoggrannhet bedöms ligga inom intervallet ± 3 dB.

5 Beräkningsresultat
Högsta ljudtrycksnivåer i dBA Impuls har beräknats i omgivningen runt skjutbanorna
från skjutning med angivna vapentyper på respektive skjutbana. Beräkningar har
gjorts i ett stort antal punkter alla placerade på en konstant höjd över mark på 2 m.
Beräkningsresultatet presenteras i bifogade kartbilagor med beräknade
ljudtrycksnivåer (i dBA Impulse) redovisade i form av färgade ljudnivåzoner indelade i
5 dBAI intervall enligt följande:

I nedanstående tabell 1 redovisas utförda beräkningsfall med utvalda vapen vid
respektive skjutbana. I tabellen framgår bland annat vapen och skjutplats samt
hänvisning till respektive resultatbilaga.
För att få en samlad bild av bullerstörningarna runt förslaget skyttecentrum vid
Töllesjö/Höjden har vi räknat ihop de högsta skottljudnivåerna för de skjutbanor där
man dels förväntas skjuta flest antal skott per år och dels med de vapen som skall
uppfylla riktvärden enligt Naturvårdsverkets grundtabell, se NFS 2005:15.
Detta gäller samtliga skjutbanor förutom skjutbana 7 och 9, trapbanan respektive
pistolbana 150 m för magnum revolver. Anledning till att dessa skjutbanor inte ingår i
den samlade störningsbilden är följande:


Vid skjutbana 7 förekommer hagelskytte för vilket man enligt
Naturvårdsverket kan acceptera högre riktvärden



Vid skjutbana 9 kommer antalet skott per år vara försumbart jämfört med
motsvarande på övriga skjutbanor (<5 % av totalt avlossade skott).
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Tabell 1.

Bifogade kartbilagor för Töllesjö/Höjden

Bilaga

Bana nr.

Beteckning

Vapen

A01

1

Pistolbana 25 m

Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40

A02

2

Pistolbana 50 m

Pistol.22 LR Norma

A03

3

Pistolbana 50 m, PPC

Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40

A04

4

Gevärsbana 50 m

Gevär CG 63 Junior kal .22

A05

5

Viltmålsbana 80 m

Älgstudsare 7.62 mm, 30–06
Norma Jaktmatch

A06

6

Pistolbana 100 m

Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40

A07

7

Trap och Jägartrap

Hagelgevär kal. 12, Nike Skeet, 70
mm, med elevation

A08

8

Dynamiskt skytte

Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40

A09

9

Pistolbana 150 m, Magnum

Revolver Magnum kal.45

A10

10

Gevärsbana 300 m

Gevär Carl Gustav, 6.5 mm Norma
Silvertorped

A11

”

Gevärsbana 200 m

K-pist M/45, 9 mm Sk ptr. M/39B

A12

”

Alla exkl. bana 7 och 9

-

Det är viktigt att poängtera att redovisade ljudnivåzoner avser ett beskrivet
meteorologiskt värsta fall vilket är praxis vad det gäller beräkning av
skottbullerutbredning till omgivningen. Man skall således se beräknade ljudnivåer som
det högsta värde som någon gång kan uppstå vid mätningar i aktuella
mottagarpunkter. Detta gäller tillfällen då skjutning med dimensionerande vapen
förekommer inne på skytteanläggningen och att det vid dessa tillfällen råder medvind
från skjutplatsen till mottagare dvs. de mätbetingelser som skall gälla för
skottbullermätningar enligt Naturvårdsverket.
Anm.
Utgående från resultatredovisningen i bifogade bilagor kan man rent allmänt
konstatera att de markerade ljudnivåzonerna på kartutdragen varierar ganska
oregelbundet och att man i vissa fall kan notera mindre områden (”nivå-öar”) med
lägre ljudnivåer än närmaste omgivning. Den främsta orsaken till detta är att
beräkningspunkterna valts på en konstant höjd över terrängen och att man därigenom
kan få variationer i naturlig skärmdämpning speciellt i ”ljudskuggan” nära större
höjder.
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6 Kommentarer och slutsatser
För att få en samlad bild av bullerstörningarna runt vårt nya förslag till lokalisering av
skyttecentrum vid Töllesjö/Höjden har vi nu liksom tidigare räknat ihop de högsta
skottljudnivåerna för de skjutbanor där man dels förväntas skjuta flest antal skott per
år och dels med de vapen som skall uppfylla riktvärden enligt Naturvårdsverkets
grundtabell, se NFS 2005:15. Den samlade skottbullerbilden framgår av bilaga 12 där
högsta ljudnivån från resp. skjutbana (exklusive bana 7 och 9) i respektive
beräkningspunkt redovisas.
Ur kartunderlaget noteras närliggande bostadsområden vid Stampen (Rydboholm), vid
Funningen (norr och söder om sjön Gasslången) samt vid Gässlösa (Skutbanegatan).
Följande slutsats kan dras:


Beräknade och sammanhängande nivåzoner med maximal ljudnivå ≥ 65 dBAI
hamnar i samtliga riktningar innanför närmaste bostadsområden. Sålunda
förväntas det dimensionerande riktvärdet avseende bostäder för permanent
boende och fritidshus, nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana och
verksamhet vardagar dag och kvällstid samt helg (Lördag, sön- och helgdag)
dagtid: 65 dBAI, vara uppfyllt.
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Bilaga A01. Bana 1, Pistolbana 25m
Pistol M/40, 9mm sk. ptr M/40
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A02. Bana 2, Pistolbana 50m
Pistol .22 LR Norma
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A03. Bana 3, Pistolbana 50m PPC Pistol
M/40, 9mm sk. ptr. M/40
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A04. Bana 4, Gevärsbana 50m. Gevär CG 63
Junior, .22 LR för pistol
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A05. Bana 5, Viltmålsbana 80 m.
Älgstudsare 7.62mm, 30-06
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A06. Bana 6, Pistolbana 100 m.
Pistol m/40, 9mm sk. ptr. M/40
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A07. Bana 7, Trap och Jägartrap
Hagelgevär kal 12
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A08. Bana 8, Dynamiskt skytte
Pistol M/40, 9mm sk. ptr. M/40
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A09. Bana 9, Pistolbana 150m Magnum
Revolver Magnum.45
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A10. Bana 10, Gevärsbana 300m
Gevär Carl Gustav, 6.5mm
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A11. Bana 10, Gevärsbana 200 m.
K-pist M/45, 9mm
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A12. Samlad bullerbild inräknat samtliga
skjutbanor exkl. bana 7 och 9
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Samrådsredogörelse på förslag på lokalisering av nytt skyttecenter vid
Ängen/Kranshult
Kommunstyrelsen fick i november 2017 Kommunfullmäktiges uppdrag att i samverkan med
berörda nämnder under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat
skyttecentrum i Borås. Stadsledningskansliet tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen,
Miljöförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Skyttealliansen har gemensamt arbetat
fram ett förslag på lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult i nära anslutning till Bråts
skjutfält.

Bakgrund
Utredning om ett samlat skyttecentrum har pågått sedan sent 90-tal. Ett 30-tal platser har mer eller
mindre studerats och de flesta har fallit ifrån av olika anledningar. Tanken har varit att samla olika
skytteverksamheter som idag är lokaliserade till olika delar av kommunen för att samla miljöstörande
bullerverksamhet, lösgöra strategisk mark mm. Redan år 2001 föreslog dåvarande
Miljöskyddsnämnden att bullerstörande verksamhet, som idag är lokaliserad nära bostadsområden,
ska flyttas och samlas till en lämpligare plats. En samlokalisering av skytteverksamheterna i Borås är
ett gemensamt mål för alla inblandade, såväl från skyttar såväl från Borås Stad. Det innebär att färre
invånare blir störda av skottbuller. Ur ett miljöperspektiv är det önskvärt att hitta en plats som kan
accepteras, gärna ett område som redan är bullerutsatt.

Syfte
Syftet är att genom samlokalisering av befintliga skyttebanor minska antalet bullerutsatta områden.
Remiss
Den 24 oktober lades information och dokument kopplade till remissen ut på Borås Stads hemsida.
Remissen skickades också ut till följande remissinstanser.
 Skyttealliansen
 Samhällsbyggnadsnämnden
 Fritids- och Folkhälsonämnden
 Miljö- och konsumentnämnden
 Lokalförsörjningsnämnden
 Tekniska nämnden
 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
 Polisen
 Borås Energi och Miljö
 Borås elnät
 Vattenfall
 Fortifikationsverket
Övriga intressenter bjöds in till tidigt samråd som annonserades i BT den 28 oktober. Intressenter
bjöds in till den 14 november. Där kunde föreningar, organisationer, närboende m.m. möjlighet att i
dialog med inblandade parter diskutera skyttecentrets lokalisering.

Sammanfattning i korthet av remissvar
Remissinstanser
Samtliga remissinstanser har svarat och ser positivt på förslaget av att etablera ett skyttecenter vid
Ängen/Kranshult. Remissinstanserna har dock en del tillägg kring åtgärder som bör vidtas/beaktas vid
ett etableringsbeslut. De synpunkter som bör vidtas/beaktas är:
 Samarbete med Borås Fältrittklubb för att undvika störningar och olyckor vid bl.a.
ridtävlingar.
 Beakta de naturvärden som finns på föreslaget område.
 Tillfartsvägar till det föreslagna området måste upprustas.
Föreningar/organisationer
De föreningar som svarat på remissen är negativa till förslaget på etablering av nytt skyttecenter vid
Ängen/Kranshult.
 Samarbete med Borås Fältrittklubb är viktigt för att undvika störningar vid ridtävlingar och
den dagliga verksamheten. Tillgängligheten till området för häst och ryttare samt hundägare
får inte omöjliggöras.
 Det buller som skytteverksamheten genererar är inte acceptabel för boende i Rydboholm
och Kråkered.
 Oro för hur djur och natur påverkas.
Privatpersoner
De privatpersoner som svarat på remissen är negativa till förslaget av etablering av nytt skyttecenter
vid Ängen/Kranshult.
 Boende i Rydboholm oroas av närheten till föreslagen etablering av nytt skyttecenter. De
upplever att de redan har flera störande verksamheter i sitt närområde såsom vägar,
järnvägar och Sobacken.
 Oro för hur djur och natur påverkas.

Remissinstans
Fritids- och
Folkhälsonämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommentarer
 Godkänner förslag till lokalisering av nytt skyttecenter vid
Ängen/Kranshult
 Nära samverkan med Borås Fältrittklubb och andra berörda är
en förutsättning för en eventuell etablering.
 Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen med
beaktande av nedanstående synpunkter.
 I Översiktsplan 2018 finns kommande verksamhetsområden
utpekat både väster och nordost om den tänkta lokaliseringen.
Vid en utbyggnad av verksamhetsområdena kommer marken till
stora delar plansprängas och hårdgöras. Dessa åtgärder kan
påverka bullerbilden och bör beaktas i det fortsatta
utredningsarbetet.
 Samhällsbyggnadsnämnden ser gärna att vid beräkning av
skottbuller, att även lägre värden redovisas. Det ger möjlighet
att bedöma om lokaliseringen av skyttecentret kommer att ha
någon inverkan på Gässlösaområdets attraktivitet som
utvecklingsområde för nya bostäder vid exploatering av
området.




Miljö- och
konsumentnämnden









Lokalförsörjningsnämnden
Tekniska nämnden





Vattenfall
Borås Energi och Miljö
AB
Polisen




Borås Elnät AB




Fortifikationsverket






Skyttealliansen





Förslag på lokalisering ligger delvis inom grönområdesplan klass
två och i översiktsplanens utredningsområde för naturreservat.
Eventuell påverkan på befintliga verksamheter, exempelvis
ridhuset, bör utredas.
Saknar en beskrivning över hur tillfartsvägar för området ska
lösas.
Tillstyrker förslaget på lokalisering av nytt skyttecenter under
förutsättning att hänsyn tas till naturvärden vid Kranshults
grustag. Kompensationsåtgärder ska utföras och planerade
åtgärder ska stämmas av med kommunbiologen.
Lokaliseringen är väl vald. Att den största delen av all
skytteverksamhet samlas på ett och samma ställe är positivt ur
bullersynpunkt men även ur föroreningssynpunkt, då uppkomna
föroreningar samlas inom ett område.
Den norra delen av aktuellt område utgörs av grustaget vid
Kranshult som har klass 1, högsta naturvärde i Borås Stads
naturdatabas. Områdets värden är kopplade till varma öppna
solbelysta sandytor med blomrika ytor för pollinerare.
Skytteverksamhet kan mycket väl samverka med dessa värden
om området planeras och sköts på ett gynnsamt sätt så att
verksamheten bidrar till att uppfylla bevarandemålen.
Verksamheten kommer att bidra till att sandiga ytor inte växer
igen med samma hastighet som sker idag.
Med utgångspunkt i inlämnat förslag kommer dock vissa
kompensationsåtgärder att krävas.
Tillstyrker föreslagen placering.
Tekniska nämnden tillstyrker föreslagen lokalisering av nytt
skyttecenter vid Ängen/Kranshult.
Tillfarten till området behöver studeras vidare då standarden på
befintligt vägnät inte tillgodoser tillgängligheten till föreslaget
skyttecenter på ett tillfredsställande sätt.
Vattenfall har inget att erinra i detta ärende.
Borås Energi och Miljö AB har inget att invända mot förslaget.
Polismyndigheten har ingen erinran gällande placering av
skyttecenter vid Ängen/Kranshult.
Borås Elnät AB har inget att erinra.
Området för planerad av nytt skyttecentrum ligger inom Borås
Elnäts distributionsområde. Dock kan det bli lång leveranstid för
elanslutning då vi inte har något utbyggt nät i området.
Fortifikationsverket har inget att erinra.
Försvarsmakten bör kontaktas för att samråda i frågan.
Borås Skytteallians tillstyrker den föreslagna lokaliseringen.
Lokaliseringen ger möjligheter och utrymme för samtliga
klubbars verksamhet.
Bullerutredningen visar att inga boende berörs av buller över
Naturvårdsverkets riktlinjer.



