
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(22) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-04 
 

 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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Plats och tid Borås Ridhus, Varbergsvägen 65, Borås, fredagen den 4 oktober 2019 kl 13:00-
15:40 

Beslutande Ledamöter 

Håkan Eriksson (C), Ordförande 
Magnus Sjödahl (KD), 1:e vice ordförande 
Christer Lundberg (S), 2:e vice ordförande 
Linnea Johansson Kläth ers. Ulla-Britt Möller (S) 
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Övriga Tjänstemän 
Tommy Jingfors, förvaltningschef 
Johanna Jönsson, nämndsekreterare 
Marie-Louise Bengtsson, verksamhetschef 
Cecilia Strömberg, verksamhetschef 
Mona Carlbom, verksamhetschef 
Moa Andersson, personalföreträdare Vision 

Justeringens plats och tid Sturegatan 38, 2019-10-07 

 
Tillkännagivande av protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 8 oktober 2019
 

Paragrafer §§ 126-143
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§ 126  

Upprop och val av protokollsjusterare 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, utse Mona Nordqvist (S) med Magnus Sjödahl (KD) som ersättare. 
Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, 
måndagen 7 oktober.  
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§ 127   

Godkännande av föredragningslista 
Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag.  
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§ 128   

Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.  
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§ 129   

Information om Borås Stads arbete med Tillitsresan  
Kvalitetstrategerna Ewa Luvö och Jan Olausson från Stadsledningskansliet 
Borås Stad, besöker nämnden och föredrar om Borås Stads arbete med 
”Tillitsresan”.    
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§ 130 Dnr FOFN 14305  

Information av Borås Fältrittklubb 
Förvaltningschef Tommy Jingfors inleder presentationen och berättar om 
Borås Stads samverkan med Borås Fältrittklubb på Borås Ridhus. Därefter 
hälsar verksamhetschef för Borås Ridhus, Sara Eriksson, nämnden välkommen 
och informerar om föreningens verksamhet.      
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§ 131 Dnr FOFN 2019-00002 1.2.4.1 

Tertial 2 2019 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 2 - 2019 och att 
överlämna denna till Kommunstyrelsen.         

Protokollsanteckning 
(bilaga 1) Kristdemokraterna och Moderaterna ser allvarligt på det prognostiserade 
underskottet för innevarande år. En stor post är att hänföra till uteblivna intäkter på grund 
av stängningen av stadsparksbadet. Detta ligger utom vår möjlighet att påverka. Det 
framstår som orimligt att Fritids-och Folkhälsonämnden ska betala för en utebliven leverans. 
I detta fallet en anläggning som inte är möjlig att använda på grund av allvarliga brister. 
Långsiktigt leder det även till förlorat förtroende hos våra kunder. 
För övrigt är anpassningar nödvändiga för att få en budget i balans. Personalneddragningar 
kan inte uteslutas som en åtgärd.  
Allianspartierna i Fritids- och Folkhälsonämnden  
Kristdemokraterna och Moderaterna  
Magnus Sjödahl (KD) 
Anette Nordström (M) 
Lovisa Gustavsson (M)   

Sammanfattning av ärendet 
Budgetavvikelsen för perioden liksom prognosen vid årets slut visar på ett 
underskott i jämförelse med befintlig budget. Vissa omständigheter har inte 
kunnat påverkas och effekterna utav dessa hoppas vi justeras vid årets slut. 
Underskottet på fritidsramen kan härledas till främst tre verksamhetsområden, 
Badenheten, Anläggningsenheten och Evenemangsverksamheten.  

Även för bidragsramen är avvikelsen negativ för perioden men beror på 
svårigheterna med att periodisera budgeten exakt utifrån de utbetalningar som 
görs. Vid årets slut prognostiseras en budget i balans.   

I nuläget är det troligt att tilldelad investeringsbudget inte används fullt ut.                

Beslutsunderlag 
1. Tertialrapport 2 2019 Fritids- och folkhälsonämnden.                  
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§ 132 Dnr FOFN 2019-00088 1.1.3.1 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
tertial 2 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, tertial 2 2019 samt 
översända denna till Kommunstyrelsen för kännedom.        

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 
budget redovisas dessa två gånger årligen. Fritids- och folkhälsonämnden har 
vid tidpunkten för redovisningen fem uppdrag från Kommunfullmäktige 
utanför budget. Samtliga uppdrag bedöms som genomförda och behandlade i 
nämnden.  
 
Fullständig redovisning av uppdragen framgår i bilagan.               

