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Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Sundholmens Kursgård, Äspered, måndagen den 10 december 2018 kl 14:00-17:15, 
Ajournering; 15:22-15:50, 16:35-16:50 

Beslutande Ledamöter 
Ida Legnemark (V), Ordförande 
Cecilia Andersson (C), 1:e vice ordförande 
Christer Lundberg (S), 2:e vice ordförande 
Ulla-Britt Möller (S) 
Linnea Johansson Kläth (MP) ers. Erik Johnson (MP) som går kl. 15:50 
Annette Nordström (M) 
Lars Andersson (M) 
Ingela Hallgren (KD) 
Jan Nilsson (SD) 

Närvarande Ersättare 
Henrik Yrlid (S) 
Steve Liljekvist (V) 
Ronny Svensson (L) 
Robert Skånberg (SD) ers. Jan Nilsson § 172 pga. jäv  

Övriga Tjänstemän 
Tommy Jingfors, förvaltningschef 
Johanna Jönsson, nämndsekreterare 
Susanne Carlsson, verksamhetschef 
Marie-Louise Bengtsson, verksamhetschef  
Mona Carlbom, verksamhetschef 
Hans Andersson, verksamhetschef 
Åsa Skytt Jansson, enhetschef 
Annelie Jonsson, fritidsutvecklare 
Pia Essunger, projektledare                                                 Närvarande §§ 165-169 
Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare                          Närvarande § 171 
Mikael Andersson, personalföreträdare Vision 

Justeringens plats och tid Sturegatan 38, 2018-12-17,  

 
Tillkännagivande av protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 18 december 
2018. 

 
Underskrifter 
 Paragrafer §§ 165-196 Förvaltningschef 

 

 Tommy Jingfors  

 Ordförande 
  

 Ida Legnemark  

 Justerare 
  

 Jan Nilsson  
 
                     Sekreterare 
                                                  Johanna Jönsson 
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§ 165 Dnr FOFN 12028  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, utse Jan Nilsson (SD) med Ulla-Britt Möller (S) som 
ersättare. Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, 
måndagen 17 december.  
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§ 166 Dnr FOFN 12387  

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Ordföranden beslutar att tillägg görs till utsänd föredragningslista med ett 
initiativärende gällande förslag om att överklaga Förvaltningsrättens dom i mål 
1128-18 beträffande uthyrning av lokaler till Kommunistiska partiet.  
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§ 167 Dnr FOFN 12286  

Allmänhetens frågestund 
 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.  

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(43) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-10 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 168 Dnr FOFN 13451  

Information om Kraftsamling Sjöbo  
 
Projektledare Pia Essunger informerar nämnden om projektet Kraftsamling 
Sjöbo.  
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§ 169 Dnr FOFN 13163  

Information om Uppdraget Knalleland som 
eventområde  
 
Verksamhetschef Åsa Skytt Jansson informerar nämnden kring uppdraget 
Knalleland som eventområde.  
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§ 170 Dnr FOFN 2018-00221 1.1.6.2 

Information samt beslut om Årsredovisning av 
samarbetsuppdraget lokalt inflytande 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och uttrycker stor 
tillfredsställelse med den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens 
olika förvaltningar och dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till 
Kommunstyrelsen för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning 
som genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, 
bestående av tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, 
Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20 
grupper aktiva inom de tre delarna/ områdena. 
 
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till 
samtliga delar och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas 
på lokal nivå. Funktionen ”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande 
av arbetet ansvarar för helheten inom uppdraget. Generellt har arbetet fungerat 
bra under 2018 utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika utmaningar 
finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år. 
 
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2018 till stor del fortsatt att 
genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet 
som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser. 
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” 
och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt 
under året på olika sätt. 
 
Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, 
Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året 
och har kontinuerligt rapporterats till Fritids- och folkhälsonämnden som sedan 
2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med tillhörande riktlinjer. 
Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på respektive 
bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella 
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för nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala 
samverkan på ett naturligt sätt, både inom strukturerad samverkan men även i 
vardagen.  

Beslutsunderlag 
Rapporten; ”Redovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 2018”  
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§ 171 Dnr FOFN 13432  

Information om Välfärdsbokslutet  
 
Utvecklingsledare Kristina Nyberg Smahel håller en information om arbetet 
med Välfärdsbokslutet.     
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§ 172 Dnr FOFN 2018-00159 3.6.7.2 

Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar 
2019  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att godkänna följande ansökningar; 
 
1. Anonyma Alkoholister med faktiskt hyresbidrag, 
2. Kvinnojouren med 1 344 000 kr, 
3. Balans Borås Sjuhärad med 10 000 kr, 
4. Kamratföreningen Elvan med 10 000 kr, 
5. Borås Besöksverksamhet med 8 000 kr, 
6. Kyrkornas Flyktingrådgivning med 175 000 kr, 
7. RFSL Borås Sjuhärad med 225 000 kr, 
8. Borås Nykterhetsförbunds Centralförbund med 55 000 kr, 
9. Göteborgs Räddningsmission/Solrosen med 25 000 kr, 
10. Borås Rödakorskrets med 50 000 kr, 
11. BRIS med 176 722 kr, 
12. Fria Sällskapet Länkarna med faktiskt hyresbidrag samt verksamhetsbidrag 
om 68 000 kr, 
13. Röda korset Fristad/Gingri med 20 000 kr, 
14. Rädda Barnen med hyresbidrag på 54 000 kr, 
15. LP-Sjuhärad/Pingstkyrkan med 230 000 kr, 
16. Brottsofferjouren (BOJ) med 81 000 kr samt  
17. RSMH Tryggheten 136 000 kr.  

