
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(23) 
Sammanträdesdatum 

2020-03-23 
 

 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Fritids- och folkhälsoförvaltningen Sturegatan 38, måndagen den 23 mars 2020 
kl 16:00-18:10, Ajournering: 17:30-17:35 

Beslutande Ledamöter 
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§ 53   

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, utse Ingela Hallgren (KD) med Christer Lundberg (S) som ersättare. 
Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 28, torsdagen 26 
mars 2020.      
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§ 54   

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag.      
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§ 55 Dnr FOFN 2020-00013 1.1.6.4 

Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Lupp-2017 (lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken) återrapportering och översända denna till 
Kommunstyrelsen för kännedom.       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har efterfrågat en rapportering av Fritids- och 
folkhälsonämndens åtgärder utifrån Lupp 2017. Arbetet med beslutade åtgärder 
pågår enligt plan. Då arbetet fortfarande pågår är det svårt att dra slutsatser för 
helheten. Några konkreta resultat finns dock redan, dessa redovisas nedan. 
 
Våldsprevention 

Utbildning i våldsprevention har erbjudits för all personal inom Mötesplatser 
och Öppen ungdomsverksamhet som arbetar som arbetar med och möter barn 
och unga på deras 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 förstärkta insatser har genomförts hösten 2019. 
Från november 2017 fram till november 2019 har 143 personer som arbetar 
inom mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet utbildats. Detta innebär att 
all personal inom mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet har utbildats. 
Utöver det har ytterligare 20 personer från andra verksamhetsområden i 
förvaltningen utbildats. Det finns en tydlig plan för fortsatta utbildningsinsatser 
för att säkerställa att ny personal får utbildning. Kunskapen kring arbetet med 
våldsprevention tas också tillvara i andra utbildningssatsningar inom 
förvaltningen.  
 
Hälsoenkät 

Välfärdsbokslutet har kompletterats med ytterligare en hälsoenkät i 
mellanstadiet, i årskurs 6. 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 6 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.  

Hälsoenkäten genomfördes hösten 2019. Enkäterna har sammanställts och 
håller just nu på att bearbetas. Resultatet kommer att redovisas inom ramen för 
samarbetsuppdraget Lokalt inflytande. Samtliga nätverk för barn och unga, 
områdesnätverk och ortsråd kommer få en presentation. En workshop kommer 
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också hållas med Grundskoleförvaltningens elevhälsa utifrån resultatet.  
 
Trygghet och tillit 

En fördjupad analys av ungas svar avseende trygghets- och tillitsperspektivet 
beroende på vilket geografiskt område de unga bor i har påbörjats. En 
arbetsgrupp har arbetat med statistik från Lupp, hälsodata från 
välfärdsbokslutet och mötesplatsenkäterna. Analysen görs i syfte till att ge ökad 
kunskap och bättre förståelse för ungas levnadsvillkor i Borås avseende trygghet 
och tillit.  
 
Detta arbete pågår fortfarande och vi kan därmed inte dra några slutsatser ännu. 
Något som arbetet dock har mynnat ut i hittills är att Fritids- och 
folkhälsonämnden identifierat sommarlovsaktiviteterna som en viktig 
trygghetsskapande åtgärd. Detta resulterade i en skrivelse från nämnden för att 
säkerställa resurser till detta arbete så att det kan fortgå. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden fortsätter arbetet med beslutade åtgärder och 
kommer redovisa dessa till Kommunstyrelsen i samband med Lupp 
uppföljningen 2021. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Lupp-2017 
återrapportering och översända denna till Kommunstyrelsen.               

Beslutsunderlag 
1. Information om Delrapportering LUPP åtgärdsplan 1,5 år, 2020-01-15 
2. Åtgärdsplan 2019-2021 – Kommunstyrelsen, 2020-01-11 
3. Skrivelse Lupp 2017 – Redovisning av nämndernas åtgärder, 2020-01-10 
4. PM Lupp-2017 återrapportering 1,5 år, 2020-03-06                  
 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(23) 
Sammanträdesdatum 

2020-03-23 
 

 
Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr FOFN 2019-00226 3.2.2.0 

Yttrande över Borås Stads plan för krisberedskap 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att avstyrka remissen om Borås Stads 
plan för krisberedskap.   