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av uppdrag utanför budget, tertial 2 2019, 2019-10-04        
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§ 133 Dnr FOFN 2019-00128 3.2.1.25 

Miljömålsuppföljning tertial 2, 2019 för Fritids- och 
folkhälsonämnden  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att godkänna miljömålsuppföljning 
tertial 2 2019 samt översänder den till Miljö- och konsumentnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
I denna miljörapport redovisas Fritids- och folkhälsoförvaltningens 
åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål. Borås Stad fick nya miljömål för 2018-
2021 som beslutades av Kommunfullmäktige 2018. 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra 
prioriterade områden. 
 

 Hållbara perspektiv 

 Hållbar samhällsplanering 

 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

 Hållbar natur                         

Beslutsunderlag 
1. Rapport – miljömålsuppföljning tertial 2 2019 för Fritids- och 
folkhälsonämnden                                              
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§ 134 Dnr FOFN 2019-00137 1.4.2.0 

Yttrande över Borås Stads Ungdomspolitiska program 
2020-2023 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Borås Stads Ungdomspolitiska 
program samt översänder det till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i 
svensk lag den 1 januari 2020 vilket bidrar till att synliggöra barnets rättigheter 
och ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 
verksamhet. 
 
Borås Stads ungdomspolitiska program utgår från målet för den statliga 
ungdomspolitiken, Vision Borås 2025 och betonar med all tydlighet att det 
ungdomspolitiska arbetet och alla beslut ska följa FN:s konvention om barnets 
rättigheter och utgå från ett rättighetsbaserat arbete. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden ser det som positivt att programmet betonar 
rättighetsperspektivet och barn och unga som rättighetsbärare. Med det uttalade 
rättighetsperspektivet går programmet i linje med projektet Borås – en stad som 
håller ihop samt arbete med att koppla ihop stadens styrdokument, 
välfärdsbokslutet och andra planerings- och uppföljningsdokument med arbetet 
kring mänskliga rättigheter.  
 

Fritids- och folkhälsonämnden menar att rubrikerna Fritid och kulturliv, Hälsa 
och trygghet, Delaktighet och inflytande och Utbildning och arbete innehåller 
och bygger på kunskap om skyddsfaktorer plus att det betonas att arbetet med 
barn och unga ska se till sammanhangen som individen verkar i. Detta följer 
stadens arbete för social hållbarhet. Möjligtvis skulle rubriker och innehåll ännu 
tydligare kunna kopplas till barn- och ungas rättigheter. 
 

Fritids- och folkhälsonämnden anser det positivt att programmet lyfter vikten 
av trygghetsfrämjande arbete, våldsprevention och kopplingen till 
diskrimineringsgrunderna. Det är viktigt att programtext som berör våld 
korrelerar med stadens våldspreventiva arbete. Sambandet mellan olika former 
av våld kan förtydligas genom att ändra i texten till: miljöer fria från våld som 
t.ex. mobbning och diskriminering i stycket under Hälsa och trygghet. 
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Avslutningsvis ser Fritids- och folkhälsonämnden att Borås Stads 
ungdomspolitiska program är ett viktigt komplement till Program för Öppen 
ungdomsverksamhet.      

Beslutsunderlag 
1. Missiv, Remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 
2. Förslag till Borås Stads Ungdomspolitiskt program                  

Yrkanden 
Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutar enligt lagt förslag, att tillstyrka remissen. 
 
Magnus Sjödahl (KD) lägger ett alternativt förslag till beslut, att avstyrka 
remissen (se bilaga 2 till protokoll). 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutat i enlighet med det upprättade förslaget. 
 
Omröstning begärs.      

Propositionsordningar 
Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller ordförandens förslag 
röstar ja och den som bifaller Magnus Sjödahl (KD) förslag röstar nej. Vinner 
nej har Magnus Sjödahls (KD) förslag bifallits.  
 
Vid omröstning röstas ja av Håkan Eriksson (C), Christer Lundberg (S), Linnea 
Johansson Kläth (MP), Mona Nordqvist (S), Ronny Svensson (L), Annette 
Nordström (M), Lovisa Gustafsson (M) och Jan Nilsson (SD) samt nej av 
Magnus Sjödahl (KD). 

Omröstningsresultat 
Fritids- och folkhälsonämnden har med åtta röster mot ett beslutat i enlighet 
med ordförandes förslag.      
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§ 135 Dnr FOFN 2018-00175 3.1.1.2 

Yttrande över underrättelse om granskning för 
detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 
Kronängsparken, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslag till ny detaljplan för Norrby, 
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad.    
 

