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Magnus Sjödahl (KD), 1:e vice ordförande, ordförande § 45 
Christer Lundberg (S), 2:e vice ordförande 
Ulla-Britt Möller (S) 
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Göte Edvinsson (L) ers. Ronny Svensson (L) 
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Närvarande Ersättare 
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Linnea Johansson Kläth (MP) 
Jonas Natt Och Dag (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Tommy Jingfors, förvaltningschef 
Johanna Jönsson, nämndsekreterare 
Hans Andersson, verksamhetschef                
Mikael Andersson, utvecklingsledare             
Susanne Carlsson, verksamhetschef  
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Emelie Risbeck, utvecklingsledare      
Cecilia Strömberg, verksamhetschef 
Sakiba Ekic, verksamhetsutvecklare 
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Justeringens plats och tid Sturegatan 28, 2020-02-27 

 
Tillkännagivande av protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 28 februari 
2020 

 
Underskrifter 

 Paragrafer §§ 28-52Förvaltningschef 

 

 
 Tommy Jingfors  

 Ordförande 
  

 Håkan Eriksson, § 45 vice ordförande Magnus Sjödahl  

 Justerare 
  

 Magnus Sjödahl, § 45 Ulla-Britt Möller  
 
                      Sekreterare           _________________________
                                                   Johanna Jönsson
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§ 28 Dnr FOFN 15183  

Information och rundvandring i Skatehallen/Lundby 
Park av enhetschef Ricard Sunding  
 
Enhetschef Ricard Sunding informerar nämnden om verksamheten i 
Skatehallen och i Lundby Park.       
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§ 29 Dnr FOFN 12028  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, utse Magnus Sjödahl (KD) med Ulla-Britt Möller (S) som ersättare. 
Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 28, 
torsdagen 27 februari 2020.      
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§ 30 Dnr FOFN 12387  

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Gällande ärende nummer 18 på dagordningen, ansökan om socialt riktat bidrag 
till föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2020, beslutar nämnden att 
återremittera beslutet kring Norrby IF, Byttorps IF samt Somali AIF.  
 
I övrigt beslutar nämnden att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag.       
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§ 31 Dnr FOFN 12286  

Allmänhetens frågestund 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.      

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(36) 
Sammanträdesdatum 

2020-02-25 
 

 
Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr FOFN 2019-00203 2.4.1.0 

Årsredovisning 2019 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner årsredovisningen för 2019 med 
följande justeringar. Sidan 39, tredje punkten från slutet, de tre sista orden 
”med genusförändrande ansats” stryks. Meningen får följande lydelse: ”Alla 
som arbetar i den öppna ungdomsverksamheten ska ha en grundutbildning i 
våldsprevention”.  Sidan 42, ”bidrag till funktionshindrade” ändras till ”bidrag 
till funktionshinderföreningar”. Därmed översändes denna till 
Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
2019 har varit ett händelserikt år för Fritids- och folkhälsonämnden. Det har 
genomförts en omfattande bidragsutredning, utveckling av mötesplatserna som 
en knutpunkt och arena för att skapa engagemang och aktivitet i närområdena. 
Under året invigdes exempelvis nya Hässlehuset. Det har bedrivits ett 
omfattande och viktigt arbete inom nämndens två sociala investeringsprojekt 
”Kraftsamling Sjöbo” och ”En kommun fri från våld”. Evenemanget Junior 
EM i friidrott gick av stapeln i juli och fick idel lovord från svenska och 
europeiska friidrottsförbundet. Det har även genomförts många betydande 
investeringar som inte bara har som utgångspunkt i att utveckla och förstärka 
Borås som evenemangstad och stötta ett aktivt föreningsliv, utan också skapa 
förutsättningar för en meningsfull och aktiv fritid för den enskilda Boråsaren. 
 
Det bokförda resultatet för 2019 visar ett underskott på -7 679 tkr, fördelat på 
fritidsramen -8 101 tkr bidragsramen 422 tkr. Det förutsätts ett antal 
bokslutsjusteringar inom fritidsramen på totalt 7 959 tkr. Detta medför ett 
justerat resultat inom fritidsramen på -142 tkr, och 280 tkr för helheten.       

