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Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, samt virtuellt mötesrum via Microsoft Teams, 
måndagen den 19 oktober 2020 kl 16:00-18:12, Ajournering: 16:35-16:50, 17:50-17:55 

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  
Mona Nordqvist (S)  
Ronny Svensson (L)   
Annette Nordström (M) § 146-157  
Maritha Bäck (M)   
Jan Nilsson (SD)   

Ersättare 
Lennart Brännmar (C) ers. Ronny Svensson (L) § 150 på grund av jäv   
Göte Edvinsson (L) § 143-149  
Linnea Johansson Kläth (MP) ers. Samir Karamovic (S) § 150 på grund av jäv   
Hakam Alakraa (M) ers. Anette Nordström (M) § 143-145   
Ingela Hallgren (KD)    
Jessica Johansson (SD)   

Övriga tjänstemän 
Tommy Jingfors, förvaltningschef   Närvarande Kommunstyrelsens Sessionssal 
Jacob Ingvarsson, nämndsekreterare  Närvarande Kommunstyrelsens Sessionssal 
Rune Hagen, IT-ansvarig   Närvarande Kommunstyrelsens Sessionssal 
Hans Andersson, verksamhetschef  Närvarande via Teams § 143-149 
Mikael Andersson, utvecklingsledare  Närvarande via Teams  
Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef Närvarande via Teams 
Susanne Carlsson, verksamhetschef  Närvarande via Teams § 143-151 
Stefan Frisk, utvecklingsledare Närvarande via Teams § 143-154 
Emma Fredh, utvecklingsledare                Närvarande via Teams § 143-145 
Mari-Louise Bengtsson, verksamhetschef  Närvarande via Teams 
Mona Carlbom, verksamhetschef              Närvarande via Teams  
Kristina Nyberg Smahel, persför Vision    Närvarande via Teams § 143-151 

Justeringens plats och tid 
Sturegatan 28, 2020-10-22 

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 23 oktober 2020 

Paragrafer §§ 143-157 
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 Jacob Ingvarsson 
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§ 143 Dnr FOFN 12028  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, utse Christer Lundberg (S) med Ronny Svensson (L) som ersättare. 
Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 28, 
torsdagen 22 oktober 2020.     
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§ 144 Dnr FOFN 12387  

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ärendet ”Samarbetsuppdraget 
Lokalt inflytande - hantering av Lokala utvecklingsplaner” behandlas före 
ärende ”Lokal utvecklingsplan för Fristadbygden. I övrigt godkänner nämnden 
den utsända föredragningslistan.    
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§ 145 Dnr FOFN 2020-00156 3.6.7.2 

 Besök och information av Brämhults IK och dess 
ansökan avseende Utvecklingsplan för Brämhults IP 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnder ser positivt på Brämhults IK:s framställan om en 
utvecklingsplan för området. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en 
tidsplan för de olika stegen och återkomma med förslag på finansiering i de 
olika delarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Brämhults IK (BIK) är en viktig förening i gränslandet mellan Brämhult och 
Hässleholmen. Med tanke på de utvecklingsplaner som finns på närbelägna 
skolor, Myrås och Boda, så kommer BIK och idrottsplatsen att få en stor 
betydelse genom organiserade och meningsfulla fritidsaktiviteter i ett område 
med många barn och ungdomar. Föreningen är ambitiösa och engagerade, har 
genomtänkta utvecklingsplaner, många ledare, bra värdegrund samt en hög tillit 
i området. Detta sammantaget ger BIK stora möjligheter att ytterligare, under 
förutsättning att utvecklingsplanen kan infrias, ta nya betydelsefulla steg i och 
för området.  
 
Representanter från Brämhults IK närvarade på plats och berättade om 
verksamheten och dess planer för Brämhults IP.         

Beslutsunderlag 
1. Brämhults IK:s framställan till nämnden        
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§ 146 Dnr FOFN 2020-00157 3.6.7.0 

Utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats 
på Göta  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner utredningen och skickar ärendet 
vidare till Kommunstyrelsen        

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att 
utreda förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta. I utredningen har vi 
begränsat området till Göta stadsdel. Dock redogör vi även för pågående 
processer i närliggande område.  
 
