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Plats och tid Kulturhuset Röda Rummet samt virtuellt mötesrum via 
Microsoft Teams, måndagen den 15 juni 2020 kl 14:30-18:40 

Beslutande Ledamöter 

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

Närvarande Ersättare 
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 Röda Rummet  
Johanna Jönsson, nämndsekreterare                          Närvarande Röda Rummet 
Rune Hagen, IT-ansvarig                                           Närvarande Röda Rummet 
Hans Andersson, verksamhetschef                            Närvarande via Teams §§ 86-95 
Martina Lindberg, fritidsutvecklare                            Närvarande via Teams §§ 86-99 
Helena Ahlstedt, metodutvecklare                             Närvarande via Teams §§ 86-93 
Cecilia Strömberg, verksamhetschef                           Närvarande via Teams §§ 86-88 
Sakiba Ekic, verksamhetsutvecklare                           Närvarande via Teams  
Susanne Carlsson, verksamhetschef                           Närvarande via Teams 
Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef                          Näravande via Teams §§ 85-105 
Emelie Risbeck, utvecklingsledare                             Närvarande via Teams 
Mikael Andersson, utvecklingsledare                         Närvarande via Teams 
Frida Arvidsson, Borås TME                                    Närvarande via Teams §§ 86-88 
Jan-Åke Claesson, Tekniska förvaltningen                 Närvarande via Teams §§ 86-88 
Lars Hullegård, Polisen                                             Närvarande via Teams §§ 86-88 
Moa Andersson, personalföreträdare Vision             Närvarande via Teams §§ 86-99 
Kristina Nyberg Smahel, personalföreträdare Vision  Närvarande via Teams §§ 86-96 
                                     

Justeringens plats och 
tid Sturegatan 28, 2020-06-18  
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 18 juni 2020. 
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Underskrifter 

 
Förvaltningschef 

 
 
Tommy Jingfors Paragrafer §§ 85-108 

   

Ordförande 
  

 Håkan Eriksson  

Justerare 
  

 Magnus Sjödahl  
   
Sekreterare __________________________  
                                       Johanna Jönsson 
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Ärendelista 

§ 85 Dnr FOFN 15616 
Introduktion och workshop - Riskanalys inför intern kontroll ............... 5 

§ 86 Dnr FOFN 12028 
Upprop och val av protokollsjusterare ................................................ 6 

§ 87 Dnr FOFN 12387 
Godkännande av föredragningslista ................................................... 7 

§ 88 Dnr FOFN 15072 
Digital föredragning av styrgruppen för Säkerhetsnålen om 
evenemangsstrategin ......................................................................... 8 

§ 89 Dnr FOFN 2020-00094 3.6.8.2 
Hyresreduktion för Kyllaredshallen ..................................................... 9 

§ 90 Dnr FOFN 2020-00100 3.6.8.25 
Övernattning i skolsalar och idrottshallar .......................................... 10 

§ 91 Dnr FOFN 2020-00057 3.6.7.2 
Ansökan från RFSL Sjuhärad om arrangörsbidrag för Borås Pride 
2020 ................................................................................................. 11 

§ 92 Dnr FOFN 2017-00142 821 
Anslagsframställan för Sjöbovallen ombyggnad, Barnhemsgatan 71, 
Torpa-Sjöbo 21 ................................................................................ 13 

§ 93 Dnr FOFN 2020-00077 3.6.7.25 
Stöd till föreningar under pandemin .................................................. 14 

§ 94 Dnr FOFN 2020-00003 3.6.9.3 
Evenemangsstrategi ........................................................................ 15 

§ 95 Dnr FOFN 2020-00099 3.6.8.25 
Uppföljning gällande handlingsplan för ett tillgängligt samhälle ........ 17 

§ 96 Dnr FOFN 2020-00080 3.6.7.25 
Avtal med Riksidrottsförbundet angående SM-veckan 2021 ............ 18 

§ 97 Dnr FOFN 2019-00127 3.6.8.3 
Mötesplats Sjöbo - renovering och ombyggnad................................ 19 

§ 98 Dnr FOFN 2019-00129 3.2.1.0 
Yttrande över Revidering av Borås Stads Energi- och klimatstrategi 21 

§ 99 Dnr FOFN 2020-00109 3.6.7.1 
Allmänna villkor och checklista vid planering, genomförande och 
uppföljning av evenemang som anordnas av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen ...................................................................... 22 

§ 100 Dnr FOFN 2019-00227 1.1.6.2 
Lokalt inflytande - inställda aktivitetsdagar 2020 .............................. 23 

§ 101 Dnr FOFN 2019-00211 1.3.1.4 
Tillägg i Delegationsordningen för Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
2020 ................................................................................................. 25 