Området är redan utsatt för buller och andra störningar från
Bråts skjutfält, tre stora vägar och järnväg samt av närheten till
brandövningsplatsen och energikombinatet.
 Naturvärden för solitärbin på Bråt kan förbättras genom
lokaliseringen.
Södra Älvsborgs
 Räddningstjänsten har inget att erinra om lokaliseringen.
Räddningstjänstförbund
 Byggnaderna måste bli nåbara för räddningsinsatser, så att
räddningsfordon kan nå fram och ställa upp maximalt 50 meter
från byggnaders entréer.
 Räddningstjänsten anser att frågan om hur skyttecentrets
bullernivåer påverkar Guttasjöns övnings- och
utbildningsanläggning ska utredas vidare, samt att nödvändiga
bullersänkande åtgärder behöver utredas och, vid behov, vidtas.
Föreningar
Synpunkter
Framtid Rydboholm
 Hur har man tänkt kring ridhuset, verksamheten där är ju
väldigt känsligt för skarpa ljud?
 Den del av skyttecentret (Bana 7) som kommer att ligga
närmast Rydboholm är den bana som har högst decibelstyrka.
Varför lägger man denna bana längst söderut mot bebyggelse?
 Vill påvisa att bullerberäkningarna är antaganden och inga
riktiga beräkningar i form av tester har gjorts . Man har inte
tagit hänsyn till att ljud fortplantar sig över vatten.
 Att samlokalisera de utspridda skytteföreningarna i och runt
Borås lösgör områden och kommunal mark som går att använda
till annat. Vad ska man göra med den kommunala marken i
Gingri, Gässlösa, Kråkered, Rydboholm?
 Hur går era tankar här, ska vi invånare i Rydboholm fortsatt vara
Boråsarnas soptipp eller kommer Ni att visa för oss att
framtiden faktiskt kan bli lite ljusare genom att INTE anlägga
mer störande verksamheter i och omkring vår ort?
Borås Fältrittklubb
 Placeringen av ridhuset ligger så att antingen får du gå mot Bråt
när du ska rida ute i skog och mark, eller ta din häst över
Varbergsvägen (!) mot Pickesjön. De flesta som rider ut från
klubben väljer därför självklart att rida mot Bråt. Enligt
Miljöförvaltningen så vill de gärna att vi rider mot Bråt p.g.a. de
naturvärden som ska bevaras där hästar hjälper till.
 Vi har flera gånger om året större tävlingar, både utom- och
inomhus men med alla hästar i tältstall eller framridning
utomhus. Här kommer hästar som inte är vana vid skott att
genomföra en tävling. Hästar är av naturen ett flyktdjur och
gillar inte skott. Här ser vi ett problem att genomföra våra
tävlingar.
 Vi vill kunna rida utomhus, ha våra tävlingar och inte igen bli
begränsade ännu en gång. Hästar är flyktdjur och kan ställa till
med stora personskador om de blir skrämda. BFK finner det
högst olämpligt att lägga ett skyttecenter så nära vår anläggning
och ser uppenbara risker med detta för vår verksamhet. Vi vill
gärna vara med i denna dialog.
Kråkereds byalag
 Vi boende i Kråkered, Transås med omnejd protesterar mot
byggandet ett nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult.





Framtid Rydboholm
(styrelsen)















Västergötlands
Ornitologiska



Läget i Kråkered idag är tung trafik på R27 med hög bullernivå,
tung trafik på R41 med hög bullernivå, tung trafik på
Kråkeredsvägen med hög bullernivå samt ett flisupplag med hög
bullernivå. Ett skyttecenter med 10 banor i vår närmiljö, som
försämrar ytterligare, med ännu mer bullerstörningar, är inte
acceptabelt!
Vi har erfarenhet av militärens övningsfält på Bråt, då det var 50
000 skott per år. Det hörs inte bara ute, där det är mest
störande, utan även inomhus. Skjutande är mycket mer
störande än trafikbuller.
Vi i styrelsen i Framtid Rydboholm motsätter oss byggandet av
ett nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult.
Närheten till Rydboholm och det oljud som kommer påverka
orten negativt. Som ni skriver i rapporten är platsen redan
bullerutsatt i form av 27:an, 41:an, Viskadalsbanan och
Sobacken. Detta är vi väl medvetna om då vi bor och lever här.
Vi har fått stå ut med bullret under byggandet av EMC samt
lukten som tyvärr börjar öka igen. Varför ska vi också få utstå
oljudet från en skytteanläggning?
Vi vill att Rydboholm ska växa och vara attraktivt för alla att
flytta hit, framförallt för barnfamiljer då vi har en av Borås
finaste förskolor.
Vi vet att det på regementets tid sköts en hel del skott i det
tänkta området men mestadels på dagtid under
sommarhalvåret och med en beräknad mängd av 50 000 st. per
år. Nu visar beräkningarna på att det kommer att skjutas c:a 400
000 st. skott om året (c:a 1100 skott om dagen, c:a 100 skott i
timmen, lågt räknat), dagtid, kvällstid och på helger. Tävlingar
kommer främst att hållas på helger vilket kommer att drabba
oss närboende.
Bullerberäkningarna är enbart gjorda över skog och terräng och
ingen hänsyn har tagits till hur ljud fortplantar sig över vatten.
Om man nu lägger ett skyttecenter här så har man stängt
stadens utbredning och utveckling söderut för all framtid.
Detta skyttecenter kommer helt klart störa naturlivet och det
populära sportfisket i området.
Det finns planerade vandringsleder i aktuellt område. 7st
rastplatser är utmarkerade varav en är belägen på stranden
mittemot Guttasjöns övningsområde och en vid platsen Källan,
alltså i alldeles närhet till skyttecentret. Vandringslederna är på
vardera 2,2 och 9,2 km. Vem kommer att använda dessa när det
börjar skjutas i tid och otid? Är man säker här då?
När vi har undersökt de olika skytteföreningarna som räknas
upp i rapporten förstår vi att flera inte längre är aktiva.
Argumentet att frigöra kommunal mark i och med
nedläggningarna av flera skjutbanor verkar ju bara påhittat.
Staden kommer att förlorat bra mycket mer på att låsa in sig
med det nya skyttecentret än på att renovera och utöka de
befintliga banorna.
Det är med viss bestörtning som vi läser det förslag om
lokalisering av nytt skyttecenter som föreligger.

Förening/Borås
Fågelgrupp
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Borås Stad och kommunstyrelsen efterfrågar inte remissvar från
sakkunniga natur- och miljöorganisationer.
Vi hävdar att Viskans strandnära skogar och våtmarker länge
har utsatts för exploatering i allt för hög grad. I dag återstår
endast en liten areal av dessa orörda marker inom Borås Stads
område.
Vi anser att bl.a. hela västsidan av Öresjö upp mot Bredared
skyddas, samt att staden bekostar skapandet av ett
våtmarksområde någonstans i området längs Viskan mellan
Gingri och Ön.
Det område som är aktuellt för ett skyttecenter anser vi inte
hyser sådana värden att de måste bevaras. Däremot skulle
motsvarande areal bevaras på annat håll i ”kompensation”;
områden som borde skyddas mot framtida intrång.
Vi vill också passa på att framhålla vikten av en bred grön bård
bevaras runt Viskan, för att gynna djur- och växtliv. Detta inte
minst när bostäder planeras runt Viskan på Göta/Gässlösa.
Som naturskyddsförening känner vi ett ansvar för att följa upp
att handläggning av frågor med betydande miljöpåverkan
handläggs i enlighet med gällande lagar, regler och även lokalt
formulerade målsättningar. Det finns ytterligare en aspekt att
beakta. Processen fram till beslut måste vara bra. De politiker
som ska fatta besluten måste givetvis ha den information som
behövs för att förstå konsekvenserna av de beslut de ska fatta.
Det gäller oavsett om det blir ja eller nej till förslaget. Vi har de
senaste åren haft orsak att vara kritiska till de underlag som
tagits fram vid olika kommunala projekt.
att det beslutsunderlag som nu varit på remiss inte ger vare sig
beslutsfattare eller berörda kommuninnevånare en god
möjlighet att fatta ett bra beslut baserat på att man har en
hyfsad uppfattning om hur beslutet påverkar olika intressen.
Det är omöjligt att väga olika för- och nackdelar mot varandra
utan mer information.
Kommunstyrelsen bör därför besluta att beslutsunderlaget
kompletteras.
Hur kommer boende på Stampen i Rydboholm att uppleva
verksamheten?
Området norr om den tänkta platsen används i stor utsträckning
för ridning och för att rasta hundar. Hur påverkas de som idag
rider eller rastar hundar om banan kommer tillstånd.
Samordningen till en plats bör rimligen vara ett begåvat drag.
Innan platsen för samordningen ska tas i anspråk måste man
dock väga fördelarna mot eventuella nackdelar.
På några av platserna är den nuvarande skytteverksamheten
mycket begränsad och mestadels helt utan störningar av
betydelse på omgivningen. Är det en plats eller fler? Några
platser innebär störningar som inte är acceptabla. Är det en
plats eller fler?
Hur många personer i kommunen är det som idag ser skytte
som en värdefull fritidsaktivitet och som utövar den annat än
sporadiskt i organiserad form?
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Hur många av utövarna är ungdomar och hur många är vuxna
människor?
 Bedrivs verksamhet med särskilt socialt värde?
 Det är för de flesta helt självklart att bra beslut fattas med
kunskap som grund. I det här fallet räcker det inte med att göra
en utredning som visar om bullernivåerna håller sig inom
Naturvårdsverkets riktlinjer. Komplettera underlaget innan ni
fattar beslut!
Synpunkter
 Vi är emot ett nybygge av skyttecentrum på Ängen/Kranshult.
 Visionen vi hade när vi köpte fastigheten var att våra skotträdda
djur skulle få vara ute med oss och njuta av naturen i våran
trädgård, varvat med koppelpromenader på Bråts område där
flertalet andra hundägare till just skotträdda/känsliga dagligen
tillbringar timmar. Barnen som är där på dagarna? Vad kommer
ljudnivån att vara? Kan man garantera säkerheten med
eventuella skenande rädda hästar?
 Även vi i redan bullerutsatta områden behöver lugn emellanåt.
Förväntade 400 000 skott kan ju likväl bli 500 000? / 7 dagar i
veckan? Morgon till kväll. När ska vi få lugn och ro? I dag hör vi
skott några dagar i veckan och kan då anpassa oss efter detta.
 Jag vill i och med detta mail protestera mot Borås stads planer
på ett skyttecenter på Ängen/Kranshult.
 Som boende i Rydboholm måste jag uttrycka hur bekymrad jag
är över att man vill placera allt som låter eller stinker kring vårt
samhälle. Vi är redan idag störda av ett avlägset buller från
Riksväg 41 samt alla pendlare som fortfarande använder sig av
gamla Varbergsvägen. Från Sobacken kommer det en stank som
påminner om ruttet kött som omöjliggör att vistas i sin trädgård
flera dagar om året.
 Ett skyttecenter så nära oss med skytte på kvällar och helger
kommer definitivt att påverka oss starkt.
 Jag är övertygad om att såväl poliser som andra skyttar hellre
skjuter inomhus. Har alternativet med moderna skyttehallar
utretts?
 Vi med hästar uppstallade på Borås Fältrittklubb
känner oss mycket oroade över den föreslagna placeringen av
ett samlat skyttecenter vid Guttasjön.
 Den tänkta placeringen inskränker våra möjligheter att rida ut
med våra hästar. Vi rider ofta, flera gånger i veckan, då det är
enda möjligheten att rida ut utan att passera eller rida på en
trafikerad väg.
 Våra ridvägar har minskat efter att nya 27:an byggdes, det här
kommer minska antalet ridvägar ännu mer. Förslaget innebär
att vi är hänvisade till området runt Pickesjön. Då måste vi ta
oss över både den hårt trafikerade Varbergsvägen och
järnvägen, vilket innebär en hög säkerhetsrisk. Att låta våra
barn passera den hårt trafikerade vägen och järnvägen är en
mycket stor säkerhetsrisk.
 Jag motsätter mig starkt byggandet av detta skyttecenter.
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Vi i Rydboholm utsättas redan för störningar med tanke på
27:an, 41:an, Viskadalsbanan och Sobacken, utsattheten för
buller och lukt med allt annat vad det innebär.
Negativ påverkan på djur- och fågelliv.
Vi motsätter oss byggandet av skyttecenter vid
Ängen/Kranshult norr om Rydboholm.
Vi har redan buller i vår närhet från Sobacken (det gavs löften
före byggandet att det inte skulle störa eller lukta alls men se
hur lite det stämde).
Hur kommer skyttecentret att påverka djur och naturliv? Det
finns betydande fågelliv i och runt Viskan som självklart kommer
att påverkas av detta smällande. Även andra djur kommer att
bli stressade av detsamma. Många hundägare går promenader
med sina hundar i området. Hur drabbar det dem? Det finns
hundar som är skotträdda. och som inte klarar när det smäller.
Skall deras fina promenadmöjligheter försvinna?
Vid tidigare diskussioner med politiker samt stadsarkitekt i
Borås stad har det framkommit att det inte finns så många håll
som Borås kan växa åt mer än söder ut. Det vore förödande för
byggnation av bostäder att ytterligare ”förstöra” värdefull mark
genom ett skyttecenter.
Vi Rydboholmare har tröttnat på att vi får stå ut med en
försämring av vårt samhälle mot vår vilja. Vad gör det med
bostadspriserna? Varför skall vi som bor utanför Borås Stad
behöva stå ut med sådant som Boråsarna själva inte vill ha
såsom EMC och nu eventuellt skyttecentret? Det måste finnas
lämpligare platser att lägga detta på som inte ligger så pass nära
tätbebyggt område och som inte påverkar så många människor
negativt.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-21

Kommunfullmäktige

§ 54

Dnr KS 2018-00618 3.6.7.2

Ansökan om anläggningslån för anläggande av
konstgräsplan; Gånghesters Sportklubb
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 21, sid B 609)
Kommunfullmäktiges beslut
Gånghesters SK beviljas ett anläggningslån på 40% av totalutgiften dock max
884 000 kronor för att anlägga en 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.
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-18, § 51
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Gånghesters SK beviljas ett anläggningslån på 40% av totalutgiften dock max
884 tkr för att anlägga en 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.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge Gånghesters
Sportklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 884 tkr
för anläggande av konstgräsplan på Engvallen.
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 löfte om ett
anläggningsbidrag från Västra Götalands Idrottsförbund på 400 tkr, en
egeninsats om 926 tkr samt ett anläggningslån om 884 tkr skulle finansiera hela
investeringen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-21

