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Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Fritids- och folkhälsoförvaltningen Sturegatan 38 samt virtuellt mötesrum via 
Microsoft Teams, måndagen den 31 augusti 2020 kl 16:00-18:55, Ajournering: kl. 
17:35-17:55 

Beslutande Ledamöter 

Håkan Eriksson (C), Ordförande 
Magnus Sjödahl (KD), 1:e vice ordförande 
Christer Lundberg (S), 2:e vice ordförande 
Zahur Ahmed (S ers. Ulla-Britt Möller (S) 
Mona Nordqvist (S) 
Ronny Svensson (L) 
Annette Nordström (M) 
Maritha Bäck (M) 
Jan Nilsson (SD) 

Närvarande Ersättare 
Samir Karamovic (S) 
Lennart Brännmar (C) 
Göte Edvinsson (L) 
Linnea Johansson Kläth (MP) 
Hakam Alakraa (M) 
Ingela Hallgren (KD) 
Jessica Johansson (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Tommy Jingfors, förvaltningschef                 Närvarande Sturegatan 38 
Johanna Jönsson, nämndsekreterare              Närvarande Sturegatan 38 
Jacob Ingvarsson, nämndsekreterare             Närvarande Sturegatan 38 
Rune Hagen, IT-ansvarig                               Närvarande Sturegatan 38 
Hans Andersson, verksamhetschef                Närvarande via Teams §§ 109-111 
Cecilia Strömberg, verksamhetschef              Närvarande via Teams  
Susanne Carlsson, verksamhetschef               Närvarande via Teams 
Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef              Näravande via Teams 
Mona Carlbom, verksamhetschef                  Närvarande via Teams 
Maria Zetterström Tuvegran, HR-chef          Närvarande via Teams §§ 109-111 
Mikael Andersson, utvecklingsledare             Närvarande via Teams §§ 109-111 
Moa Andersson, personalföreträdare Vision  Närvarande via Teams 
 
 
 
 

Justeringens plats och tid Sturegatan 28, 2020-09-02 
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 3 september 
2020 

 
Underskrifter 

             Förvaltningschef 

 

Paragrafer §§ 109-123 
 Tommy Jingfors  
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 Håkan Eriksson  

 Justerare 
  

 Christer Lundberg  
 
                     Sekreterare Johanna Jönsson 
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§ 110  Dnr FOFN 12387 
Godkännande av föredragningslista .................................................... 5 

§ 111  Dnr FOFN 2019-00208 1.2.4.1 
Budget 2021 för Fritids- och folkhälsonämnden .................................. 6 

§ 112  Dnr FOFN 2020-00138 3.2.1.3 
Information om effekter av coronaviruset - fokus på åldersgruppen 70 
år och äldre ......................................................................................... 7 

§ 113  Dnr FOFN 2020-00121 3.6.7.2 
Ansökan från IK Ymer om anläggningslån för renoveringar och 
förändringar av Ymergården................................................................ 9 

§ 114  Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 
Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd ............... 11 

§ 115  Dnr FOFN 2020-00136 3.2.1.3 
Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås Stad kommun för 
2021 och tills vidare ........................................................................... 13 

§ 116  Dnr FOFN 2020-00137 3.2.1.3 
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad för 
perioden 2021-2024 .......................................................................... 15 

§ 117  Dnr FOFN 2020-00127 1.2.3.2 
Riskanalys och intern kontrollplan 2021 för Fritids- och 
folkhälsonämnden ............................................................................. 17 

§ 118  Dnr FOFN 2020-00115 2.1.1.0 
Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service .......... 19 

§ 119  Dnr FOFN 2020-00119 3.2.1.4 
Yttrande över Utökning av naturreservatet Rya åsar ........................ 21 

§ 120  Dnr FOFN 2020-00150 1.1.3.0 
Initiativärende från allianspartierna i Fritids och folkhälsonämnden - 
Nämndsammanträden framöver i Fritids-och folkhälsonämnden, med 
start september 2020 ........................................................................ 23 

§ 121  Dnr FOFN 2020-00008 2.1.2.1 
Redovisning av anmälningsärenden ................................................. 24 