§ 102 Dnr FOFN 2020-00102 2.1.3.1 
Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse ....................... 26 

§ 103 Dnr FOFN 2020-00095 3.1.1.2 
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Yttrande över samråd för detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med 
flera, Borås Stad .............................................................................. 27 

§ 104 Dnr FOFN 2020-00096 3.1.1.2 
Yttrande över samråd för detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, 
Borås Stad ....................................................................................... 29 

§ 105 Dnr FOFN 2020-00047 3.6.8.3 
Information om parkering i anslutning till Rydahallen........................ 30 

§ 106 Dnr FOFN 2020-00008 2.1.2.1 
Redovisning av anmälningsärende .................................................. 31 

§ 107 Dnr FOFN 2020-00009 3.6.7.0 
Redovisning av delegationsbeslut .................................................... 33 

§ 108 Dnr FOFN 12030 
Förvaltningschefen informerar .......................................................... 34 
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§ 85   

Introduktion och workshop - Riskanalys inför intern 
kontroll  
 

Verksamhetsutvecklare Sakiba Zekaj håller en information om Borås Stads 
arbete med intern kontroll samt introducerar ledamöterna till en workshop. 
Nämnden delas upp i mindre grupper där de identifierar risker som kommer att 
ingå i nämndens riskanalys som beslutas om på kommande augustimöte.      
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§ 86   

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, utse Magnus Sjödahl (KD). 
Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 28, 
torsdagen 18 juni 2020.      
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§ 87 Dnr FOFN 12387  

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag.      
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§ 88 Dnr FOFN 15072  

Föredragning av styrgruppen för Säkerhetsnålen om 
evenemangsstrategin 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Förvaltningschef Tommy Jingfors redogör för arbetet med evenemang – med 
fokus på idrott - i Borås. Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar i nära 
samverkan med Borås TME och föreningar i Borås, om att söka och stå som 
värd för olika idrottsevenemang.  

Frida Arvidsson från Borås TME, Jan-Åke Claesson från Tekniska 
förvaltningen samt Lars Hullegård från Polisen i Borås föredrar nämnden om 
arbetet med Säkerhetsnålen, där många förvaltningar och bolag samverkar kring 
förberedelser av olika arrangemang.      
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§ 89 Dnr FOFN 2020-00094 3.6.8.2 

Hyresreduktion för Kyllaredshallen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Lokalförsörjningsnämnden om 
en hyresreduktion för idrottsytan med tillhörande omklädningsrum för 
återstående del av 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen hyr idrottshallar med tillhörande 
omklädningsrum av Lokalförsörjningsförvaltningen. Förvaltningen hyr sedan i 
sin tur ut idrottshallarna enligt fastställda taxor och regler till föreningsliv och 
allmänhet i Borås Stad.  
 
Tanken är att Kyllaredshallen med omklädningsrum ska ingå i Borås Stads 
totala utbud av idrottshallar som kan hyras av både föreningar och allmänhet 
enligt Fritids- och folkhälsonämndens bestämda taxor och bokningsregler. 
Bokning av hallen sker genom FoF:s bokningsenhet som hittar lämpliga 
lösningar i dialog med föreningslivet. 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen hyrde Kyllaredshallen under en 
tidsbegränsad period under våren 2020. Verksamheten har flutit på bra och 
Fritids- och folkhälsonämnden tillskriver nu Lokalförsörjningsnämnden om en 
fortsättning.                
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§ 90 Dnr FOFN 2020-00100 3.6.8.25 

Övernattning i skolsalar och idrottshallar 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden remitterar rubricerande ärende till berörda 
nämnder för att få ett gemensamt förhållningssätt kring upplåtelsen av 
skollokaler och idrottshallar i samband med övernattning vid olika evenemang. 
 
Därefter tillskriver Fritids- och folkhälsonämnden Kommunstyrelsen för 
fastställande av de gemensamma riktlinjerna.         

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i 
samband med evenemang och träningsläger. 
Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara en evenemangsstad. I 
Vision 2025 beskrivs hur vi ska ta gemensamt ansvar för barn och unga bland 
annat genom att stödja föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker 
möten mellan barn och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får 
lärdomar för livet.  
 
I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 
och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 
samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 
till evenemang. 
 
Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 
förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 
evenemang och träningsläger att öka.                

Beslutsunderlag 

1. Kostnadsberäkning och prisbild, övernattning 2020-06-01             
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§ 91 Dnr FOFN 2020-00057 3.6.7.2 

Ansökan från RFSL Sjuhärad om arrangörsbidrag för 
Borås Pride 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att ge RFSL Borås 10 000 kr i 
arrangörsbidrag för digital Pride 2020.         

Reservation och protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna, genom Jan Nilsson (SD), lämnar en protokollsanteckning 
till protokollet (se bilaga 1). 