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2019 Fritids- och folkhälsonämnden 

2. DB-blanketter                  
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§ 33 Dnr FOFN 2019-00003 1.2.4.1 

Budget 2020:3 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner budget 2020:3 och översänder 
densamma till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden gav förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 
buffert i samband med budget 2020:2 på nämndens decembermöte. 
Förvaltningen redovisar ett nytt förslag i enlighet med följande; 
 
 

Verksamhet Intäkter Kostnader  Nettobudget Ramar Nettobudget

(tkr) (tkr) 2020:2 2020:3 

Fritids- och 0 - 1 398 - 1 398  - 1 398
folkhälsonämnd 

Gemensam 0 - 12 188 - 12 188  - 12 188
fritidsadministration 

Överenskommelsen 0 - 382 - 382  - 382

Evenemang 0 -7 727 - 7 727  - 7 727

Mötesplatser/Förebyggande 1 780 -20 108 - 18 328 665 - 17 663
arbete 

Fritidsgårdsverksamhet 7 493 - 43 388 - 35 895 208 - 35 687

Badresor/barnkoloni 183 -2 908 -2 725  - 2 725

 

Folkhälsa 3 058 - 6 192 - 3 134  - 3 134

Träffpunkt Simonsland 1 849 - 10 165 - 8 316 125 - 8 191

Anläggningsenheten 21 968 - 118 334 - 96 366 575 - 95 791

Badenheten 25 253 - 54 094 - 28 841  - 28 841

Fritidsram 61 584 -  276 884  - 215 300 1 573 - 213 727
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Ramarna har minskat med motsvarande 1 573 tkr och avser vakanshållning av 
1,0 årsarbetare, minskade lokalkostnader samt kapitalkostnader som flyttas fram 
ett år på grund av att projekten ännu inte är färdigställda. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden väntar svar från Skatteverket angående eventuell 
återbetalning av moms på Stadsparksbadet, vilket motsvarar ca 1 500 tkr. Får 
nämnden gehör för sin begäran så går återföringen direkt till bufferten, som 
kompletteras med de minskade kapitalkostnaderna på 575 tkr. Övriga medel 
återförs till respektive verksamhetsområde. Ny summa buffert 2 075 tkr (1 500 
+ 575).              
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§ 34 Dnr FOFN 2019-00061 1.1.3.1 

Föredrag samt beslut om Uppföljning av drogpolitisk 
handlingsplan 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Uppföljning av 
Drogpolitisk handlingsplan 2019 och översänder den till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås 
Stad. Gruppen avger årligen en uppföljning av arbetet. 
 
Enligt ”Uppföljning av Drogpolitisk handlingsplan 2019” framgår det att 
arbetet generellt sett framskrider enligt plan. 
 
”ANDT-rutiner för grundskola och öppen ungdomsverksamhet” har ännu inte 
antagits, men överförs som en prioriterad insats våren 2020. Även om 
”Undervisning om ANDT i grundskola och gymnasium” ej genomförts under 
2019 har samverkan kring det drogförebyggande arbetet stärkts mellan Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen och Grundskoleförvaltningen samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen. Miljöförvaltningens bevakningsområde ”Tillsyn 
för rökfria skolgårdar” har ej genomförts under 2019. Antidopningsarbetet 
riktas inte specifikt till personal som arbetar med barn och unga, däremot har 
antidopningsarbetet tillsammans med polisen och gymmen i Borås varit ett 
prioriterat arbete under 2019.                

Beslutsunderlag 
1. Bilaga – Uppföljning av drogpolitisk handlingsplan 2019              
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§ 35 Dnr FOFN 2020-00022 1.1.3.1 

Drogpolitisk handlingsplan 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Drogpolitisk 
handlingsplan 2020 och översänder den till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås 
Stad. Gruppen tar årligen fram en plan för arbetet. Drogpolitiska 
ledningsgruppen har tagit fram Drogpolitisk handlingsplan för 2020. 
 
Drogpolitisk handlingsplan 2020 styr insatser från den kommunala 
huvudmannen. Samverkan med andra huvudmän sker i flera av planens 
insatser. 
 
Drogpolitisk handlingsplan 2020 disponeras utifrån de tre målområden som 
specificeras i Borås Stads Drogpolitiska program: 

 tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 

 antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel 
och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska 

 personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd 
av god kvalitet. 

