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§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Där detta inte särskilt ankommer på annan, har Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift
att
att

ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete,
främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers
behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver åligger det
Fritids- och folkhälsonämnden särskilt
att
utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som
främjar en jämlik, jämställd och god hälsa,
att handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, inkl.
Simonsland,
att
ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling av
folkhälsoarbetet,
att ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren,
att ansvara för kommunens koloniverksamhet
att
samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens område
och stimulera det arbete som de bedriver,
att
ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av kommunens
anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet,
att
i den mån kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara för
kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt gällande regler och
att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar,
att
avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen
att ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar
att ansvara för utdelning ur social donationsfond Borås Samfond III.
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