Sammanfattning av ärendet 

RFSL Borås har anordnat Pride-festival i Borås sedan 2016. Själva Pride-
kortegen går mellan Knalleland och Borås city och har under årens lopp samlat 
tusentals deltagare. Pride-festivalen är dock mer än så. RFSL har ordnat 
seminarier och workshops kopplat till människors lika rättigheter och 
möjligheter samt haft utställningar mm i centrala Borås.  
 
I och med pågående situation med Covid-19 har föreningen beslutat att dels 
skjuta på festivalen till den 6-8 augusti och dessutom göra den helt digital.  
 
Föreningen ansökte från början om ett stöd på 70 000 kr för att genomföra en 
”normal” Pride. Efter det har föreningen kommit in med komplettering, dock 
ansöker föreningen om samma belopp. Förvaltningen anser att en digital Pride-
festival inte alls har samma kostnader som en vanlig. Därför föreslår 
förvaltningen ett stöd på 10 000 kr för hjälp med teknik och liknande.                

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan och komplettering 
2. Dialog med föreningen                  

Yrkanden 

Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutar enligt lagt förslag. 
 
Magnus Sjödahl (KD) yrkar, med instämmande av Jan Nilsson (SD), på ett 
avslag (se bilaga 2). 
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Ordföranden Håkan Eriksson (C) finner att nämnden bifaller enligt 
ordförandes förslag.      
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§ 92 Dnr FOFN 2017-00142 821 

Anslagsframställan för Sjöbovallen ombyggnad, 
Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 21 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget att godkänna 

Lokalförsörjningsförvaltningens anslagsframställan avseende Sjöbovallens 

ombyggnad med avseende på de merkostnader som uppstår i samband med de 

föreningsönskemål som uppkommit sent i processen. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden begär samtidigt full kostnadstäckning för den 

utökade hyran från Lokalförsörjningsnämnden, exklusive merkostnaderna för 

de specifika föreningsändamålen.  

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tagit fram en budget för att bygga nya 
omklädningsrum vid Sjöbovallen i Borås. De nuvarande är gamla och slitna och 
har tjänat ut. Efter att ritningar har tagits fram har föreningen (Borås GIF) 
återkommit sent i processen och vädjat om ett antal ändringar. Efter ett antal 
möten har vi hittat en kompromiss där vi till viss del kan tillmötesgå dessa 
ändringar. Detta påverkar budgeten negativt, det vill säga fördyrar byggnationen 
något. Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att få stå för merkostnaden 
av ändringarna, vilket vi sedan har för avsikt att debitera i hyra till föreningen.  

Förvaltningen är också överens med Borås GIF om att ingen kompensation ska 
utgå till föreningen för att Borås Stad river den föreningsägda klubblokalen till 
förmån för de nya föreningslokalerna.                 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2020-05-19 Anslagsframställan för 
Sjöbovallen ombyggnad, Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 21                  
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§ 93 Dnr FOFN 2020-00077 3.6.7.25 

Stöd till föreningar under pandemin  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden fattar ett inriktningsbeslut om att stödja de 
föreningar som är särskilt utsatta på grund av Covid-19. Beslutet förutsätter ett 
godkännande av Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslår att utverka stöd till både 
breddidrottsföreningar och till viss del elitidrottsföreningar. 
 
För elitidrottsföreningarna föreslås att de 10-15% som tas ut för de 
entrébelagda matcherna tas bort under 1 mars-31 december 2020. I vårt 
taxedokument finns reglerat en hyra per match som motsvarar 10%-15% av 
försålda biljetter på entrébelagda matcher. Taxan är 10% i Boråshallen och i 
Ishallen, medan den är 15% på Borås Arena. I dagsläget är avgiften inte relevant 
eftersom ingen publik tillåts komma in på arenorna. Oavsett om restriktionerna 
ändras under hösten, så måste föreningarna få en chans att budgetera och 
planera sin ekonomi för resterande del av året. Likaså föreslås att ingen 
reklamavgift tas ut för vare sig LED- eller skyltreklam i Boråshallen, Borås 
Ishall samt Borås Arena. De föreningar som berörs är Borås Basket i 
Boråshallen, Borås HC i Ishallen samt IF Elfsborg och Norrby IF på Borås 
Arena. 
 
För breddidrottsföreningarna föreslås ett extra stöd till de föreningar som av 
Folkhälsomyndigheten fått sådana restriktioner att det inte har gått att bedriva 
någon barn- och ungdomsverksamhet. Exempel på detta är dans- och 
kampsport.  
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§ 94 Dnr FOFN 2020-00003 3.6.9.3 

Evenemangsstrategi  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids-och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att anta 
”Säkerhetsnålen”, som den interna plattform för stadens arbete med 
evenemang. Syftet är att stadens förvaltningar och bolag ska vara en samlad 
aktör med ett gemensamt förhållningssätt som stärker Borås som en attraktiv, 
professionell och proaktiv evenemangsstad.         