I utredningen beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en lägesbild utifrån ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv samt uppmärksammar 
pågående processer i kringliggande område. Aktörer verksamma på Göta har 
även fått delge sin uppfattning av området samt beskriva eventuella 
framtidsplaner. Vi har valt att fokusera på uppgifter från år 2017 och framåt för 
att kunna spegla nuläget så bra som möjligt.  
 
Göta är ett område i staden där det sker mycket utveckling men vi ser ett behov 
av att skapa extra insatser på området. Det saknas till stor del aktiviteter av 
socialt värde och något som blir påtagligt är avsaknad av aktiviteter för barn 
och unga. Det finns förutsättningar i form av vilja till samverkan i området om 
man får ekonomiska förutsättningar.  
 
Vid beslut om att arbeta vidare med utredning av Mötesplats på Göta bör 
arbetet göras i medskapande processer, vilket ger underlag till vilka aktörer man 
behöver samverka med för att skapa en Mötesplats som bäst möter invånarnas 
behov. Civilsamhället bör vara en central och bärande aktör i den kommande 
verksamheten.  
 
Nästa steg bör vara att involvera medborgarna och utifrån det identifiera 
samverkande aktörer och lämplig lokal. 
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Beslutsunderlag 
1. Rapport: Utredning av förutsättningar för uppstart av mötesplats Göta 
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§ 147 Dnr FOFN 2019-00030 1.1.3.0 

Yttrande över Uppföljning Program för Nationella 
minoriteter 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner svaren avseende pågående arbetet 
för nationella minoriteter och översänder skrivelsen till Arbetslivsnämnden.  
        

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden ansvarar för arbetet med nationella minoriteter och har i 
samband med uppföljning av arbetet bett Fritids- och folkhälsonämnden svara 
på ett antal frågor. Frågeställningarna svarar på hur nämnden arbetar i sina 
verksamhetsområden med att tillgodose den skärpta lagstiftningen avseende 
nationella minoriteter avseende mål- och riktlinjer, rätten till information och 
rätten till delaktighet och inflytande. 
 
I Borås Stad finns ett Program för Nationella Minoriteter, vilket beskriver hur 
Borås Stad ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör 
Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över 
sin nationella tillhörighet och identitet. Borås Stad ska arbeta för att de 
nationella minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken 
stärks och bevaras. 
 
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. För att stärka den nuvarande 
lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden bedriver främst verksamhet som riktar sig till 
befolkningen i stort och avser generella insatser, men kommer även i kontakt 
med grupper och individer i olika sammanhang. Genom stöd till föreningslivet 
och verksamheten på mötesplatserna möter vi invånare och arbetar för att 
tillgodose allas behov och rättigheter. Nämnden har dock inget uppsökande 
arbete utifrån frågeställningarna.  
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(28) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-19 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Föreningsenheten erbjuder utbildningar och har dialog med de föreningar som 
är bidragsberättigade; Finska föreningen, Kultur 75, finska PRO och Judiska 
föreningen. Genom föreningsarbete deltar medlemmarna i en demokratiskt 
styrd organisation och deltar i samhällsutvecklingen. Det finns inte 
bidragsberättigade föreningar inom alla minoritetsområden. Representant från 
föreningsenheten är med i den styrgrupp som staden driver för att utveckla 
arbetet avseende nationella minoriteter. 
 
På mötesplatserna erbjuds medborgarservice och alla invånare som besöker 
mötesplatserna får den hjälp de efterfrågar, oavsett etnisk tillhörighet men det 
pågår inget uppsökande arbete. Inom ramen för lokalt folkhälsoarbete bedrivs 
flera insatser, såsom områdesnätverk, föräldraskapsstöd med mera för att 
inkludera olika målgrupper, där bland de nationella minoriteterna. Lokalt på 
Hässleholmen samarbetas inom ”romsk inkludering”. 
 