Insatserna i Drogpolitisk handlingsplan 2020 sorteras in under två nivåer: 
utvecklingsområden respektive bevakningsområden. Utvecklingsområden är insatser som 
utreds, förankras och/eller beslutas om under innevarande år. Bevakningsområden 
är insatser som funnit sin form och utförs som en del av ”driften” i det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 

Prioriterade utvecklingsområden i Drogpolitisk handlingsplan 2020 är 
förebyggande insatser mot cannabisanvändning, utveckling av kunskapshöjande 
insatser till vårdnadshavare och vuxna som möter barn och unga i sitt dagliga 
arbete samt stärka insatserna i samband med kritiska datum.                

Beslutsunderlag 
1. Bilaga – Drogpolitisk handlingsplan 2020             
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§ 36 Dnr FOFN 2020-00024 1.1.3.1 

Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 
2017-2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ett års förlängning av 
Borås Stads nuvarande Drogpolitiska program och översänder förslaget till 
Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 ska revideras år 2020 för beslut i 
Kommunfullmäktige under hösten.  Nuvarande program bygger på den 
nationella ANDT-strategin 2016-2020 som också ska revideras under 2020. För 
att den nya nationella ANDT-strategin ska kunna ligga som grund till ett nytt 
reviderat drogpolitiskt program i Borås Stad föreslås en förlängning av det 
nuvarande programmet med ett år. Det skulle innebära att det nuvarande 
programmet förlängs till år 2021.                

Beslutsunderlag 
1. Drogpolitiskt program i Borås Stad 2017-2020         
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§ 37 Dnr FOFN 2019-00043 1.1.3.1 

Uppföljning av handlingsplan för Föräldraskapsstöd 
2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner uppföljning Handlingsplan 
Föräldraskapsstöd 2019.         

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har ett styrande Program för föräldraskapsstöd och en 
handlingsplan är årligen kopplad till programmet. Borås Stad ska genom att 
skapa goda uppväxtvillkor för barn verka för att barn och unga mår bra. 
Föräldrar och familjen har stor inverkan på barns sociala, fysiska och psykiska 
hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som 
vuxna. Därför ska alla föräldrar till barn 0-17 år erbjudas generellt och 
sammanhållet stöd i sitt föräldraskap. Stödet ska stärka föräldrars förmåga att 
utveckla goda relationer med sina barn. 
 
Under året har ett löpande föräldraskapsstödsarbete pågått i staden. Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen har inom ramen för sitt uppdrag erbjudit 
enskilt stöd till föräldrar, PREP kurser för att stärka parrelationen samt Origo 
samtalsstöd. Förskoleförvaltningen; familjecentralerna och de öppna 
förskolorna har erbjudit föräldrar olika aktiviteter i den öppna verksamheten 
men också föreläsningar och föräldrakurser. Antalet föräldrar som deltar i ABC 
föräldrakurs är fler jämfört med åren innan. Kurserna erbjuds på fler enheter 
och det är också fler ledare som har utbildat sig under året. 
 
En större Tema-vecka ”Mitt barn på nätet” genomfördes. Alla elever i årskurs 
7-9 erbjöds en föreläsning i ämnet. Utöver det var det 1200 föräldrar och 
viktiga vuxna runt barn som tog del av föreläsningen.  
 
Föräldramötesmaterialen DAGS och SAMS har endast genomförts på ett fåtal 
skolor. Under året har en samverkan med elevhälsan initierats med syfte att 
tillsammans arbeta för barn och ungas hälsa. I det arbetet blir 
föräldraskapsstödet en viktig utvecklingsfråga och där är föräldramöten en 
arena för föräldraskapsstödet. 
 

Under året initierades stadens arbete för ett socialt hållbart Borås och där är 
föräldraskapsstöd och familjecentrerat arbetssätt prioriterade insatser. 
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Inget stöd till Studiefrämjandet för Älskade barn har utgått då Studiefrämjandet 
inte lyckats samordna en föräldragrupp.  
 
Det fanns intentioner att skapa och testa ett föräldrakursmaterial inom ämnet 
sex och relationer. Detta var ett initiativ från Studieförbundet Vuxenskolan men 
på grund av andra uppdrag har det inte påbörjats.  
 
Arbetslivsförvaltningens enhet BREC erbjuder alla nyanlända 
samhällsorientering (SO). Tillsammans har det identifierats som en arena för 
föräldraskapsstöd men av olika skäl har inget arbetats fram. Intresset och 
efterfrågan finns dock fortfarande därför lyfts aktiviteten med till 
Handlingsplan 2020. 
 
Under året har dialoger om bland annat föräldraskapsstöd förts i alla Nätverk 
barn och unga. Samtalen har bidragit till en förbättrad kunskap om behoven 
lokalt i staden.                