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och Folkhälsoförvaltningen fick 2014 uppdraget att ta fram en 
evenemangsstrategi i syfte att skapa förutsättningar för samverkan mellan 
aktörer och välplanerat värdskap i staden. Arbetet skulle ske i samverkan med 
Borås TME.  
 
Uppdraget: Evenemangsstrategi - Förvaltningen har i samverkan med Borås TME i 
uppdrag att färdigställa en evenemangsstrategi som visar på vad staden ska prioritera de 
kommande åren och hur arbetet med att vara en attraktiv evenemangsstad kan förankras 
inom hela Borås stad. Strategin ska också ta höjd för årligen återkommande stora 
arrangemang och mästerskap. 
 
De senaste åren har Borås som stad kunnat stå som värd för evenemang så som 
No Limit Street art festival, O-ringen orienteringstävling, U20 EM i friidrott, 
två SM-veckor och friidrotts SM.  Detta har bidragit till att Borås har levt upp 
som en evenemangsstad. 
 
Ett rikt föreningsliv och samverkan av många aktörer har gjort att evenemang 
har kunnat genomföras. De inblandade aktörerna i Borås är företag, 
föreningsliv, kommunens förvaltningar och ibland en och annan myndighet. 
Föreningslivet ansvarar för arrangemangen och har sina tävlingar och 
evenemang. Fritids- och folkhälsoförvaltningen upplåter arenor och 
anläggningar samt att mark- och exploateringsavdelningen kan upplåta 
markområden. Företagen inom besöksnäringen växer genom fler gästnätter och 
ökade besök. 
 
För att samla dessa aktörer kring evenemang i Borås finns ”Säkerhetsnålen”. 
 
”Säkerhetsnålen” är den lokala kommunikations- och samverkansgruppen i 
staden där berörda parterna inför, under och efter ett arrangemang samverkar 
för att skapa trygghet, säkerhet och en god upplevelse för arrangörer och 
arrangemangets deltagare och besökare. Borås TME, stadens destinationsbolag, 
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ansvarar för samordning av gruppen.  
 
Utöver att kunna genomföra evenemang har ”Säkerhetsnålen” bidragit till att 
skapa förutsättningar för samverkan mellan de olika aktörerna, kontaktytor, 
kommunikationsvägar, samsyn kring vikten av ett gott värdskap.  
 
Arbetet beskrivs i ”Säkerhetsnålens” handbok som även innehåller en målbild 
kring Borås som evenemangsstad som är en samling av skrivningar i Borås 
vision 2025, målområde 1 och Platsvarumärkesstrategin för Borås.  
 
Dessa skrivningar är redan antagna av Kommunfullmäktige respektive 
bolagsstyrelsen och har kunnat fungera vägledande när det gäller att locka hit 
evenemang. 
 
Åren efter 2014 har en stor utveckling skett när det gäller Borås som 
evenemangstad. En viktig plattform är och har varit samarbetet kring 
”Säkerhetsnålen”. Det faktum att stora evenemang har kunnat genomföras har 
gett träning i att samarbeta, hitta lösningar och förbättrat 
kommunikationsvägar. Detta tillsammans har resulterat i att bättre 
förutsättningar har kunnat skapas vilket uppfyller intentionen av uppdraget om 
att färdigställa en evenemangsstrategi. Detta arbete är nu sammanfattat i 
handboken för ”Säkerhetsnålen”. 
 
Med ”Säkerhetsnålen” som flexibel organisation finns nu stärkta förutsättningar 
för planering och genomförande av evenemang från start till slut och strategiskt 
arbete med att utveckla Borås som evenemangsstad. Borås vision målområde 1 
och Platsvarumärket Borås är måldokument som visar vägen framåt. Under året 
2020 kommer ”Säkerhetsnålen” som organisation befästas, handboken 
marknadsföras och Platsvarumärket Borås kommer att implementeras i staden. 
Detta ger en bra grund att värva evenemang som passar in i platsvarumärket, 
lockar stor publik, ger uppmärksamhet och passar stadens storlek och arenor.              

Beslutsunderlag 

1. Säkerhetsnålen, handbok 

2. Platsvarumärket                  
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§ 95 Dnr FOFN 2020-00099 3.6.8.25 

Uppföljning gällande handlingsplan för ett tillgängligt 
samhälle  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna och översända 
förvaltningens uppföljning gällande handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 
till Sociala omsorgsnämnden.     

Sammanfattning av ärendet 

Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle är ett dokument som beslutats av 
Borås Stads Kommunfullmäktige. För uppföljning ansvarar Sociala 
Omsorgsförvandlingen.  
 