I övriga verksamheter försöker nämnden att tillgodose de olika behoven av 
information och förhållningsregler genom bildspråk, för att inte utesluta någon, 
till exempel utgörs skyltningen på badhusen av bildspråk. 
               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Uppföljning Program för Nationella minoriteter, 2020-09-17 
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§ 148 Dnr FOFN 2020-00172 3.7.3.25 

Verksamhetsplan för det gemensamma 
folkhälsoarbetet 2021 mellan Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ”Verksamhetsplan för 
lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad 2021” och skickar vidare beslutet till Hälso- 
och sjukvårdsnämnden Södra och Kommunstyrelsen för kännedom.   
        

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 
landsting (HSNS) samverkar kring det lokala folkhälsoarbetet. 
Det lokala folkhälsoarbetet bygger på befintliga styrdokument och 
folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att 
förbättra befolkningens 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. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst 
för att utveckla eller driva folkhälsoinsatser inom beslutad verksamhetsplan. 
Berörda tjänstemän ansvarar för att årligen tillhandahålla verksamhetsplan och 
budgetuppföljningen, vilka beslutas om i berörda nämnder. Planering, 
genomförande och uppföljning av folkhälsoarbetet ansvarar Fritids- och 
folkhälsonämnden för, enligt nämndens reglemente. 
 
Upprättad verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad 2021 
beskriver strategiska inriktningar och operativa satsningar för folkhälsoarbetet 
samt budgeten för kommande år. Verksamhetsplanen godkänns av Fritids- och 
folkhälsonämnden och beslutet skickas vidare Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns landsting samt till Kommunstyrelsen 
för kännedom. 
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Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad 2021 

2. Budget 2021 Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden                  
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§ 149 Dnr FOFN 2020-00077 3.6.7.25 

Stöd till föreningar i Borås Stad med anledning av 
Coronapandemin 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om stöd till föreningar som drabbats 
särskilt med anledning av pandemin Covid-19 enligt följande; 
För pensionärsorganisationer samt funktionshinderföreningar ligger 2019 års 
verksamhetsbidrag till grund för samma bidrag under 2020 och 2021. Även 
kampsport- och danssportföreningar kompenseras enligt samma princip. En 
förutsättning är att föreningarna är bidragsberättigade enligt Fritids- och 
folkhälsonämndens riktlinjer.  
Övriga föreningar kommer att behandlas individuellt efter sina respektive 
förenings förutsättningar och besluten är inte normgivande.     

Sammanfattning av ärendet 
Att pandemin Covid-19 har slagit hårt över nästan alla verksamheter har väl 
inte undgått någon. Föreningslivet i Borås är knappast något undantag. I Mars 
2020 skickade förvaltningen ut en enkät till föreningslivet där man ombads 
beskriva hur pandemin på kort sikt (fram till 30/6 2020) påverkar den egna 
föreningen. Föreningarna ombads också svara på hur mycket pengar man 
uppskattningsvis förlorade under denna tid. När nu ett halvår, drygt, har 
förflutit har vi kunnat konstatera att det har drabbat föreningslivet väldigt olika.  
 
Folkhälsomyndigheten betonade fördelarna med att fortsätta med barn- och 
ungdomsverksamhet, vilket vägde tyngre än själva smitto- och spridningsrisken. 
De flesta fortsatte därmed verksamheten, om än med mindre begränsningar. 
Dock kom ett antal föreningar att drabbas hårdare av direktiven, framförallt 
föreningar med medlemmar ur de definierade riskgrupperna samt föreningar 
med verksamhet av mera närgången kontakt. I praktiken innebar det att 
pensionärsorganisationer och vissa funktionshinderföreningar helt fick pausa 
alla sina kommande aktiviteter. Det innebar också att kampsportsföreningar 
och dansföreningar hamnade inom direktivens begränsningar och därmed 
omedelbart fick stänga ned verksamheten.  
 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen för hela tiden en dialog med de föreningar i 
ovan nämnda riskgrupper samt med övriga föreningar som drabbats hårt av 
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pandemin. Föreningsbidragen har en inbyggd ”tröghet” i systemet vilket i 
många fall betyder att verksamheten innevarande år bestämmer utfallet av 
bidragen för nästkommande år. I fallen med pensionärs- och 
funktionshinderföreningar så skulle detta innebära minskade bidrag under 2021 
på grund av minskad verksamhet under 2020. För att dessa föreningar ska 
kunna planera långsiktigt och inte känna oro över kommande års möjligheter 
till verksamhet har förvaltningen bedömt det som rimligt att låta 2019 ligga som 
grund för bidrag även 2021, vilket i praktiken innebär att föreningarna får 
samma stöd under 2021 som 2020. I första läget är detta ingen extra kostnad 
utan ska ses som en trygghet för fortsatt verksamhet. I de fall där ytterligare 
stöd behöver utgå tas en dialog i varje enskilt fall.  
 