Kommunfullmäktige

Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k.
anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot
föreningen efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att
genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat
kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma.
Kommunstyrelsen vill poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar
kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats
får vi ut mycket verksamhet. Detta är god politik. Anläggningslånen ger heller
normalt ingen ökad driftkostnad som belastar den kommunala budgeten
eftersom föreningarna själva mestadels står för drift och skötsel.
Anläggningslånet till Gånghesters SK faller väl in i detta koncept.
Beslutsunderlag
1. Fritids- och folkhälsonämndens förslag
2. Ansökan om anläggningslån från Gånghesters SK.
Yrkanden
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

Kommunstyrelsen

§ 117

Dnr KS 2018-00037 1.2.4.1

Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2019
Kommunstyrelsens beslut
Nämndbudget 2019 godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna.
Kommunbidragen till nämnderna förändras enligt nedan, tkr:
Driftredovisning 2019, tkr

Budget 2019;2
Nämnd/budgetram

Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-stadsledningskansliet
-kommungemensamt
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning, parker mm
-persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Individ-och familjeomsorgsnämnd
Vård- och äldrenämnd
Summa

Budget 2019
Beslut KF
15 100
5 850

Tillägg KF/KS
Förändring Ny KF-Budget
15 100
5 875
25
118 375
118 100
4 025
6 725
31 900

116 300
118 100
4 000
6 650
31 850

2 075

209 350
43 050
-7 000
23 850

360

146 150
68 800
25 750
171 300
525 350
232 900
654 700
746 250
1 459 550
288 500
1 347 550

75
125
275
1 570
300
2 575
7 675
3 775
350
-2 850

146 225
68 800
25 875
171 575
526 920
233 200
657 275
753 925
1 463 325
288 850
1 344 700

6 233 900

16 580

6 250 480

25
75
50

100

209 710
43 050
-7 000
23 950

Nämndernas Kommunbidrag ökar med totalt 9,7 mnkr som effekt av särskilda
lönesatsningar och IT-relaterade kostnader. Medlen finns avsatta i den centrala
bufferten vilket innebär att det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen
som helhet. Här ingår också omfördelning med 2,7 mnkr mellan Vård- och
omsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden med anledning av förändrad
gränsdragning mellan dessa nämnder.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Protokollsanteckning
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
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E15 Protokollsanteckning, Kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-25

Nämndbudget 2019
Vänsterpartiet ser med oro på de ekonomiska förutsättningarna för Vård- och äldrenämnden.
Dels har nämndens ram minskats med 5 mnkr, dels har nämnden fått ett effektiviseringskrav
på 6,8 mnkr och ytterligare 2,7 mnkr har omfördelats till Sociala omsorgsnämnden, den
största förändringen är dock att det statsbidrag som syftat till att stärka bemanningen från
2019 har avskaffats.
Vård- och äldrenämnden är en av de nämnder som har höga sjuktal bland sina medarbetare.
Att anpassningarna ska ske genom anpassad bemanning riskerar att öka stressen i
verksamheten, vilket motverkar Borås Stads satsning på en frisk organisation. Vänsterpartiet
tillförde i sin alternativa budget för 2019 i stället mer resurser till bemanning och arbetsmiljö.
Vänsterpartiet kommer följa utvecklingen i verksamheten, inte minst avseende sjuktal och
arbetsmiljö, och vid behov återkomma till Kommunstyrelsen med förslag om tillskott till
Vård- och äldrenämnden.
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen
Ida Legnemark och Stefan Lindborg

Nämndbudget 2019
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

2019-03-25

2018-00037

Nämndbudget 2019
Ekonomiskt styrdokument

Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget ett godkännande
av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Utifrån denna fortfarande gällande grundfunktion har nämndbudgeten
successivt byggts ut till att beskriva kommunens totala och nämnders ekonomiska
förutsättningar tidigt på året. Särskilt viktigt har det blivit att bedöma det preliminära utfallet från det föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har
”ryggsäckar” med sig in i det nya året.
I nämndbudgeten prövas också nämndernas önskemål om att få ianspråktaga ackumulerat resultat. En ytterligare prövning sker också i samband med behandlingen
av årsredovisningen
För nämnderna gäller att följa målvärdena för de indikatorer som Kommunfullmäktige fastställt och redovisa hur man avser att genomföra de speciella uppdrag
som givits av Kommunfullmäktige. Nämndbudgeten innebär en avstämning hur
nämnderna bedömer att de klarar av att uppfylla de av Kommunfullmäktige fastställda målvärdena och en plan/redovisning hur man kommer att genomföra uppdragen och om detta kan ske inom budgetåret eller om mer tid behövs.

Förutsättning för nämnderna 2019
Nämndernas resultat 2018

I Kommunfullmäktiges Budget för 2018 beräknades nämndernas nettokostnader
kunna öka med hela 5,1 % jämfört med budget 2017. Kommunen som helhet
kunde lägga ett resultat på 118 mnkr vilket nästan är i linje med det finansiella målet 2-3% av skatteintäkter- och generella statsbidrag.
Nämndernas preliminära resultat för 2018 innebär ett underskott på i storleksordningen -67 (+75) mnkr. Detta är en väsentlig försämring jämfört med förra året
även om man räknar bort att några nämnder då resultatförde tidigare avsatta medel
från migrationsverket på sammanlagt 35 mnkr. Det kan konstateras att nämnderna
kunnat öka sina nettokostnader med hela 6,8 % under 2018 jämfört med verkligt
utfall 2017. Det är en historiskt hög nivå som måste ned väsentligt de kommande
åren då skatteunderlaget kommer att ligga på en lägre nivå.
För 2019 har de ekonomiska grundförutsättningarna präglat en budgeterad resultatnivå som är lägre än de senaste åren. Ett resultat på 80 mnkr har fått accepterats
för att ge rimliga verksamhetsförutsättningar. Jämfört med Budget 2018 har nämnderna sammantaget fått ett utökat ekonomiskt utrymme med 4,0 (5,1)%. Marginalerna är således snävare under 2019 så det är av stor vikt att nämnderna klarar av
att bedriva sin verksamhet under givna ekonomiska ramar. Nämndernas Kommunbidrag förslås att ökas med totalt 16,6 mnkr som effekt av särskilda lönesatsningar och IT-relaterade kostnader. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten
vilket innebär att det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet.
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När det gäller den delen av löneutfallet som innebär omfördelningar inom Kommunals avtalsområde görs en avstämning efter avslutade förhandlingar.
Den svenska konjunkturen har passerat toppen.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL beräknar att skatteunderlaget kommer
att växa med 2,9 % under 2019 att jämföras med 3,6 % under 2018 och 4,5% i utfall 2017. Orosmolnen är även fortsättningsvis hur vår omvärld utvecklas. Det
slutliga beskattningsutfallet för år 2017 visar att skatteunderlagets ökning 2017 blev
mindre än 2016 men ändå god. Prognosen pekar på fortsatt dämpning av skatteunderlagstillväxten. Detta beror på att den förestående konjunkturavmattningen leder
till mindre gynnsam utveckling av arbetade timmar än den som varit under uppgången. Detta motverkas endast till viss del av att lönehöjningarna väntas bli större
samt inkomsterna av pensioner och arbetsmarknadsersättningar tilltar. Kalkylen
för år 2020–2022 bygger på förutsättningen att den svenska ekonomin utvecklas i
konjunkturell balans, vilket innebär att skatteunderlagstillväxten dessa år blir i linje
med ett historiskt genomsnitt.
Arbetsmarknaden visar dock ännu på fortsatt styrka. SKL´s bedömning är att BNP
kommer att stiga under fjärde kvartalet. BNP-fallet under kvartal tre är därmed
inte början på en svensk recession. Att den svenska konjunkturen nu har passerat
toppen framstår emellertid som ett faktum.
SKL skriver också ned prognosen för global BNP-tillväxt, vilket indikerar en svagare ökning av svensk export kommande år. På längre sikt baseras den samhällsekonomiska analysen på en framskrivning som hängs upp på arbetsmarknaden och
demografin. Detta kan beskrivas som att det varken råder hög- eller lågkonjunktur.
För Borås Stads del är utmaning den demografiska utvecklingen som innebär ökat
tryck på våra verksamheter och en stigande investeringsnivå som måste inrymmas i
våra finansiella mål.
Det ekonomiska utrymmet där nämnderna fått utökade resurser med 4,0 (5,1) % är
lägre än föregående år men ändå på en fortsatt relativt bra nivå. Ingångsläget 2019
för en del nämnder är ansträngt med anledning av utfallet 2018. Åtgärdsplaner för
att komma tillrätta med obalanser måste sjösättas så fort som möjligt för att få ut
effekt så fort som möjligt under 2019. Buffertar och reserver ute på nämnderna
som sammantaget uppgår till 1,0 % av Kommunbidragen skall hållas intakta i början på året för att ha beredskap inför oförutsedda hädelser.
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Avstämning av den centrala ekonomin
Resultaträkning
Budget 2019;2
Nettokostnader
Avskrivningar

Bokslut KF-Budget
2017
2018
-5741,8
-5922,2

KF-Budget
2019
-6129,1

Budget Avvikelse
2019;2 KF-budget
-6129,1
0,0

-216,1

-224,0

-240,0

-240,0

0,0

-5957,9

-6146,2

-6369,1

-6369,1

0,0

Skatteintäkter

4804,3

4951,7

5156,3

5131,5

-24,8

Generella statsbidrag mm

1251,9

1279,0

1262,8

1296,9

34,1

44,8

34,0

30,0

30,0

0,0

143,2

118,5

80,0

89,4

9,4

54,7

0,0

0,0

0,0

0,0

KOMMUNENS RESULTAT

197,9

118,5

80,0

89,4

9,4

Ökning verksamhetens nettokostnader
därav nämnderna

4,0%
3,6%

4,0%
5,1%

3,6%
4,0%

3,6%
2,7%

Ökning skatte- och bidragsintäkter

4,7%

3,8%

3,0%

3,2%

3,3

1,9

1,2

1,4

495
84%

600
57%

600
53%

600
55%

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Finansnetto
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO
Realisationsvinster från markförsäljning

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %
Nettoinvesteringar
Självfinansiering av investeringarna

Nettokostnader

Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2019 beräknas nettokostnaderna i det här läget vara oförändrade vilket bl.a. beror på att inga nämnder begär
att få utnyttja ackumulerade överskott till engångsåtgärder under 2019. Då nämndernas årsredovisningar för 2018 ännu inte är klara är det sannolikt att några
nämnder kommer in med sådana förfrågningar i samband med behandlingen av
nämndernas årsredovisningar.
Inom nämndernas nettokostnader har Buffertar på 65 mnkr avsatts motsvarande
1,0 % av nämndernas totala Kommunbidrag. Detta kan ses som en bra förutsättning till budgetföljsamhet under 2019. Uppföljningen per februari får bli en första
indikation.
Avskrivningar

Avskrivningarna beräknas i dagsläget uppgå till 240 mnkr under 2018 mnkr vilket
är oförändrat jämfört med Kommunfullmäktiges budget. Prognosen för 2018 års
investeringar är 770 mnkr och är högre än vad som tidigare beräknades bl.a. beroende på inköp av Hestra Midgårdfastigheten från AB Bostäder. Slutligt utfall för
investeringarna 2018 och avskrivningsnivån 2019 fastställs i samband med årsredovisning 2019.
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Skatteunderlaget

Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2019 beräknas skatter- och
generella statsbidrag mm sammantaget bli ca 9 mnkr bättre främst beroende på ett
högre utfall för befolkningstillväxten under 2018 är än tidigare beräknats. Årstakten ligger nu på ca 1 300 personer per okt 2018. Slutligt utfall för kalenderåret
2018 är ännu inte publicerat. Kostnadsutjämningen beräknas i den senaste revideringen bli ca -7,5 mnkr lägre främst beroende på ett lägre utfall i IFO-modellen
som vi kunnat notera även tidigare. Övriga delar inom rubriken generella statsbidrag mm såsom LSS-utjämningen och Fastighetsavgiften förväntas avvika endast
marginellt.
De senaste åren har kommunerna kunnat räkna med det speciella statsbidraget för
ökat bostadsbyggande ”Byggbonus”. Borås Stad fick för 2018 15 (19) mnkr i Byggbonus. För 2019 finns inga uppgifter om att detta statsbidrag kommer att utbetalas.
Finansnettot

Finansnettot har haft en positiv utveckling under än längre tid. Från att tidigare varit en negativ belastning under många år har de senaste årens goda resultat medfört
att finansnettot nu bidrar till att ge verksamheterna ett ökat ekonomiskt utrymme
dock på en lägre nivå de senaste åren p.g.a. en låg räntenivå. För 2019 beräknas finansnettot till 30 mnkr. Den under fyra års tid tidigare beslutade aktieutdelningen
på 15 mnkr från Borås Lokaltrafik AB avslutades under 2018. Finansnettot kan
ändå hållas på en relativt hög nivå bl.a. på en högre utlåningsnivå inom koncernen
vilket ger en högre internbanksmarginal.
Realisationsvinster från markförsäljningar och tomträtter lyfts inte in i resultaträkningen i detta skede. Av erfarenhet kommer det att inbringa en del även under
2019. Detta lyfts fram i kommande delårsrapporter.
Resultatet

Sammantaget balanseras budgeten i det här läget med ett resultat för Borås Stad på
ca 90 mnkr. Balanskravsresultatet beräknas i dagsläget till 100 mnkr då ett mindre
uttag från RUR (Resultatutjämningsreserven) kan göras budgetmässigt då skatteunderlagsprognosen för 2019 beräknas ligga 0,2 % under ett 10-årigt snitt för skatteunderlaget. Resultatet för 2019 beräknas då uppgå till 1,6 % av skatteintäkter- och
generella statsbidrag och är under Kommunfullmäktiges långsiktigt fastställda mål
för god ekonomisk hushållning.
Investeringar

Vad gäller investeringarna görs bedömningen att ca 75 mnkr förs över till 2019 års
investeringsbudget från 2018. Läggs detta till den av KF beslutade investeringsbudgeten på brutto 667 mnkr innebär det ett totalt investeringsutrymme på ca 740
mnkr. En rimlig bedömning är att ca 600 mnkr kommer att förbrukas under år
2019 vilket då innebär att 55 % av investeringarna kan självfinansieras enligt de
förutsättningarna som anges i nämndbudgeten. Vårt långsiktiga mål är att 80 % av
investeringarna ska vara självfinansierade.
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Nämndbudgetförslagen
Driftredovisning 2019, tkr

Budget 2019;2
Nämnd/budgetram

Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-stadsledningskansliet
-kommungemensamt
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning, parker mm
-persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Individ-och familjeomsorgsnämnd
Vård- och äldrenämnd
Summa