§ 122  Dnr FOFN 2020-00009 3.6.7.0 
Redovisning av delegationsbeslut ..................................................... 27 

§ 123  Dnr FOFN 12030 
Förvaltningschefen informerar ........................................................... 28 
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§ 109   

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, utse Christer Lundberg (S). Justeringen sker på Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 28, onsdagen 2 september 2020.           
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§ 110   

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag.      
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§ 111 Dnr FOFN 2019-00208 1.2.4.1 

Budget 2021 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2021 
och översända rapporten till Kommunstyrelsen.                   

Reservationer/Protokollsanteckning 
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning till 
protokollet (se bilaga 1).  

Sverigedemokraterna, genom Jan Nilsson (SD), deltar inte i beslutet till förmån 
för sin egen budget.      

Sammanfattning av ärendet 
I tider av anpassning och prioriteringar så är det än mer viktigt att fokusera på 
de huvuduppgifter som Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för. Fokus 
kommer att vara på ett övergripande och jämlikt folkhälsoarbete samt att 
prioritera verksamhet för barn och ungdomar.  
Kommunstyrelsen har gett nämnderna i uppdrag att redovisa olika 
effektiviseringsnivåer, 0,5%, 1% och 1,5%. Beräkningarna i nämndens budget 
bygger på en effektivisering på 1,5 % vilket ger en fritidsram på 216 070 tkr.  
Inom bidragsramen görs inga effektiviseringar. Ramen för 2021 är 44 150 tkr. 
Under budgetåret 2021 uppstår en del ökade kostnader inom nämndens  
verksamhetsområden och för att klara dessa tillsammans med det 
anpassningskrav som beräkningarna bygger på krävs en förstärkt budgetram.  
För 2021 finns en avsatt buffert motsvarande 1% av fritidsramen. 
Önskade investeringar beräknas till 20 280 tkr.         

Beslutsunderlag 
1. Budget 2021 – Fritids- och folkhälsonämnden. 
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§ 112 Dnr FOFN 2020-00138 3.2.1.3 

Information om effekter av coronaviruset - fokus på 
åldersgruppen 70 år och äldre 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker sammanställningen Effekter av 
coronaviruset – fokus på åldersgruppen 70 år och äldre och skickar till 
Kommunstyrelsen och Vård- och äldrenämnden.          

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen fick i april 2020 uppdraget av 
Krisledningsstaben samordna ett analysarbete gällande konsekvenserna på kort 
och lång sikt av coronaviruset, ur ett folkhälsoperspektiv. 
 
De rekommendationer som gällt sedan i mars har haft en stor påverkan för 
personer som är 70 år eller äldre. Uppdraget var att göra en analys av hur 
personer 70 år och äldre i Borås har det i coronapandemin och ta fram förslag 
på åtgärder på kort och lång sikt. 
 
Allt utbud i Borås Stad som verkade förebyggande mot ohälsa och främjande 
för hälsa, specifikt riktat till åldersgruppen 65 år och äldre är stängda sedan i 
mitten av mars. Stödlinjen startades upp i mars för att stötta äldre och 
riskgrupper, de erbjuder såväl praktisk hjälp som någon att prata med. 
Vi har använt oss av omvärldsbevakning, inhämtat intryck från tjänstepersoner 
som jobbar strategiskt med frågor som rör äldre i Borås Stad och intervjuat 
målgruppen. 
 
Hälsan bland boråsare 70 år och äldre har påverkas fysiskt, psykiskt, socialt och 
existentiellt av coronaviruset. Det finns ett brett spann, från de som knappt 
vågar sig ut till de som hittar andra sätt att umgås och är helt lugna. Det finns 
många berättelser om stark oro och rädsla. Flera vi har pratat med tar ansvar 
och håller kontakt med andra äldre. Många vittnar om den medmänsklighet 
som upplevs under denna tid, det lilla spelar roll. Det finns en stor längtan efter 
sammanhang och det sociala. Äldre verkar klara sig bra praktiskt. De som är 
ofrivilligt ensamma, lider av psykisk ohälsa samt anhörigvårdare är extra utsatta 
i pandemin. 
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Efter att ha sammanställt har en grupp av tjänstepersoner från olika 
förvaltningar sammanställt insatser för äldre på kort och lång sikt: 