Vid en eventuell marksanering på området, så kan tillkommande kostnader 
fördyra anläggningen av en ny fotbollsplan och aktivitetsytor, vilket nämnden 
vill uppmärksamma Kommunstyrelsen på.  

Reservation 
Sverigedemokraterna, genom Jan Nilsson (SD), reserverar sig till förmån för sitt 
eget beslutsförslag (se bilaga 3 till protokoll).     

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex 
avdelningar och bostäder ovanpå och att utveckla Kronängsparken till en stor 
och sammanhållen park med lek- och aktivitetsytor. Detaljplanen gör det även 
möjligt att anlägga en ny fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och 
växa.  
 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslag till ny detaljplan för Norrby, 
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad.  

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrkte förslaget i Samråd 2 och inga 
förändringar är gjorda efter det som påverkar Fritids- och folkhälsonämndens 
beslut.         

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för Norrby, Garvaren 
15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad              
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§ 136 Dnr FOFN 2018-00206 3.1.1.2 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden hade i samrådet synpunkter på behovet av en 
separat gång- och cykelväg utmed Kyrkvägen. Eftersom Kyrkvägen stängs för 
genomfartstrafik så har behovet för oskyddade trafikanter tillgodosetts. 
Nämnden hade även lyft behovet av aktivitetsytor, vilket tillgodosetts i område 
A i detaljplanen.  
 
Brämhults ryttarsällskap har fått sina synpunkter om avståndet till 
stallbyggnaden tillgodosedd. Även stängningen av Kyrkvägen för 
genomfartstrafik gynnar föreningens verksamhet, då de använder Kyrkvägen 
för att nå olika ridleder i området.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden har inga ytterligare synpunkter.             

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                  

Yrkanden 
Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutar enligt lagt förslag, att tillstyrka remissen. 
 
Magnus Sjödahl (KD) lägger ett alternativt förslag till beslut, att avstyrka 
remissen (se bilaga 4 till protokoll). 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutat i enlighet med det upprättade förslaget.      
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§ 137 Dnr FOFN 2018-00205 3.1.1.2 

Yttrande över förnyat samråd för Planprogram för Östra 
Brämhult, Svensgärde 3:1 m fl, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd av planprogram för Östra 
Brämhult, Svensgärde 3:1 m fl och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
Efter första samrådet har Fritids- och folkhälsoförvaltningen varit delaktiga och 
bistått med information från föreningarna vid Ymer om vilka ytor som är 
viktiga att bevara och utveckla för friluftslivet.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden vill i andra samrådet lyfta två områden. 
Eftersom trafiken kommer att öka i området behöver ridvägar för Borås 
Ryttarsällskap till och från Ymerområdet säkerställas. När verksamhetsområdet 
vid Kyllared byggs kommer dragningen av Sjuhäradsleden att påverkas. Därför 
behöver det säkerställas att Sjuhäradsleden får en ny sträckning med en säker 
passage över (eller under) riksväg 40. Kostnaden för denna omdragning 
behöver rymmas inom ramen för byggprojektet.               

Beslutsunderlag 
1. Planprogram 

2. Samrådsredogörelse                  
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§ 138 Dnr FOFN 2019-00150 3.1.1.2 

Yttrande över samråd för detaljplan för Hulta, Hulta 
4:36 m.fl. Borås Stad  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd av detaljplan för Hulta, Hulta 
4:36 m fl, Nya Hultakyrkan och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.                             

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst 
ändamål.  
 
Hulta är ett miljonprogramsområde och det pågår flera olika processer för att 
utveckla området. Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att det byggs 
en samlingslokal på Hulta. En ny byggnad stärker stråket och tryggheten längs 
Hultagatan, genom att det blir fler som vistas i området även under kvällar och 
helger. Att fler vistas i området är även positivt för förvaltningens verksamheter 
på mötesplatsen och fritidsgården.  
 
En annan positiv följd av arbetet med detaljplanen är att grönområdet vid 
Holmens lund tillgängliggörs genom att det skapas en gångväg mellan 
Hultagatan och Hässlebron. Även andra kompensationsåtgärder görs för att 
stärka grönstråket genom Holmens lund samt att skapa en trivsammare miljö på 
parkeringen.               

