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1. Ordföranden hälsar välkommen  
Ordförande hälsade välkommen och gick igenom formen för dagens möte. Vi hade även en 
presentationsrunda.  
 
 
2. Närvarokontroll 
Lars-Erik Hake går in som ersättare för Gertie Odelberg. Tommy Jingfors var frånvarande.  
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3. Föregående mötes protokoll  
De flesta frågor som togs upp på föregående möte har åtgärdats och återkopplats. Astma- och 
allergiföreningen meddelar att man önskar att Tina Brodin kommer på nästa möte i rådet. Susanne tar 
åter med sig frågan om skylten vid Badvägen i Sandared och undersöker hur vi kan agera så att den tas 
bort.  
 
 
4. Information från funktionshinderkonsulenten och äldreombudet 
Funkisfestivalen har drivits av tre olika förvaltningar, Kulturförvaltningen, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Sociala Omsorgsförvaltningen. Den har varit lyckad och det var 170 
besökare i år. Inför nästa år behöver de en större lokal, och det kommer att bli svårt att bjuda in 
medverkande från andra kommuner, då intresset i Borås är så stort. 
 
När det gäller Seniormässan har det varit ett svagare intresse från Funktionsrättsföreningarna. En 
arbetsgrupp har bildats, och de ska ta fram ett koncept som kan gälla för flera år framåt. Det finns en 
annan arbetsgrupp som arbetar med frågor kring alkohol och äldre.  
 
Äldreombudets årsrapport är på gång. Den handlar bland annat om behovet av gemensamma riktlinjer 
för djur i vården.  
 
Det har anställts en lots på Träffpunkt Simonsland.  
 
Utställningen Årsrika kommer att vara på Träffpunkt Simonsland under hela april, med start den 2 
april. Kopplat till utställningen kommer det att finnas föreläsningar och kompletterande information 
gällande alkohol och årsrika. 
 
 
5. Process om framtida mötesformer 
Under denna punkt diskuterade vi hur vi kunde utveckla mötena utifrån Fritids- och 
folkhälsonämndens två huvuduppdrag: att ansvara för kommunens folkhälsoarbete och främja 
fritidsverksamheten. Förslagen kommer att ligga till grund för framtida möten och redovisas som en 
bilaga till protokollet. 

 

6. Diskussionsfrågor med utgångspunkt i äldrevänliga städer 
Under förra mötet hade Maria Nilseus en presentation om äldrevänliga städer. Vi hade även här 
diskussioner utifrån Fritids- och folkhälsonämndens två huvuduppdrag och med fokus på områdena 
utomhusmiljöer, socialt deltagande och delaktighet i samhället. Synpunkterna redovisas i en bilaga till 
protokollet. 

 
7. Övriga frågor 
Det som kommit fram i diskussionerna på punkt 5 och 6 kommer att sammanställas och tas upp som 
ett anmälningsärende till Fritids- och folkhälsonämnden. Det kommer även att ligga till grund för våra 
framtida möten.  
 
Ordföranden ville även passa på att lyfta möjligheten att lämna in synpunkter via synpunktshanteringen 
på Borås Stads hemsida. 
https://www.boras.se/kommunochpolitik/synpunkterochfelanmalan.4.46966c1e1580c421fba960d4.ht
ml 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/synpunkterochfelanmalan.4.46966c1e1580c421fba960d4.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/synpunkterochfelanmalan.4.46966c1e1580c421fba960d4.html
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Hur kommer de 57 miljoner som kommer från staten att fördelas ur ett funktionsrättsperspektiv? Det 
pågår en politisk diskussion om pengarna. Ordföranden lovade att ta med sig frågan vidare. 
 
Önskemålet om en justerare av protokollet togs upp. Rolf Bååth valdes att justera dagens protokoll.  
   
 
Nästa möte hålls måndagen den 18 maj kl 1300-1500 med förmöten från kl 1230 till 1300. 
 
 
 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 

 

Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Håkan Eriksson Susanne Carlsson 

 
 
 

Justerat den  

 

________________________________ 

Rolf Bååth 
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