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§ 110   

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, utse Ulla-Britt Möller (S) med Lars Andersson (M) som 
ersättare. Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, 
onsdagen 29 augusti.       
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§ 111 Dnr FOFN 12387  

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag.      
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§ 112 Dnr FOFN 12286  

Allmänhetens frågestund 
 

Kajsa Lager Brink från föreningen Athena IK besöker nämnden och ställer 
frågor om Budget 2019 och skrivningen av verksamheten i Sjuhäradshallen, där 
förvaltningen beskriver behovet av ytterligare en hall i anslutning till 
Gymnastikens Hus. 

 
Förvaltningschef Tommy Jingfors beskriver bakgrunden och tankarna med ett 
eventuellt tillbygge. Frågan bereds för tillfället tillsammans med Borås 
Gymnastikallians och kommer, under förutsättning att alliansen och 
förvaltningen kommer överens, att presenteras för nämnden vid senare tillfälle. 
Skrivningen i budgettexten revideras och förtydligas. 
 
Thomas Vangelos från Borås Gymnastik Allians och Dafni Magnusson från 
Musketeers Funky Cheer besöker även dem nämnden och ställer frågor kring 
halltider i Sjuhäradshallen. 

Anläggningsansvarige Erik Hang svarar och berättar om de diskussioner som är 
i det samverkansforum som finns i Sjuhäradshallen mellan förvaltning och 
Borås Gymnastikallians. 
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§ 113 Dnr FOFN 2018-00122 1.2.4.1 

Budget 2019 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2019 
och översända rapporten till Kommunstyrelsen.  

Reservation 
Sverigedemokraterna, genom Jan Nilsson, meddelar att de inte delar i beslutet.      

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar målmedvetet med de mål och 
uppdrag som Kommunfullmäktige och nämnden har fastställt. Nämnden gör 
satsningar på flera områden och ambitionen är hög. I både drifts- och 
investeringsbudgeten finns, som tidigare år, ett fokus på tillgänglighet och på ett 
målmedvetet jämställdhetsarbete. 
 
Fritids- och folkhälsonämndens budgetram för 2019 uppgår till 241 200 tkr. 
Budgeten är fördelad på två ramar, fritidsramen 199 500 tkr och bidragsramen 
41 700 tkr. 
 
För att få en budget i balans krävs en förstärkt ram motsvarande 17 500 tkr, av 
dessa är 16 800 tkr ökade driftskostnader som en konsekvens av redan fattade 
beslut i Kommunfullmäktige eller i Kommunstyrelsen. 
 
Årets investeringar beräknas till 26 000 tkr.  

Beslutsunderlag 
1.Budget 2019 – Fritids- och folkhälsonämnden     
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§ 114 Dnr FOFN 2018-00138 1.2.3.2 

Riskanalys och intern kontrollplan 2019 för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern 
kontrollplan 2019 och översända dessa till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den 
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En 
riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte 
allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern 
kontrollplan för nämnden. 
 
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och 
intern kontroll. COSO- modellen bygger på att siffrorna för konsekvens och 
sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms vara hög (9 och högre) bör 
riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta 
så ska det kommenteras. Nämnden kan även välja att i intern kontrollplan ta 
med risker med låg samlad bedömning. 
 
Fokus för riskidentifiering inför 2019 har varit att beakta risker inom den regna 
verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. 2018 har ett stort arbete 
genomförts med att identifiera risker på verksamhets,- och 
förvaltningsövergripande nivå. Nämnden har varit delaktig i arbetet med 
riskidentifiering genom en workshop. Med anledning av Kommunfullmäktiges 
beslut om att ändra tiderna för inrapportering av riskanalys och intern kontroll i 
syfte att tydligare koppla arbetet till budgetprocessen har 2019 års arbete med 
riskanalys och intern kontroll gjorts kort efter att 2018 års riskanalys och intern 
kontrollplan antogs av nämnden. Detta har gjort att 2018 års arbete har använts 
som grund inför 2019 års riskanalys och interna kontrollplan och nämnden har 
beaktat förändringar inför verksamhetsåret 2019. 
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Intern kontrollplan är en produkt av riskanalysen. I planen specificeras 
riskbilden, vad som kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. 
 
Den interna kontrollen är en del i arbetet med ständiga förbättringar och att 
identifiera risker och aktivt finna förbättringsområden är en del av 
verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndsnivå 
har arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten 
som hanteras på verksamhetsnivå.  
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§ 115 Dnr FOFN 2018-00068 1.1.3.1 

Fritids- och folkhälsonämndens Plan för 
jämställdhetsintegrering 2018-2020 samt 
sammanställning av nämnder och bolags planer 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna Plan för 
jämställdhetsintegrering 2018-2020 och översända sammanställningen av 
inkomna planer från bolag och nämnder till Kommunstyrelsen.  