Under perioden 2018-2020 har Fritids- och folkhälsoförvaltningen haft två 
uppdrag enligt planen, båda inom områdena tillgängliga friluftsområden och 
badplatser.   
 
Uppföljningen återfinns i bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020, 
2020-06-03 
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§ 96 Dnr FOFN 2020-00080 3.6.7.25 

Avtal med Riksidrottsförbundet angående SM-veckan 
2021 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner föreliggande avtal med 
Riksidrottsförbundet om SM-veckan 2021 och föreslår att Kommunstyrelsen 
gör detsamma.         

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad står som värd för SM-veckan 2021. Fritids- och folkhälsonämnden 
tillskrev Kommunstyrelsen om att vara värd för en SM-vecka vinter 2020 
alternativt 2021. Kommunstyrelsen fattade i sin tur ett formellt beslut, 2017-12-
18 §610, om att ansöka om värdskapet 2020 alternativt 2021 till 
Riksidrottsförbundet.  
 
Riksidrottsförbundet utsåg Borås till att vara arrangör för SM-veckan vinter 
2021. Aldrig tidigare har en vintervecka avgjorts så lång söderut som den gör i 
Borås.  
 
I ansökan till Riksidrottsförbundet skrev Kommunstyrelsen att ansökan ligger 
helt i linje med att Borås vill utvecklas som en arrangörsstad av rang. De 
tidigare SM-veckorna 2014 och 2017 har utfallit väldigt positivt med stor medial 
bevakning och uppmärksamhet. 
 
I avtalet regleras genomförande, samverkan, organisation, ekonomi, 
Riksidrottsförbundets åtagande, värdstadens åtagande och rättigheter och andra 
praktiska delar för arrangemangets genomförande.              

Beslutsunderlag 

1. Avtalet                
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§ 97 Dnr FOFN 2019-00127 3.6.8.3 

Mötesplats Sjöbo - renovering och ombyggnad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att verksamheterna på Mötesplatserna 
är av stor vikt för att skapa ett inkluderande samhälle. Nämnden ser en 
renovering och ombyggnad av Mötesplatsen på Sjöbo som en av de mest 
prioriterade satsningarna under 2021 och en bra avslutning på det treåriga 
projektet Kraftsamling Sjöbo. Nämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge AB 
Bostäder i uppdrag att genomföra projektet.     
 
Fritids- och folkhälsonämnden är beredda att ta en viss del av 
kostnadsökningen avseende hyran som satsningen innebär.    

Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2017 beslutade Kommunstyrelsen att göra en gemensam Kraftsamling 
på Sjöbo med anledning av de sociala utmaningar som är kända på området. 
Kraftsamlingen är ett treårigt förvaltningsövergripande projekt, 2018-2020. 
Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område 
som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.  
 
Som ett led i att uppnå visionen behöver samhällsinvesteringar göras som kan 
bidra till att öka social inkludering och minska den sociala och kulturella 
segregationen. Aktiviteter som tillför mer liv och rörelse på Sjöbo behöver 
utvecklas. Ett generationsövergripande hus, med arbetsnamnet Sjöbohuset, 
som fylls med liv från morgon till kväll och ser till att boende får nära till ett 
gemensamt vardagsrum och gott vardagsliv genom kulturella, fysiska och 
sociala aktiviteter. Sjöbo Torg håller på att förvandlas, både genom 
Medborgarlabbets etablering, satsningen på den fysiska torgmiljön samt genom 
konst i stadsutveckling. Sjöbo ska bli ett välkomnande och tryggt område med 
plats för medskapande, möten, framtidstro och kontinuitet från historien och 
nutiden.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med Kulturförvaltningen, 
Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, 
Samhällbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder och Föreningen Hemgården samt 
andra aktörer och invånare på Sjöbo utvecklat ett förslag på ett 
generationsövergripande Sjöbohus på Sjöbo Torg med tidigare biograflokalen 
som nav. Förslaget bygger på Sjöbobors efterfrågan av breddad 
mötesplatsverksamhet, ett mer varierat aktivitetsutbud för både barn och 
vuxna, större samlingssal för olika arrangemang och möjlighet för invånardrivna 
aktiviteter.  
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Ett antal idéburna och kommunala verksamheter kan bedriva samlokaliserad 
verksamhet för att hitta kreativa samverkansformer och undvika att rum står 
tomma. Förändringen innebär om- byggnad av befintliga lokaler såsom Öppen 
ungdomsverksamhet, Bibliotek och Medborgarlabb, samt renovering av 
biografen. I det nya huset kommer bibliotek, mötesplats för seniorer, 
mötesplats för unga och vuxna, öppen ungdomsverksamhet, medborgarlabb 
och dess verktygsbibliotek och fritidsbank finnas tillsammans med en 
föreningsallians samordnad av föreningen Hemgården. Ambitionen är att skapa 
en attraktiv mötesplats i området där generationer och kulturer kan mötas. Med 
sin breda verksamhet, centrala roll och sitt framträdande läge vid torget 
kommer huset att vara fyllt av liv från morgon till kväll. Målet är att skapa en 
välfungerande och uppskattad mötesplats för att främja utvecklingen av Sjöbo 
som område.               

