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§ 110 Dnr FOFN 12028  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, utse Jan Nilsson (SD) med Magnus Sjödahl (KD) som ersättare. 
Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 28, tisdagen 
27 augusti.      

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(22) 
Sammanträdesdatum 

2019-08-23 
 

 
Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111 Dnr FOFN 12387  

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag.      
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§ 112 Dnr FOFN 12286  

Allmänhetens frågestund 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.      
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§ 113 Dnr FOFN 2019-00003 1.2.4.1 

Budget 2020 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2020 
och översända rapporten till Kommunstyrelsen.                    

Reservationer/Protokollsanteckning 
Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet och 
lämnar en protokollsanteckning (bilaga 1).  
 
Sverigedemokraterna, genom Jan Nilsson (SD), deltar inte i beslutet till förmån 
för sin egen budget.      

Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 kommer Mötesplatserna att vara i fokus. Ett successivt 
utvecklingsarbete har startat med Norrbyhuset som ett bra föredöme.  
 
Borås lever upp som evenemangsstad. De senaste sex åren har vi levererat 
storstilade arrangemang och tävlingar på nationell och internationell nivå och i 
den andan vill vi fortsätta. Under 2020 påbörjas arbetet med SM-veckan vinter 
som går av stapeln januari 2021. 
 
En omfattande bidragsutredning av föreningsstödet har genomförts under 2019 
och målsättningen är att det nya stödet ska börja gälla från årsskiftet 2020. 
I alla de satsningar och prioriteringar som görs är utgångspunkten för Fritids- 
och folkhälsonämndens arbete att skapa förutsättningar för ett jämlikt samhälle.  
 
Fritids- och folkhälsonämndens budgetram för 2020 uppgår till 253 570 tkr. 
Budgeten är fördelad på två ramar, fritidsramen 209 920 tkr och bidragsramen 
43 650 tkr. För att klara av 2020 uppdrag och ambitioner finns ett behov av en 
förstärkt budgetram på 6 500 tkr. 
 
Årets investeringar beräknas till 17 030 tkr.         

Beslutsunderlag 
1. Budget 2020 – Fritids- och folkhälsonämnden.           
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§ 114 Dnr FOFN 2019-00127 3.6.8.3 

Mötesplats Sjöbo - ombyggnad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner en samlokalisering av Mötesplats 
Sjöbo, den öppna ungdomsverksamheten och Kulturnämndens bibliotek. I de 
gemensamma lokalerna, inklusive den gamla biografen, kan också samverkan 
med civilsamhället i allmänhet och med föreningen Hemgården i synnerhet 
utvecklas. All denna verksamhet kan samlokaliseras till ett gemensamt 
generationsövergripande hus, under förutsättning att lokalerna kan renoveras 
och byggas om och till. Som föregångare fungerar Norrbyhuset och 
Hässlehuset.  
 
Vidare föreslås att Kommunstyrelsen ger AB Bostäder i uppdrag att projektera, 
i nära samverkan med Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden, Vård- och äldrenämndensamt 
Samhällsbyggnadsnämnden, en detaljerad och gemensam genomförande- och 
tidsplan där framtida investerings- och driftkostnader redovisas. Huruvida en 
detaljplaneändring är nödvändig ska belysas i projekteringen.         

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 aktiviteter som tillför mer liv och 
rörelse på Sjöbo 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 möten, framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden. 
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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. 
 
Ett antal idéburna och kommunala verksamheter kan bedriva samlokaliserad 
verksamhet för att hitta kreativa samverkansformer och att undvika att rum står 
tomma. Förändringen innebär om- och tillbyggnad av befintliga lokaler såsom 
Öppen ungdomsverksamhet och Bibliotek, biografen renoveras och två 
tillbyggnader tillförs. I det nya huset kommer bibliotek, mötesplats för seniorer, 
mötesplats för unga och vuxna, öppen ungdomsverksamhet, medborgarlabb 
och dess verktygsbibliotek 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.      
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§ 115 Dnr FOFN 2019-00124 1.2.3.2 

Riskanalys och intern kontrollplan 2020 för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern 
kontrollplan 2020 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 för nämnden. 
 
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 2020har varit att beakta risker inom den egna 
verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Ett arbete med att identifiera 
risker på verksamhets,- och förvaltningsövergripande nivå har genomförts. 
Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering genom en workshop. 
 