- Ta fram statistik på hur boråsare 65 år och äldre mår. 
- Samarbete mellan fler förvaltningar för ett hälsosamt åldrande. 
- Kraftsamla kring ofrivillig ensamhet. 
- Permanenta Stödlinjen. 
- Se till att ha beredskap för att möta psykisk ohälsa. 
- Fokus på insatser kring fysisk-, psykisk-, social- och existentiell hälsa. 
- Satsa på digitalisering för åldersgruppen 65 år och äldre. 
- Skicka ett brev till boråsare 70 år och äldre med budskapet håll ut. 
- Fixartjänst eller liknande service behövs omgående för att undvika 

fallolyckor.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker sammanställningen och skickar till 
Kommunstyrelsen och Vård- och äldrenämnden.               

Beslutsunderlag 
1. Effekter av coronaviruset – fokus på åldersgruppen 70 år och äldre        
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§ 113 Dnr FOFN 2020-00121 3.6.7.2 

Ansökan från IK Ymer om anläggningslån för 
renoveringar och förändringar av Ymergården  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv till IK Ymers 
ansökan om anläggningslån för renovering av klubbstugan Ymergården. 
Nämnden rekommenderar ett anläggningslån på 3 120 000 kr, vilket motsvarar 
40% av investeringen på 7 800 000 kr, samt att föreningen har två år på sig från 
beslutsdatum att slutredovisa arbetet. Ett förbehåll är att föreningens 
finansieringsplan infrias. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 
IK Ymer är en anrik förening i Borås med ca 1 350 medlemmar. Medlemmarna 
är fördelade på nio olika sektioner, boule, boxning, discgolf, friidrott, 
gymnastik, motion, orientering, skidor samt volleyboll. Sektionerna håller till på 
många olika platser i Borås och några verksamheter har sin hemvist i 
Ymerterrängen, där klubbstugan ligger vackert i omgivningen och är navet för 
att hålla ihop samtliga sektioner.  
 
Ymergården är ett gammalt klubbhus, den äldsta delen uppfördes på 1930-talet, 
sedan dess har klubbstugan byggts till och från i flera omgångar. Föreningen vill 
totalrenovera omklädningsrum på plan 1 med bland annat en ny entré och 
förbättrad tillgänglighet. Ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp, göra 
energiinvesteringar och effektiviseringar i form av solceller, förbättra 
arbetsmiljön för de anställda, en ny huvudentré för att öka tillgängligheten samt 
bygga om den äldre delen av byggnaden för enklare övernattning i samband 
med tävlingar och lägerverksamhet. 
 
Föreningens ambition med en totalrenovering av Ymergården är beundransvärd 
och kommer att tillföra Ymerområdet inklusive skidstadion stora värden för 
medlemmar och besökare till området. På Ymergården skapas ändamålsenliga 
omklädningsutrymmen och övernattningsmöjligheter, vilket kommer att ge 
positiva effekter för andra föreningar att förlägga verksamhet till området. Här 
finns också en möjlighet till helt nya intäkter för föreningen.               
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Beslutsunderlag 
1. Föreningens ansökan samt kostnadsunderlag                 
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§ 114 Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 

Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget Borås Stads 
program för föräldraskapsstöd 2021-2024 och skicka ut det på remiss till 
berörda nämnder.         

Sammanfattning av ärendet 
”Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad” gäller till och med 2020 och ska 
därför revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt 
föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 2020 
blev barnkonventionen svensk lag och därav bygger det nya programmet 
tydligare på barnkonventionen än tidigare. Enligt barnkonventionen är varje 
individ upp till 18 år ett barn. Barn är enligt barnkonventionen rättighetsbärare 
och vuxna som möter barn är skyldighetsbärare med uppdraget att på olika sätt 
tillgodose barn deras rättigheter.  
 
Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla 
goda relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade 
insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en 
förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, 
uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet 
av stöd varierar och förändras under barnets uppväxt och därför ska staden 
erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, oberoende av 
bakgrund och situation.  
 
Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 
tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som 
har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet 
ska gälla under 2021-2024. Berörda nämnder ombeds lämna synpunkter på 
förslaget av Program för föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och 
folkhälsonämnden senast den 20 november 2020.               

Beslutsunderlag 
1. Missiv - Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 
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2. Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd                  
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§ 115 Dnr FOFN 2020-00136 3.2.1.3 

Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås Stad 
kommun för 2021 och tills vidare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ”Samverkansavtal 
avseende folkhälsotjänst i Borås Stad för perioden 2021 och tills vidare” samt 
skicka vidare ärendet för beslut i Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 
landsting (HSNS) samverkar kring det lokala folkhälsoarbetet. Samverkan 
regleras genom två avtal, varav det ena styr inriktningen av det lokala 
folkhälsoarbetet i staden och det andra reglerar tjänsterna som driver det lokala 
folkhälsoarbetet. Båda avtalen hänger samman och är beroende av varandra.  
Avsikten med avtalen är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få 
ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.  
 
Inför avtalsperioden 2021-2024 har nya avtal tagits fram i samverkan mellan 
staden och Hälso- och sjukvårdsnämnden och ersätter de tidigare avtalen. 
Avtalen ska undertecknas under hösten 2020, efter att de godkänts och 
beslutats om i Kommunstyrelsen.  
Detta avtal (se bilaga) reglerar tjänsterna som driver det lokala folkhälsoarbetet. 
Borås Stad och HSNS samfinansierar tre heltidstjänster för att planera, 
genomföra och följa upp det lokala folkhälsoarbetet på områdena 
Hässleholmen, Sjöbo och Norrby. Tjänsterna samfinansieras av bägge parter 
där kommunen står som huvudman och med arbetsgivaransvar. 
 
Avtalen undertecknas vart fjärde år och styr inriktning och samfinansiering av 
det lokala folkhälsoarbetet. Planeringen, genomförandet och uppföljningen av 
folkhälsoarbetet ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden för, enligt nämndens 
reglemente och tjänsterna är placerade där. 
 
Om förutsättningarna förändras väsentligt och påverkar avtalet ska det 
meddelas den andra parten skriftligt. Parterna har då rätt att kräva 
omförhandling av avtalet. Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligen 
godkännas av båda parterna för att vara gällande. Begäran om omförhandling 
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ska meddelas den andra parten skriftligen senast juni månad, inför 
nästkommande år. Båda parter har rätt att häva avtalet om parterna inte kan 
komma överens eller om den ena parten inte utför sina åtaganden.  

Beslutsunderlag 
1. Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås Stad kommun för 2021 och 
tills vidare         
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§ 116 Dnr FOFN 2020-00137 3.2.1.3 

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i 
Borås Stad för perioden 2021-2024  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ”Samverkansavtalet 
avseende lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad för perioden 2021-2024” och 
skicka vidare ärendet för beslut i Kommunstyrelsen        

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 
landsting (HSNS) samverkar kring det lokala folkhälsoarbetet. Samverkan 
bygger på två avtal, varav det ena reglerar tjänsterna som driver det lokala 
folkhälsoarbetet det andra styr inriktningen av det lokala folkhälsoarbetet. Båda 
avtalen hänger samman och är beroende av varandra. Avtalen undertecknas 
vart fjärde år. 
 
Inför avtalsperioden 2021-2024 har nya avtal tagits fram i samverkan mellan 
staden och Hälso- och sjukvårdsnämnden och ersätter de tidigare avtalen. 
Avtalen ska undertecknas under hösten 2020, efter att de godkänts och 
beslutats om i Kommunstyrelsen. 
 
Detta avtal (se bilaga) reglerar det lokala folkhälsoarbetet i staden. Det lokala 
folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. Det bygger 
på befintliga styrdokument från bägge parter. Folkhälsoarbetet ska innehålla 
systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och 
utjämna skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt i hälsans 
bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor och levnadsvanor. 
Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. 
Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt, utgå från identifierade behov hos 
befolkningens samt bedrivas i samverkan med olika samhällsaktörer. 
 