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(34) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr FOFN 2019-00129 3.2.1.0 

Yttrande över Revidering av Borås Stads Energi- och 
klimatstrategi  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner den reviderade upplagan av Borås 
Stads Energi- och klimatstrategi.        

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har tagit ställning till den reviderade upplagan av 
strategin. Vi har sett över de nyheter och förändringar som den för med sig 
samt hur vi skall förhålla oss till den. 
 
Klimatanpassning; arbetet att ständigt anpassa förvaltningens arbete och 
verksamheter till rådande klimatförändringar. Detta är ett pågående arbete i 
förvaltningen där vi kontinuerligt under året ser över våra verksamheter och gör 
de nödvändiga anpassningar som krävs. Vi ser det som viktigt att det finns en 
samverkan mellan stadens förvaltningar då detta kräver både anpassning av 
samhället och minskade utsläpp.  
 
Koldioxidbudgeten; som är beslutad i kommunfullmäktige 2019 avser fritids- 
och folkhälsoförvaltningen att förhålla sig till. Detta kräver ytterligare åtgärder 
på utsläppssidan, där utsläppen av växthusgaser måste minska.    
 
Tillitsresan; som ligger till grund för ett nytt tankesätt kring hur vi i staden skall 
arbeta överlag. Med ökat fokus på arbetssätt och riktning i arbetet som skall 
leda till handling. Med detta jobbar Fritids och folkhälsoförvaltningen aktivt, 
främst med vårt mål att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa och en 
meningsfull fritid för boråsarna.                

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Revidering av Borås Stads Energi- och klimatstrategi              
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§ 99 Dnr FOFN 2020-00109 3.6.7.1 

Allmänna villkor och checklista vid planering, 
genomförande och uppföljning av evenemang som 
anordnas av Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna att ”Allmänna villkor och 
checklista vid planering, genomförande och uppföljning av evenemang som 
anordnas av Fritids- och folkhälsoförvaltningen” och ”Leverantörskontrakt” 
testas av verksamheter under 2020.         

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Fritids- och folkhälsonämnden har ett arbetsmaterial tagits fram 
för att underlätta vid planering, genomförande och uppföljning av evenemang 
som anordnas av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Materialet innehåller även 
allmänna villkor och ett leverantörskontrakt som syftar till att förebygga att 
oväntade incidenter inträffar samt främja säkra och trygga evenemang som går i 
linje med verksamheternas värdegrund.  
 
Materialet syftar till att underlätta för verksamheter som arrangerar ett 
evenemang och det är därför viktigt att det är enkelt att följa checklistan och 
använda materialet. Därför bör materialet testat av verksamheter under 2020 
och eventuellt under våren 2021 (risken är att få evenemang planeras under 
hösten 2020 till följd av rådande coronapandemi).  
 
Leverantörskontraktet kommer granskas och godkännas av Borås Stads jurister 
innan det testas.                 

Beslutsunderlag 

1. Allmänna villkor och checklista vid planering, genomförande och uppföljning 
av evenemang som anordnas av Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
2. Leverantörskontrakt                  
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§ 100 Dnr FOFN 2019-00227 1.1.6.2 

Lokalt inflytande - inställda aktivitetsdagar 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Mot bakgrund av nuvarande situation kring Covid-19 beslutar Fritids- och 
folkhälsonämnden att ställa in de återstående aktivitetsdagarna, som planerats 
under hösten 2020        

Sammanfattning av ärendet 

Tillsammans med lokala verksamheter, organisationer och föreningar arrangeras 

aktivitetsdagar på många av bostadsområdena i Borås, i både tätort och 

serviceorter. Aktivitetsdagarna ingår som en del i Fritids- och 

folkhälsonämnden samarbetsuppdrag Lokalt inflytande och genomförs inom 

arbetet i Områdesnätverk eller Ortsråd. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2020-02-25 att utse två representanter 

till respektive aktivitetsdag, både vår och höst i syfte att finnas med och 

representera nämndens olika ansvarsområden. Arvode skulle utbetalas enligt 

gällande avtal och utsedda representanter fick även i uppdrag att lämna en 

redogörelse på Fritids- och folkhälsonämndens efterföljande sammanträde.        