Protokollsanteckning 
Jan Nilsson (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.      

Sammanfattning av ärendet 
Föreningsbidraget till sociala föreningar är avsett för de grupper som omfattas 
av individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatrins verksamheter. Det kan 
vara genom det direkta arbetet men även avse förebyggande arbete. I Fritids- 
och folkhälsonämndens antagna riktlinjer finns utgångspunkterna för bidraget. I 
föreningsbidraget ingår även att ge bidrag till särskilda satsningar inför jul och 
påsk.  
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Enligt riktlinjerna är det av vikt att stödja frivilligt socialt arbete. Föreningarna 
skapar mötesplatser och ger stöd och kamratskap på ett sätt som en myndighet 
inte kan göra. De medel som finns avsatta till föreningsbidrag fördelas för att 
kunna ge stöd till alla föreningar som omfattas av riktlinjerna. Det är viktigt att 
genom föreningsbidraget stödja och skapa förutsättningar för ett utbud av 
frivilligt socialt arbete.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela 
kommunens årliga bidrag till olika sociala föreningar, för vilka de vanliga 
generella bidragsreglerna inte är adekvata. Föreningsbidraget omfattar de 
föreningar som har aktiviteter inom individ- och familjeomsorgens 
verksamhetsområde samt klientorganisationer och föreningar som utför 
verksamhet som kan hänföras till individ- och familjeomsorgen samt 
socialpsykiatrin. Riktlinjer för föreningsbidrag antogs av Fritids- och 
folkhälsonämnden 2015-09-21.  

Beslutsunderlag 
Föreningarnas ansökningar 
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§ 173 Dnr FOFN 2018-00160 3.6.7.2 

Utdelning ur Borås Stads sociala Samfond 3, 2018  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedanstående föreningar ett 
bidrag ur Samfond 3; 
Borås Atletklubb   4 000 kr 
Borås Basket    4 000 kr 
Borås Cricket Klubb   5 000 kr 
Vängdala Equmenia   4 000 kr 
Dans och gymnastikföreningen Flugan  5 000 kr 
Borås Fältrittklubb   Avslag 
Sparsörs AIK   Avslag 
Sjömarkens IF   4 000 kr 
Borås Finska Förening   4 000 kr 
Bredareds IF    Avslag 
Odenslund 4H   3 881 kr  
Bredareds Sportskytteklubb  Avslag 
Summa    33 881 kr.  

Sammanfattning av ärendet 
Genom Samfond 3 ges möjligheter till föreningar och organisationer att får 
medel för punktinsatser som syftar till att främja barn och ungdomars situation 
inom Borås Stad. Den disponibla avkastningen ska användas för att lämna 
tillfälliga ekonomiska bidrag till främjandet av barn och ungdomsinsatser. 
Löpande och ordinarie insatser kan i regel inte stödjas. Det är bara föreningar 
verksamma i Borås som kan söka pengar ur fonden. 2018 finns det 33 881 kr 
att fördela. Nämnden föreslår en fördelning enligt ovan. 
 
Samfond 3 består av ett antal småfonder som genom permutation 
sammanslagits till en fond. Pengarna kommer ursprungligen från privatpersoner 
som testamenterat pengarna med villkor till Borås Stad som åtagit sig att betala 
ut avkastningen varje år.  

Beslutsunderlag 
Föreningarnas ansökningar 
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§ 174 Dnr FOFN 2018-00201 3.6.7.2 

Ansökan om socialt riktat bidrag till 
föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2019  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedan föreningar Socialt riktat 
bidrag för 2019. Bidragen betalas ut efter att föreningarna har redovisat sina 
kostnader, dock senast 2019-12-15. 
 
Norrby IF    250 000 kr 
Borås AIK    250 000 kr 
Somalilandisk ungdomsförening  50 000 kr 
Borås Brottarklubb   30 000 kr 
Byttorps IF    40 000 kr 
Afghanska kulturföreningen  50 000 kr 
Borås Rhinos AFK   25 000 kr 
Kronängs IF    42 000 kr 
Borås Atletklubb   Avslag 

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har sedan 2003 gett möjligheten till föreningar 
som verkar i eller som vill starta verksamhet i de av välfärdsbokslutet 
definierade områdena som anses vara socialt utsatta. I samband med den stora 
flyktingströmmen under 2015 och 2016 beslutades att ge ett extra bidrag till 
föreningar som arbetar för att integrera och inkludera fler i Borås föreningsliv. 
Totalt nio föreningar har ansökt om bidrag för 2019.  

Beslutsunderlag 
Föreningarnas ansökningar 
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§ 175 Dnr FOFN 2018-00080 3.6.7.2 

Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2019  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedanstående föreningar ett riktat 
bidrag under 2019. 
 