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning Handlingsplan föräldraskapsstöd 2019, 2020-02-25   
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§ 38 Dnr FOFN 2020-00023 1.1.3.1 

Föredrag samt beslut om Handlingsplan avseende 
Föräldraskapsstöd 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Handlingsplan Föräldraskapsstöd 
2020.        

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har ett styrande Program för föräldraskapsstöd och en 
handlingsplan ska årligen kopplas till programmet. Borås Stad ska genom att 
skapa goda uppväxtvillkor för barn verka för att barn och unga mår bra. 
Föräldrar och familjen har stor inverkan på barns sociala, fysiska och psykiska 
hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som 
vuxna. Därför ska alla föräldrar till barn 0-17 år erbjudas generellt och 
sammanhållet stöd i sitt föräldraskap. Stödet ska stärka föräldrars förmåga att 
utveckla goda relationer med sina barn. 
 
Handlingsplan 2020 blir en del av Socialt Hållbart Borås då staden i det arbetet 
valt att fokusera på Familjecentrerat arbetssätt och Föräldraskapsstöd. Initialt 
kommer en kartläggning att göras över befintligt stöd, både stadens generella 
och riktade stöd. Utifrån kartläggningen ska sedan målgrupper vi inte når idag, 
typ av stöd vi inte har idag med mera bli tydligt och framöver ligga som grund i 
utvecklingen av stadens föräldraskapsstödsarbete. 
 
Utöver kartläggningsarbetet pågår det löpande arbetet med föräldrakurser, stöd 
i parrelation (PREP) samt öppna föreläsningar. Utöver det ses de öppna 
mötesplatserna för barn och föräldrar som bas för det generella stödet. Även 
förskola och skola är viktiga arenor i det generella föräldraskapsstödet. Under 
året öppnar stadens fjärde familjecentral. 
 
För att fortsätta kunna erbjuda ABC föräldrakurs utbildas två personal inom 
Förskoleförvaltningen till instruktörer i ABC. Den satsningen innebär att staden 
blir självförsörjande och kan löpande utbilda ledare för att hålla i föräldrakurser. 
 
Utveckling och implementering av stadens metodmaterial för föräldramöten, 
SAMS och DAGS i samverkan med Grundskoleförvaltningen fortsätter. 
 
Det tecknande IOP med Studiefrämjandet Sjuhärad går in på sitt tredje och 
sista år 2020.     
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Under året kommer all personal inom familjecentraler och öppna förskolor att 
utbildas i våldsprevention. I utbildningen kommer personalen få grundläggande 
kunskap i våldsprevention och faktiska verktyg att arbeta våldspreventivt i sitt 
dagliga arbete i mötet med föräldrar och barn.  
 
Föräldraskapsstödsarbetet har budget kopplat till sig, 150 000. Under året 
kommer dessutom en del av arbetet att finansieras av Socialt Hållbart Borås.               

Beslutsunderlag 
1. Handlingsplan föräldraskapsstöd 2020, 2020-02-25              
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§ 39 Dnr FOFN 2019-00227 1.1.6.2 

Föredrag samt beslut om Lokalt inflytande - 
Aktivitetsdagar 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse två representanter till respektive 
aktivitetsdag i syfte att finnas med och representera nämndens olika 
ansvarsområden. Arvode utbetalas enligt gällande avtal och utsedda 
representanter får även i uppdrag att lämna en redogörelse på Fritids- och 
folkhälsonämndens efterföljande sammanträde. Valda representanter för 
respektive dag framgår av bilaga 1.        

Sammanfattning av ärendet 
Tillsammans med lokala verksamheter, organisationer och föreningar arrangeras 
aktivitetsdagar på många av bostadsområdena i Borås, både inom tätort och 
serviceorter.  
 
Aktivitetsdagarna ingår som en del i Fritids- och folkhälsonämnden 
samarbetsuppdrag Lokalt inflytande. De genomförs inom arbetet inom 
Områdesnätverk eller Ortsråd och syftar till att skapa en god samverkan mellan 
olika aktörer samt ska vara positiva tillfällen där människor möts på respektive 
område. Aktivitetsdagarna riktar sig till alla åldrar, men kan ha olika innehåll 
och program.  