Avtalsparterna svarar gemensamt för finansieringen av insatser utifrån beslutad 
verksamhetsplan. Fördelningsprincipen för finansieringen av folkhälsoinsatser 
är hälften vardera för HSNS och Borås Stad. Som finansiering kan räknas direkt 
avsatta medel eller tjänst för att utveckla eller driva folkhälsoinsatser inom 
beslutad verksamhetsplan. Berörda tjänstemän ansvarar för att årligen 
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tillhandahålla verksamhetsplan och budgetuppföljningen, vilka beslutas om i 
berörda nämnder. Planering, genomförande och uppföljning av 
folkhälsoarbetet ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden för, enligt nämndens 
reglemente. 
 
Om förutsättningarna förändras väsentligt och påverkar avtalet ska det 
meddelas den andra parten skriftligt. Parterna har då rätt att kräva 
omförhandling av avtalet. Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligen 
godkännas av båda parterna för att vara gällande. Begäran om omförhandling 
ska meddelas den andra parten skriftligen senast juni månad, inför 
nästkommande år. Båda parter har rätt att häva avtalet om parterna inte kan 
komma överens eller om den ena parten inte utför sina åtaganden.               

Beslutsunderlag 
1. Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad för perioden 
2021-2024      
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§ 117 Dnr FOFN 2020-00127 1.2.3.2 

Riskanalys och intern kontrollplan 2021 för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern 
kontrollplan 2021 och översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.        

Sammanfattning av ärendet 
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god 
intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och 
att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt 
vidtar åtgärder för att minimera dem. 
 
Granskningen ska verifiera att; 
 

 verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är 
tillförlitlig 

 tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs 
 
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.  
 
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och 
intern kontroll. 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. 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. 
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Fokus för riskidentifiering inför 2021 har varit att beakta risker inom den egna 
verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Coronapandemin och den 
särskilda situation som uppstått med anledning av denna har beaktats och ett 
antal risker inför kommande år har identifierats utifrån detta. Ett arbete med att 
identifiera risker på verksamhets,-  och förvaltningsövergripande nivå har också 
genomförts. Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering genom 
en workshop, med anledning av Coronapandemin genomfördes workshopen 
digitalt. 
 
Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen 
anges de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga, 
minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras 
riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. 
 
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar, att identifiera 
risker och hitta förbättringsområden är en del i verksamhetsutvecklingen. 
Utöver den interna kontrollplanen på nämndsnivå har arbetet med intern 
kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som hanteras på 
verksamhetsnivå. 
               

Beslutsunderlag 
1. Riskanalys 2021, Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Intern kontrollplan 2021, Fritids- och folkhälsonämnden                  
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§ 118 Dnr FOFN 2020-00115 2.1.1.0 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna undantag från lag om 
tillgänglighet till digital offentlig service och att följande handlingar undantas 
från tillgänglighetskravet med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till 
digital offentlig service: 
 

- Inkomna handlingar 
- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar 
- Powerpoint presentationer som är nödvändiga för organisationen 
- Excelfiler som bland annat kan finnas i budgettexter 
- Manualer som bygger på bilder 

 
På de sidor på webben där dessa dokument finns kommer kontaktperson för 
sidan att erbjuda manuell hjälp för att alla ska kunna tillgodogöra sig 
informationen.      

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 
Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 
september 2020. 
 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att inkomna handlingar till 
Kommunstyrelsens förvaltning ska undantas kravet på 
tillgänglighetsanpassning, Kommunstyrelsen kan inte påverka hur handlingar 
skickas in till Staden eller hur de formateras eller framställs av de som lever och 
verkar i Borås. De handlingar som Staden framställer själva ska dock anpassas 
till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar 
på boras.se där det blandas med inkomna handlingar och egenupprättade, detta 
framförallt inom nämndadministrationen.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden gör samma bedömning som kommunstyrelsen.  
 