Odenslunds 4H   1 014 944 kr (Inkl. hyra) 
SISU Borås    1 500 000 kr 
FUB Borås    600 000 kr 
Korpen Borås   551 000 kr (Inkl. IOP) 
Studenkåren    939 000 kr 
Funktionsrätt Borås   141 000 kr 
Borås Ungdomsallians   120 000 kr 
Föreningsrådet i Borås   45 000 kr 
Borås Närradioförening   36 000 kr 
Svenska Livräddningssällskapet Borås  7 500 kr 

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden ger ett Riktat bidrag till föreningar eller 
organisationer som inte passar in i befintligt regelverk men som bedriver 
verksamhet som tangerar nämndens ansvarsområde.  

Beslutsunderlag 
Föreningarnas ansökningar 
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§ 176 Dnr FOFN 2016-00082 805 

Begäran om uppskov för redovisning av kostnader 
gällande anläggningslån för ny ridanläggning; 
Tämta Ridklubb 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att ge 
Tämta Ridklubb ett uppskov till och med 2019-12-31 på redovisningen av 
befintligt anläggningslån för nybyggnation av ridanläggning.  

Sammanfattning av ärendet 
Tämta Ridklubb beviljades 2017-01-26 av Kommunfullmäktige ett 
anläggningslån på 4 840 tkr för en ny ridanläggning vid sin befintliga anläggning 
i Tämta. Föreningar som beviljas anläggningslån har två år på sig att redovisa 
sina arbeten. Ridklubbens arbete är omfattande med nytt stall, nytt ridhus samt 
en förlängd paddock. Föreningen har kommit mer än halvvägs och det som 
återstår är byggnationen av ridhuset. Föreningen ansöker nu om ett uppskov av 
redovisningen då ridhuset ännu inte står klart.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Tämta Ridklubb 2018-11-10 
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§ 177 Dnr FOFN 2018-00150 3.6.7.25 

Ansökan om extra stöd på grund av ökade 
foderkostnader hösten 2018; Borås Fältrittklubb 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Borås Fältrittklubb ett extra 
ekonomiskt stöd på 33 740 kr för de ökade foderkostnader som uppkommit på 
grund av sommarens torka.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Fältrittklubb har på grund av sommarens torka fått stora 
kostnadsökningar för foder till sina hästar. Föreningen räknar med dubblade 
kilopriser till en merkostnad på ca 225 tkr. Som en konsekvens av detta räknar 
föreningen med att antingen höja avgifterna eller dra ned på verksamheten. 
Fritids- och folkhälsonämnden är medveten om situationen och vill därför 
stödja föreningen med ett extra bidrag på 15% av merkostnaden.  

Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan 
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§ 178 Dnr FOFN 2018-00163 3.6.7.25 

Ansökan om extra stöd på grund av ökade 
foderkostnader till Tämta Ridklubb 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Tämta Ridklubb ett extra stöd på 
12 206 kr för ökade foderkostnader på grund av sommarens torka.  

Sammanfattning av ärendet 
Sommarens torka påverkar våra ridklubbar med ökade foderkostnader som 
följd. Tämta Ridklubb räknar med dubblade foderkostnader per kilo och 
merkostnader på totalt ca 81 tkr. Fritids- och folkhälsonämnden är medveten 
om situationen och vill hjälpa föreningen att fortsätta bedriva verksamhet som 
är bra för barn och ungdomar. Nämnden vill därför stödja föreningen med 15 
% av merkostnaderna.  

Beslutsunderlag 
Föreningens ansökan 
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§ 179 Dnr FOFN 2018-00213 3.6.8.1 

Öppettider på Stadsparksbadet, Borås 
Simarena/Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och 
Sandaredsbadet 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna säsongs- och öppettider 
2019 på Stadsparksbadet, Borås Simarena/Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och 
Sandaredsbadet.  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 blir det inga stora förändringar mot tidigare år. Stadsparksbadet har 
öppet 2 timmar längre på helgerna än tidigare. Eftersom vi inte vet när 
renoveringen av golvet på Borås simarena kommer att starta så har vi inte tagit 
med detta nu. 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska göra sitt yttersta för att öka 
öppethållandet på Alidebergsbadet under renoveringstiden. 
 
Renoveringen av golvet på Borås Simarena är planerad till April – September 
2019.  

Beslutsunderlag 
Förslag på öppettider för baden 
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§ 180 Dnr FOFN 2018-00136 1.4.2.25 

Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna de planerade åtgärderna 
avseende Lupp-resultatet och översänder skrivelsen till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att 
redovisa planerade åtgärder inom nämndens ansvar avseende Lupp-resultatet. 
De planerade åtgärderna samt Lupp-resultatet som helhet kommer att användas 
som underlag vid revidering utav det ungdomspolitiska programmet samt 
handlingsplan. 
 
Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås Stad. Lupp 
står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som 
Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika aspekter. 
Syftet med Lupp är bland annat att förbättra verksamheten och möjligheterna 
till inflytande för unga, samt att ta tillvara på synpunkter. Resultatet av Luppen 
har sammanställts i enlighet med strukturen i det Ungdomspolitiska 
programmet; Fritid- och kulturliv, Hälsa och trygghet, inflytande och 
delaktighet samt utbildning och arbete. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden redovisar planerade åtgärder inom följande 
områden: 
 
Fritid- och kulturliv 
Erbjuda utbildning i våldsprevention för all personal i de verksamheter som 
arbetar med- och möter barn och unga på sin fria tid. Syftet är att öka 
kunskapen om hur man ingriper mot lindrigt våld, för att främja trygghet och 
förebygga våld. Utbildningarna genomförs kontinuerligt, men med förstärkta 
utbildningsinsatser i november 2019. Arbetet följs upp genom hur stor andel av 
personalen som har utbildats i våldspreventivt arbete. Mätningen genomförs i 
november. 
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Hälsa och trygghet 
Göra en fördjupad analys av ungas svar avseende trygghets- och 
tillitsperspektivet beroende på vilket geografiskt område de unga bor i. Statistik 
som kommer ingå är resultaten från Lupp, hälsodata från välfärdsbokslutet och 
mötesplatsenkäterna. Analysen syftar till att ge ökad kunskap och bättre 
förståelse för ungas levnadsvillkor i Borås avseende trygghet och tillit. Analysen 
avser att bidra till bättre underlag för fortsatt arbete och prioriteringar och 
kommer genomföras under första kvartalet 2019. 
 
Komplettera Välfärdsbokslutet med ytterligare en hälsoenkät i mellanstadiet, 
förslagsvis i årkurs sex. Enkätundersökningen syftar till att ge ett mer komplett 
underlag avseende ungas mående. Undersökningen kommer resultera i att vi 
följer samma åldersgrupp, från det att de går i årskurs sex till första året på 
gymnasiet. Kunskapen kommer ge en bättre bild av ungas livsvillkor tidigare i 
livet, och möjliggöra kunskapsbaserade insatser i ett tidigt skede. 
Enkätundersökningen genomförs i september vartannat år, med start 2019, i 
samarbete med Grundskolenämnden. Resultatet följs upp i februari året efter 
genomförandet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 299 samt bilagor 
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§ 181 Dnr FOFN 2018-00103 1.1.3.1 

Uppdrag att redovisa arbetet med barn och ungas 
inflytande och delaktighet genomförs 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen hur arbetet 
med barn och ungas delaktighet och inflytande genomförs och översänder det 
till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett berörda nämnder och bolag i uppdrag att redovisa 
hur arbetet med barn och ungas inflytande och delaktighet genomförs. 
 
Arbetet med ungas inflytande och delaktighet är grundläggande för allt arbete i 
förvaltningen, och i synnerhet i den öppna ungdomsverksamheten. Ungas rätt 
till inflytande och delaktighet tillgodoses men ska också göras, alltså på olika 
sätt förverkligas. Det kan vara genom planerade aktiviteter på en fritidsgård, 
coachning av unga att driva egna projekt eller utbildning av unga ledare eller 
genom kompetensutveckling av personal. Verksamheten ska stärka och 
möjliggöra ungas aktörskap. 
 
Att vara delaktig i en förening ger en inblick i demokrati och ett starkare socialt 
nätverk. Föreningsenheten arbetar aktivt med föreningslivet för att stärka den 
demokratiska processen. 
 
Inom ramen för förvaltningens övriga övergripande arbete genomförs flera 
aktiviteter, vilka främjar delaktigheten hos barn och unga. Förvaltningens 
politiska samarbetsuppdrag Lokalt inflytande bygger på delaktighet och syftar 
till att stärka medborgarnas inflytande och delaktighet för alla åldrar.  
 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(43) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-10 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 182 Dnr FOFN 2018-00148 3.7.1.0 

Fritids- och folkhälsonämndens svar på Uppföljning av 
Överenskommelsen i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna uppföljningen av arbetet med 
Överenskommelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De 
idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick 
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot 
Kommunstyrelsen. 
 
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas 
organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag 
med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Den 
gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla välfärden när 
det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social 
sammanhållning. 
 
Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och 
oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet, 
som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att 
förhålla oss till varandra när vi vill samverka. 
 
För att fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och skapa 
förutsättningarna för samverkan har samtliga nämnder och bolag svarat på 
följande frågor kring vad som har gjorts och hur nämnder och bolag tänker 
framåt inom området. 
 
• På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan med De 
idéburna organisationerna? 
• Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)? 
• Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan med 
De idéburna organisationerna? 
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• Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt sedan 
utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de närmaste åren? 
• Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för er att 
samverka? 
• Andra synpunkter? 
 
Samverkan med De idéburna ska genomsyra hela förvaltningens verksamhet. 
Inom den öppna ungdomsverksamheten och mötesplatserna utgör samverkan 
med civilsamhället ett av tre prioriterade verksamhetsområden. Utöver 
föreningsdrivna mötesplatser verkar civilsamhället fysiskt på de olika 
mötesplatserna, i badhusen och på våra anläggningar för att bedriva 
verksamhet. Förvaltningen har även tecknat flera IOP med De Idéburna. 
 