Samtidigt föreslår nämnden att Kommunstyrelsen bör analysera resultatet och 
upprätta mätbara mål som kan ligga till grund för den årliga uppföljningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 
Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa 
upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag. 

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. 
Fritids- och folkhälsonämnden har ansvar att årligen utvärdera och 
sammanställa alla nämnders/bolags arbete med jämställdhetsintegrering. 
Sammanställningen av inkomna planer från bolag och nämnder bifogas. 
Sammanställningen kommer att kompletteras med planer från 
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden efter deras 
nämndsammanträden i september.  

Fritids- och folkhälsonämnden uppmärksammar att innehåll och förståelse för 
programmet har en varierande kvalitet och föreslår därför Kommunstyrelsen att 
göra en analys över inkomna planer.  

Fritids- och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering gäller 
2018-2020 och ska utvärderas årligen.  Nämndens mål att uppnå inom 
områdena under planperioden 2018-2020: 

• Beakta jämställdhetsperspektivet i det reviderade bidragssystemet. 

•  Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

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

• Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och muntlig 
presentation av tabeller och diagram. 
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• Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till 
åtgärder. 

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

• Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60 % bland deltagarna i 
den öppna ungdomsverksamheten. 

•      Alla som arbetar i den öppna ungdomsverksamheten ska ha en 
grundutbildning i våldsprevention med genusförändrande ansats. 

• Handledning av enheter inom verksamheten i våldsförebyggande arbete. 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse Fritids- och folkhälsonämndens Plan för jämställdhetsintegrering 

2018-2020 samt en sammanställning av nämnder och bolags planer    

2. Sammanställning av inkomna planer     
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§ 116 Dnr FOFN 2018-00148 3.7.1.0 

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av 
Överenskommelsen i Borås gentemot Kommunstyrelsen och ger nämnder och 
bolag i uppdrag att redovisa sitt arbete med De idéburna organisationerna.  

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. Enligt Överenskommelsen skall arbetet beskrivas i 
handlings- och uppdragsplaner. 
För att vi skall kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och 
förutsättningarna för samverkan behöver vi svar på några frågor kring vad som 
har gjorts och hur nämnder och bolag tänker framåt inom området. 
Svaret på frågorna kommer vi att redogöra för i en uppföljning till 
Kommunstyrelsen och på det årliga stormötet för Överenskommelsen i 
november samt lyftas in i en gemensam plan som antas av det gemensamma 
samrådet.  
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§ 117 Dnr FOFN 2018-00144 3.6.7.25 

Utredning om förutsättningarna för att starta en 
fritidsgård på Norrmalm 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förundersökningen som 
Stadsdelsförvaltning Norr gjort och översänder den till Kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Under kommundelstiden beslutades det att det skulle finnas en fritidsgård i 
varje kommundel. Kommundel Centrum valde då att skriva avtal med Svenska 
kyrkan och Kulturföreningen Tåget om att bedriva fritidsgårdsverksamhet med 
bidrag från Borås Stad. 2011 övertogs dessa avtal av Stadsdelsförvaltning Norr. 
 
Efter ett politiskt initiativ gjordes 2012 en förundersökning när det gällde 
möjligheten att öppna en fritidsgård i centrum i kommunal regi. Av oklar 
anledning har denna utredning inte redovisats till Kommunfullmäktige. 
 
Den lämpligaste platsen att förlägga en sådan gård bedömdes vara 
Engelbrektskolan. Driftkostnaden för en fritidsgård som var öppen 5 
kvällar/vecka bedömdes vara 1900tkr, vilket var 800tkr mer än det bidrag som 
Svenska kyrkan och Tåget erhöll. Dessutom skulle etableringskostnader i form 
av viss ombyggnation, inventarier och utrustning tillkomma. 
 
2018 lämnar Borås Stad via Fritids och folkhälsonämnden bidrag till Svenska 
kyrkan och Tåget på 1244tkr för att bedriva öppen ungdomsverksamhet. Tåget 
har dessutom ett verksamhetsstöd på 1066tkr och ett hyresbidrag på 1234tkr. 
 
Tåget har öppet 5 kvällar/vecka och Gustav Adolfs ungdomsgård (svenska 
kyrkan) 4 kvällar/vecka. 
 