 

På grund av rådande omständigheter med covid-19 har Fritids- och 

folkhälsonämnden gjort bedömningen att även ställa in de aktivitetsdagar som 

var planerade under hösten 2020: Norrby 29/8, Sjöbo 5/9 och Göta 19/9. 

 

Detta gäller även medverkan från Fritids- och folkhälsonämnden vid 

inplanerade arrangemang i Sandared 5/9 och Dalsjöfors 20/9.  

 

Beslut om genomförande av dessa två arrangemang tas av ansvarig arrangör. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden understryker vikten av att tillsammans 

genomföra positiva händelser i form av offentliga sammankomster och 

evenemang, men poängterar vikten av att följa både Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer samt Regeringens beslut om allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar och att alla bidrar till att förhindra ytterligare 

smittspridning. 
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Mer information:  

www.boras.se/aktivitetsdagar  

www.boras.se/corona  

Beslutsunderlag 

1. Lokalt inflytande – Aktivitetsdagar 2020, beslut Fritids- och 
folkhälsonämnden 2020-06-02 
2. Inställda aktivitetsdagar – våren 2020                  
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§ 101 Dnr FOFN 2019-00211 1.3.1.4 

Tillägg i Delegationsordningen för Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna tilläggen i Fritids- och 
folkhälsoförvaltningens delegationsordning 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

I delegationsordningen har följande ändrats alternativt tillkommit:  

punkt 3.2 om Tvåhandsprincipen gäller för samtliga fakturor har ersatts av 3.2.  

 

Beslut ersättare för beslutsattestanter, 

 

Under punkt 6.10 har följande tillkommit: 

 

Beslut att förbjuda bisyssla, 

Godkänna/attestera tidrapporter för personal som inte stämplar i Heroma.               

Beslutsunderlag 

1. Reviderad Delegationsordning för Fritids- och folkhälsoförvaltningen 2020              
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§ 102 Dnr FOFN 2020-00102 2.1.3.1 

Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om gallring av handlingar av tillfällig 
eller liten betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare 
gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.          

Sammanfattning av ärendet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 
allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 
detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 
handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 
hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 
uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 
skrivarloggar.  
 
Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 
med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-
miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse.                             

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11 § 190 Gallring av handlingar av 
tillfälligt eller liten betydelse 

2. Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse                  
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§ 103 Dnr FOFN 2020-00095 3.1.1.2 

Yttrande över samråd för detaljplan för Centrum, 
Horngäddan 8 med flera, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detaljplan Centrum, 
Horngäddan 8 m fl Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av nytt polishus, häkte och 

liknande funktioner, men även kontor. Det ska också bli ett nytt gångstråk 

mellan resecentrum och Boråshallen. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till detaljplanens intentioner. Området 

kring Brodalsmotet är ett otryggt område och verksamheter här skulle kunna ge 

en tryggare miljö med mer personer i rörelse vid olika tider på dygnet. Det är 

även positivt att det planeras ett gång- och cykelstråk längs Brodalsgatan från 

infarten till parkeringen vid Brodalsgatan till Petersbergsgatan söder om 

motorvägen. Det innebär att det blir bättre tillgänglighet för gång- och 

cykeltrafik från Resecentrum till Boråshallen, som är vår största 

evenemangsarena. Vidare planeras det även ett centralt stråk genom 

planområdet. Allt ovan gör att det kommer upplevas mer naturligt att gå eller 

cykla från Resecentrum både till Boråshallen och Göta. 

 

I och med att det byggs i området försvinner många markparkeringar i 

anslutning till vår största och enda evenemangsarena. Frågan är om det nya 

parkeringshuset kommer att räcka för både de nya verksamheterna och för 

Boråshallens besökare vid stora evenemang. Detta behöver utredas vidare och 

vara en prioriterad förutsättning för området i sin helhet, både inom denna och 

angränsade detaljplaner. 

 

I området har Borås Judoklubb sin anläggning i de gamla lokverkstäderna. 

Fritids- och folkhälsonämnden vill därför lyfta deras behov av en fortsatt god 

tillgänglighet till sin lokal. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet.               
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Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 
2. Plankarta                    
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§ 104 Dnr FOFN 2020-00096 3.1.1.2 

Yttrande över samråd för detaljplan för Centrum, 
Morfeus 5 med flera, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detaljplan Centrum, 
Morfeus 5 m fl, Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.           

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar 
eller fem våningar eller lägre på den obyggda ytan öster om Knalletorget. Vidare 
är syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till detaljplanens intentioner. Området 
kring Knalletorget ner mot Viskan är otryggt på kvällstid och ett nytt 
bostadshus skulle kunna ge en tryggare miljö med mer personer i rörelse vid 
olika tider på dygnet. Hälsans stig som går över Knalletorget ligger under 
Fritids- och folkhälsonämndens ansvar. Här vill vi försäkra oss om att de 
justeringar man gör på Knalletorget inte påverkar de nationella krav som finns 
på Hälsans stig, med en lutning på högst 6 procent.  
 