Fritids- och folkhälsonämnden tillägger att nämnden är positiv till innehållet i 
Borås Stads plan för krisberedskap men anser att det hade underlättat, och 
skapat större tydlighet mot nämnderna om gällande ”Plan för 
samhällsstörningar och extraordinära händelser” kunde kompletteras med de 
nya skrivningarna istället för att skapa ytterligare ett styrdokument.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har skickat Borås Stads plan för krisberedskap på remiss till 
alla nämnder. 
 
Borås Stads plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser antogs av 
Kommunfullmäktige 2019-06-19. Den plan för krisberedskap som nu har 
skickats på remiss till nämnderna innehåller till största del samma områden. 
 
Det som har tillkommit i Borås Stads plan för krisberedskap är skrivningar om 
planering för krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar. Enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och 
regioner ska även dessa delar belysas i styrdokument för krisarbete. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till innehållet i plan för krisberedskap, 
det är bra att vi följer de nationella bestämmelserna och gör de tillägg som 
krävs. Utifrån Borås Stads gällande Plan vid samhällsstörningar och 
extraordinära händelser har nämnden en nämndspecifik plan som uppdateras 
årligen. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden anser att det i situationer då kris uppstår är 
särskilt viktigt att ha tydlighet i vad som gäller. Det finns många styrdokument 
som nämnderna behöver förhålla sig till. Det skapar otydlighet att ha två 
styrdokument på området, med delvis samma innehåll. 
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Fritids- och folkhälsonämnden menar att det hade underlättat, och skapat större 
tydlighet mot nämnderna om gällande Plan för samhällsstörningar och 
extraordinära händelser kunde kompletteras med de nya skrivningarna istället 
för att skapa ytterligare ett styrdokument.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker därmed remissen om Borås Stads plan 
för krisberedskap.      

Beslutsunderlag 
1. Information om remissen – Borås Stads plan för krisberedskap 
2. Missiv – Borås Stads plan för beredskap 

3. Borås Stads plan för krisberedskap                 
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§ 57 Dnr FOFN 2020-00051 3.6.7.2 

Ansökan från Borås GIF om anläggningslån till 
asfalterad aktivitetsyta 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka ansökan om anläggningslån 
på 1 100 000 till Borås GIF för asfaltering av aktivitetsytor på Knektås. Beslutet 
gäller under förutsättning att föreningen har alla erforderliga tillstånd från 
berörda myndigheter samt att föreningens finansieringsplan infrias. Beslutet 
skickas vidare till Kommunstyrelsen.  

Föreningen har två år på sig efter beslutsdatum i Kommunfullmäktige att 
slutredovisa arbetet        

Sammanfattning av ärendet 
Borås GIF är en idrottsförening med två verksamhetsgrenar. Dels 
verksamheten med fotboll på Sjöbovallen och dels verksamheten på Knektås 
med skidor, orientering och mountainbike. På senare år har verksamheten på 
Knektås vuxit och samlar varje vecka flera hundra deltagare i alla åldrar. För att 
ytterligare kunna växa och utvecklas vill nu föreningen anlägga en asfalterad 
slinga som ska användas i första hand till rullskidor. Man vill också asfaltera en 
yta om 10x50 meter, anpassad för teknikträning, inlinehockey, rullstolsåkning 
mm. Ärendet bygger till stor del på en ansökan från Arvsfonden som utgör ca 
hälften av finansieringen. Nämnden vill trycka på att hela finansieringsplanen 
måste infrias samt att alla erforderliga tillstånd från berörda myndigheter 
införskaffas för att beslutet ska gälla.               

Beslutsunderlag 
1. Föreningens ansökan                  
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§ 58 Dnr FOFN 2020-00017 1.2.3.3 

Svar på Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att beakta 
Stadsrevisionens rekommendationer och redovisa åtgärder senast den 30 
november 2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 
Åtta nämnder har varit föremål för granskningen. 