Genom samarbetsuppdraget Lokalt inflytande samordnas sju områdesnätverk 
och fyra ortsråd, vilka bygger på en samverkan lokala aktörer sinsemellan med 
syfte att utveckla närområdet, med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
 
Representanter från förvaltningen deltar i nätverk och andra sammankomster 
såväl internt i kommunen samt externt med De idéburna och andra 
organisationer, för att ”nätverka” och fördjupa kunskaperna och utveckla 
arbetet inom ramen för Överenskommelsen.  
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§ 183 Dnr FOFN 2016-00049 829 

Iordningställande av ett aktivitetsområde på det gamla 
stationsområdet i Gånghester 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden återlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
vidare handläggning och konstaterar att nämnden ansvar är begränsat i att 
utveckla området vidare.  

Sammanfattning av ärendet 
Tillsammans med tidigare stadsdel Öster och Lokalförsörjningsförvaltningen 
har Fritids- och folkhälsonämnden arrangerat två stormöten i Gånghester för 
att utröna vilka aktiviteter som önskas och kan genomföras vid det gamla 
stationshuset. Många bra uppslag har kommit fram från de boende i 
närområdet. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tagit ansvar för en 
uppsnyggning av området på utsidan stationshusen och förberett för boulespel. 
Lokalförsörjningsförvaltningen har delvis snyggat till fastigheterna. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillskrev Kommunstyrelsen, 2016-04-07 
(2016/FF0049 829) att initiera en prövning av detaljplanen för stationshuset i 
Gånghester, för att skapa förutsättningar för aktiviteter i och i anslutning till 
fastigheten. 
 
En utmaning ligger i detaljplanen och Trafikverkets inställning till vad som får 
bedrivas på platsen. För att tillgodose de boendes intressen så måste en 
detaljplaneändring ske på området. Lokalförsörjningsnämnden äger och 
underhåller lokalerna och bör besluta om vad lokalerna på sikt ska användas till.  
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§ 184 Dnr FOFN 2018-00108 1.1.3.1 

Samverkan för ett ökat förebyggande och 
hälsofrämjande arbete i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillskriver Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden 
om ett utvecklat samarbete kring förebyggande och hälsofrämjande arbete i 
Borås. Fritids- och folkhälsonämnden ansöker samtidigt om 50% av kostnaden 
för ett treårigt samarbete.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden och VGR, södra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden har tillsammans utrett möjligheterna till nya 
samverkansformer för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i Borås. 
 
Arbetet har skett genom en gemensam förstudie där fokus har legat på att hitta 
gemensamma lösningar för ett förebyggande lokalt folkhälsoarbete, samt hitta 
modeller för att slussa ut färdigbehandlade patienter från rehabenheterna i 
Borås till egenträning. Här kan Borås många motions-, frilufts- och 
idrottsanläggningar vara ett viktigt redskap i arbetet. Arbetet utgår också från en 
jämlik hälsa. 
 
Ekonomi 
Borås Stad och VGR Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden satsar vardera 
motsvarande 1 500 tkr per år i det treåriga projektet. 

VGR:s medel går uteslutande till löner för 3,0 årsarbetare motsvarande 
Hälsopedagog eller liknande. Borås Stads insats är projektledning och 
handledning, lokalkostnader på Stadsparksbadet och de sex Mötesplatserna 
samt samtliga omkostnader för projektet (arbetsplatser, material, 
marknadsföring samt förekommande kostnader i projektet). 

Förslaget är att vi skriver ett tilläggsavtal till det befintliga Folkhälsoavtalet som 
finns mellan parterna. 

Arbetet redovisas årligen i en utvärdering ställd till både Fritids- och 
folkhälsonämnden och till VGR, Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
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Modell 
Arbetet följer följande modell; 

Navet i arbetet kommer en FaR mottagning/Fysioteket på Stadsparksbadet att 
bli. De som får FaR recept utskrivna kan antingen komma i aktivitet på 
Stadsparksbadet och/eller bli rekommenderade eller föredra aktiviteter på 
mötesplatserna. Oavsett val kommer de att bli mottagna av professionell 
personal som sätter igång dem och följer upp. 

Kompetensen består av legitimerad fysioterapeut, hälsoutvecklare/pedagog 
eller motsvarande. Förslaget är totalt 3,0 tjänster till Stadsparksbadet och de sex 
Mötesplatserna. De rekryterade utarbetar tillsammans med befintlig personal på 
Mötesplatserna samt de lokala folkhälsosamordnarna en strategi för att 
målgruppen ska finna de lokala förutsättningarna för att komma i aktivitet och i 
en social samvaro som bryter isolering och som passar den enskildes behov. 

Arbetet sker i nära samverkan med Primärvården och rehabenheterna i Borås.   
 
Flödesschema från recept till uppföljning 
 

 
 

 

Stadsparksbade
t

FaR mottagning

Mötesplats 
Sjöbo

Mötesplats 
Hulta

Mötesplats 
Kristineberg

Träffpunkt 
Simonsland

Mötesplats 
Hässleholmen

Norrbyhuset

    

FaR recept
Stadsparksbadet
FaR mottagning

Aktivitet
Stadsparksbadet
FaR uppföljning
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Beslutsunderlag 
Förstudien  
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§ 185 Dnr FOFN 2018-00195 1.1.3.1 

Träffpunkt Simonsland 2.0 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera 
nuvarande verksamhet på Träffpunkt Simonsland och efterhöra föreningar, 
organisationer, besökare samt personalens bild av verksamheten i förhållande 
till det syfte och mål som låg till grund när verksamheten startade 2015. 
Därefter sammanställer vi materialet och tar ett nytt avstamp för de kommande 
fyra åren, ”Träffpunkt Simonsland 2.0”.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad vill göra en avstämning och reflektion över nuvarande verksamhet 
på Träffpunkt Simonsland. Verksamheten har varit igång under fyra år och 
växer kontinuerligt, fler föreningar och organisationer, nya lokalytor tas i 
anspråk och nya verksamheter flyttar in. Under 2017 hade Träffpunkten 170 
000 besökare. 
 