Det pågår en översyn av all fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och 
Folkhälsonämndens ansvar, även de föreningsdrivna verksamheterna, där 
behov och innehåll analyseras och bedöms ur ett helhetsperspektiv för staden. 
Här ingår även de centrala delarna av Borås.  
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§ 118 Dnr FOFN 2018-00117 3.5.4.25 

Bra kompis - Värdegrundsarbete på grundskolor riktat 
även till äldre elever 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån inbjudan 
från grundskoleförvaltningen medverka i planeringen för ett projekt som liknar 
Bra kompis-arbetet med ett antal elevrepresentanter från alla högstadieskolor 
och fritidsgårdar.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden delar Grundskolenämndens åsikt om att det är 
viktigt att värdegrundsarbete bedrivs i Borås Stads skolor och på andra arenor 
där barn och ungdomar nås. Under tidigare ”Bra kompis-projekt” har personal 
från fritidsgårdsverksamheten på olika sätt medverkat i arbetet med såväl 
genomförande av resorna till Auschwitz-Birkenau som i värdegrundsarbetet 
före och efter. Ett arbete som är angeläget och som med fördel kan ingå som 
en del i uppdraget för ”skolfritid”. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till grundskolenämndens 
upplägg att förstärka insatser som motverkar främlingsfientlighet och rasism på 
skolor samt att rikta ett större fokus på högstadieelever och att förstärka 
värdegrundsarbete på skolorna genom ett värdegrundsprojekt som liknar Bra 
Kompis-arbetet. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden delar Grundskolenämndens syn på att det är 
viktigt att arbetet med Bra kompis-projekt sker i samverkan med skola, fritid 
och kultur, stadens ungdomsråd och föreningsliv och eventuellt andra aktörer. 
Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån inbjudan 
från grundskoleförvaltningen medverka i planeringen för ett projekt som liknar 
Bra kompis-arbetet med ett antal elevrepresentanter från alla högstadieskolor 
och fritidsgårdar.  

Beslutsunderlag 
1. Grundskolenämndens skrivelse 2018-04-24     
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§ 119 Dnr FOFN 2018-00097 1.4.2.2 

Sammanställning av inkomna synpunkter från 
medborgardialogen på Trandaredsdagen 19 maj 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna sammanställningen samt 
översänder det till berörda nämnder inom Borås Stad för vidare åtgärder.  

Sammanfattning av ärendet 
Medborgardialogen anordnades av Fritids- och folkhälsonämnden med temat 
”Kransmossens utveckling utifrån jämställdhet och tillgänglighet”. 
 
I nuläget pågår ett arbete i nära dialog med Mariedals IK, SISU och lokala 
aktörer från närområdet med utgångspunkt att utveckla området vid 
Kransmossen som både friluftsområde och social mötesplats. Underlaget från 
Medborgardialogen tas om hand inom detta arbete och dess kommande 
process samt kommer att presenteras för Områdesnätverk Trandared.  

Beslutsunderlag 
1. Sammanställning av inkomna synpunkter från Trandaredsdagen 19 maj 2018      
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§ 120 Dnr FOFN 2018-00098 3.6.7.2 

Ansökan om anläggningslån för anläggande av 
konstgräsplan; Gånghesters Sportklubb 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ge 
Gånghesters Sportklubb ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock 
max 884 tkr för anläggande av konstgräsplan på Engvallen. 
Lånet ges under förutsättning att föreningens övriga finansieringsplan infrias. 
Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet 
senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Gånghesters SK har en stor ungdomsverksamhet som i många fall bedrivs ihop 
med Målsryds IF. Fritids- och folkhälsonämnden bedömer det som viktigt att 
föreningar i allmänhet underhåller sina anläggningar för att upprätthålla intresse 
samt locka nya ungdomar och vuxna till föreningslivet. Under de senaste åren 
har konstgräsplaner uppförts av Brämhults IK, Sjömarkens IF samt Sparsörs 
AIK. I Gånghesters fall vill man ta sin grusplan i anspråk och anlägga en 
konstgräsplan. Det finns redan uppgraderad belysning och befintligt staket samt 
att markarbetena bedöms som gynnsamma. Föreningen bedömer att 
spontanidrottandet skulle öka samt att träningstillfällena också skulle öka med 
denna investering. Även skolan skulle kunna utnyttja konstgräset på dagtid. 
Planen beräknas hålla måtten 50 x 96 m. 
 