 

De rekommenderar Fritids- och folkhälsonämnden; 

 att förstärka arbetet med den interna kontrollen genom att inkludera en 
bedömning om hanteringen av kundfakturor i riskanalyserna. 

 att se över våra rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att 
säkerställa att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen 
efterlevs och att dokumentera hur beräkningarna är gjorda. 

 att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga 
processer som berör hanteringen av taxor och avgifter. 

 att se över rutiner och dokumentation av kontroller för 
avgiftshantering. 

 att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer att 
debiteringen av taxor och avgifter sker och att beräkningen blir korrekt. 

 
Risker kopplat till skapandet av kundfakturor har funnits med i tidigare års 
intern kontroll. På grund av det har fungerat väl har vi gjort bedömningen att 
risken är låg att fel ska uppstå. Därmed har vi inte tagit med det i riskanalys och 
intern kontrollplan på nämndsnivå. På verksamhetsnivå (ekonomienheten) har 
vi under året gjort en översyn av hela kundfakturaprocessen och identifierat 
andra processer kopplat till kundfakturering som bör belysas närmare i 
kommande års riskanalys. 
 
Vi tar till oss Stadsrevisionens rekommendationer om att belysa kundfakturor i 
kommande arbete med riskanalys på nämndsnivå. Vi kommer att titta närmare 
på de olika delarna i kundfaktureringsprocessen, bland annat processen innan 
det kommer till skapandet av en faktura. Ett exempel på detta är arbetet med 
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avtalsskrivning där ett förbättringsarbete har initierats i förvaltningen. Vi 
kommer även belysa risker kopplat till processen med taxor och avgifter. De 
risker som identifieras och som har en risknivå som överstiger 9 enligt COSO- 
modellen, som Borås Stad använder, kommer tas med i kommande års interna 
kontrollplan.               

Beslutsunderlag 
1. Stadsrevisionens granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. 

2. Qualitariums rapport                  
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§ 59 Dnr FOFN 2019-00153 3.6.8.3 

Taxor på Borås Arena 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om nya taxor och avgifter på Borås 
Arena, med komplettering av LED-reklam, från den 1 april 2020.               

Sammanfattning av ärendet 
Lag som tillhör de så kallade elitlagen (de två högsta serierna på dam- och 
herrsidan) har stora krav från Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) på hur 
arenorna ska vara utformade. Då dessa lag spelar matcher ska arenorna låsas 4 
timmar innan matchstart. Detta betyder att man inte kan använda arenorna på 
ca 8 timmar. Det är även en hel del förberedelser och efterarbete för att få 
arenan och övriga lokaler som krävs iordningställda. Detta kräver en hel del 
resurser från Borås Stads personal. Både vad det gäller lokalvård, vaktmästeri 
samt arenaansvarig som ska vara med på förmöten och under hela matchdagen. 
Bemanningen på arenan är större än vid en ”vanlig” arbetsdag. Det är även 
reglerna för elitlagen som gör att Borås Arena måsta hållas uppdaterad och 
godkänd vad det gäller allt ifrån belysning, gräs, avspärrningar med mera. Att 
hyra Borås Arena för sådana matcher bör kosta  mer än för matcher i lägre 
divisioner, där det inte förkommer liknande krav på arena, personal på arenan 
och liknande.      
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Utgångspunkten är 15% av entréintäkten, med en minimitaxa enligt nedan; 

Nivå 1 – kostnad 10 000 kr per match Nivå 2 – 15 000 kr per match 

Ensam tillgång till Arenan från 4 timmar innan 
match till 2 timmar efter match.  
Tillgång till de omklädningsrum som krävs för lag, 
domare, matchdelegat.  
Arena med godkänd belysning, ljud och 
matchklocka.  
Säkerhetshytt, Speaker/matchsekretariat, Radiohytt 
samt pressrum. 
Tillgång till storbildsskärm och LCD skärmar (Obs, 
med egen personal).  
Tillgång till ”puben” på Sjuhäradsläktaren.  
Trådlöst Wifi. 
Rum för förmöte och eftermöte.  
Vaktmästare på plats under hela tiden. 
Städning av arenan före samt efter match. 

Som nivå 1 med tillägg;  
Tillgång till den nya business-loungen 
med VIP-avdelning på 
Sjuhäradsläktaren. 
 