På Träffpunkten finns fyra förvaltningar representerade, Stadsledningskansliet, 
Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen samt Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 
Ett 40-tal föreningar har regelbunden verksamhet i huset. Andra organisationer 
finns också, typ Kraftens Hus och Nationellt kompetenscentrum för anhöriga.  
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§ 186 Dnr FOFN 2018-00217 3.6.7.2 

Ansökan om fortsatt stöd till Flickakademin  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beviljar 75 tkr för IF Elfsborgs satsning på 
Flickakademin. Fritids- och folkhälsonämnden uttalar en intention om att 
verksamheten bör implementeras i en fastare organisation från 2019 och framåt 
om ett kommunalt stöd ska beviljas i framtiden. Under våren 2019 får IF 
Elfsborg återkomma och redovisa hur en sådan organisation kan se ut.  

Sammanfattning av ärendet 
Flickakademin är en del av Camp Elfsborg. Flickakademin etablerades under 
2014 och startade sin verksamhet hösten 2014. Flickakademin erbjuder, i 
samarbete med stadens klubbar och SISU, träning och ledarskapsutbildning för 
tjejer som vill mer med sin fotboll. 12 föreningar samverkar inom 
Flickakademin. 
 
Inför det fjärde året har också Akademin tillsatt en visionsgrupp, i syfte att ta 
fram en handlingsplan för ett gemensamt damlag 2019-2020. Det är ett av 
Akademins främsta mål att skapa förutsättningar för ett elitlag inom 
damfotbollen. 
 
Vi Tillsammans, en organisation inom IF Elfsborg, söker medel för att driva 
Flickakademin, en verksamhet för flickor i åldrarna 14-17 år. 63 flickor 
medverkar i satsningen. Verksamheten är startad och medel söks nu för de två 
kommande åren; 2019-2020. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden prioriterar satsningar på jämställdhet och 
flickors idrottande. Flickakademin är en satsning som ligger väl i linje med 
nämndens prioritering och inriktning. Av den anledningen är det av stor vikt att 
stödja initiativet.  
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§ 187 Dnr FOFN 2018-00204 2.6.1.1 

Yttrande över förslag till lokalisering för nytt samlat 
skyttecentrum i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden 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.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet om ett gemensamt skyttecenter har diskuterats i över 20 år i Borås 
Stad. Förslaget innebär att vi samlar sju olika föreningar vid ett gemensamt 
skyttecenter och samtidigt frigör befintliga arrenden för nuvarande 
skytteanläggningar på kommunal mark.  

Beslutsunderlag 
Förslag till lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult 
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§ 188 Dnr FOFN 2018-00205 3.1.1.2 

Yttrande över planprogram för Östra Brämhult, 
Svensgärde 3:1 m fl, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Planprogram för Östra Brämhult, 
Svensgärde 3:1 m fl och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden 
konstaterar samtidigt att området är ytterst viktigt som ett idrotts- och 
rekreationsområde för allmänheten samt att Borås stad ger berörda föreningar 
möjlighet att utvecklas i området.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på planprogrammets intentioner och 
det helhetsgrepp som man tar över området. I programförslaget finns ett antal 
riktlinjer för markanvändning vilka syftar till att sätta upp spelregler för 
framtida exploateringar samt skydda naturvärden och kulturmiljöer. 
 
Ymerområdet har i översiktsplanen och grönområdesplanen klassats som 
grönområde av högsta värde. Det är ett populärt rekreationsområde med 
motionsspår, skidstadion, discgolfbana, boule, utegym och grillplats. Det är 
glädjande att Ymerområdet och Eskilsryd i planprogrammet identifierats som 
särskilt värt att bevara med tanke på dess naturvärden och kulturmiljöer. 
 
Ymerområdet är under utveckling och det behöver ges möjligheter att stärka 
friluftsområdet och det föreningsliv som finns i området. Allt för att ge fler 
möjligheter till ett aktivt liv. 
 
Den nya kyrkogården kommer att få en parkkaraktär med belysta 
promenadvägar. Man tillskapar även en utsiktsplats med sittplatser på flera 
ställen med en aktivitetsyta för både barn och vuxna, vilket är positivt för 
Brämhultsborna. 
 
Sjuhäradsleden påverkas av verksamhetsområdet vid Kyllared. Här behöver 
man i planeringen lägga in den ökade kostnaden för att dra om Sjuhäradsleden.  