Ingående
ack resultat
0
146

Budget 2019
Beslut KF
15 100
5 850

15 881
0
0
0
-30 563

116 300
118 100
4 000
6 650
31 850

2 075

1 864
0
36 018
20 672

209 350
43 050
-7 000
23 850

360

26 178
0
-1 348
1 189
39 885
0
2 462
1 492
6 386
17 432
37 775

146 150
68 800
25 750
171 300
525 350
232 900
654 700
746 250
1 459 550
288 500
1 347 550

75
125
275
1 570
300
2 575
7 675
3 775
350
-2 850

146 225
68 800
25 875
171 575
526 920
233 200
657 275
753 925
1 463 325
288 850
1 344 700

175 469

6 233 900

16 580

6 250 480

Tillägg KF/KS
Förändring Ny KF-Budget
15 100
25
5 875

25
75
50

100

118 375
118 100
4 025
6 725
31 900
209 710
43 050
-7 000
23 950

Kommentarer till nämndbudgetförslagen

Av bifogade tabeller framgår de av Kommunstyrelsen godkända nämndbudgeterna. Nedan görs kommentarer till de nämnder vars förslag avviker från Kommunfullmäktiges budget eller behöver kommenteras av andra skäl.
Stadsrevisionen

Stadsrevisionen erhöll redan i Budget 2018 ett utökat Kommunbidrag med 1 300
tkr som ersättning för att tidigare utnyttjat ackumulerade resultat för att kunna finansiera hela sitt uppdrag.
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budget delas in i två olika ramar; Stadsledningskansliet och
Kommungemensamt. Stadsledningskansliet får en budgetram om 118,2 mnkr efter
att justeringar har gjorts gällande bl.a. decentralisering av delar av Bemanningspoolen, kompensation för utökning av antal kommunalråd och politiska sekreterare
samt en utökning för Strategisk IT. Den kommungemensamma ramen uppgår
2019 till 118,1 mnkr och inkluderar bl.a. kostnader till SÄRF, Västtrafik och SKL.
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Lokalförsörjningsnämnden

Nämnden redovisar för 2018 ett underskott på -18,8 mnkr jämfört med tilldelat
kommunbidrag. Det negativa resultatet beror främst på ökade driftskostnader, underhållskostnader, konsumtionsavgifter och hyreskostnader. Med anledning av underskottet finns ett identifierat behov av att analysera internhyressystemet utifrån
att det är för låga ingångsvärden på schablonpriserna. Kommunstyrelsen noterar
att det finns en resultatutjämningspost för att uppnå en budget i balans och Kommunstyrelsen befarar ett prognostiserat underskott i årets kommande budgetuppföljningar.
Enligt praxis utgår nämndens budget från att lägenheterna i äldreboenden, LSS-boenden och övriga sociala boenden är uthyrda. Inom framförallt äldreboendena
finns många vakanser varför ett underskott kan förutses för 2019, vakanserna beräknas i budgetunderlaget uppgå till cirka 7,5 mnkr. Centrala medel finns för att
möta eventuella budgetavvikelser inom de sociala boendena.
Kommunstyrelsen noterar att nämnden vill justera målvärdet för indikatorn Andel
anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag till 25 %. Målvärdet för denna
indikator i Kommunfullmäktiges budget är 40 % och Kommunfullmäktiges beslut
gäller således.
Servicenämnden

Servicenämnden erhöll, liksom föregående år, ett resultatkrav på 7,0 mnkr i Kommunfullmäktiges budget för 2019. Nämndens resultat för 2018 uppgår till 6,0
mnkr, en negativ budgetavvikelse om -1,0 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att
nämnden har möjligheter att uppnå resultatkravet bland annat genom ökade uppdragsvolymerna inom framförallt entreprenadverksamheten. Resultatkravet ska
inte finansieras genom att Servicekontorets tjänster blir dyrare för Borås Stads övriga förvaltningar eller bolag utan istället som resultat av effektiviseringar av nuvarande arbetssätt och former.
Kommunstyrelsen noterar att nämnden vill justera målvärdet för indikatorn Andel
ekologiska livsmedel till 40 %. Målvärdet för denna indikator i Kommunfullmäktiges budget är 50 % och Kommunfullmäktiges beslut gäller således.
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden kommer under 2019 att göra reinvesteringar i
Borås Simarena. Projektet avser att starta omgående med en preliminär byggtid
mellan april-september 2019. Nämnden anger att konsekvensen av stängningen
blir en intäktsförlust på närmare 1,6 mnkr kr under byggtiden, vilket inte inryms
inom befintlig budgetram. Underskottet kommer att prognostiseras som en avvikelse under 2019. Kommunstyrelsen är medveten att detta i sådana fall kommer att
påverka 2019 års resultat negativt och en första rapportering sker i samband med
tertialrapport 1.
Kommunstyrelsen noterar i sammanhanget att Fritids- och folkhälsonämnden inte
avsatt någon buffert inom sitt Kommunbidrag. Att ha en oförbrukad del av sitt
Kommunbidrag intakt när ett nytt år börjar är en förutsättning för att kunna möta
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oförutsedda händelser i verksamheten utan att redovisa ekonomiska underskott eller behöva vidta åtgärder för att komma i balans. Kommunstyrelsen uppmanar
därför Fritids- och folkhälsonämnden att se över sin budget och om möjligt tillskapa ett buffertutrymme för oförutsedda händelser.
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar att markförsäljningar och etableringar på
Viareds industriområde kommer att generera betydande intäkter i samband med
kommande bygglov. Redan vid årets början kommer kända bygglov att faktureras
motsvarande 3,0 mnkr. Ytterligare tre bygglov beräknas i ett senare skede generera
4,0 mnkr i intäkter. Sammantaget handlar det då om ca 7,0 mnkr i kända intäkter
utöver de intäkter och kostnader som är budgeterade. Dessa intäkter redovisar
nämnden som en extra buffert utöver den ordinarie bufferten på 1%. Kommunstyrelsen förutsätter att denna tillkommande buffert kan hållas intakt under året
om inget oförutsett inträffar och därigenom skapas en kompletterande buffert för
kommunen som helhet.
Tekniska nämnden

Utfallet för Persontransporter 2018 blev 72,0 mnkr att jämföras med Kommunfullmäktiges budget för 2019 som ligger på 68,8 mnkr. Sannolikt kommer det att
uppstå ett underskott i verksamheten även under 2019 trots att budgeten förstärktes med 1,0 mnkr utöver den ordinarie ramuppräkningen 2019. Helårskostnaden
för 2018 ökade med hela 5,8 (4,2 )% jämfört med 2017 främst beroende på en stor
ökning av antalet resor, 5,3%. Avvikelser på detta konto ”skrivs av” i bokslutet så
Kommunstyrelsen föreslår inte något utökat kommunbidrag men noterar att ett
befarat underskott måste räknas in i årsprognosen i kommande budgetuppföljningar. Inom Väghållningsramen kan kommunstyrelsen konstatera att vinterväghållningens kostnader blev 33,0 mnkr jämfört med budgeterade 25,8 mnkr. Året
innan höll sig verksamheten inom budget. Samma budget gäller för 2019.
Kommunfullmäktiges uppdrag ”Elevresor för gymnasieelever som har begränsad
tillgång till kollektivtrafik ska utredas” föreslås att flyttas till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eftersom Tekniska nämnden inte hanterar elevresor för gymnasieskolan.
Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämndens budget förstärktes med 2,5 mnkr utöver ram inför 2019 för medverkan i kommunens planarbete och för att förstärka förvaltningens stödresurser inom ekonomi och personal. Nämnden redovisar i sitt nämndbudgetförslag att de hade äskat 4,9 mnkr och differensen medför enligt nämnden
att det kommer ske bortprioriteringar av viss tillsyn och kontroll inom tobakstillsyn och livsmedelskontroll. Kommunstyrelsen bedömer att nämnden är i ett förbättrat läge inför 2019 genom det sammantaget utökade Kommunbidraget på 3,0
mnkr och förutsätter att Miljö- och konsumentnämnden inom givna resurser gör
en fortsatt korrekt bedömning och prioritering mellan lagstadgad och frivillig verksamhet. Under året och inför budget 2020 får en förnyad bedömning över nämndens förutsättningar göras i samband med den ordinarie budgetprocessen.
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Kulturnämnden

Kulturnämnden anger i sin nämndbudget att tillskottet på 1,0 mnkr till folkbibliotekens budgetram tillsammans med en viss anpassning av verksamheten gör det
möjligt att även 2019 bedriva biblioteksverksamhet på 12 platser i Borås.
Förskolenämnden

Förskolenämnden ser en risk att barngruppernas storlek kan komma att ökas. Det
beror enligt nämnden på ökade lokalkostnader, en större andel barn som går i förskolan samt att vistelsetiden per barn ökar. Som effektiviseringsåtgärd i budget
2019 vakanshålls tjänster inom central administration. Att även göra en översyn av
antal administrativ personal i verksamheten kan vara ett sätt att minska risken för
att barngruppernas storlek ökar.
Förskolenämnden har brist på utbildad personal men även på timvikarier. Sjukfrånvaron för nämnden har ökat. Det innebär ett ökat behov av vikarier, en förmodad minskad kvalitet men också en ökad belastning på befintlig personal. Brist
på personal innebär att barngruppernas storlek påverkas i realiteten. Borås stad ska
vara en attraktiv arbetsgivare. För att förbättra förutsättningarna avseende den
framtida kompetensörjningen tillförs nämnden medel för extra lönesatsning med
4,6 mnkr.
Förskolenämnden kan inte sänka en indikators målvärde som fastställts av Kommunfullmäktige. Det innebär att nämndens beslut att sänka målvärdet 2019 för andelen ekologiska livsmedel till 45 % återgår till 50 % enligt KFs beslut. Nämndens
bedöms ha förutsättningar för att uppnå en budget i balans år 2019.
Grundskolenämnden

Grundskolenämnden redovisar ett överskott 2018 och en personaltäthet som är
högre än genomsnittet i riket, både i utfall 2018 samt i budget 2019.
Nämnden bedöms ha goda förutsättningar för att uppnå en budget i balans år
2019.

9 (22)

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

2019-03-25

2018-00037

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden redovisar ett negativt resultat på 21,4 mnkr i bokslut 2018. Underskottet
har uppstått inom gymnasieverksamheten (-26 mnkr)och beror på att flera av gymnasieskolorna under 2018 haft ett för högt kostnadsläge. Skolorna behöver vidta
åtgärder för att få en ekonomi i balans. Exempelvis står Introduktionsprogrammet
språkintroduktion inför en omfattande omorganisation av verksamheten som beror på ett vikande elevantal vilket även medfört minskade statliga ersättningar.
Nämnden har i samband med beslut om budgeten gett förvaltningen i uppdrag att
presentera en åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans. Arbetet med detta pågår.
Kommunstyrelsen förväntar sig att åtgärdsplanen antas av nämnden snarast.
Förutsättningarna för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att uppnå en
budget i balans 2019 beror på vilka åtgärder som beslutas och när de träder i kraft,
dvs om de hinner ge full effekt under 2019. Nämnden anger i budget 2019 att de
planerar att göra en särskild framställan till Kommunstyrelsen under våren att få
använda del av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ackumulerade resultat.
Detta indikerar att nämnden ej kommer att uppnå en budget i balans 2019.
Tekniska nämnden fick i Kommunfullmäktiges budget 2019 i uppdrag att utreda
elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik. Tekniska förvaltningen hanterar inga elevresor för gymnasieskolan. Uppdraget flyttas
därför från Tekniska nämnden till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Arbetslivsnämnden

Nämnden arbetar för att den enskilde ska nå egenförsörjning. Även under 2018
minskade kostnaderna för försörjningsstödet. Nettokostnaderna för 2018 uppgick
till 55,8 mnkr vilket är 2,5 mnkr lägre än 2017. Räknas kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser med är det i stort sett samma totala kostnadsnivå som för 2017,
ca 115 mnkr. För 2019 har nämnden budgeterat försörjningsstödet till 54,0 mnkr
dvs en fortsatt minskning. Det är troligtvis så att det inte går att räkna med några
ytterligare större minskningar framöver med tanke på den relativt låga nivå som
Borås redan befinner sig på och en förmodat lägre konjunkturnivå. Nämndens
Kommunbidrag minskades med 3,0 mnkr utöver effektivitetskravet med anledning
av den goda utvecklingen av försörjningsstödet under en längre period. Samtidigt
förstärktes kommunens centrala Sociala buffert något.
Kommunfullmäktiges uppdrag i Budget 2019 ”Borås Stad skall utreda förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för kvinnor i prostitution” flyttas från
Individ- och familjeomsorgsnämnden till Arbetslivsnämnden.
Sociala omsorgsnämnden

I Budget 2018 fattades beslut om att förändra gränsdragningen mellan Sociala omsorgsnämnden (SON) och Vård- och äldrenämnden (VÄN). En justering av kommunbidraget har gjorts med 2,2 mnkr då VÄN återlämnar cirka 50 ärenden till
SON där det finns pågående LSS-insatser eller insatser från socialpsykiatrin. En
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engångsförflyttning av pengar från VÄN till SON med ytterligare 2,7 mkr kommer
att göras i samband med att Kommunstyrelsen godkänner nämndbudgeten.
Med ett negativt resultat på -16,9 mnkr 2018 så har nämnden ett svårt ingångsläge
2019. Handlingsplaner för en ekonomi i balans krävs. Sociala omsorgsnämnden
fick i budget 2019 ett extra tillskott på 12,5 mnkr varav 5,1 mnkr avsåg allmänt
ökat vård- och omsorgsbehov. Nämnden kommer att upprätta en reviderad åtgärdsplan för 2019 för att komma i ekonomisk balans. Kommunstyrelsen förutsätter att en sådan antas i samband med fastställande av årsredovisningen för 2018.
Inom verksamheten personlig assistans så är kommunen ansvarig för hela kostnaden när de grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka. Försäkringskassan gör sedan 2016 en ny bedömning av vad som ingår i grundläggande behoven. Denna nya tolkning innebär att fler ärenden gällande personlig assistans förs
över från Försäkringskassan till kommunen. För nämndens del har detta inneburit
en kostnadsökning på ca 25 mnkr under en tvåårsperiod. Nämnden har en fortlöpande dialog med Kommunstyrelsen för att hantera frågan.
Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgift inom överförmyndarverksamheten enligt gällande lagstiftning. 2018 trädde den nya förvaltningslagen i kraft
vilket för överförmyndarnämnden innebar ökade krav på handläggningstider.
Trenden med ökat antal ärenden inom gruppen godman- och förvaltarskap med
vuxna huvudmän fortsätter och ökade under 2018 med ca 7 %. Överförmyndarnämnden redovisar prel. ett underskott på -2,1 mnkr för 2018 främst beroende på
ökade arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Nämnden aviserar att även under 2019 blir det svårt att hålla verksamheten inom tilldelat Kommunbidrag. Kommunstyrelsen notera detta och kommer att följa utvecklingen noggrant.
Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvaret för delområdena barn och familj, vuxna samt ensamkommande barn. Nämnden har också ett kommunövergripande samordningsansvar för boendesituationen för människor som är socialt utsatta eller långt från den ordinarie bostadsmarknaden. Dessutom har nämnden två
av kommunfullmäktiges samarbetsuppdrag ett för barn och unga och ett för boendeprocessen ”mjuka frågor”. Problemområden inom nämnden är främst svårigheten med att rekrytera personal som kan leda till en hög kostnadsnivå inom
verksamheterna och kostnaderna för köpta institutionsplatser, främst inom barnoch ungdomsvården. Nämnden redovisar prel. ett underskott på -17 mnkr för
2018, främst inom barn- och ungdomsvården. I KF budget fick nämnden ett extra
tillskott på 8,5 mnkr bl.a. för ökad volym. Åtgärder pågår för att minska underskott genom rätt matchat stöd, samarbetsmodeller mellan myndighet och öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att möjliggöra interna alternativ.
Kommunfullmäktiges uppdrag i Budget 2019 ”Borås Stad skall utreda förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för kvinnor i prostitution” flyttas från
Individ- och familjeomsorgsnämnden till Arbetslivsnämnden.