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 2020 Fritids och folkhälsonämnden, 2019-08-20 
2. Intern kontrollplan 2020 Fritids- och Folkhälsonämnden, 2019-08-20      
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§ 116 Dnr FOFN 2019-00101 3.6.8.6 

Uppföljning av Grönområdesplanen 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljning av 
Grönområdesplan 2019 och översänder denna till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt en Grönområdesplan för Borås Stad i syfte 
att trygga tillgången till grönområden i kommunen samt att ge underlag vid 
planering och byggande. Grönområden har stor betydelse för människor och 
vistelse i grönområden har en positiv inverkan på människors hälsa.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden förväntas inom ramen för Grönområdesplanen 
genomföra ett antal projekt för att värna och utveckla stadens gröna ytor fram 
till 2021. Grönområdesplanen ska följas upp årligen.  
 
I uppföljningen av Grönområdesplan 2019 redovisas hur arbetet har gått det 
senaste året.  Ett antal projekt är genomförda och andra påbörjade. Det har inte 
funnits förutsättningar att genomföra alla planlagda projekt.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden fortsätter arbetet inom ramen för Borås Stads 
Grönområdesplan och kommer redovisa en ny uppföljning nästkommande år.                

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av Grönområdesplan, Fritids- och folkhälsonämnden,  
2019-08-20       
2. Borås Stads Grönområdesplan, 2017-12-19                  
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§ 117 Dnr FOFN 2019-00118 1.1.3.1 

Uppföljning av Fritids- och folkhälsonämndens 
handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljning av plan för 
jämställdhetsintegrering och översänder denna till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i 
Borås Stad. Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. 
Fritids och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering gäller 
2018-2020 och utvärderas årligen. I uppföljningen redovisas 2018-2019 års 
arbete inom ramen för planen. 
 
Fritids- och folkhälsonämndens lokala handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering syftar till att ytterligare stärka nämndens redan 
pågående arbete med bland annat jämställdhet. Jämställdhetsintegrering är ett 
sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga arbetet i en 
verksamhet. Med grund i de tre målområden som Borås Stads program för 
jämställdhetsintegrering lyfter har Fritids- och folkhälsonämnden valt att 
genomföra satsningar när det gäller stöd till föreningslivet, våldsprevention och 
arbetet med statistik. 
 
Av uppföljningen framgår att satsningarna till stor del är genomförda. Under 
kommande år vill Fritids- och folkhälsonämnden följa effekterna av dessa 
satsningar. En ny uppföljning redovisas nästkommande år.                

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning plan för jämställdhetsintegrering, Fritids- och 
folkhälsonämnden, 2019-08-20       
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§ 118 Dnr FOFN 2019-00116 3.6.7.2 

Ansökan om anläggningslån från Hestra IF för 
renovering av klubbstugan.  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv till Hestra IF:s 
renovering av klubbstugan. Nämnden rekommenderar ett anläggningslån på 
1 850 tkr (40 %) 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 
Hestra IF är en stor idrottsförening i Borås med ca 1 500 medlemmar. 
Föreningen bedriver i huvudsak skidor och orientering men har även 
motionsgrupper inom andra områden. Föreningens största arrangemang är den 
välkända Linnémarschen som lockar ca 4 000 deltagare under en helg i april 
varje år. Under 2019 påbörjades ett arbete tillsammans med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningens Öppen ungdomsverksamhet där föreningen bedriver 
verksamhet för ungdomar ett antal timmar per vecka. Klubbstugan är gammal 
och behöver uppdateras på ett antal områden, exempelvis kommer 
tillgängligheten att förbättras för personer med funktionsvariationer. Vidare 
investeras i nya golv, ny fasad, nytt kök, byte av fönster och armaturer. 
Totalkostnaden beräknas till 4 625 tkr.                  

Beslutsunderlag 
1. Föreningens ansökan samt kostnadsunderlag 
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§ 119 Dnr FOFN 2019-00107 3.6.7.2 

Ansökan om anläggningslån från Bredareds IF för 
totalrenovering av klubbstugan Klockargården 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv till Bredareds IF:s 
totalrenovering av klubbstugan. Nämnden rekommenderar ett anläggningslån 
på 1 120 tkr (40 %) samt att föreningen har två år på sig från beslutsdatum att 
slutredovisa arbetet. Ett förbehåll är att föreningens finansieringsplan infrias. 
Nämnden ställer sig också positiv till föreningens önskemål om att påbörja 
dräneringsarbetet redan hösten 2019. Ärendet skickas vidare till 
Kommunstyrelsen.          