Områden och datum 2020 
- Brämhult 18/4   - Norrby 29/8  
- Kristineberg 9/5    - Sandared 5/9 
- Trandared 16/5    - Sjöbo 5/9 
- Fristad 30/5    - Göta 19/9  
- Hulta 23/5    - Dalsjöfors 20/9 
- Hässleholmen 29-31/5  

  
 Mer information: www.boras.se/aktivitetsdagar                
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§ 40 Dnr FOFN 2019-00213 3.7.1.25 

Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete 
(BRÅ) 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Redovisning av Brottsförebyggande 
rådets arbete 2019 och översänder det till Kommunstyrelsen för kännedom.         

Sammanfattning av ärendet 
Brottsförebyggande rådet har under 2019 arbetat enligt de prioriteringar som 
anges i Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och 
Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås och enligt den struktur som ”Säker 
och trygg kommun” anger. Samverkansöverenskommelsen ska revideras inför 
2021 och ”Säker och tryggstrukturen” ska utvärderas under 2020. 
 
Under året har en trygghetmätning för hela staden genomförts, resultatet finns 
tillgängligt i sin helhet och uppdelat på kön på stadens webbsida. 
Trygghetsskapande insatser i den fysiska miljön har fortsatt och två nya rutiner 
har tagits fram, avseende trygghetsvadringar samt trygga skolgårdar.  
 
EST (effektiv samordning för trygghet) har i samverkan med polisen och AB 
Bostäder utökats till att även omfatta Norrby. Medborgarlöftet som är löfte 
signerat av polisen, staden och Ab Bostäder gäller 2019-2020 och avser 
trygghetsstärkande insatser på Norrby.  
 
Samverkan kring barn och unga har utifrån identifierade behov förstärkts, både 
kring barn och unga i riskzon och för att bygga stödjande miljöer kring barn 
och unga utifrån lokala behov och förutsättningar.       

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1 - Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och 
Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås.  
2. Bilaga 2 - Säker och trygg kommun – struktur.   
3. Bilaga 3 - Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Borås.   
4. Bilaga 4 - Rutiner för trygghetsvandringar.  
5. Bilaga 5 - Rutiner för trygga skolgårdar.                
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§ 41 Dnr FOFN 2020-00004 1.2.3.1 

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 
interna kontrollplanen 2019 och översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.               

Sammanfattning av ärendet 
Fritids och folkhälsonämnden beslutade 2018-08-27 om nämndens interna 
kontrollplan för 2019. Samtliga punkter i planen är avstämda och redovisas i 
nämndens uppföljning av intern kontrollplan 2019.  
 
Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett planerings- och 
uppföljningsverktyget som Borås Stad använder för bland annat intern kontroll. 
 
Intern kontrollplan 2019 togs fram bara några månader efter framtagning av 
föregående års kontrollplan då Kommunfullmäktige hade beslutat om ändrade 
tider för inrapportering och uppföljning av arbetet med intern kontroll. Detta 
innebär att Fritids- och folkhälsonämndens interna kontrollplaner för 2018 och 
2019 till stor del innehöll samma kontrollmoment.  
 
Intern kontroll är en del i verksamhetsutveckling. Arbete med att identifiera 
risker, genomföra och följa upp kontrollmoment ger en bra grund för att 
identifiera och arbeta med förbättringar i vardagen på verksamhetsnivå. 
Uppföljningen 2019 har genomförts tillsammans med verksamheterna och gett 
möjlighet till fördjupning i de områden som tagits upp. I detta arbete har man 
kunnat identifiera förbättringar som kan göras på verksamhetsnivå. 
 
Arbetet med intern kontroll sprider kunskap om nämndens verksamhet, och 
ökar kännedomen om vilka rutiner och regler som gäller vilket minskar risken 
att fel som kan ge allvarliga konsekvenser uppstår.  
 
I dagsläget är det inte särskilt troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga 
konsekvenser för verksamheten. Inom vissa områden kan dock kontrollen och 
kunskapen blir än bättre och fortsatta åtgärder är planerade.                
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Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av intern kontrollplan 2019, 2020-02-25                
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§ 42 Dnr FOFN 2019-00122 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och 
folkhälsonämnden januari-december 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av inkomna 
synpunkter för januari – december 2019 och översända den till 
Kommunstyrelsen.               

Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 har Fritids- och folkhälsoförvaltningen fått in 217 synpunkter via 
Borås Stads synpunktshanteringssystem Infracontol. 
 