Utöver ovan nämnda ”riskgruppsföreningar” har föreningar med inslag av 
närkontakt också drabbats hårt. Kampsporterna samt danssport har i princip 
stängt verksamheten från mars månad. I samband med nedstängningen har 
man förlorat inkomster i form av medlemsavgifter och träningsavgifter. Å andra 
sidan har även utgifterna minskat. Kvarstår gör dock de fasta kostnaderna, 
bland annat hyror. Även här föreslås en liknande lösning där föreningarna ur 
denna kategori också har 2019 som grund för bidrag under 2021.  
 
Den sista delen av föreningar som blivit hårt drabbade av pandemin är ganska 
svårdefinierad då den utgör en mängd olika föreningskategorier. Förvaltningens 
förslag till stöd utgår i dessa fall från en dialog kring hur varje respektive fall ser 
ut och behandlas utefter varje förenings enskilda förutsättningar till fortsatt 
verksamhet. Nämnden beslutar i varje enskilt fall och besluten är inte 
normgivande.  
 
Föreningar i Borås har generellt sett en god ekonomi och en god vilja att lösa 
uppkomna problem på egen hand. Ideella krafter går samman och 
initiativkraften växer i takt med komplexiteten i utmaningarna ökar. Detta 
tillsammans med ett eget kapital och ett starkt föreningsstöd har lagt en stabil 
grund att klara av den här sortens utmaningar. Förvaltningen vill fortsätta föra 
en dialog kring hur framtidens stöd till föreningarna ska se ut och hur det 
kommer stadens invånare tillgodo på bästa sätt.  
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§ 150 Dnr FOFN 2019-00230 3.1.1.2 

Yttrande över granskning avseende Detaljplan för 
Kristineberg, Gisseberget 1 med flera, Kristinebergs 
Centrum, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker granskning av Detaljplan Kristineberg 
Gisseberget 1 med flera, Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.   
 

Jäv: Ronny Svensson (L) och Samir Karamovic (S) deltar inte i beslutet på 
grund av jäv. För Ronny Svensson (L) tjänstgör Lennart Brännmar (C). För 
Samir Karamovic (S) tjänstgör Linnea Johansson Kläth (MP).     

Sammanfattning av ärendet 
Planens syfte är att ge möjlighet att förtäta och omvandla Kristinebergs 
centrum. Detta ska göras genom planläggning av flerbostadshus, 
centrumfunktioner, förskola och vård- och omsorgsboende. Därutöver ska 
detaljplanen också möjliggöra parkmark inom planområdet.  
 
Efter samrådet har exploatören informerats om verksamheternas arealbehov 
och önskemål om att ha öppet under kvällstid. Dessa aspekter regleras dock 
inte i detaljplan. De synpunkter som Fritids- och folkhälsonämnden hade 
beträffande trafiksäkerhet och kring gång- och cykelvägen mellan 
Dammsvedjan, Kristineberg och Gässlösa, har noterats. Gång- och cykelvägen 
ligger utanför planområdet och kan därmed inte regleras inom detaljplanen. 
 
I planområdet ligger idag Mötesplats Kristineberg som samlar verksamheterna 
öppen förskola, fritidsgård, bibliotek och mötesplats för seniorer under ett tak. 
Detaljplanen ger förutsättningar att dessa verksamheter står kvar inom 
området i ett nybyggt hus. Fritids- och folkhälsonämnden vill understryka att 
förutsättningarna för att vi fortsatt ska kunna driva en mötesplats i området 
bygger på att ovan beskrivna verksamheter finns kvar.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet. 
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Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                  
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§ 151 Dnr FOFN 2020-00038 3.1.1.2 

Yttrande över granskning avseende Detaljplan för 
Centrum, Vile 7 med flera, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker granskning av Detaljplan Vile 7 med 
flera, Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.       
     