Beslutsunderlag 
Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 m fl, Borås Stad 
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§ 189 Dnr FOFN 2018-00206 3.1.1.2 

Yttrande över samråd för detaljplan för Norra Brämhult, 
Brämhult 11:1 m.fl. Brämhultshöjd, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplan för del av Norra Brämhult, 
Brämhult 11:1 m fl Brämhultshöjd, och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till förslaget till detaljplan för 
Norra Brämhult. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att man haft dialog med boende 
tidigt i planprocessen. Aktuellt planförslag har sedan bearbetats utifrån 
synpunkter framförda på mötet förra hösten samt skriftliga synpunkter som 
inkom efter mötet. 
 
Bland annat hade man synpunkter på att ett värdefullt rekreationsområde för 
närboende skulle tas i anspråk. Här har man sedan valt att bevara befintliga 
gröna stråk i öst-västlig riktning genom området. Närhet till grönområden 
främjar promenader och andra former av fysisk aktivitet. Forskning har visat att 
300 meter utan trafikerade vägar eller barriärer är en gräns för hur långt 
människor är beredda att gå till ett grönområde för att det ska nyttjas 
regelbundet. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att det planeras för olika 
boendeformer i området och vill även passa på att lyfta behovet av att planera 
ytor för aktivitet. Boverket rekommenderar att det bör finnas en närpark med 
bland annat en lekplats för de allra minsta barnen inom 50 meter från bostaden, 
en lokalpark inom 200 meter samt en stadsdelspark inom 500 meter från 
bostaden. 
 
Trafiksituationen är en annan del som lyfts fram av medborgarna. Med fler 
boende i området är det nödvändigt att man påskyndar de planer som finns att 
bygga en separat gång- och cykelväg utmed Kyrkvägen. De barn och unga som 
flyttar in i området har rätt till en säker och trygg skolväg.  
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Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 

2. Plankarta 

3. Illustrationskarta 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(43) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-10 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 190 Dnr FOFN 2018-00030 2.3.2.25 

Deltagande i konferens om hälsosamt åldrande i Borås 
den 16 november 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att Ronny Svensson (L) medverkar  
istället för Ulla-Britt Möller (S) på konferensen om hälsosamt åldrande i Borås 
den 16 november 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämndens beslutade 2018-08-27 § 123 att utse Jan Nilsson 
(SD) samt Ulla-Britt Möller (S) som deltagare på konferens om hälsosamt 
åldrande i Borås den 16 november 2018.  
 
Befolkningen åldras och de äldre blir allt fler. Detta innebär nya utmaningar för 
både kommuner och regioner. Allt för ofta fokuserar vi på de förväntade 
svårigheter och ökande kostnader som ett åldrande kan innebära. Det finns 
många vetenskapliga belägg för att hälsofrämjande och förebyggande insatser, 
även upp i höga åldrar, har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten. 
 
Konferensens syfte är att ge kunskap och inspiration om hur vi gemensamt kan 
stärka ett hälsosamt åldrande och med äldre som en viktig samhällsresurs. 
Programmet innehåller både forskning och praktiska exempel. Den har flera 
teman om hur vi kan möta samhällets förändringar med bra mötesplatser, bra 
mat och rörelse, möjligheter med digital teknik samt en avslutande föreläsning 
med Barbro Westerholm om årsrika som en resurs för samhället. 
 
Målgrupp är politiker och tjänstepersoner inom region och kommun. 
Konferensen planeras i samverkan mellan kommunerna i Sjuhärad och Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Inbjudan till konferensen 
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§ 191 Dnr FOFN 2018-00166 3.5.8.25 

Sammanträdestider för 2019 för Fritids- och 
folkhälsonämnden  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för 
2019 enligt förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdatum för Fritids- och folkhälsonämnden 2018. 
Hänsyn har tagits till föreslagen sammanträdesplan för Kommunstyrelsen, 
Kommunfullmäktige samt de ekonomiska hålltiderna. 

Datum Tid Presidium/Nämnd Gruppmöte 
Fredag 18/1 09.00-12.00 Presidiemöte  
Onsdag 29/1 14.00 Nämndsammanträde 13.00-14.00 
Fredag 8/2 09.00.12.00 Presidiemöte  
Torsdag 21/2 14.00 Nämndsammanträde 13.00-14.00 
Tisdag 19/3 09.00-12.00 Presidiemöte  
Tisdag 2/4 14.00 Nämndsammanträde 13.00-14.00 
Måndag 29/4 09.00-12.00 Presidiemöte  
Tisdag 14/5 14.00 Nämndsammanträde 13.00-14.00 
Tisdag 4/6 09.00-12.00 Presidiemöte  
Tisdag 18/6 14.00 Nämndsammanträde 13.00-14.00 
Måndag 12/8 09.00-12.00 Presidiemöte  
Tisdag 20/8 14.00 Nämndsammanträde 13.00-14.00 
Tisdag 10/9 09.00-12.00 Presidiemöte  
Tisdag 24/9 14.00 Nämndsammanträde 13.00-14.00 
Tisdag 22/10 09.00-12.00 Presidiemöte  
Tisdag 5/11 14.00 Nämndsammanträde 13.00-14.00 
Tisdag 26/11 09.00-12.00 Presidiemöte  
Tisdag 10/12 

 

 

14.00 (julbord 12.00) Nämndsammanträde  13.00-14.00 
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§ 192 Dnr FOFN 2018-00227 3.6.7.25 

Initiativärende från Anette Nordström (M), Ingela 
Hallgren (KD) och Lars Andersson (M) gällande förslag 
om att överklaga Förvaltningsrättens dom i mål 1128-1
beträffande uthyrning av lokaler till Kommunistiska 
partiet 

8 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
bereda ärendet vidare samt bjuda in representanter från avdelningen Centrum 
för kunskap och säkerhet samt stadsjuristen till nästkommande 
nämndsammanträde för genomgång av ärendet.  