Antalet inkomna synpunkter har mer än fördubblat jämfört med tidigare år 
(januari-december 2018, antal inkomna synpunkter 99 stycken). Orsaken till det 
ökade antalet inkomna synpunkter kan vara flera, men den största anledningen 
ökningen är troligtvis Borås Stads centrala samt förvaltningens egna satsning i 
att marknadsföra felanmälan- och synpunktssystemet. Information om hur man 
skickar in felanmälan och synpunkten till kommunen finns nu på de flesta av 
våra anläggningar och friluftsområden. 
 
Likt tidigare år är det synpunkter gällande spår och leder samt våra kommunala 
friluftsbad som står för de flesta av de inkomna 
synpunkterna/felanmälningarna.               

Beslutsunderlag 
1. Bilaga - Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och 
folkhälsonämnden januari-december 2019, 2020-02-25              
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§ 43 Dnr FOFN 2020-00019 3.6.8.25 

Protest mot förslag till nedläggning av Kransmossens 
friluftsgård 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden anser härmed skrivelsen besvarad.         

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tagit emot en protestlista angående 
nedläggningen av Kransmossens friluftsgård. Beslutet har tagits som en 
besparingsåtgärd i budgetarbetet för 2020.                
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§ 44 Dnr FOFN 2019-00136 3.6.7.2 

Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar 
2020 - LP-Sjuhärad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja LP-Sjuhärad 225 000 kr i 
verksamhetsbidrag för 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
LP-Sjuhärad bedriver nu sitt arbete inom Pingstkyrkans verksamhetsområde. 
Inriktningen på verksamheten har inte förändrats utan snarare förstärkts genom 
detta. Den primära verksamheten riktar sig till personer med någon form av 
missbruk samt dess närstående. Genom frukostserveringar, luncher, 
gemenskapskvällar erbjuder föreningen möjligheter till stödsamtal och 
undervisning.    

Beslutsunderlag 
1. Föreningens ansökan 
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§ 45 Dnr FOFN 2019-00176 3.6.7.2 

Ansökan om socialt riktat bidrag till 
föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2020  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Socialt riktat stöd till 
nedanstående föreningar med totalt 808 000 kr. Bidraget betalas ut mot 
redovisning senast den 15/12 2020. 
 
Nämnden beslutar även att återremittera Norrby IF, Byttorps IF samt Somali 
AIF för en ny handläggning. 

 

Borås Bandy      15 000 kr 

Pakistanska Kulturföreningen Avslag 

Norrby IF   Återremitteras 

Somali AIF   Återremitteras 

Korskyrkan Borås  30 000 kr 

Syriska Ortodoxa Församlingen 10 000 kr 

Borås Rhinos   30 000 kr 

ISTK Center   10 000 kr 

IK Ymer Boxning  50 000 kr 

Byttorps IF   Återremitteras 

MKUF Safir   Avslag 

Borås AIK   250 000 kr 

Alkalemaförening  10 000 kr 

Kurdiska Kulturföreningen  Avslag 

Kronängs IF   28 000 kr 

Khadija Davodabdi  Avslag  

 

Jäv 

Håkan Eriksson deltar inte i beslutet på grund av jäv. För Håkan Eriksson 
tjänstgör Lennart Brännmar (C).  
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Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden ger ett extra stöd till föreningar som har sin 
hemvist i eller bedriver verksamhet i Socialt utsatta områden definierade i 
Välfärdsbokslutet.                

Beslutsunderlag 
1. Föreningarnas ansökningar               
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§ 46 Dnr FOFN 2020-00011 3.6.7.25 

Ansökan om stöd till Camp Elfsborgs Flickakademi 
2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beviljar 35 tkr till IF Elfsborgs satsning på 
Flickakademin under 2020.  

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 
flickor som vill mer med sin fotboll. Under 2019 deltog 89 flickor i 
verksamheten.  
 
I samband med att IF Elfsborg startade upp ett damlag i div 4, så startar en ny 
flickakademi i IF Elfsborgs regi. Under hösten har ett nytt samarbetsavtal 
arbetats fram och avtalen är signerade med övriga 13 föreningar och 
uttagningsträningar har startat. Antalet deltagare kommer att uppgå till ca 30 
deltagare. 
 

Fritids- och folkhälsonämnden vill uppmuntra satsningar på jämställdhet och 
fotbollen är den största sporten i Borås, men också en av de som är minst 
jämställd, 75 % pojkar/män och 25 % flickor/kvinnor. 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.                 