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har haft möjlighet att yttra sig över detaljplanen 
vid samrådet och har inget ytterligare att tillägga.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen och skickar till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
               

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 

2. Plankarta     

3. Samrådsredogörelse 
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§ 152 Dnr FOFN 2020-00100 3.6.8.25 

Gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler och 
idrottshallar i samband med övernattning vid 
evenemang 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ser med tillförsikt att uppdraget om ett bättre 
utnyttjande av våra gemensamma lokaler kan komma föreningslivet till del, vid 
cuper och tävlingar, och beslutar att godkänna föreliggande förslag. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att färdigställa 
”Rutin- och processbeskrivning” i samverkan med berörda förvaltningar.  
 
Kostnader för investering i erforderligt brandskydd ska belasta Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Som kompensation ska förvaltningen få ta en större del 
av överskottet för övernattningen de tre första åren.   
       

Sammanfattning av ärendet 
Fyra av fem remitterade instanser har svarat. De som svarar tillstyrker ärendet 
under förutsättning att erforderliga investeringar i brandskydd inte kommer att 
belasta berörda nämnders verksamheter. 

Dessutom ska rutin- och processbeskrivningen skapas i samverkan med 
personal i berörda verksamheter. Densamma ska även tydliggöra ansvar och 
hur kostnadskrävande händelser på skolorna omhändertas.  

Svar har inkommit från: 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Grundskoleförvaltningen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund - SÄRF 

 

Avstår att svara gör stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och 
säkerhet. 
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Beslutsunderlag 
1. Beräkningsunderlag övernattning.        
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§ 153 Dnr FOFN 2020-00177 3.4.1.2 

Samarbetsuppdraget Lokalt inflytande - hantering av 
Lokala utvecklingsplaner 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastslå en gemensam rutin kring 
hanteringen av Lokala utvecklingsplaner eller liknande, inom 
”Samarbetsuppdraget Lokalt inflytande”.  
         

Sammanfattning av ärendet 
Rutinen innefattar att Fritids- och folkhälsonämnden, i de fall då Lokala 
utvecklingsplaner eller liknande inkommer, tillskriver berörda nämnder och 
bolag samt uppmuntrar de att ta del av dess innehåll inom sina respektive 
ansvarsområden.  
 
Samtliga fyra Ortsråd (serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors, med omnejd), uppmuntras i ett vidare skede att även bjuda in till 
gemensamma träffar enligt konceptet ”Samrådarena Landsbygd”. Där ligger 
innehållet i de Lokala utvecklingsplanerna till grund för gemensamma dialoger 
mellan Borås Stad och Ortsråden, utifrån både enskilda- och gemensamma 
ansvarsområden och samarbeten. Inom denna del är även Fritids- och 
folkhälsonämnden behjälpliga i att kontakta berörda nämnder och bolag. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, 
tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, 
demokratifrågor och utveckling av Mötesplatser”. 
 
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 
befogenhet att sammankalla berörda nämnder 
ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 
skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 
formulerar mål för uppdraget 
resultatet mäts, utvärderas och redovisas  

 

Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få 
nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra 
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till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för 
kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt 
att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 
 
Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget skapades en organisation, bestående 
av tre separata delar; Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk 
och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. 
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer togs 
fram för arbetet, varav arbetet med Lokala utvecklingsplaner ingår som en av 
delarna i arbetet och formulerades enligt följande: ”Lokala utvecklingsplaner tas 
fram av respektive Intresseförening/Ortsråd och kan sedan ligga till grund för 
framtida prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov. 
Genom den framtagna Överenskommelsen involveras civilsamhället tydligt”. 
 