Reservationer/Protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.      

Sammanfattning av ärendet 
Anette Nordström (M), Ingela Hallgren (KD) och Lars Andersson (M) lägger 
vid dagens sammanträde fram ett initiativärende och föreslår nämnden 
överklaga Förvaltningsrättens dom i mål 1128-18 beträffande uthyrning av 
lokaler till Kommunistiska partiet (se bilaga till protokoll).  

Beslutsunderlag 
Initiativärende från Anette Nordström (M), Ingela Hallgren (KD) och Lars 
Andersson (M) gällande förslag om att överklaga Förvaltningsrättens dom i mål 
1128-18 beträffande uthyrning av lokaler till Kommunistiska partiet 

Yrkanden 
Ordförande Ida Legnemark (V) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att 
bereda ärendet vidare samt föreslår förvaltningen att bjuda in representanter 
från avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet (CSK) samt stadsjuristen 
till nästkommande nämndsammanträde, för genomgång av ärendet.      
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§ 193 Dnr FOFN 2018-00015 2.1.2.1 

Anmälningsärenden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av 
anmälningsärenden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-10-15 § 466 samt bilaga 
avseende Anslagsframställan för Sven Eriksonvallen, ny- ombyggnad av 
omklädningsbyggnad (2017-00090 821). 
 
Miljö- och konsumentnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2018-10-30 § 
232 samt bilagor avseende Miljörapport Borås Stad Tertial 2 2018 ( 2018-00209 
3.2.1.0). 
 
Miljöförvaltningen: Anmälan av kontrollrapport 2018-11-01 avseende oanmäld 
inspektion 2018-11-05 på Brygghuset gällande efterlevnaden av 
livsmedelslagstiftningen (2018-00113 3.2.1.8). 
 
Jordbruksverket: Anmälan av Jordbruksverkets beslut 2018-11-15 avseende 
ansökan om utbetalning av projektstöd för projektet Landsbygdsutveckling – 
ortsråd (2017-00126 808). 
 
Föreningen Aktiva Seniorer/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av 
Skrivelse från föreningen Aktiva Seniorer angående vikten av anställd 
vaktmästare på Träffpunkt Simonsland samt svar på skrivelsen (2018-00207 
3.6.7.25). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av minnesanteckningar från 
Kommunala Fritidsrådet 2018-11-22 (2018-00075 3.6.7.25). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Uppföljning av projektet Ökat 
valdeltagande (2018-00211 1.1.3.1). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 
facknämnder oktober 2018 (2018-00040 1.2.4.1). 
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Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av skrivelse om Åldersgränser på 
Brygghuset (2018-00226 3.6.7.25) 
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§ 194 Dnr FOFN 2018-00016 3.6.7.0 

Delegationsbeslut 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsärenden.  

Sammanfattning av ärendet 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om medel för genomförande av 
Gemenskapspåsk 2018 till Immanuelskyrkan i Borås (2018-00039 3.6.1.3). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om medel för genomförande av 
Gemenskapsjul 2018 till SSU Södra Älvsborg och Immanuelskyrkan i Borås 
(2018-00171 3.6.7.2). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om extra stöd, 
verksamhetsbidrag, till Göteborgs Räddningsmission/Solrosen 2018 (2018-
00216 3.6.7.29). 
 
Folkhälsoenheten: Yttrande över underrättelse om granskning för detaljplan för 
Sparsör, Paradis 1:4 m.fl., Vinkelvägen, Borås Stad (2017-00208 214).  
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§ 195 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om; 

 

- Borås Arena och arbetet med att förädla anläggningen för idrotts- och 
evenemangsändamål.  

- Ytterligare ett anmälningsärende som läggs på bordet för nämnden, som 
handlar om en skrivelse kring Åldersgränser på Brygghuset.  

- Avslutningsvis tackar förvaltningschef Tommy Jingfors nämnden och 
presidiet för ett gott samarbete under den gångna mandatperioden samt 
önskar en God Jul med att överräcka ledamöterna och ersättarna en 
gåva.   
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§ 196 Dnr FOFN 12291  

Övrigt 
 

- Ronny Svensson (L) informerar nämnden om ett studiebesök till 
symposium i Skövde. 

- Ordförande Ida Legnemark (V) tackar nämnd och förvaltning för en 
rolig och givande mandatperiod och önskar en God Jul och ett Gott 
Nytt År, samt ett stort lycka till framöver.  

- Vice ordförande Cecilia Andersson (C) tackar för 8 fantastiska år och 
önskar nämnd och förvaltning lycka till kommande mandatperiod.  

- Andre vice ordförande Christer Lundberg (S) tackar Ordföranden, Vice 
ordförande och förvaltning för ett fint samarbete.  
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