Vidare vill Fritids- och folkhälsonämnden lyfta barnperspektivet inom ramen 
för denna detaljplan. I centrala Borås byggs många lägenheter och bara i den 
här detaljplanen ges möjlighet för 120 stycken. Barn har enlig 
Barnkonventionen rätt till lek, vila och fritid. I Stadsparkens finns en lekplats 
inom 150 meter. Den är redan välbesökt och frågan är om den kommer att 
räcka till framöver för att tillfredsställa barnens behov enligt Barnkonventionen. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet.               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                  
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§ 105 Dnr FOFN 2020-00047 3.6.8.3 

Information om parkering i anslutning till Rydahallen 
 

Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om olika tankar kring 
en förbättrad parkeringssituation för besökare till Ryda Fotbollshall.     
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§ 106 Dnr FOFN 2020-00008 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 2020-04-29 § 46 samt bilaga 
avseende Personalekonomisk redovisning 2019 (2020-00091 2.3.5.25). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-04-29 § 47 avseende 
Stöd till Borås näringsliv (2020-00090 1.2.4.25). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-05-14 § § 71 samt 
bilaga avseende Nytt hyresavtal Hulta Torg: Mötesplats, fritidsgård och 
förskola, Hultahus 5, Hulta Torg 2 (2020-00045 3.6.8.4). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-05-14 § 70 avseende 
Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 (2020-00024 
1.1.3.1). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-04-29 § 45 samt 
bilagor avseende Borås Stads Årsredovisning 2019 (2020-00093 1.2.4.1). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-02-17 § 55 avseende 
Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt inflytande (2019-00204 1.1.6.2). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-05-11 § 189 samt bilaga 
avseende Svar på initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och Annette 
Carlson (M): Krav på redogörelse om anmälan av bisysslor (2020-00104 
2.3.8.1). 

Stadsrevisionen: Anmälan av Revisionsberättelse och Revisionsredogörelse för 
Fritids-och folkhälsonämnden 2019 (2020-00092 1.2.3.3). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Slutrapport, Lokala 
naturvårdssatsning - LONA för projekt: Tillgänglighetsanpassningar 
Kransmossens frilufts- och rekreationsområde (2016-00194 823). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Årsrapport för år 2, budget för 
år 3 och ansökan för år 3 för Arvsfondsprojektet Aktivitetsinspiratör (2018-
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00070 1.1.3.25). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Beslut om godkänd slutrapport 
för projektet SjöBo 2.0 - Medborgarlab för sociala innovationer (2017-00206 
808). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Borås Stad: Anmälan av Överenskommelse 
med Svenska Kyrkan Borås om samarbete kring insatser för riskgrupper med 
anledning av Covid-19 -utbrottet 2020 (2020-00098 1.1.6.3). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Borås Skidlöparklubb: Anmälan av 
Hyresavtal mellan Borås Stad och Borås Skidlöparklubb om Borås skidstadion - 
reviderad slutversion (2020-00050 3.6.8.3). 
 
Jordbruksverket: Anmälan av Beslut 2020-05-12 om slututbetalning avseende 
ansökan om stöd till projektet Landsbygdsutveckling-Ortsråd inom Borås Stad 
(2017-00126 808). 
 
Jordbruksverket: Anmälan av Beslut 2020-05-12 om delutbetalning avseende 
ansökan om stöd till projektet Landsbygdsutveckling-Ortsråd inom Borås Stad 
(2017-00126 808).      
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§ 107 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 2020-06-05 om bifall på Ansökan från Hestra IF 
om anläggningsbidrag för att öka kapaciteten av föreningens 
konstsnöanläggning (2020-00103 3.6.7.2). 
 
2. Folkhälsoenheten: Yttrande 2020-05-11 över underrättelse om granskning av 
detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4, Borås Stad (2019-00099 
3.1.1.2). 
 
Folkhälsoenheten: Yttrande 2020-05-25 över samråd för detaljplan för 
Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera, Borås Stad (2020-00088 3.1.1.2).      
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§ 108 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 
 

Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om; 
 
- de veckovisa informationerna via ett PM, till nämndledamöter och anställda 
inom förvaltningen avslutas innevarande vecka. PM:et är till för att informera 
om hur verksamhet en bedrivs under rådande förhållanden. Informationen 
återupptas i månadsskiftet augusti/september 

- sommarens verksamhet för barn och unga har startat upp med många besök, 
till våra olika verksamheter, inte minst inom badresor till Sjömarken. 
Sommarens utbud för barn och unga är stort och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen erbjuder drygt 200 feriearbetande som ska vara 
behjälpliga i att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter.   

  

 

 