11 (22)

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

2019-03-25

2018-00037

Vård- och äldrenämnden

Inför 2019 har Vård och äldrenämndens ram minskat med 5,0 mnkr samt effektiviseringskrav på 6,8 mnkr. I beslut om nämndbudget kommer ytterligare 2,7 mnkr
att omfördelas från Vård- och äldrenämnden till Sociala omsorgsnämnden med anledning av förändrad gränsdragning mellan dessa nämnder.
I nuvarande statsbudget som beslutade av Riksdagen i dec 2018 har satsningen på
ökad bemanning inom äldreomsorgen avslutats, vilket innebär minskade statsbidragsintäkter på ca 21 mnkr för Borås stad. Det medför att verksamheten behöver
anpassa bemanningen till en fortsatt drift utan statsbidragsintäkter.
Vård- och äldrenämndens resultat för 2018 blev +23,8 mnkr. Det innebär att
nämnden har ett ingångsläge inför 2019 som delvis väger upp för den beslutade resursminskningen. Nämnden bedömer att verksamheten ska kunna bedrivas på
samma nivå som under 2018, men med minskade möjligheter till satsningar på
övergripande nivå.
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Strategiska målområden – indikatorer och uppdrag
Nämnderna har i sina budgetar för 2019 fattat beslut om målvärde för Kommunfullmäktiges indikatorer samt fattat beslut om hur nämnden ska genomföra Kommunfullmäktiges uppdrag. I detta avsnitt redovisas nämndernas beslut uppdelat på
Borås Stads visions strategiska målområden.
De uppgifter som redovisas i tabellerna med Kommunfullmäktiges indikatorer är
Utfall 2017, Utfall 2018, Kommunfullmäktiges budget 2019 samt Nämndbudget
2019. Med utfall 2018 avses senaste mät-tillfälle under 2018. Uppgifterna i dessa
tabeller avser kommunen i sin helhet. Under varje målområde redovisas också
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden samt hur nämnden ska genomföra
uppdraget.

Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med
andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.
Utfall
2017

Utfall
2018

KF Budget 2019

Nämndbudget
2019:2

17

17

13

13

221

221

240

240

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna
åsikter och önskemål, %.

86

83

92

92

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt
att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %.

82

81

90

90

215 448

215 508

220 000

220 000

Kommunfullmäktiges indikatorer
Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder

Antal gästnätter i Borås

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
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Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Enhet

LOV-företagens ersättning och vilka regler
som kan förenklas ska utredas.

LOV-ersättningen ses över varje år. Under
2019 kommer ersättning och vilka regler som
kan förenklas att utredas.
KS (genom Mark- och exploatering) ska tillsammans med berörda nämnder (bla FFN),
föreningslivet, bolagsstyrelser (bla TME) definiera innebörden och behovet av ett evenemangsfält samt om det finns alternativa lösningar.
KS (genom Mark- och exploatering) ska utifrån resultatet av definierat behov av ett
evenemangsfält söka förslag på lämpligt område eller lösning för detta. Arbetet utförs i
samråd med berörda nämnder (ex FFN, TN,
MN).
KS (genom CKS) ska utreda möjligheten till
att använda trygghetsvakter i Borås, dels genom att identifiera begreppet trygghetsvakter,
dels klargöra gränsdragningar mellan polis,
ordningsvakter och väktare samt utreda kostnader för användandet av trygghetsvakter.
En utredning är genomförd och kommer att
redovisa till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ny isyta är prioriterad i nämndens lokalresursplan sedan ett par år tillbaka. Samtidigt
pågår diskussioner med Borås basket om en
evenemangshall på någon lämplig plats, vilket har utretts inom ramen för Knallelandsuppdraget. Huruvida det går att samordna en
evenemangshall och en isyta återstår att utreda under året.

Fritids- och folkhälsonämnden

Utreda ny yta för evenemangsområde

Söka ny yta för evenemangsområde.

Möjligheten att använda trygghetsvakter ska
utredas.

Kommunstyrelsen för i uppdrag att inrätta ett
interreligiöst råd. Ett interreligiöst råd initierat
av Borås Stad är ett sätt att erbjuda en mötesplats för dialog mellan kommunen och
trossamfunden. Syftet med ett råd kan vara
att lära känna varandra, att skapa förståelse
för och kunskap om varandra samt att ta vara
på varandras kunskaper och möjligheter i
olika frågor. I arbetet med att inrätta ett råd,
ska hänsyn tas till vad den utredning som
startade 2018 visar.
Ny isyta och samlokalisering med eventuell
evenemangshall ska utredas.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
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Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Enhet

Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen lokal skulle kunna
dela på utrymme ska utredas.

Fritids- och folkhälsonämnden har i budgeten
för 2019 fått uppdraget att utreda ”Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen lokal skulle kunna dela på
utrymme”. Samtidigt har det framförts önskemål från civilsamhället, genom arbetet med
överenskommelsen, att ett kompetenscentrum skapas för framförallt de mindre föreningarna i Borås. Vi föreslår att de båda uppdragen vävs ihop och att en representant från
civilsamhället ingår i den arbetsgrupp som
Fritids- och folkhälsoförvaltningen skapar.

Fritids- och folkhälsonämnden

Borås Stad ska utreda förutsättningarna för
att inrätta en stödverksamhet för kvinnor i
prostitution.
Arbetslivsnämnden ska i samarbete med Fritid- och folkhälsonämnden utreda hur arbetsmarknadsinsatser bäst kan användas för att
stötta föreningslivet.

Det är viktigt att skapa en meningsfull och aktiv fritid när personer inte är på sin dagliga
verksamhet eller har slutat på denna. Nämnden får i uppdrag att utreda hur detta ska utformas för att motverka isolering och stillasittande.

Redovisning ska göras om vilka åtgärder som
vidtas för att nå målvärdet på indikatorn ”Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)”.

Ett förslag om ett kompetenscentrum skulle
kunna tas fram och presenteras för idéburna i
de befintliga forum där vi på olika sätt möts.
Här kan föreningar och organisationer tycka
till och forma ett eventuellt framtida resurscentrum.
Nämnden avser att genomföra nödvändig genomgång och utredning för att beskriva målgruppen, behov och förutsättningar för stöd till
denna grupp.
Arbetslivsnämnden ser över hur det statliga
regelverket och nu gällande arbetsmarknadspolitiska insatser ger oss möjlighet att samverka med föreningslivet, hänsyn tas även till
vad kommunallagen tillåter nämnden att
göra. Dialog tas med Fritid och folkhälsonämnden kring vad nämnderna kan göra tillsammans. När det gäller Feriarbeten i föreningslivet fortsätter samarbetet som tidigare.
Nämnden riktar uppdraget till att gälla personer med psykisk ohälsa och deras situation
då det gäller att motverka isolering och passivisering. Nämnden kommer att i dialog med
andra aktuella nämnder och brukarorganisationer och med ett medskapande förhållningssätt utreda möjligheter, förutsättningar, samarbete, lämplighet för ett aktivitetshus som
motverkar isolering, passivitet och utanförskap, och som stödjer ett mer aktivt liv och
umgänge.
Ett arbete med att minska de korta besöken
har påbörjats. Arbetet utveckas i samverkan
med myndighet och planeringsenheten. Vid
schemaläggning delas personalen in i mindre
grupper knutna till vissa brukare för att
uppnå måluppfyllelse. Utbildning och utveckling av den sociala dokumentationen sker under året och metodhandledarn används som
stöd i implementeringen.

Uppdraget flyttas från Individ- och familjeomsorgsnämnden till Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden

Sociala omsorgsnämnden

Vård- och äldrenämnden
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Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Enhet

Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för
äldre ska utvecklas. Gärna i samverkan med
civilsamhället.

Nämnden har under hösten 2018 anställt två
seniorhälsokonsulenter som skall arbeta med
uppsökande verksamhet. Bland annat skall
de informera om de möjligheter som seniorerna har att bryta ofrivillig ensamhet genom
att exempelvis uppsöka öppna mötesplatser.
Nämnden kommer under 2019 fortsätta sitt
samarbete med civilsamhället genom att, när
det är lämpligt, teckna IOP (idéburet offentligt
partnerskap) -avtal med föreningar och organisationer. Nämnden uppmuntrar även till frivilligarbete på de öppna mötesplatserna.

Vård- och äldrenämnden

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 ansvarfulla
vuxna.
Utfall
2017

Utfall
2018

KF Budget 2019

Nämndbudget
2019:2

95,8

95,8

100

100

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel
barn (%)

96

74

97

97

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt
gymnasieprogram, %.

79

80

90

90

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.

213

222

222

222

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk
4-9, %.

91,8

87,3

100

100

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan,
%.

96,3

95,2

100

100

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen, %.

93,2

93,0

93

93

98

98

98

98

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar
sitt barn på förskolan, %.

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd; %.

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
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2018-00037
Enhet

Elevresor för gymnasieelever som har begrän- Tekniska förvaltningen hanterar inga elevresor Uppdraget flyttas från Teksad tillgång till kollektivtrafik ska utredas.
för gymnasieskolan. Uppdraget föreslås därför niska nämnden till Gymnaöverföras till annan lämplig förvaltning.
sie- och vuxenutbildningsnämnden
Möjligheten att inrätta ett sökbart bidrag för
Fritids- och folkhälsonämnden har redan idag Fritids- och folkhälsoföreningar med verksamhet i socioekonomiska ett bidrag som heter ”Socialt riktat bidrag”. Av- nämnden
områden, som underlättar för fler att få åka
sikten med bidraget är att stödja föreningar
med på läger, tävlingar och cuper, ska utresom verkar i våra socialt utsatta områden och
das.
de merkostnader som föreningarna har till följd
av det. Bland annat kan man söka för att
kunna hålla nere tränings- och tävlingsavgifter,
resor till och från matcher eller ledarutbildning.
Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser SISU Idrottsutbildarna arbetar sedan tre år till- Fritids- och folkhälso(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så baka med målgruppen, dels från Parasportnämnden
att deras möjlighet att delta i föreningslivet
center i Sjuhäradshallen och dels med andra
ökar ska utredas.
föreningar som har en inriktning för målgruppen. SISU Idrottsutbildarna utvecklar arbeter
kontinuerligt och planerar för utbildningsinsatser till föreningslivet för att fler föreningar ska
kunna ta emot unga med NPF-diagnoser på
ett bra sätt.
Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna
Sommarlovsaktiviteter har sedan 2016 varit
Fritids- och folkhälsosommartid ska utredas.
tillgängliga under hela sommarlovet på fem
nämnden
områden i staden Hässleholmen, Hulta,
Norrby, Sjöbo och Kristineberg. Verksamhet
har också i mindre omfattning bedrivits i de
fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Viskafors och Sandared. Detta har möjliggjorts med
stöd av statsbidrag (2018, 1 851 tkr ). I dagsläget finns inget beslut om statsbidrag för 2019.
Under våren planeras sommarverksamheten
utifrån tillgängliga resurser vilket ger ett underlag för beslut om omfattning.
Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur För närvarande finns det 12 kommunalt drivna Fritids- och folkhälsofler föreningsdrivna fritidsgårdar kan starta.
öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar:
nämnden
Hässlehus, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg,
Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Sandared,
Brämhult, Trandö och Alideberg. Dessutom
lämnar nämnden bidrag till tre verksamheter
som drivs av civilsamhället, genom Mariedals
IK, Kulturföreningen Tåget och Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling. Från och med 1
januari 2019 har den kommunala fritidsgårdsverksamheten på Hestra, med benämningen
Öppen ungdomsverksamhet Hestra som varit
förlagd till Hestra Midgård, upphört och verksamheten har övergått till civilsamhället genom Byttorps IF och Hestra IF, där de bedriver
öppen verksamhet för målgruppen i deras befintliga föreningslokaler.
Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för Uppdraget kommer att utredas av förvaltFörskolenämnden
barn till föräldrar som är föräldralediga eller ar- ningen under 2019.
betslösa ska utredas.
Förskolenämnden ska redovisa hur SkolverFörskoleförvaltningen kommer under 2019 att Förskolenämnden
kets riktlinjer, för barngruppers storlek, ska
redogöra för vilka förutsättningar som krävs för
nås.
att nå Skolverkets riktlinjer avseende barngruppers storlek.
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Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Enhet

Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler
som Kulturskolan Simonsland ska utredas av
Grundskolenämnden i samverkan med övriga
berörda nämnden.