 
Hyra för matcher med entré - ej elitlag 

Nivå 1 – 3 000 kr/match Nivå 2 – 6 000 kr 

/match 

Nivå 3 – 

10 000 kr/match 

Nivå 4 – 

15 000 kr/match 

Endast tillgång till 
Sjuhäradsläktaren.  
Tillgång till Arenan under 
match (om möjligt 30 minuter 
innan). Tillgång till de 
omklädningsrum som krävs 
för lag och domare. 
Matchklocka med tid (egen 
personal). 
Plan med belysning (vid 
behov). 
Vaktmästare finns i området.  
 

Som paket 1 med 
tillägg; 
Tillgång till Arenan 
en timme innan 
match samt en timme 
efter match. 
Vaktmästare på plats 
hela tiden. 
Tillgång till 
ljudanläggning. 
 

Ensam tillgång till Arenan från 4 timmar 
innan match till 2 timmar efter match. 
Tillgång till de omklädningsrum som krävs 
för lag, domare, matchdelegat. 
Arena med godkänd belysning, ljud och 
matchklocka. Säkerhetshytt, Speaker/ 
matchsekretariat, Radiohytt samt pressrum. 
Tillgång till storbildsskärm och LCD 
skärmar (Obs, med egen personal). 
Tillgång till ”puben” på Sjuhäradsläktaren. 
Trådlöst Wifi. 
Rum för förmöte och eftermöte. 
Vaktmästare på plats under hela tiden. 
Städning av arenan före samt efter match. 
 
 

Som paket 3 med 
tillägg; 
Tillgång till den nya 
businessloungen med 
VIP-avdelning på 
Sjuhäradsläktaren. 
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Reklamförsäljning 

För att nyttja det nya LED-systemet, inkl storbildsskärmar (obs; med egen 
personal) utgår en avgift för 2020 på 5% av de nettointäkter som genereras. 
Föreningen redovisar efter varje match. För 2021-2025 är motsvarande avgift 
10%. 
 
Om föreningen vill sätta upp skyltar under sitt arrangemang, så är detta tillåtet 
under de förutsättningar Fritids- och folkhälsoförvaltningen ger. Skyltarna är 
bara synliga under själva arrangemanget. Här utgår en avgift, 2020, på 150 kr 
per löpmeter och år för rättigheten att använda de fastställda reklamplatserna.          
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§ 60 Dnr FOFN 2020-00050 3.6.8.3 

Hyresavtal mellan Borås Stad och Borås Skidarena AB 
om Borås skidstadion 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner upprättat hyresavtal, med Borås 
Skidarena AB, som har bildats av Borås skidlöparklubb, för klubbhus med 
tillhörande omklädningsutrymmen och övriga servicefunktioner, på Borås 
skidstadion.        

Sammanfattning av ärendet 
Borås skidlöparklubb har bildat Borås skidarena AB, som i sin tur har uppfört 
ett klubbhus med tillhörande omklädnings-, serverings-, kontors- samt 
förrådsutrymmen, vid Borås skidarena. Föreningen har byggt anläggningen i 
egen regi med ett anläggningslån från Borås Stad. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden hyr anläggningen av Borås skidarena AB och 
upplåter vissa lokaler i vår tur tillbaka till Borås skidlöparklubb samt till andra 
intresserade föreningar. Dessutom säkerställer Borås Stad att allmänheten har 
tillgång till anläggningen för ombyte och bastu i servicebyggnaden samt kunna 
ta del av serveringsutrymmena i lokalen. 
 
Hyresavtalet, se bilaga, är upprättat utifrån ett självkostnadspris, där 
byggkostnaderna har omvandlats till en hyreskostnad. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har under byggnationen följt arbetet och föreningen har 
varit mycket transparanta under processen, så förvaltningen känner sig trygga 
med det föreslagna upplägget.                

Beslutsunderlag 
1. Hyresavtal 
2. Ritningar och fotografier på anläggningen                  
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§ 61 Dnr FOFN 2020-00045 3.6.8.4 

Mötesplats Hulta - nya lokaler 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner avtalsförslaget och ser med tillförsikt 
fram mot den nya Mötesplatsen på Hulta Torg. Preliminärt tillträde är 1 januari 
2022 och de ekonomiska konsekvenserna ska utvärderas och utredas under det 
kommande budgetåret.         