Beslutsunderlag 
1. IF Elfsborgs ansökan                  
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§ 47 Dnr FOFN 2020-00020 3.6.7.1 

Avtal om arrangörskap avseende Svenska 
Mästerskapen i friidrott "Friidrott-SM 2021" 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på IK Ymer och Svenska 
friidrottsförbundet ansökan om att förlägga svenska mästerskapen i friidrott för 
seniorer i Borås och Ryavallen 2021. Samtidigt hemställer nämnden om 500 tkr 
till Kommunstyrelsen för att genomföra arrangemanget.        

Sammanfattning av ärendet 
Svenska friidrottsförbundet är huvudman för de svenska mästerskapen i 
friidrott och tecknar avtal med den lokala arrangörsföreningen, IK Ymer, och 
värdstaden Borås. IK Ymer och Borås Stad står som operativ genomförare för 
arrangemanget och säkerställer att tävlingarna uppfyller de kvalitetskrav som 
svenska friidrottsförbundet ställer, samt att arrangemanget genomförs på ett i 
övrigt professionellt tillvägagångsätt. 
 
Borås arrangerade senast de svenska mästerskapen för seniorer 2013 på en 
nyrenoverad och anpassad Ryavallen. Arrangemanget blev väldigt lyckat och 
arrangörsföreningen IK Ymer gjorde ett utmärkt arbete. På senare år har lag- 
SM i friidrott avgjorts under SM-veckan 2014 och 2017, samt att IK Ymer och 
Borås Stad var värd för fjolårets U20 EM i friidrott. Under 2020 kommer IK 
Ymer att få arrangera lag-SM i friidrott igen, beroende på att Halmstad som är 
ansvarig för sommarens SM-vecka inte klarar av att arrangera 
friidrottstävlingarna under veckan, därav har frågan gått till IK Ymer och Borås 
Stad. 
 
Både Svenska och Europeiska friidrottsförbundet var mycket nöjda med U20 
EM i friidrott i Borås. Både arrangörsföreningen IK Ymer och Borås Stad har 
visat att det går att arrangera stora nationella och internationella arrangemang i 
Borås. Ryavallen fungerar utmärkt som en toppmodern arena och kommer att 
förbättras ytterligare under 2020.  
 
När Ryavallen renoverades och anpassades för stora friidrottstävlingar, så var 
ambitionen, förutom att skapa bättre förutsättningar för friidrotten i Borås, 
också att locka stora mästerskap till Borås. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
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arbetar i nära samverkan med Borås TME för att understödja IK Ymer och 
Svenska friidrottsförbundet att lyckas med arrangemanget. För stadens del 
betyder det mycket i turistekonomiska effekter. Vår ambition är att för varje 
satsad krona få en utdelning på åtta kronor, det vill säga om Borås Stad satsar 
500 tkr på arrangemanget så ska de turistekonomiska effekterna ge 4 000 tkr 
tillbaka till staden. Detta i form av vad deltagare, funktionärer och åskådare 
spenderar i staden under arrangemanget. Tävlingarna sänds också i Sveriges 
television, vilket gör att marknadsföringseffekten blir betydande. 
 
En lokal organisationskommitté kommer att bildas för arrangemanget, där IK 
Ymer får ordföranderollen. Övriga funktioner kommer att tillsättas under våren 
2020.                

Beslutsunderlag 
1. Avtal om arrangörskap        
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§ 48 Dnr FOFN 2019-00128 3.2.1.25 

Miljörapport T3, årsredovisning 2019 för Fritids- och 
folkhälsonämnden  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att godkänna miljörapport, 
årsredovisning 2019 samt översänder den till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden vill även förtydliga att effektivisering av den 
offentliga utomhusbelysningen ingår i förvaltningens löpande drift och bör inte 
redovisas särskilt i miljörapporten.           

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       

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen 
anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå 
målen.          

Beslutsunderlag 
1. Bilaga - Miljörapport, årsredovisning 2019 för Fritids- och folkhälsonämnden                  
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§ 49 Dnr FOFN 2020-00018 3.1.1.2 

Yttrande över samråd för detaljplan för Hulta, Hulta 
4:41 m.fl., Storegårdsgatan, Borås Stad  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detaljplan Hulta, Hulta 
4:41 Storegårdsgatan, Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden´.        

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i området mellan Hulta ängar 
och bostäderna längs Storegårdsgatan.  
 