Grundskoleförvaltningen kommer tillsammans
med förskoleförvaltningen och fritid- och folkhälsoförvaltningen att utreda möjligheten att
starta en öppen verksamhet på Simonsland
för förskolebarn, 1-5 år och fritidshemsbarn, 612 år där barn och föräldrar kan mötas under
pedagogiska former. Utredningen görs under
det första kvartalet 2019.
Skolvalet inför läsåret 19/20 utvärderas under
våren 2019, särskilt avseende svarsfrekvens,
tillgodosedda val och effekter av digitaliseringen. Slutsatser ifrån utvärderingen ska
tas tillvara inför planering och genomförande
av skolvalet inför läsåret 20/21.
Inventering av ordningsregler kommer att genomföras för att säkerställa att frågan om mobiltelefoner lyfts och diskuteras på varje skolenhet.
Grundskolenämnden har i budget 2019:2 utökat kommunbidragsramen för CFL med 3 mkr
utifrån den bedömning om resurser till språkstöd som nämnden framförde i budget 2019:1.
Nämnd och förvaltning kommer under våren
2019, i samverkan med berörda parter, utarbeta strategier för hur vi tar oss an uppdraget.
Nämnd och förvaltning kommer under våren
2019 utarbeta strategier för hur vi tar oss an
uppdraget.

Grundskolenämnden

Det aktiva skolvalet ska följas upp och utvecklas under 2019.

Ordningsregler, där frågan om mobiltelefoner
hanteras, ska finnas på varje skola.
Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i
svenska.
Samverkan mellan näringsliv, högskola och
gymnasieskola ska utvecklas under 2019.
Behovet av en resursfördelningsmodell för
gymnasieskolan ska utredas.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som
skapar arbetstillfällen.
Utfall
2017

Utfall
2018

KF Budget 2019

Nämndbudget
2019:2

*) Borås Stad ska vara bäst av landets femton största
kommuner när näringslivet betygssätter hur det är att
driva företag i sin kommun.

3

2

1

1

Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) - Totalt,
Nöjd Kund Index

66

74

71

71

Kommunfullmäktiges indikatorer

*) Ny indikator i budget 2019
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Enhet

Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska
revideras så att servering som längst medges
till klockan 02:30.

Nämnden avser revidera riktlinjerna under
första delen av 2019.

Miljö- och konsumentnämnden
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Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar
med en blandning av boende, handel och upplevelser.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.
Antal nyproducerade lägenheter av AB bostäder
Uppdrag
Ett förslag för utveckling av Stora torget ska
tas fram.

Utfall
2017

Utfall
2018

KF Budget 2019

Nämndbudget
2019:2

81

98

100

100

0

0

37

101

Så genomförs uppdraget

Enhet

I ett första steg ska inblandade nämnder/för- Kommunstyrelsen
valtningar och privata aktörer hitta ett arbetssätt kring utvecklingen av Stora Torget. När
ramarna kring arbetet är satta kan ett gemensamt förslag arbetas fram.
Tekniska nämnden ska i samarbete med Kul- Tekniska förvaltningen utvecklar kontinuerligt Tekniska nämnden
turnämnden utreda hur en allmän upprustBorås Stads parker. Uppdraget att utveckla
ning/utveckling av Annelundsparken kan ske, Annelundsparken kommer att läggas in i den
där det gröna i området värnas i relation till
ordinarie planen för förvaltning och utveckling
kulturen – växtligheten ska vara i fokus.
av parken.
Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Kulturförvaltningen kommer under 2019 utKulturnämnden
Annelundsparken ska utredas av Kulturreda om Annelundsparken har förutsättningar
nämnden i samarbete med Tekniska nämnatt fungera som en skulpturpark. Utredningen
den, där det gröna i området värnas i relation ska bl a genomföras i samarbete med Tektill kulturen – växtligheten ska vara i fokus.
niska förvaltningen
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en
levande landsbygd.
Utfall
2017

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband
om minst 100Mbit/s, %. (utfall 2012: 40,9)
Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder,
Viskaforshem, Sandhultbostäder och Toarpshus.
Uppdrag
Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering och ansvarsfördelning ska utredas och tydliggöras.

Utfall
2018

KF Budget 2019

Nämndbudget
2019:2

80

80

85

85

74,4
15

Så genomförs uppdraget

0

Enhet

Uppdraget genomförs genom att ytterligare
Kommunstyrelsen
klargörande inhämtas från politiken ang målet
för innehållet i landsbygdspolitiken, vad ska vi
åstadkomma. Därefter samlas en grupp från
berörda verksamheter, FoF, SBA och Näringsliv som tar fram ett förslag på strategi,
organisation, aktiviteter mm utifrån hur målet
kan uppfyllas.
Gruppen arbetar företrädesvis under våren
med målet att kunna lämna en rapport efter
sommaren 2019.
Vägföreningars/samfälligheters huvudmanna- KS (genom Mark- och exploatering) ska utKommunstyrelsen
skap ska utredas med utgångspunkt från tidi- reda huvudmannaskapsfrågan utifrån tidigare
gare gjord utredning.
gjord utredning. Tidigare utredning som troligen hänvisas till, 2017-00423, har inte beslutats om. Uppdraget torde därför innebära att
först utreda och besluta om tidigare uppdrag,
för att ha det som utgångspunkt för 2019 års
uppdrag. Nya uppdraget ska sen göras i
samråd med TN samt i dialog med vägföreningar, samfälligheter och ev Trafikverket.
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Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta
och långa resor, minskar belastningen på miljön.
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Enhet

Utveckling och förbättring av närtrafiken på
landsbygden ska utredas.

Budgetuppdraget utförs i samarbete med
Kommunstyrelsen
Västtrafik och Västra Götalandsregionen där
förbättring av Närtrafiken diskuteras och åtgärder för detta föreslås. Avgränsningar av hur en
sådan förbättring ser ut och vilka personer
som omfattas av utökningen av Närtrafik behöver definieras.
Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utre- Arbetet med hållbar mobilitet innebär att hitta
Kommunstyrelsen
das.
lösningar för att minska trafikbelastningen och
koldioxidutsläppen samt bidra till att personoch godstransporter är fossilfri senast år 2045.
Vi samverkar med berörda nämnder. Det pågående arbetet med trafikplan, ny teknik och
staden som testarena ska också bidra till att
uppfylla målet.
Kommunstyrelsen ska utreda införandet av an- Budgetuppdraget utförs i samarbete med
Kommunstyrelsen
ropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik,
Västtrafik och Västra Götalandsregionen där
även på helger.
förbättring av Närtrafiken diskuteras och åtgärder för detta föreslås. Avgränsningar av hur en
sådan förbättring ser hur och vilka personer
som omfattas av utökningen av Närtrafik behöver definieras.

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.
Utfall
2017

Utfall
2018

KF Budget 2019

Nämndbudget
2019:2

Andel ekologiska livsmedel, %.

39,6

40,6

50

50

Total energiproduktion från solenergi, mwh

118

220

220

Kommunfullmäktiges indikatorer
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Uppdrag

2018-00037

Så genomförs uppdraget

Enhet

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas
fram.

Kommunstyrelsen ska i samverkan med Miljönämnden utreda hur en koldioxidbudget kan
tas fram för Borås Stad i syfte att driva och
följa upp arbetet med att minska kommunkoncernens koldioxidutsläpp.
Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att
Arbetsgång
utreda vilka fastigheter i kommunens befintliga 1.Ta fram lämpliga objekt utifrån fastighetens
bestånd som lämpar sig för installation av sol- placering, tak (eller annan lämplig yta för solceller.
celler) och elförbrukning.
2.Upphandling.
3.Bygganmälan alt. ansökan om bygglov.
4.Byggskede.
5.Besiktning.

Kommunstyrelsen

Lokalförsörjningsnämnden

Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Utfall
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KF Budget 2019
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*) Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %.
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Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret.

492

414

*) Ny indikator i budget 2019
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Kommunfullmäktige har fastställt målvärdet för 2019 till 7,2 %. Diagrammet visar
hur målvärdet varierar mellan nämnderna.
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Summan av nämndernas målvärden är 355 vilket är 45 färre årsarbetare än Kommunfullmäktiges beslutade målvärde. Med tanke på att utfallet 2018 är 446,6 årsarbetare kan det bli svårt för nämnderna att nå nämndbudgetens målvärde.

Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Stödet till första linjens chefer ska förstärkas.
En plan med tydlig struktur för hur detta arbete ska bedrivas ska tas fram.

Inledningsvis kommer en nulägesanalys att ge- Kommunstyrelsen
nomföras: Chefernas nuvarande förutsättningar kommer att kartläggas och beskrivas
med hjälp av tidigare kartläggningar, projektrapporter samt aktuell statistik.
Därefter kommer en arbetsgrupp att skapas
som får i uppdrag att ta fram förslag på vad
som eventuellt kan läggas till och i så fall i vilken form och till vilken kostnad. Detta formuleras i en plan för förstärkning av stödet till första
linjens chefer.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Roger Cardell
Budgetchef

Nämnd/bolag

Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 E-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Miljörapport
Borås Stad 2018

Rapporten är sammanfattad av
Miljöförvaltningen, mars 2019

Omslagsfoto: Per Pixel Petersson
Illustrationer: Ida Brogren

Om rapporten
Denna miljörapport är den första uppföljningen av Borås Stads nya
miljömål, som gäller från 2018 till 2021. Borås Stads miljömål finns
att läsa i sin helhet på webbplatsen boras.se, sök på miljömål. Alla
etappmål och aktiviteter har inte följts upp 2018, eftersom att vissa
etappmål och aktiviteter är beroende av att andra etappmål/aktiviteter
genomförs först. Etappmål och aktiviteter gällande livsmedel kommer
till exempel följas upp under 2019, då ett nytt livsmedelsavtal träder i
kraft.

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade miljömål i rapporten

= Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser
= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021
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Sammanfattning
Borås Stads miljömålsarbete är något som skett kontinuerligt under lång tid och det har gjorts stora
framsteg genom åren, bland annat utifrån ett energieffektiviseringsperspektiv och användande av
förnyelsebara energi. Som organisation med 10 000 anställda har Borås Stad stora möjligheter att
påverka och vara vägledande för andra genom sitt miljöarbete.
I denna uppföljning noteras det dock att en del av de nya miljömålen ännu inte etablerats i organisationen – det kan bli svårt att nå vissa mål utifrån den takt som miljöarbetet idag bedrivs ute bland
verksamheterna. I en del mål råder det till exempel fortfarande osäkerhet vem som ansvarar för vad,
vem som ska ta kostnaden med mera, en osäkerhet som rimligtvis inte borde finnas ett år efter att
miljömålen fastställts i Fullmäktige. Detta gäller till exempel för målen som berör ett gemensamt
kemikaliehanteringssystem inom Borås Stad, samt att den fysiska planeringen ska planeras efter framtidens klimat och väderfenomen.
En del mål arbetas det med och kan mycket väl nås under förutsättning att det prioriteras i organisationen. Miljöutbildningar för Borås Stads anställda fortgår och framöver ska även politikerna i
organisationen erbjudas möjligheten att få en miljöutbildning. För att miljömålet om att alla ska gå
en miljöutbildning ska få genomslag är det viktigt att anställda och politiker ges förutsättningar att
genomföra utbildningen. Många av miljömålen har liknande förutsättningar, det vill säga ges det
resurser och prioriteras finns det alla möjligheter att miljömålen kan nås.
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Hållbara perspektiv
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
1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än
tio anställda ska ha ett miljöledningssystem
Bedömning: Även om majoriteten av alla förvaltningar och bolag har ett miljöledningssystem,
saknas det fortfarande på ett par förvaltningar och bolag. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
antog i januari 2019 ett miljöledningssystem, medan sociala omsorgsförvaltningen uppger att arbetet
med att införa ett miljöledningssystem inte är prioriterat. AB Bostäder har under flera år arbetat med
att införa ett miljöledningssystem. För att nå målet krävs ytterligare insatser.
Inom Borås Stad finns 16 förvaltningar. Av dessa har 15 förvaltningar fler än 10 anställda och berörs
därmed av etappmålet. 13 av 15 förvaltningar hade 2018 ett miljöledningssystem. Sociala omsorgsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen var de enda förvaltningarna som 2018
saknade ett miljöledningssystem. (Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har den 22 januari 2019
antagit ett miljöledningssystem).
Inom kommunkoncernen finns 12 bolag, varav sju har fler än tio anställda. Av dessa sju bolag har
sex bolag ett miljöledningssystem. Ett bolag, AB Bostäder, saknar miljöledningssystem. De har sedan
2016 arbetat med att ta fram ett kvalitets- och miljöledningssystem och beräknar vara klara under
2019.

Om miljöledningssystem
Ett miljöledningssystem är ett strukturerat
arbetssätt för att minska verksamhetens
negativa miljöpåverkan och eftersträva
ständiga förbättringar. Systemet omfattar en
kartläggning av verksamhetens betydande
miljöpåverkan. En handlingsplan består av;
hur miljöpåverkan ska minska, utpekande av ansvar och årlig uppföljning genom
antingen en intern- eller externrevidering av
hela systemet.
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1 b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg
Bedömning: Borås Stad är i topp bland Sveriges kommuner när det gäller andel skolor som är anslutna till Grön Flagg. Totalt sett arbetade 85 procent av skolorna med Grön Flagg, vilket är samma andel
som 2017.
77 av 89 förskolor arbetar idag med Grön Flagg. Då det kommer att bli en avgift för att arbeta med
Grön Flagg 2019 kommer Förskoleförvaltningen att se över möjligheten att arbeta med ett nytt
miljösystem nästa år. På grundskolorna pågår arbetet med Grön Flagg enligt plan och 31 av 40
grundskolor arbetar idag med Grön Flagg. Nio skolor har valt att påbörja eller fortsätta arbetet med
Grön Flagg 2019/2020. Sjöboskolan, Rångedalaskolan, Erikslundskolan, Erikslund särskola, Bodaskolan, Bergdalskolan, Särlaskolan och Sandgärdskolan pausar Grön Flagg. Dessa skolor behöver
skapa utrymme för att arbeta med åtgärder utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut samt med Skolverkets projekt ”samverkan för bästa skola”. Av gymnasieskolorna är samtliga certifierade.