Sammanfattning av ärendet 
På Hulta Torg finns idag förskola, Mötesplats och fritidsgård. Dessa 
verksamheter är idag uppdelade i två olika byggnader fördelat på tre olika 
lokaler på Hulta Torg 2 och 4. Detta förslag innebär en om- och tillbyggnad av 
fastigheten Hultahus 5 på adressen Hulta Torg 2. Ombyggnaden kommer att 
innebära att Hulta Torg 2 och Hulta Torg 4 byggs ihop med en gemensam 
entré för förskolan. Byggnaden kommer att vara i två plan, bottenplan med 
Mötesplats och fritidsgård samt plan 2 innehållande fritidsgård och förskola. 
Fritidsgård och Mötesplats kommer att vara samlokaliserade och kunna dela på 
gemensamma ytor i helt nyrenoverade lokaler. 
 
För Fritids- och folkhälsonämnden innebär ombyggnaden att den ligger i linje 
med att ”lyfta” Mötesplatsens betydelse i området. Med gemensamma lokaler 
skapas synergieffekter för både besökare och personal i ett gemensamt 
”Hultahus”. Diskussioner pågår med Vård- och äldreomsorgsförvaltningen och 
Kulturförvaltningen om deras eventuella medverkan i ”Hultahuset”. Dessutom 
finns möjligheter för civilsamhället att också ta del av lokalerna.  

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens framställan              
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§ 62 Dnr FOFN 2020-00048 3.6.8.2 

Hyresavtal mellan Borås Stad och Boråshallen AB om 
restaurang med tillhörande serveringsplatser 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner upprättat hyresavtal, med 
Boråshallen AB, som har bildats av KFUM Borås Basket, för en ny restaurang 
med tillhörande serveringsplatser, i anslutning till Boråshallen 

Sammanfattning av ärendet 
KFUM Borås basket har uppvaktat Borås Stad om att få utföra en påbyggnad 
på en souterrängbyggnad och koppla denna påbyggnad till den befintliga hallen. 
Anledningen till föreningens önskemål är att de idag har svårigheter att servera 
mat vid sina arrangemang och att de därför behöver bygga en restaurangdel 
med tillagningskök. De befintliga möjligheterna för matservering är mycket små 
och serveringen är idag alltför personalkrävande. Dessutom är antalet platser 
för sittande gäster för litet och placeringen av möjliga serveringsytor är 
olämpliga.         
 
Hyresavtalet är 10 år, med start när hyresobjektet är färdigställt, preliminärt 
2020-11-30.         

Beslutsunderlag 
1. Hyresavtal med Lokalförsörjningsnämnden 
2. Hyresavtal mellan förening och Fritids- och folkhälsonämnden                  
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§ 63 Dnr FOFN 2020-00038 3.1.1.2 

Yttrande över samråd för detaljplan för Centrum, Vile 7 
m.fl, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Yttrande över samråd för 
detaljplan för Centrum, Vile 7 m.fl, Borås Stad och skickar till 
Samhällsbyggnadsnämnden.       

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att det blir fler boende i centrum. 
 
Det är även positivt att man blandar flera olika funktioner i kvarteret. Genom 
att man bygger på huset med bostäder kommer fler personer att vistas i 
området vid olika tider på dygnet, vilket främjar den upplevda tryggheten.  
 
När man förtätar är det viktigt att man ger utrymme för någon form av aktivitet 
för dem som bor i området. Närhet till det gröna och möjlighet till aktiviteter 
finns i detaljplanens närhet såväl i Stadsparken och Annelundsparken som på 
Hälsans Stig.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen.               