Planområdet har en lantlig karaktär och ligger nära friluftsområdet 
Kransmossen som i grönområdesplanen har klass 1, vilket är det högsta värdet. 
Det har därför varit viktigt med småskalig utformning såsom parhus, radhus, 
kedjehus, mindre flerbostadshus och villor. Området lämpar sig väl för 
bebyggelse i den här skalan. Det finns goda kommunikationer med 
kollektivtrafik och cykelbanor från både Hulta och Trandared, som knyter ihop 
områdena med varandra och med centrum. Såväl förskolor som grundskolor 
finns inom gång- och cykelavstånd. Dessutom ligger två lekplatser inom ca 150 
meter från området.  
 
Under detaljplaneprocessens gång har förvaltningen medverkat och haft 
synpunkter på detaljplanens utformning. Förutom Kransmossens idrotts- och 
friluftsområde finns en kulturled som passerar planområdet. Därför är det 
positivt att man lämnat en korridor av oexploaterad mark mellan Trandared och 
Hulta. Det förstärker den naturnära miljön, bevarar kulturleden och den 
skogsbeklädda kullen i naturområdet Västergårdshagen samt är positivt för 
entrén till Kransmossens friluftsområde.  
 
Även ur ett trygghetsperspektiv är det positivt att det byggs då området kring 
den nedlagda handelsträdgården upplevts som otrygg.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet.  

Beslutsunderlag 
1. Plankarta 
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2. Planbeskrivning                  

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(36) 
Sammanträdesdatum 

2020-02-25 
 

 
Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 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 av protokollsutdrag 2019-12-19 § 294 avseende 
Uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med 
mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete 
med att stärka mänskliga rättigheter (2020-00035 1.1.2.25). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-12-19 § 295 avseende 
Beredningen för medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas (2020-
00034 1.4.2.0). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-01-23 § 6 samt bilaga 
avseende Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 (2019-00137 
1.4.2.0). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-01-23 § 3 avseende 
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (2020-00010 
1.1.1.2). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-01-20 § 31 avseende 
Intern kontrollplan 2020 (2019-00124 1.2.3.2). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-01-20 § 35 avseende 
Begäran från Borås Arena AB om amorteringsfrihet för perioden 2020-01-01 - 
2020-12-31 (2019-00182 3.6.8.25). 
 
Grundskolenämnden: Anmälan av skrivelse 2020-01-28 avseende 
Projekteringsframställan för ny idrottshall Fristad (2019-00217 2.6.1.1). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2020-01-20 avseende 
Revisionsrapport: Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad 
(2019-00174 1.2.3.3). 
 
Länsstyrelsen: Anmälan av Överklagande av beslut 2019-12-18 om beviljad 
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strandskyddsdispens för vasslåtter på fastigheterna Fristads Klockarbol 1:1 och 
Längjum 3:34 i Borås kommun (2019-00019 3.1.1.2).  

Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Verksamhetsrapport, Lokala 
naturvårdssatsningen LONA avseende Tillgänglighetsanpassningar 
Kransmossens frilufts- och rekreationsområde (2016-00194 823). 
 
Jordbruksverket: Anmälan av Beslut 2020-01-28 avseende förlängning – 
Ansökan om ändrat slutdatum avseende stöd för utveckling av ortsråden inom 
Borås Stad (2017-00126 808). 
 
Borås Stad/Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av Uppföljning av 
samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2019 tecknat mellan Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden och Borås Stad (2020-00029 3.7.1.25). 
 
Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Uppsägning av fastighet – 
Sundholmens kurs- och konferensgård 2020-08-01 (2020-00028 3.6.8.25).      
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§ 51 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 
Lokal utveckling: Beslut 2020-02-07 om bifall på ansökan från Ortrådet i Vänga 
stöd till aktivitetsplats i Vänga (2019-00110 3.6.8.25).       
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§ 52 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om; 

 

- de tre kvarvarande nämndsmöten innan sommaren. Vid två av de tre 
tillfällena kommer vi att besöka några av våra verksamheter.  Nämndens 
ledamöter får hålla extra utkik om platserna i kommande kallelser.  

- Förvaltningens arbete med mål- och tillitsarbetet. Under 2020 kommer 
förvaltningen, som en del i det interna arbetet, prioritera att tydliggöra 
våra mål, roller, ansvar och funktioner. Detta påverkar också det 
politiska arbetet, då det är viktigt att skilja på vad och hurfrågorna. 
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