Om Grön Flagg
Grön Flagg är ett program som hjälper lärare
och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring
hållbarhetsfrågor. Målet är att barn och unga
ska delta i, planera och genomföra aktiviteter
för hållbar utveckling för att tillsammans skapa
ett långsiktigt engagemang i arbete med social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
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1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade
Bedömning: Totalt sett har 54 procent av alla anställda inom Borås Stads förvaltningar och bolag
genomgått en miljöutbildning. År 2017 var motsvarande siffra 53 procent. Miljöutbildningar erbjuds
regelbundet av Miljöförvaltningen, men antalet som utbildas motsvarar i stort sett antalet som slutar
sin anställning i Borås Stad, så i nuläget ökar inte andelen miljöutbildade inom organisationen.
Av de anställda inom Borås Stads förvaltningar har totalt sett 52 procent genomgått en miljöutbildning. Hur stor andel som gått en miljöutbildning skiljer sig dock väsentligt mellan förvaltningarna. På sju förvaltningar har över 90 procent av de anställda gått en miljöutbildning, medan färre
än 50 procent av de anställda gått en miljöutbildning på tre förvaltningar (Förskoleförvaltningen,
Grundskoleförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen) som har stora personalgrupper på över
1 000 anställda. Förskoleförvaltningen gjorde vid årsskiftet 2018/2019 en inventering och fann då att
det faktiska antalet var betydlig färre än vad som tidigare uppgetts. De har påbörjat arbetet med att
utbilda personalen och uppskattar att de når målet inom en femårsperiod. Grundskoleförvaltningen
kommer utbilda pedagoger från alla skolor områdesvis, vilket innebär att alla pedagoger kommer ha
gått en miljöutbildning till 2022.
Av de anställda inom bolagen har i snitt 73 procent genomgått en miljöutbildning. I sju av bolagen
har över 90 procent av de anställda gått en miljöutbildning. Två bolag sticker ut: Inkubatorn i Borås
AB där en av nio anställda har genomgått miljöutbildning samt AB Bostäder i Borås är där endast en
av 120 har genomgått miljöutbildning.
I samband med att de nya miljömålen 2018-2021 togs fram reviderades etappmålet till att nu även
omfatta förtroendevalda. Uppföljningen visar på att cirka 18 procent av de förtroendevalda gått en
miljöutbildning. Många förvaltningar och bolag har dock inte följt upp detta 2018 och komplett
statistik saknas därför. Några förvaltningar har också uppgett att det saknas rutiner för miljöutbildning för politiker.

Miljökommunikatör Johan Linderstad om miljöutbildning
Som miljökommunikatör har jag sedan 2013 haft förmånen att regelbundet hålla miljöutbildningar för Borås Stads anställda. Syftet med miljöutbildningen är i stor utsträckning
att medvetandegöra miljöfrågorna för de anställda, då kan de i förlängningen förhoppningsvis
också bidra positivt till Borås Stads miljöarbete. I den senaste versionen av miljömålen ingår
det att även att de förtroendevalda i Borås Stad ska gå en miljöutbildning, vilket ska bli en rolig
utmaning att ta sig an framöver.
Det som gör miljöutbildningarna unika för varje tillfälle är just dialogen som förs och de frågor
och reflektioner som dyker upp från gång till gång. Genom åren tycker jag mig också se en
trend i ett ökat intresse från deltagarna på miljöutbildningarna – de vill veta, de vill göra
skillnad och det är just den drivkraften som behövs för att vi ska kunna nå ett mer hållbart
samhälle
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion
2 a) Minska resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning
Bedömning: För att nå etappmålet har fyra aktiviteter beslutats. Vid uppföljningen 2018 har endast
en aktivitet följts upp. Arbetet med den nya kommunala avfallsplanen är påbörjat och ansvar fördelat.
Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi som kan
erbjudas förvaltningar och kommunala bolag.
Borås Energi och Miljö arbetar tillsammans med Stadsledningskansliet för att nå målet. Avfallsplanen
ska uppdateras och Stadsledningskansliet har fått huvudansvaret för detta. Ett gemensamt system för
kommunalt avfall är en åtgärd som ingår i framtagandet av ny kommunal avfallsplan.

2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö
Bedömning: För att nå etappmålet har fyra aktiviteter beslutats. Vid uppföljningen 2018 har två av
aktiviteterna följts upp. Arbetet med att minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolan
fortlöper medan upphandlingsuppdrag för att köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem
saknas och många oklarheter kring arbetet framhålls av ansvarig förvaltning.
Aktivitet: Köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnen som är
upptagna på ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda systemet.
Kommunstyrelsen är huvudansvarig för målet och ska arbeta i samverkan med Miljö- och
konsumentnämnden. I dagsläget finns inget upphandlingsuppdrag till Koncerninköp. Oklarheter
finns kring vem som ska ha driftansvar, äga och betala för ett kemikaliehanteringssystem.
Aktivitet: Minska exponering för farliga kemikalier i förskolor.
Alla förskolor i Borås Stad arbetar för att minska farliga kemikalier i sina verksamheter. Förskolorna
har kommit lite olika långt i sitt arbete. Flera av förskolorna har haft stöd från en kemikaliekunnig på
Miljöförvaltningen för att kunna göra en kemikalieinventering. Riktade resurser för att till exempel
byta ut vilmadrasser, leksaker, äldre soffor och skötbordsunderlägg har avsatts under de senaste åren.
Under 2018 har arbetet med att köpa in och byta ut vilmadrasser fortsatt. I förskolornas arbete med
Grön Flagg, där huvudfokus är att jobba för en hållbar utveckling, utgör detta område också en viktig
del.

Foto: Anna Sigge
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Hållbar samhällsplanering
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 blandat 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
3 a) Byggnationer och markentreprenader ska vara
miljö- och hälsomässigt hållbara
Bedömning: Arbetet sker på olika sätt i kommunkoncernens byggande förvaltningar och bolag. Mer
utbyte mellan verksamheterna och utveckling av arbetsmetoder är önskvärt.
Citat Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF): ”De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt våra krav men
det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar vi lösningar tillsammans med byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling inom branschen.”
Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska använt material vara inom kategori A eller B, och
endast i undantagsfall C inom SundaHus-databasen eller motsvarande.
Användningen av databaser för att säkerställa hållbara val sker på olika sätt inom Borås Stad.
Fristadbostäder AB och LFF har en rutinmässig användning av SundaHus. För andra kan Borås Stad
upphandling ge stöd vid upphandlingar så att rätt krav ställs. Kravställning kräver också en uppföljning
som i sin tur kräver egen kompetens inom frågan. Det är viktigt att säkerställa att den egna personalen
eller vid entreprenad anlitad personal har rätt kompetens och förutsättningar att välja rätt material.
Exempel på det är inköpsansvariga med utbildning inom till exempel SundaHus.

3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till
framtidens klimat och väderfenomen
Bedömning: Inga åtgärder har vidtagits under 2018. För att nå målet behöver ansvar och resurser
fördelas.
Aktivitet: Kartlägga framtida klimateffekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning,
hälsorisker, ras, skred och översvämningar.
Arbetet med att kartlägga framtida klimateffekter har inte påbörjats. För att påbörja arbete behöver
ansvar och resurser tilldelas någon/några. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har
gjort en oberoende översvämningskartering från Öresjö förbi centrum och Gässlösa.
Översvämningskarteringen utmed denna sträcka är klar och finns tillgänglig i Borås Stads interna
kartmaterial.
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Foto: Per Pixel Petersson
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Fossilbränslefritt och
energieffektiv Borås
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser.
Förnybara energislag används till transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara
transportlösningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende
4 a) Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen
ska minska med 60 procent från 2015

Bedömning: Mycket arbete inom ruttplanering är gjort och rutiner verkar vara på plats. En viss
utvecklingspotential kvarstår och de befintliga systemen kan eventuell optimeras efter utvärdering.
Statistiken över energianvändningen från lätta och tunga fordon varierar över åren, men andelen
fossila bränslen har minskat kraftigt och målet ser ut kunna nås.
Aktivitet: Effektivisera transporterna genom ruttplanering.
Förvaltningarna och bolagen som har rapporterat in åtgärder och status, står för en majoritet av
resorna. Inom alla dessa organisationer pågår ett aktivt arbete med ruttplanering eller andra sätt att
minska onödiga transportsträckor. Förutom att optimera resor arbetar till exempel Vård- och äldreförvaltningen med att ersätta bilresor med cykelresor där det är möjligt. En utmaning i att följa den
optimala ruttplaneringen är att tankning med förnybara bränslen kan kräva en omväg när det inte
finns en station i närheten. Utöver egna resor finns det också transporter som sker på entreprenad och
även där jobbar till exempel Servicekontoret med att optimera transportsträckor genom områdesindelningar och anvisningar.
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4 b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara 		
minst 15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än
kravet i Boverkets byggregler, BBR
Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation.
Kravet har inte hunnit påverka några färdigställda nybyggnationer. En utvärdering kommer därför
dröja.

4 c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig
utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016
Bedömning: Förvaltningar och bolag rapporterar om många pågående åtgärder och att energieffektivisering är en vanlig rutin i det dagliga arbetet. Energiuppföljningen visar att en del arbete
återstår och att en förstärkning av insatserna krävs för att kunna nå målet.
Aktivitet: Energieffektivisera befintliga byggnader i samband med renovering.
Energieffektivisering i samband med ombyggnation är en genomgående norm i kommunkoncernen.
Genom att se över till exempel ventilation, styrning och belysning kan stora energibesparingar åstadkommas. AB Bostäder rapporterar en minskad energianvändning med flera procentenheter jämfört
med 2016. En total förbättring med 15 procent jämfört med 2016 är inte omöjligt, men kan försvåras av att många effektiviseringsåtgärder genomfördes innan 2016.
Aktivitet: Öka arbetet med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder.
I befintliga byggnader som inte undergår en renovering genomförs det också energibesparande
åtgärder. Även här är ventilation, styrning och belysning vanliga åtgärder. Genom att följa byggnaders
energiprestanda i ett övervakningssystem kan effektiviseringspotential identifieras.
Aktivitet: Utred vilka behov av personella resurser och investeringar som behövs för att nå målet om
energieffektivisering i lokaler
Utredningar gällande investeringar sker via systemet Keep an eye. Därefter tas det fram förslag på
investeringar i form av installation av solceller, elkonvertering med mera.
Aktivitet: Öka arbetet med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen.
LED-belysning för utomhusbelysning har under några år gått från pilotprojekt till standard. Borås
Stad jobbar på bred front med att ersätta äldre belysning med LED och ny belysning som installeras
har också LED eller annan högeffektiv teknik. Effektiva ljuskällor kombinerat med optimerad tidsoch närvarostyrning ger en besparingspotential på upp till 50 procent. Ersättning av äldre belysning
är ett pågående arbete.

4 d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots,
med cykel eller kollektivtrafik ska öka
Bedömning: Arbetet med att ta fram en ny trafikplan är påbörjat. Planen kommer troligen ut på
remiss under 2019 med förhoppning om att kunna antas 2020.
Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med
hållbara resor.
Arbetet med att ta fram en ny trafikplan har påbörjats. Syftet med planen är att minska biltrafiken
och istället gynna resor till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Istället för en traditionell resvaneundersökning/enkät mäts det faktiska resandet och färdmedelsfördelningen på olika punkter runt om
i Borås, vilket ger ett bra underlag i arbetet med att nå målet.
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Hållbar natur
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 psykiskahälsa, som en plats för
rekreation och källa till välbefinnande.

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur
5 b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet
Bedömning: För att nå etappmålet har fyra aktiviteter beslutats. Vid uppföljningen 2018 har två av
aktiviteterna följts upp. Insatser har gjorts för att öka andelen ädellöv och det övergripande målet att
öka andelen ädellöv med 10 hektar till år 2021 jämfört med 2012 bedöms nås. Ytterligare insatser för
att öka kunskapen om värdefulla områden och inspirera till ökade naturvårdsåtgärder planeras under
2019, men resursbrist föreligger.
Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering.
Skogsenheten på Tekniska förvaltningen har 2018 gallrat 2,5 hektar för att få fram ädellövskog. Gran
och triviallöv har huggits bort vid Transås och Lyckebo för att gynna ek. 0,5 hektar har planterats
med bok vid nya elljusspåret på Gässlösa.
Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att
inspirera till ökade naturvårdsåtgärder.

Kommunbiologen Matilda Chocron om att öka kunskapen
Vad har ni kommunbiologer gjort för att öka kunskapen om biologiskt värdefulla
områden hos organisationer och markägare?
Vi kommunbiologer har till exempel deltagit på Borås biodlarförenings medlemsmöte för att berätta
om värdefulla biotoper och berättat vad de kan söka medel för i Naturvårdsfonden, framförallt åtgärder som gynnar blommande marker är något som vi lyft.
Framöver skulle vi vilja göra riktade informationsinsatser till de markägare som har objekt ur naturdatabasen på sin mark. Vi vill även ha mer kontakt med föreningar, till exempel hembygdsföreningar
eller vissa idrottsföreningar, för att undersöka och stötta dem i vad de kan bidra med i det lokala
naturvårdsarbetet.
Hur har det gått med naturvårdsarbetet under 2018?
Vi har inte kunna göra det som vi hade för avsikt att göra under 2018, vilket framförallt beror på den
resursbrist som varit. Flera månaders vakans på en biologtjänst och inskolning av ny biolog tog mycket
tid i anspråk. Även bristen på fungerande kartprogram för att kunna analysera och visualisera olika
saker kopplade till naturvärden har varit en utmaning. I och med att vi nu har börjat få ordning på
hur vi ska arbeta med det geografiska informationssystemet (GIS) och att alla biologer är på plats
hoppas vi kunna arbeta mer med kunskapsspridning framöver. Information om bland annat naturvårdsfonden behöver spridas till fler personer och organisationer så att fonden och dess syfte kan
inspirera till mer omfattande naturvårdsåtgärder i Borås kommun.
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Sammanfattning av Etappmålsbedömning för
några av borås stads miljömål 2018-2021

= Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser
4 a) Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen ska minska med 60 procent från 2015

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021
1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem
1 b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor,
exempelvis Grön Flagg
1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade
2 a) Minska resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning
3 a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara
4 b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara minst 15 procent lägre
för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR
4 c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning ska minska med
15 procent från 2016
4 d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, med cykel eller
kollektivtrafik ska öka
5 b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021
2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö
3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen
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BESLUT – Din ansökan om utbetalning av projektstöd
Jordbruksverkets beslut
Jordbruksverket beslutar att du får 211 428 kronor i projektstöd för projektet
Landsbygdsutveckling - ortsråd med journalnummer 2017-1977-3 inom
landsbygdsprogrammet 2014–2020.
Beskrivning av ärendet
Din ansökan om utbetalning av projektstöd kom in till Jordbruksverket den 12 februari 2019.
Beloppet är beräknat på redovisade faktiska stödberättigade utgifter och schabloner.
Motivering
Du har visat att du har påbörjat projektet och följer aktivitetsplanen enligt beslutet om stöd.
Du har visat att dina redovisade utgifter för projektet är stödberättigade, rimliga och betalade
av dig.
Tabell med beräkning av det belopp som betalas ut
Förklaring

Belopp i kronor

Redovisat belopp enligt utgiftssammanställningen

395 278

Godkända stödberättigade utgifter

395 278

Projektstöd enligt beslut om stöd 53,48 procent av godkända
stödberättigade utgifter.