Arbetet med Lokala utvecklingsplaner drivs av respektive Ortsråd och 
involverar en mängd olika aktörer från civilsamhället. Innehållet ska bygga på 
långsiktighet och fokusera på de frågor som respektive Ortsråd anser viktiga att 
prioritera. För att innehållet ska vara levande behöver de Lokala 
utvecklingsplanerna revideras emellanåt, i vilket Ortsråden styr omfattningen. 
Det ska föras kontinuerliga dialoger mellan Borås Stad och Ortsråden, utifrån 
både enskilda- och gemensamma ansvarsområden och samarbeten. Perspektiv 
av innehållet i de Lokala utvecklingsplanerna som ska tas i beaktan är: 
 
aktuella frågor/områden som Ortsråden enskilt ansvarar för 
 
aktuella frågor/områden som Borås Stad enskilt ansvarar för 
 
aktuella frågor/områden med ett gemensamt ansvar och intresse 
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§ 154 Dnr FOFN 2020-00131 3.4.1.2 

Lokal Utvecklingsplan för Fristadbygden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar utifrån Kommunfullmäktiges 
”Samarbetsuppdrag Lokalt inflytande”, att tillskriva berörda nämnder och bolag 
att ta del av innehållet i den Lokala utvecklingsplanen för Fristadbygden, inom 
sina respektive ansvarsområden.  
 
Framtid Fristad uppmuntras i ett vidare skede att även bjuda in till en 
gemensam träff enligt konceptet ”Samrådsarena Landsbygd” – ett forum för 
dialoger mellan Borås Stad och Ortsråden, utifrån både enskilda- och 
gemensamma ansvarsområden och samarbeten.   

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, 
tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, 
demokratifrågor och utveckling av Mötesplatser”. 
 
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 
befogenhet att sammankalla berörda nämnder 
ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 
skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 
formulerar mål för uppdraget 
resultatet mäts, utvärderas och redovisas  
 
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få 
nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra 
till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för 
kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt 
att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 
 

Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget skapades en organisation, bestående 
av tre separata delar; Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk 
och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. 
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Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer togs 
fram för arbetet, varav arbetet med Lokala utvecklingsplaner ingår som en av 
delarna i arbetet och formulerades enligt följande: ”Lokala utvecklingsplaner tas 
fram av respektive Intresseförening/Ortsråd och kan sedan ligga till grund för 
framtida prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov. 
Genom den framtagna Överenskommelsen involveras civilsamhället tydligt”. 
 
Arbetet med Lokala utvecklingsplaner drivs av respektive Ortsråd och 
involverar en mängd olika aktörer från civilsamhället. Innehållet ska bygga på 
långsiktighet och fokusera på de frågor som respektive Ortsråd anser viktiga att 
prioritera. För att innehållet ska vara levande behöver de Lokala 
utvecklingsplanerna revideras emellanåt, i vilket Ortsråden styr omfattningen. 
Det ska föras kontinuerliga dialoger mellan Borås Stad och Ortsråden, utifrån 
både enskilda- och gemensamma ansvarsområden och samarbeten. Perspektiv 
av innehållet i de Lokala utvecklingsplanerna som ska tas i beaktan är: 
aktuella frågor/områden som Ortsråden enskilt ansvarar för 
aktuella frågor/områden som Borås Stad enskilt ansvarar för 
aktuella frågor/områden med ett gemensamt ansvar och intresse 
 
Fritids- och folkhälsonämnden ser mycket positivt på den omfattande 
samverkan som sker, mellan orterna inom Fristadbygden och med 
civilsamhället.                           
               

Beslutsunderlag 
 1. Lokal utvecklingsplan för Fristadbygden – med bilagor    
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§ 155 Dnr FOFN 2020-00154 1.1.3.0 

Sammanträdestider för Fritids- och folkhälsonämnden 
2021 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för 
2021 enligt förslag.                  
        

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdatum för Fritids- och folkhälsonämnden 2021. 
Hänsyn har tagits till sammanträdesplan för Kommunstyrelsen, 
Kommunfullmäktige, de ekonomiska hålltiderna samt till Kommunfullmäktiges 
gruppmöten. 
 
Hänsyn har även tagits till Kulturnämndens sammanträdesplan då Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och kulturförvaltningen ingår i ett kluster vilket 
exempelvis innebär att förvaltningarnas vardera nämndsekreterare ska kunna 
täcka upp för varandra. 
 