Handlingar som inkommer till Fritids- och folkhälsonämnden publiceras i 
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stadens webbdiarium. Då dessa handlingar inte tillgänglighetsanpassas undantas 
även webbdiariet tillgänglighetskraven, likaså Ciceron Assistent.                   

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens skrivelse 2020-05-25 Undantag från lag om tillgänglighet 
till digital offentlig service          
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§ 119 Dnr FOFN 2020-00119 3.2.1.4 

Yttrande över Utökning av naturreservatet Rya åsar 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker yttrande över Utökning av 
naturreservatet Rya åsar och skickar till Kommunstyrelsen.          

Sammanfattning av ärendet 
Remissen syftar till att utöka Rya åsars naturreservat med ca 12 hektar vid 
Björbobacken. Området kommer därmed att bli den nya entrén till Rya åsar. 
Syftet med reservatet är att värna om områdets naturmiljöer och utveckla Rya 
åsar som rekreationsområde.  
 
Några av våra hälsoutmaningar är ett ökat stillasittande och nästan hälften av 
befolkningen i åldern 16-84 år har övervikt eller fetma. Personer med lägre 
utbildningsnivå har generellt sett sämre hälsa och sämre förutsättningar för god 
hälsa än de med högre utbildningsnivå. Psykisk ohälsa är också ett fortsatt stort 
folkhälsoproblem. Det finns vetenskapliga belägg för att vi mår bra av 
friluftsliv. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärka 
kognitiv förmåga, förbättra psykisk hälsa, främja fysisk aktivitet och underlätta 
social interaktion.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till att Rya åsars naturreservat 
utökas och utvecklas som rekreationsområde. Boråsarna får bra möjligheter till 
fina upplevelser i stadsnära natur genom att naturvärden i området tas tillvara. I 
skötselplanen beskrivs ett antal åtgärder för att göra området tillgängligt såsom 
tydligare entré, informationstavlor, att vägen ska vara farbar under hela året 
med mera. Vid Björbobacken planeras den nya huvudentrén med parkeringar, 
startpunkt för markerade spår och bord och bänkar. Allt ovan ger möjligheter 
för fler att vistas på Rya åsar.  
 
Inom ramen för Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde finns även 
föreningsverksamhet och idrottsevenemang. Därför vill vi att det under 
ordnade former även fortsättningsvis ges möjlighet att anordna olika typer av 
evenemang, inom verksamheter såsom längdskidor, orientering, vandring, 
cykelsport med mera. Dessa evenemang planeras i samråd med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Tekniska förvaltningen. 
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Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet.               

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1-7 Remissunderlag till Utökning av naturreservatet Rya åsar                
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§ 120 Dnr FOFN 2020-00150 1.1.3.0 

Initiativärende från allianspartierna i Fritids och 
folkhälsonämnden - Nämndsammanträden framöver i 
Fritids-och folkhälsonämnden, med start september 
2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschef och 
nämndsekreterare att undersöka möjligheten till att finna ändamålsenliga lokaler 
för kommande nämndsammanträden där fysiska möten ska kunna genomföras. 
Vidare ska det även finnas möjlighet för ledamöter och ersättare att kunna delta 
på distans.    
      

Sammanfattning av ärendet 
Allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade inför 
nämndsammanträdet den 31 augusti in ett initiativärende avseende hur Fritid- 
och folkhälsonämndens sammanträden ska genomföras framöver (se bilaga 2).   
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§ 121 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 
1. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-15 § 246 avseende 
Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning (2020-00125 1.3.1.4). 
 
2. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-05-25 § 219 samt 
bilaga avseende Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2019  (2020-
00120 1.4.2.1) 
 
3. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-15 § 253 avseende 
Anslagsframställan för ombyggnad av Sjöbovallen (2017-00142 821) 
 
4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-15 § 259 samt 
bilagor avseende Budgetramar 2021 (2020-00122 1.2.4.1) 
 
5. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-15 § 255 avseende 
Uppföljning Intern kontrollplan 2019 (2020-00004 1.2.3.1) 
 
6. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-15 § 258 avseende 
Borgensåtagande till Boråshallen AB-KFUM Borås basket för om- och 
tillbyggnad av serveringsdel och kök i Boråshallen (2020-00033 3.6.8.0) 
 
7. Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-08 § 79 samt bilagor 
avseende Musikutredning 2019 (2020-00126 3.6.1.0) 
 
8. Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-08 § 81 samt bilagor 
avseende Kulturprogram 2020 - 2023 med framåtblick - styrdokument för 
kulturen i Borås Stad, i samverkan med det lokala kulturlivet (2020-00124 
3.6.1.25) 
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9. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-09 § 73 
samt bilaga avseende Delegationsbeslut avseende beslut om hyresreduktion för 
idrottshallen i Kyllared (2020-00094 3.6.8.2) 
 
10. Arvsfonden: Anmälan av arvsfondsdelegationens beslut om lokalstöd 2020-
06-03 samt bilaga avseende stöd för asfalterad aktivitetsyta till Borås Gif (2020-
00051 3.6.7.2) 
 
11. Länsstyrelsen: Anmälan av beslut Länsstyrelsens beslut 2020-06-10 
avseende ansökan om ersättning enligt § 37a för att kvalitetssäkra 
integrationsfrämjande insatser på mötesplatserna inom Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen Borås Stad (2020-00074 3.7.1.25) 
 
12. Varbergs Kommun: Anmälan av Kontrollrapport från Varbergs kommun 
2020-06-18 avseende kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, Borås Stad, 
Koloni, fastigheten Rörvik 3:1 (2019-00228 3.2.1.8) 
 
13. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Kulturföreningen: Anmälan av 
Förlängning av Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
mellan Borås Stad och Kulturföreningen Tåget 2020-06-12 gällande Öppen 
Ungdomsverksamhet i Kulturföreningen Tågets verksamhet på Brämhultsvägen 
28, Borås till 2021-06-30 (2019-00086 3.6.8.4) 
 
14. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Svenska Kyrkan Borås: Anmälan av 
Förlängning av Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
mellan Borås Stad och Svenska kyrkan Borås 2020-06-12 gällande Öppen 
Ungdomsverksamhet i Gustav Adolfs församlingshem till 2021-06-30 (2018-
00232 3.6.7.25) 
 
15. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Attraktiva Toarp: Anmälan av avtal 
2020-06-08 avseende samarbete om Landsbygdsutveckling – Ortsråd (2020-
00130 3.4.1.2) 
 
16. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Framtid Fristad: Anmälan av avtal 
2020-06-08 avseende samarbete om Landsbygdsutveckling – Ortsråd (2020-
00130 3.4.1.2) 
 
17. Framtid Fristad: Anmälan av lokal utvecklingsplan för Fristadbygden – med 
bilagor (2020-00131 3.4.1.2) 
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18. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-
dagars facknämnder maj 2020 (2019-00206 1.2.4.1) 
 
19. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-
dagars facknämnder juli 2020 (2019-00206 1.2.4.1) 
 
20. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Årsrapport 2 2020-06-25 
med ekonomisk redovisning för Aktivitetsinspiratör ( 2018-00070 1.1.3.25). 
 
21. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Uppdaterade 2020-08-11 
besluts- och behörighetsattestanter 2020 (2019-00212 1.2.3.2). 
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§ 122 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 
1. Föreningsenheten: Beslut 2020-06-25 om bifall om verksamhetsbidrag till 
Kamratföreningen Länken 2020 (2019-00136 3.6.7.2). 
 
2. Folkhälsoenheten: Yttrande 2020-06-12 över samråd för detaljplan för Södra 
Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m fl. Borås Stad (2020-00106 3.1.1.2). 
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§ 123 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om; 

- Att sommarlovsverksamheten i stort sett fungerat väldigt bra och att 
nämnden tidigare fått information om hur verksamheten planerades.  

- Borås Simarena öppnades idag, den 31/8, planenligt efter tre månaders 
renovering. Del 1 är nu avklarad och del 2 planeras under nästa års 
sommarmånader. 