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                  
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§ 139 Dnr FOFN 2018-00192 2.3.2.2 

Deltagande i Integrationsdagen 5 november 2019, 
Stadsteatern Kulturhuset Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse Håkan Eriksson (C), Linnea 
Johansson Kläth (MP), Göte Edvinsson (L), Annette Nordström (M) och 
Amelie Bergman (SD) som representanter från nämnden som deltagare på 
Integrationsdagen den 5 november 2019.          

Sammanfattning av ärendet 
Som en av få konferenser i landet bjuder Arbetslivsnämnden in till en unik 
utbildningsdag om äldre migranters livssituation i Sverige.  
Trots att antalet utrikes födda personer över 65 år har ökat de senaste åren och 
förväntas öka ytterligare framöver, är äldre migranters integration en fråga som 
sällan uppmärksammas.  
Med årets tema vill man bidra till att sprida kunskap om en angelägen 
samhällsfråga. 
 
Under dagen deltar bland annat Qarin Lood, universitetslektor vid Sahlgrenska 
akademin, Barbro Westerholm, Sveriges mest årsrika riksdagsledamot och Ann 
Westin som sadlade om  
från undersköterska till komiker och har korats till Sveriges roligaste kvinnliga 
komiker tre gånger.              

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till Integrationsdagen 5 november, Stadsteatern Kulturhuset               
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§ 140 Dnr FOFN 2018-00228 2.1.2.1 

Redovisning av anmälningsärende 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-08-22 § 166 samt 
bilaga avseende Miljörapport för Borås Stad 2018 (2019-00080 3.2.1.0). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-08-19 § 320 avseende 
Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle (2018-00048 3.4.4.0). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-02 § 339 avseende 
Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för 
barn och unga" (2019-00147 1.4.2.0). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-02 § 341 avseende 
Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete (BRÅ) 2018 (2019-00064 
3.7.1.25). 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2019-08-20 samt 
bilagor avseende Boråshallen, anpassning för evenemang, beslut om 
genomförande (2019-00033 3.6.8.0). 
 
Brottsförebyggande Rådet: Anmälan av ansökan till Brottsförebyggande Rådet 
om ekonomiskt stöd för utvärdering/uppföljning av brottsförebyggande arbete 
- Borås Stad, Sociala insatser för kollektiv förmåga på Hässleholmen/Hulta 
under perioden 2019-12-02 - 2021-11-27 (2019-00142 3.6.7.25). 
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänst: Anmälan av tillsynsprotokoll enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor - Friluftsbadplatser, Tämta, Asklanda, 
Almenäs, Sjöbo badplats, Bua seglora, Hofsnäs badplats i Borås Stad 2019 
(2019-00130 3.6.7.25). 
 
Arvsfonden: Anmälan av godkännande av årsrapport efter år 1 (treårigt projekt) 
från Arvsfonden gällande Akitvitetsinspiratör - inkluderande högskola och 
arbetsliv (2018-00070 1.1.3.25). 

Miljöstrategen i Jönköping: Anmälan av Revisionsprotokoll från miljörevision 
av arrangemanget U20-EM i Friidrott 19-21 juli 2019 (2019-00138 3.2.1.0). 
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Polisen/Borås Stad: Anmälan av Medborgarlöfte för Norrby september 2019 - 
september 2020 (2019-00134 3.2.2.25). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av uppsägning av Öppen 
ungdomsverksamhet mellan Hestra IF och Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Borås Stad (2019-00062 3.6.8.4). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av komplettering till IOP mellan 
Borås Stad och Byttorps IF avseende extra bidrag hösten 2019 (2019-00037 
3.6.8.4).      
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§ 141 Dnr FOFN 2018-00229 3.6.7.0 

Redovisning av delegationsbeslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag från BK 
Rebell till King of the Ring 22-24 november 2019 i Boråshallen (2019-00140 
3.6.7.2). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till 
Sandareds Tennisklubb för byggande av balkong (2019-00144 3.6.7.2). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan från Borås GIF, Hestra IF, IK 
Ymer om arrangörsbidrag för O-EVENT 8-11 november 2019 (2019-00074 
3.6.7.2).      
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§ 142 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 

 

Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om; 

- den officiella invigningen av Fotbollshallen på Ryda, lördagen 27 
oktober. Inbjudan kommer att skickas ut till nämnden, 

- om ombyggnationen i Boråshallen med en kompletterande restaurang i 
anslutning till läktaren. Föreningen Borås Basket planerar att investera i 
arbetet under våren 2020.  
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§ 143 Dnr FOFN 12291  

Övrigt 
 

Inga ärenden. 
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