Datum Presidium/nämnd Tid Gruppmöte 

Tisdag 12/1 Presidiemöte 08:00-12:00  

Tisdag 26/1 Nämnd 16:00  

Tisdag 9/2 Presidiemöte 08:00-12:00  

Tisdag 23/2 Nämnd 13:00  

Tisdag 9/3 Presidiemöte 08:00-12:00  

Tisdag 23/3 Nämnd 16:00  

Tisdag 4/5 Presidiemöte 08:00-12:00  

Tisdag 18/5 Nämnd 13:00  

Onsdag 9/6 Presidiemöte 08:00-12:00  

Tisdag 22/6 Nämnd Heldag   

Tisdag 10/8 Presidiemöte 08:00-12:00  
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Tisdag 24/8 Nämnd 13:00  

Tisdag 7/9 Presidiemöte 08:00-12:00  

Tisdag 21/9 Nämnd 13:00  

Onsdag 6/10 Presidiemöte 08:00-12:00  

Torsdag 21/10 Nämnd 16:00  

Tisdag 9/11 Presidiemöte 08:00-12:00  

Tisdag 23/11 Nämnd  16:00  

Torsdag 2/12 Presidiemöte 08:00-12:00  

Tisdag 14/12 Nämnd 14:00 (jullunch kl. 12:00)  
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§ 156 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 2020-09-21 § 357 
samt bilagor avseende Svar på revisionsrapport – Ärendeberedning i 
Borås Stads nämnder (2020-00031, 1.1.3.1) 
 

2. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-09-21 § 357 
samt bilagor avseende Förslag till bildande av naturreservat Gåshult 
(2020-00173 3.2.1.4) 
 

3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-09-24 § 119 
samt bilagor avseende Digital strategi 2020 (2019-00185 2.2.1.0) 
 

4. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-09-24 § 114 
samt bilaga avseende Ansökan från Borås Gif avseende asfalterad 
aktivitetsyta (2020-00051 3.6.7.2) 
 

5. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-09-24 § 116 
samt bilaga avseende Hantering av Inköpskostnader med anledning av 
Coronapandemin (2020-00178 2.5.1.0) 
 

6. Grundskolenämnden: Anmälan av Svar på anslagsframställan 2020-09-
29 avseende Ny Idrottshall Fristad (2019-00217 2.6.1.1) 
 

7. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Bidra till nulägesbild – Hur 
arbetar vi med Välfärdsbokslutet? 2020-10-01 samt bilaga avseende 
Välfärdsbokslut (2020-00176 1.1.3.1) 
 

8. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av protokoll 
från lokala pensionärs- och funktionshinderrådet 2020-09-22  (2020-
00054 3.7.1.25) 
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9. Datainspektionen: Anmälan av Beslut om ändring av tillstånd 2020-10-

08 samt bilagor avseende kameraövervakning på Borås Arena (2020-
00180 3.6.8.0) 
 

10. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-
dagars facknämnder september 2020 (2019-00206 1.2.4.1) 
 

11. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Protokoll från Fritids- 
och folkhälsoförvaltningens samverkansgrupp 2020-10-05 (2020-00089, 
2.3.1.1) 
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§ 157 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
- Information om mötesplatser, medborgarservice. Det är ett relativt hårt 
besökstryck på Mötesplatserna utifrån behovet av medborgarservice. 
Förvaltningen har inte all den kompetens som kan tillmötesgå besökarnas 
förväntningar på en fullödig medborgarservice, speciellt inte i dessa 
pandemitider. Vi har uppvaktat den centrala krisledningen om utmaningen och 
förhoppningsvis kan vi hitta nya samverkansformer med andra förvaltningars 
specialistkompetens. 

 

- Information om SM-veckan. Förvaltningen har upparbetat en kontakt med 
Smittskyddet i Västra Götaland, för att få vägledning inför arrangemanget med 
SM-veckan i februari 2021. Smittskyddet har i sin tur kontaktat 
Folkhälsomyndigheten, mot bakgrund av att det är ett nationellt arrangemang 
med Riksidrottsförbundet och Sveriges Television som medarrangörer. Ett 
stort antal tävlande, ledare och funktionärer kommer till Borås under den 
aktuella veckan.  

 

- Borås Baskets bygge av en ny restaurang. Restaurangen är nu färdigställd och 
slutbesiktad. Vid lämpligt tillfälle kan nämnden, i samband med ett 
nämndsmöte, göra ett studiebesök i hallen.    
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