Föreningen har fått ett anläggningsbidrag från Västra Götalands Idrottsförbund 
på 400 tkr, en egeninsats om 926 tkr samt ett anläggningslån om 884 tkr skulle 
finansiera hela investeringen. 
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Fritids- och folkhälsonämnden vill göra föreningen uppmärksam på att 
granulatets påverkan på miljön i dagsläget inte är fullt utredd. Att göra små 
insatser för att förhindra spridandet av granulatet utanför avsett 
användningsområde kan därför ha stor betydelse i slutändan. Exempel på enkla 
åtgärder är galler på marken vid in- och utpassering, minimera antalet in- och 
utpasseringsställen, filter i dräneringsbrunnar samt särskilt avsedda 
spolningsplatser för fordon som sladdar planen. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen är gärna bollplank i utförandet dessa enkla åtgärder.  

Beslutsunderlag 
1. Gånghester Sportklubbs ansökan      
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§ 121 Dnr FOFN 2018-00088 1.1.3.1 

Yttrande över motion från Ida Legnemark (V) -  Säg nej 
till cirkus med vilda djur 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bifalla motionen om att inte hyra ut 
mark till cirkusar med icke-domesticerade djur. Nämnden hänvisar också till 
den nya djurskyddslag som träder i kraft den 1 april 2019 som omfattar beslut 
om cirkusar och ovan nämnda djur.  

Sammanfattning av ärendet 
Ida Legnemark (V) har skrivit en motion om att Borås Stad inte ska upplåta 
mark till cirkusar där icke-domesticerade djur ingår i underhållningen. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen har tidigare hyrt ut bland annat grusplaner för detta 
ändamål. Numera förfogar förvaltningen inte längre några sådana ytor. 
Förvaltningen håller med motionären och hänvisar dessutom till den nya 
djurskyddslagen som beslutades i Riksdagen och träder i kraft den 1 april 2019 
som bland annat behandlar vilka djur som får visas på cirkusar eller liknande 
tillställningar.  
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§ 122 Dnr FOFN 2018-00014 3.1.1.2 

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

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker granskning av Detaljplan för 
Sörmarken, Hulta 4:1, Bultastensparken, Borås Stad och skickar beslutet till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen. De revideringar som 
gjorts efter samrådet har ingen påverkan på de synpunkter som Fritids- och 
folkhälsonämnden lyfte fram.  

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 

2. Plankarta 

3. Illustrationskarta      
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§ 123 Dnr FOFN 2018-00030 2.3.2.25 

Deltagande i konferensen "Hur främjar vi ett hälsosamt 
åldrande?" 16 november i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse Jan Nilsson (SD), en från 
rödgröna gruppen samt en från alliansen från nämnden som deltagare på 
konferens om hälsosamt åldrande i Borås den 16 november 2018.  

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

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till konferensen 
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§ 124 Dnr FOFN 2018-00015 2.1.2.1 

Anmälningsärenden 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-06-20 § 112 samt 
bilaga avseende Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten (2015-00205 051). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2018-06-04 avseende Organisation för 
arbetet med Dataskyddsförordningen och utnämning av Dataskyddsombud 
(2018-00115 2.1.0.3). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2018-06-18 avseende Frisk 
organisation (2018-00135 2.3.5.25). 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av Lokalresursplan 2019-2021 (2017-
00207 280). 
 
Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Tilldelningsbeslut avseende 
städning på Stadsparksbadet (2018-00146 2.6.2.25). 
 
Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 
facknämnder juli 2018 (2018-00040 1.2.4.1).  
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§ 125 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 anläggningsbidrag för 
anläggning av tre stycken beachvolleybollplaner vid Ymergården; IK Ymer 
(2018-00139 3.6.7.2). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag avseende 
installation av värmepump; Bredareds IF (2018-00132 3.6.7.2). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till nya 
aktivitetsytor; Borås Golfklubb (2018-00121 3.6.7.2). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om bidrag till föreningen 
Kraftens hus Sjuhärad (2018-00127 3.6.7.2). 
 
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2018-06-18.  
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§ 126 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 
 

 
Leader Sjuhärad – erbjuder föreningar ett ekonomiskt stöd på max 25 000 kr 
för att arbeta med klimatsmarta lösningar i sitt föreningsliv. Förvaltningen 
kommer att informera föreningar och andra berörda om satsningen. 
 
Invigning av Stadsparksbadet 7 september kl. 10:00. Nämndens ledamöter och 
ersättare inbjudes att deltaga. 
 
Södra Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium kommer till Fritids- och 
folkhälsonämndens presidium den 10/9 för att diskutera samverkan kring den 
jämlika hälsan och gemensamma satsningar.   

 

 