Sammanfattning av ärendet 
Bredareds IF är en livaktig förening med mycket verksamhet. Föreningen spelar 
en central roll i samhället tillsammans med några andra stora aktörer. 
Föreningen har ca 500 medlemmar och ordnar aktiviteter allt från fotboll och 
orientering till styrketräning och motionsgrupper. Klubbstugan används flitigt 
av föreningen och är nu i stort behov av en omfattande renovering. 
Omklädningsrum, kök och övriga utrymmen totalrenoveras samt dränering och 
ventilation ses över. Föreningen beräknar kostnaden till totalt 2 800 tkr.                 

Beslutsunderlag 
1. Föreningens ansökan 

2. Föreningens kostnadsberäkning
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§ 120 Dnr FOFN 2018-00008 3.1.2.25 

Yttrande över samråd 2 för Borås Stads Riktlinjer för 
trädvårdsarbete 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och Folkhälsonämnden tillstyrker remissen för ”Borås Stads Riktlinjer 
för trädvårdsarbete”, och vill samtidigt betona vikten av träd och grönska också 
från ett folkhälsoperspektiv.         

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig över de av 
Tekniska förvaltningen framtagna ”Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete”, 
samråd 2. 
 
Riktlinjerna vill verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer 
bevaras, samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra. 
 
Fritids- och Folkhälsonämnden tillstyrker remissen för ”Borås Stads Riktlinjer 
för trädvårdsarbete”, och vill samtidigt betona vikten av träd och grönska också 
från ett folkhälsoperspektiv. Samtidigt måste placering av träd och grönska 
också ske i balansgång med människor upplevda känsla av trygghet och 
säkerhet.       
 
I riktlinjerna nämns att Borås Stad skall verka för att skapa en ökad kunskap för 
träd och dess positiva inverkan på stadsmiljön. Det är önskvärt att staden 
samtidigt också arbetar för en ökad kunskap om trädens och grönskans positiva 
inverkan på hälsan.                

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd 2 för Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete          
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§ 121 Dnr FOFN 2018-00192 2.3.2.2 

Deltagande i konferensen Förebygg.nu den 13-14 
november 2019 i Göteborg 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse Lennart Brännmar (C) samt 
Annette Nordström (M) att delta på konferensen Förebygg.nu 13-14 november 
2019 i Göteborg.              

Sammanfattning av ärendet 
Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande 
arbetet. Konferensen är en av de främsta mötesplatserna för dem som arbetar 
lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete.  Förebygg.nu har 
under 18 år samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer 
med intresse för drogförebyggande arbete. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att två representanter från nämnden 
deltar på konferensen.      

Beslutsunderlag 
1. Program för Förebygg.nu 13-14 november 2019            

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(22) 
Sammanträdesdatum 

2019-08-23 
 

 
Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr FOFN 2018-00228 2.1.2.1 

Redovisning av anmälningsärenden  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av  
anmälningsärenden.       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-04-25 § 77 samt 
bilagor avseende Årsredovisning 2018 (2019-00113 1.2.4.1). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-04-25 § 85 avseende 
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Året om på Almenäs (2014-
00064 822). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-05-23 § 98 avseende 
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (2019-00112 
1.1.1.25). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-19 § 131 samt 
bilaga avseende Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser för 
Borås Stad (2019-00041 2.8.1.0). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-19 § 126 samt 
bilagor avseende Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten 
(2019-00119 2.4.2.25). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-19 § 135 avseende 
Ansökan om anläggningslån för bygge av servicehus och omklädningsrum; 
Borås Skidlöparklubb (2019-00038 3.6.7.2). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-19 § 125 samt 
bilaga avseende Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny 
mandatperiod (2018-00210 1.2.2.2). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-19 § 127 samt 
bilagor avseende Riktlinjer för bostadsförsörjning (2019-00013 3.4.2.0). 
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Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-17 § 297 samt bilagor 
avseende Ekonomiska ramar 2020 (2019-00120 1.2.4.1). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Arvsfonden: Anmälan av Årsrapport med 
projektplan för Aktivitetsinspiratör inkluderande högskola och arbetsliv (2018-
00070 1.1.3.25). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Arvsfonden: Anmälan av Årsrapport, 
ekonomisk redovisning, för Aktivitetsinspiratör inkluderande högskola och 
arbetsliv (2018-00070 1.1.3.25). 
 
Grundskolenämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-13 samt bilaga 
avseende Riktlinjer för om- och nybyggnation av grundskolor (2019-00114 
3.1.1.0). 
 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-27 
§ 81 avseende Samverkan för ett ökat förebyggande och hälsofrämjande arbete i 
Borås (2018-00108 1.1.3.1). 
 
Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av protokoll från lokala 
pensionärs- och funktionshinderrådet 2019-05-21 (2019-00070 3.7.1.25). 
 
15. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-
dagars facknämnder maj 2019 (2019-00065 1.2.4.1). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Redovisning av inkomna 
synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden januari-juni 2019 (2019-00122 
1.4.2.1). 
 
RSMH Tryggheten i Borås: Anmälan av skrivelse 2019-06-11 från RSMH 
Tryggheten i Borås avseende beröm till Borås Stad (2019-00117 3.6.7.25). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 
facknämnder juli 2019 (2019-00065 1.2.4.1). 
 
Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Magnus Sjödahls (KD) redogörelse 
efter deltagande i ECAD-konferens i Cork, Irland 13-14 juni 2019 (2018-00192 
2.3.2.2). 
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Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Annette Nordströms (M) 
redogörelse efter deltagande i ECAD-konferens i Cork, Irland 13-14 juni 2019 
(2018-00192 2.3.2.2).       
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§ 123 Dnr FOFN 2018-00229 3.6.7.0 

Redovisning av delegationsbeslut 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av  
delegationsärenden.       

Sammanfattning av ärendet 
1. Folkhälsoenheten: Yttrande över underrättelse om granskning för detaljplan
för Norrmalm, Hamstern 11 m.fl., Borås Stad (2019‐00121 3.1.1.2). 
 
2. Folkhälsoenheten: Yttrande över underrättelse till granskning för detaljplan 
för Tullen, Triangeln 8 m.fl., Tullastugan, Borås Stad (2019‐00108 3.1.1.2).      
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§ 124 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om;  
 

- att remisstiden för remissen ”Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med 2020” förlängs till 25 september 2019, 
 

- att Säkerhetspolisen, genom Borås Stads enhet Centrum för kunskap 
och säkerhet, informerar om en ökning inom den våldsbejakande 
högerextremismen. Nämnden får informationsmailet skickat till sig. 
 

- att Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västra 
Götaland går samman efter årsskiftet 2020, vilket är en administrativ 
förändring. Efter 2020 blir det nya namnet RF-SISU Västra Götaland. 
 

- att nästa nämnd, 4 oktober, äger rum på Borås Ridhus. 
 

- att det blir ett extrainsatt nämndsmöte måndagen 14 oktober på grund 
av remissen ”Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från 
och med 2020”. 
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§ 125 Dnr FOFN 12291  

Övrigt 
 

- Nämnden tackar förvaltningens anställda för ett fantastiskt arbete och 
engagemang under sommarens evenemang European Athletics U20 
Championship 18-21 juli 2019. Nämnden vill också rikta ett stort tack 
till alla frivilliga volontärer.  

- Punkt nummer 19 och 20 från listan på anmälningsärendena, 
redogörelse från ECAD-konferensen, lyfts upp och Annette Nordström 
(M) samt vice ordförande Magnus Sjödahl (KD) återkopplar för 
nämnden. 

- Ordförande Håkan Eriksson (C) informerar nämnden om inbjudningar 
till föreläsningar som ligger på bordet. 

- Vice ordförande Magnus Sjödahl (KD) frågar förvaltningschef Tommy 
Jingfors när Stadsparksbadet öppnar igen. 
Lokalförsörjningsförvaltningen har ännu inte lämnat svar på något 
definitivt datum, utan förvaltningen avvaktar besked. 

- Ronny Svensson (L) frågar förvaltningschef Tommy Jingfors vilket 
”ansvar” Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden har när det 
gäller underhållet av våra idrotts- och rekreationsanläggningar. 
Förvaltningschefen informerar om vilka rutiner för avstämning 
förvaltningen har med de två övriga förvaltningarna.   
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