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                  
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§ 64 Dnr FOFN 2019-00154 3.7.1.25 

Deltagande i Sverige mot Narkotika, 29-30 september 
2020 Borås Kongress 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bereda att fler från nämnden får 
möjligheten att delta på konferensen Sverige mot Narkotika 29- 30 september 
2020 i Borås, samt beslutar om vilka som ska delta på nämndsammanträdet i 
maj.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad står som värd för konferensen Sverige mot narkotika som 
arrangeras på Borås Kongress 29-30 september. ECAD-Sverige står bakom 
konferensen som är en manifestation mot narkotika och en träffpunkt för alla 
som är engagerade i narkotikafrågan. Kommunanställda inom drog- och 
brottsförebyggande arbete, vård och behandling, anställda inom rättsväsendet, 
representanter från frivilligrörelserna, politiker och den breda allmänheten är 
välkomna att delta. Programmet utgår från konferensens fyra 
huvudinriktningar:  

Hälsofrämjande och förebyggande  

Rättsvårdande och polisiära insatser 

Vård och behandling 

Folkrörelser och folkligt motstånd. 

Program och anmälan till konferensen finns på boras.se/SMN.               

Beslutsunderlag 
1. Program för Sverige mot Narkotika, 27-28 maj 2020          

Yrkanden 
Magnus Sjödahl (KD) yrkar på att bereda fler från Fritids- och 
folkhälsonämnden möjlighet att delta på konferensen, eftersom den är på 
”hemmaplan”, och föreslår samtidigt att skjuta på beslutet till majnämnden.  
 
Ordförande Håkan Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med 
Magnus Sjödahls (SD) yrkande.     
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§ 65 Dnr FOFN 15366  

Konsekvenser för föreningslivet med anledning av 
Covid-19 
 

Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om läget för 
föreningslivet samt om den enkät som har gått ut till ca 270 föreningar om 
konsekvenser av viruset. En sammanställning kommer att göras efter den 31 
mars, när svarstiden har gått ut. 
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§ 66 Dnr FOFN 2020-00008 2.1.2.1 

Redovisning av anmälningsärenden 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige: Anmälan om protokollsutdrag 2020-02-20 § 22 avseende 
Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020 
(2019-00091 3.6.7.2). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-02-17 § 63 samt bilaga 
avseende Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2020 (2020-00042 
1.2.4.1). 
 
Representationskommittén: Anmälan av protokollsutdrag 2020-02-18 § 19 
avseende Ansökan från Fritids- och folkhälsoförvaltningen om värdskap i 
samband med konferens Sverige mot narkotika 27-28 maj 2020 (2019-00154 
3.7.1.25). 
 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av Mål- och 
inriktningsdokument för 2020 för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden från 
Västra Götalandsregionen (2020-00055 3.7.3.2). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av Borås Stads remissyttrande 2020-02-17 över 
remissen Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
(2020-00041 1.1.2.1). 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av skrivelse 2020-02-18 avseende 
Projektbeskrivning Borås simarena renovering (2020-00058 2.6.1.1). 
 
Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av minnesanteckningar 
2020-02-18 samt bilaga från Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet 
(2020-00054 3.7.1.25). 
 
Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala 
Fritidsrådet 2020-03-04 (2020-00044 3.6.7.25). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 
facknämnder februari 2020 (2019-00206 1.2.4.1).      
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§ 67 Dnr FOFN 2020-00009 3.6.7.0 

Redovisning av delegationsbeslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
Föreningsenheten: Beslut 2020-03-02 om bifall på Ansökan om 
anläggningsbidrag från Dalsjöfors GOIF för byte av värmesystem samt duschar 
(2020-00039 3.6.7.2). 
 
Folkhälsoenheten: Yttrande över granskning av detaljplan för Lundaskog, 
Viared 7:3 m.fl. Lundåsen mottagningsstation, Borås Stad (2019-00168 3.1.1.2).      
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§ 68   

Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om; 
 
Förvaltningens arbete i anledning av coronaviruset. Ett PM kommer att 
distribueras varje tisdag och framöver till nämndens ledamöter och medarbetare 
samt andra berörda personer. Tanken med PM:et är att informera om hur 
förvaltningen arbetar och hur verksamheterna fungerar. Varje dag rapporteras 
om sjukläget till den centrala krisledningen och presidiet hålls informerad om 
läget. 

Tillsammans med CKS (centrum för kunskap och säkerhet) i Borås Stad har vi 
identifierat Mötesplatserna och den öppna ungdomsverksamheten 
(fritidsgårdarna) som särskilt prioriterade verksamheter att hållas öppna. 
Förvaltningens arbete utgår från detta samt att våra simhallar ska vara 
tillgängliga. 
 
 

 

 