211 428

Belopp som du har rätt till

211 428

SJV Version 2018-09

Jordbruksverket | FE 47 Box 204 826 25 Söderhamn | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

2019-04-25

Journalnr: 2017-1977-3

2(2)

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
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,
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 10 maj 2019.
Du får inget mer meddelande om att pengarna har betalats ut till ditt konto.

I detta ärende har Joanna Persson beslutat. Tasneem Kausar har varit föredragande.

Datum 2019-03-29

Handläggare
Åsa Skytt Jansson
Tel: 033 - 357219

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Nedan följer kortfattade svar utifrån frågeställningarna för uppföljning av Program för ett
integrerat samhälle 2018.
För övrigt ser Fritids- och folkhälsoförvaltningen gärna att mötesplatserna och den öppna
ungdomsverksamheten kommer med tydligare i programmet.
På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra myndigheter och näringsliv
för att öka antalet nyanlända som kommer ut i praktik?
-

Fritids- och folkhälsoförvaltningen samverkar främst med civilsamhället och strävar efter
att få den sektorn att i ta emot nyanlända i form av praktik i större utsträckning.

På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända ska komma ut på
praktik och/eller få en anställning inom er förvaltning/ bolag?
-

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tagit emot språkpraktikant inom badverksamheten
men vill ta emot fler och har en dialog med ALF. Vår ambition är att ta emot fler
praktikanter, främst på våra ”öppna arenor ”såsom Bodavallen och ev andra liknande
platser framöver.

Vilka strategier använder ni er av?
-

Att ta emot praktikanter i förvaltningen inom lämpliga verksamheter. Det finns ett behov
i våra öppna verksamheter med besökare som talar olika språk.
Att uppmuntra föreningslivet och De Idéburna att ta emot praktikanter.

Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra?
-

Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med EVS, vilket kan vara exempel
på att det är berikande med nya språk och kompetenser i verksamheterna. FOF försöker
nå ut ännu bredare med information om detta.
Vi informerar och uppmuntrar på arbetsplatsträffar och ledningsgrupper om möjligheten
att ta emot praktikanter.
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Trygghet
Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har för avsikt att arbeta med?
-

Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar det brottsförebyggande arbetet i staden
och på våra utsatta områden samordnar vi även EST-arbetet.

Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att öka det sociala deltagandet
hos berörda grupper?
-

Lokalt valarbete på Hässleholmen, Hulta, Sjöbo, Göta och Norrby för att öka
delaktigheten.
Stöd till föreningslivet, ekonomiskt och utbildning.
Samordnar områdesnätverken.
Arrangerar boendemöten.
Aktiviteter på mötesplatserna.

Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och särskilt i frågor som
påverkar dem?
-

Genom samverkan med lokala föreningar, föreningsråd med fler.
Genom olika nätverk och intresseföreningar.

Folkhälsa
På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra hälsan hos socioekonomiskt
utsatta grupper?
-

Genom välfärdsbokslutet mäter vi och följer boråsarnas socioekonomiska förutsättningar
i syfte att öka kunskapen och ge underlag för prioriteringar.
Välfärdsbokslutet kommer bli ännu mer avgränsat i mindre geografiska områden från och
med 2020.

Vilka utbildningssatsningar erbjuds inom hälsoområdet?
- Föräldraskapsstöd
- Cykelsäkerhet
- Första hjälpen
På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta samverkande med insatser för integration,
delaktighet och trygghet?
-

Främst med berörda aktörer på plats. Det kan vara genom mötesplatserna,
områdesnätverken och föreningslivet. Alla insatser vi gör bygger på samtal med invånare
utifrån det lokala inflytandet.
Samverkar även med andra förvaltningar, bostadsbolag med flera för att öka
kompetensen och samhällsservicen på mötesplatserna.
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Minnesanteckningar Kommunala Fritidsrådet – nr 13.
Närvarande; Håkan Eriksson, Magnus Sjödahl, Ronny Svensson, Mona Nordqvist, Jan Nilsson,
Ulf Carlsson, Berit Hallqvist, Tage Carlsson samt Tommy Jingfors.
Besök av Hans Andersson under punkt 2.
Tid; 2019-04-02, kl 15.30 – 17.00
Välkommen
Ordförande Håkan Eriksson hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.
1) Representanter i Kommunala Fritidsrådet
I rådet kommer från Borås stad följande ledamöter att ingå; Håkan Eriksson, Magnus
Sjödahl, Ronny Svensson, Mona Nordqvist samt Jan Nilsson. Föreningsrådet kommer att
nominera fyra personer under morgondagens styrelsemöte.

2) Information om föreningsbidragsutredningen
Verksamhetschef Hans Andersson informerar om arbetet med revidering av de
kommunala föreningsbidragen. Uppdraget kom från Fritids- och folkhälsonämnden 2017.
Det har varit en gedigen process med många dialogmöten. Remisskonferenser kommer
att anordnas under remisstiden.

3) Information om den kommande friluftsplanen
Tommy informerar om att förslaget kommer ut på remiss under senare delen av våren.
4) Frågor från Fritidsrådet
4.1 Framtidens organisering och stöd
Hur kan vi i framtiden organisera oss och samverka för att öka förutsättningar för
föreningar att verka inom kommunen? Arbetet med att hitta nya föreningslokaler kopplat
till ett kompetenscenter pågår parallellt inom ramen för Överenskommelsen.
4.2 Aktivering av unga
Tage lyfter frågan om synpunkter som framkommit från föreningar om hur vi kan
aktivera ungdomar som inte är föreningsmedlemmar.
Kan vi arbeta tillsammans för att öka aktivitetsnivån på ungdomars lediga tid?
3.1 Träffpunkt Simonsland.
En bred enkät har delats ut och besvarats av berörda föreningar och organisationer i
huset, besökare samt personal i huset har också svarat på hur de upplever verksamheten
idag. Utgångspunkten är utifrån det mål och syfte som verksamheten startade från. En
återkoppling och dialogmöte med föreningarna planeras under våren.

3.2 Sommarlovsaktiviteter
Föreningsrådet ställer frågan om föreningarna kan få del av de extramedel som tillfaller
staden för lovverksamhet inför 2019. Tommy meddelar att nya medel finns och att vi
kommer att informera löpande om förutsättningarna.
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?
5)

Överenskommelsen och FRÖ-möten
Arbetet med Överenskommelsen och de populära FRÖ-mötena pågår (Forum för
relationer inom Överenskommelsen). Mer finns att läsa på Borås stads
hemsida/Överenskommelsen.

6.

Övriga frågor
Ronny lyfter frågan om lokaler för de föreningar som blev drabbade i branden. Till
anteckningarna kommer här en aktuell information;
Bosniska föreningen, Grekiska föreningen och Ljus framtid har verksamhet på
Träffpunkt Simonsland. RCCG New Covenant kommer att återuppta sin verksamhet
nästa vecka på Träffpunkt Simonsland. Makedonska föreningen har hittat tillfälliga lokaler
för sin verksamhet.
Irakiska föreningen, Makedonska föreningen och Bosniska föreningen letar permanenta
egna lokaler. Ljus framtid kommer troligen att ta över Romani Kulturförenings lokaler på
Ålandsgatan.

7.

Nästa möte
Onsdag den 16 oktober kl 15.30 på FOF:s kontor.

8.

Avslutning
Håkan tackar för konstruktiva diskussioner och avslutar mötet.

För anteckningarna/Tommy Jingfors
Sändlista;
Borås Stad; Håkan Eriksson, Magnus Sjödahl, Ronny Svensson, Mona Nordqvist och Jan
Nilsson.
Föreningsrådet; Tage Carlsson, Berit Hallqvist, Anita Zetterman och Ulf Carlsson.

Till Fritidsförvaltningen i Borås
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Tommy Jingfors, Håkan Eriksson

Boda Vallen 2019-2020

Inledning
Den 26 januari 2019 var nog en lika stor dag för Borås Kommun som det var för Borås Bandy.
Att få en fullstor bandyplan att bygga sin verksamhet kring är inte bara en förutsättning att lyckas
som förening. Det är även viktigt i ett större sammanhang när det gäller folkhälsan och integrationen
i samhället m.m
Även om vi efter den 26 januari har fått en hel del träningar inställda pga. maskinproblem, dåligt is
och andra missöden har vi visat stor respekt för de människor som jobbar runt Boda Vallen och haft
överseende med dessa bekymmer. Vi är alla novis i denna nya verklighet.
Men för att vi tillsammans ska kunna utveckla detta till något riktigt bra vill vi från Borås Bandy
författa denna text med våra tankar kring isbanan på Boda Vallen.

Vår ambition
Borås Bandys ambitioner till kommande säsong är att fortsätta utveckla vår ungdomsverksamhet.
Detta genom grupperna: skridskoskola, U10, U12 och U14.
Då vi i dagsläget inte vet hur kommunen har tänkt jobba med Idrottsskolan och eventuellt andra skol
aktiviteter till kommande vinter kan vi inte planera med det.
Däremot kan sägas att vi ställer oss positiva till detta som förening.
Samma sak gäller flickbandy vilket vi har högt upp på vår önskelista att kunna starta.
Vi räknar med att anmäla två lag till seriespel för seniorer, ett i div 2 och ett i div 3.
Division 2 är en tävlingsnivå med 2-3 träningar/veckan. Det spelas ca 18-24 matcher beroende på hur
många lag det är i serien. Hälften av dem spelas hemma. Matchtiden är 2x45 min och 20 minuter
paus i halvtid då det sker isvård.
Division 3 är ren motionsverksamhet med 1 träning/veckan och matchspel.
Förbundets krav på denna serie är 2x30 min matcher (2x45min efter jul) med spolning i halvtid.
P14 Ungdom tränar 2 pass/veckan samt match på helgerna. Matcherna spelas 2x30 min på helplan.
Normalt spelas ca 14 matcher/säsong varav hälften spelas hemma.
P12 och P10 Ungdom tränar 2 pass/veckan och vissa helger spelas poolspel (matcher) på halvplan.
Under säsongen kommer vi stå som arrangör för ca 2-4 poolspel.
Utöver detta så är vår ambition att arrangera en eller ett par större evenemang såsom
träningslandskamp eller elitseriematch.
Förbundet har även visat sitt intresse för oss och ställt frågan om distrikts läger, turneringar, DM
slutspel eller liknande.
Bandysäsongen varar normalt mellan v.42-v.12. Detta gäller då alla våra lag, både de som spelar
seriespel och våra yngre lag som spelar poolspel. Under denna tid läggs även DM, läger och annat.

Till Fritidsförvaltningen i Borås
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Tommy Jingfors, Håkan Eriksson

Förutsättningar
Men för att kunna genomföra detta så måste en utveckling av Boda Vallen ske.
Dels måste speakerbåset uppdateras med el, högtalare och Internetuppkoppling. Detta är inte någon
önskan från oss i Borås Bandy, utan ett krav från Svenska Bandyförbundet om vi ska få arrangera
matcher i Div 3, Div 3 och P14.
I praktiken är det dessutom omöjligt att klara av isvården med endast en ismaskin.
Maskinparken är dessutom undermålig då nuvarande maskin behöver 30 min på sig att spola isen
(vid bra väderförhållanden). Men som ni vet bedrivs alla aktivitet utomhus och bara mellan januari
tills idag har vi var och varannan vecka fått ställa in träningar och matcher pga. vårt nordiska klimat.
Våra omklädningsrum är bra men ibland blir det lite trångt. Vi skulle även behöva bättre tillgång till
de andra omklädningsrummen som finns i ”tegelbyggnaden. Detta för exempelvis de lag som har
några tjejer i sin trupp, domare och vid poolspel då fler än två lag ska samlas samtidigt. För att få
bättre tillgång till dessa behöver vår förening fler nycklar till tegelbyggnaden.
Även biutrymmen behöver ses över. Det förråd som är på plats är i det närmaste full.
Vi vill ju även få plats med det material som finns kvar i förråden nere i ishallen samt i ytterligare tre
externa förråd/garage.
Den kiosklösning vi hittills har brukat genom ett litet fönster i ”tegelbyggnaden” är inte heller det en
optimal lösning på vintern. Genom Hans Frisk kom det till vår kännedom att det finns en ”kiosk” som
tidigare använts som biljettförsäljning vid Borås Arena.
Denna kanske skulle kunna gå att placera på Boda Vallen för att få en bättre kiosk?
Så mot bakgrund till ovanstående text skulle vi från Borås Bandy uppskatta ett gemensamt möte där
vi tillsammans kan diskutera hur och vad som går att göra för Boda Vallen och dess utveckling.
Vad vi ska ha för ambitionsnivå till kommande säsong?
Hur ska det lösas?
Vem/vilka ska lösa det?

Styrelsen för Borås Bandy

Klas Ström, Ordförande

Med mycket små ekonomiska medel lägger ortsråden som exempelvis
Framtid Fristad, ner otroligt mycket arbete och engagemang för våra
serviceorter och bygden omkring. Utan civilsamhällets
samhällsutvecklande arbete vore inte våra serviceorter de levande
centralorter som de är idag. Under 2018 & 2019 har Borås Stad haft
projektpengar från Jordbruksverket och Leader Sjuhärad, 600 000 kr/år,
för att stötta detta arbete.
Vi är nu oroade att Borås Stad inte förstår hur otroligt mycket dessa
pengar betyder för ortsråden och hur mycket samhällsutveckling
kommunen har fått för dessa pengar. Genom ortsrådens arbete
upprätthålls en mycket hög attraktivitet för att bosätta sig och leva i
HELA Borås kommun.
Alla vi som verkar inom ortsråden i Fristadbygden vill med denna
skrivelse yrka för att nivån på peng som Borås Stad årligen budgeterar
för ortsråden minst ligger kvar på samma nivå för 2020 som den har
varit då vi haft projektpengar från Jordbruksverket/Leader. Kanske vågar
Borås Stad satsa ytterligare en nivå upp och dessutom lägga en
långsiktig plan som innebär att vi inom civilsamhället inte behöver yrka
för pengar inför varje års budgetarbete?
Ortsråden i Fristadbygden genom
Styrelsen i Framtid Fristad

