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Plats och tid Sturegatan 38, tisdagen den 14 november 2017 kl 14:00
Paus: 14:25 – 14:40, Ajournering: 15:20 – 15:25 

Beslutande Ledamöter 

Ida Legnemark (V), Ordförande 
Cecilia Andersson (C), 1:e vice ordförande 
Christer Lundberg (S), 2:e vice ordförande 
Ulla-Britt Möller (S) 
Erik Johnson (MP) 
Ronny Svensson (L) 
Lars Andersson (M) 
Linda Pålemo (L) 
Jan Nilsson (SD) 
  

 
 
 
 
 
ers. Annette Nordström (M) 
 
ers. Ingela Hallgren (KD)  

 Ersättare 

Daniel Gustavsson (S) 
Linnea Johansson Kläth (MP) 
Ronny Svensson (L) 
Linda Pålemo (L) 
Robert Skånberg (SD) 

 
 
 
 

Övriga närvarande Tommy Jingfors, förvaltningschef
Johanna Jönsson, nämndsekreterare 
Susanne Carlsson, verksamhetschef 
Marie-Louise Bengtsson, verksamhetschef 
Mikael Hedberg, fritidsutvecklare                           Närvarande §§ 117 – 122 
Ida Grindsiö, utvecklingsledare folkhälsa                Närvarande § 122 
Maria Antonsson, nämnsekreterare 
Moa Forsgren, Vision 

Justerare 
 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Christer Lundberg (S) med  
Cecilia Andersson (C) som ersättare. 

Justeringens plats och tid Sturegatan 38, 2017-11-20  
 
Underskrifter 

 Förvaltningschef 

 
Paragrafer §§ 117-132 

 Tommy Jingfors  

 Ordförande 

  

 Ida Legnemark (V)  

 Justerare 

  

 Christer Lundberg (S)  
 

 Sekreterare 

 

 Johanna Jönsson 
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§ 117  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, utses Christer Lundberg (S) med Cecilia Andersson (C) som 
ersättare. Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, 
måndagen den 20 november.   
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§ 118   

Allmänhetens frågestund 
 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
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§ 119 Dnr FOFN 2017-00182 805 

Årets integrationsfrämjande förening 2017 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tilldelar RFSL Borås Sjuhärad priset som årets 
integrationsfrämjande förening 2017. 
 
Motiveringen lyder; 
"RFSL Borås Sjuhärad har under en längre tid arbetat med integrationsfrämjande insatser 
och frågor på ett framgångsrikt sätt. Föreningen är ett föredöme för andra föreningar när det 
kommer till aktiviteter och insatser, framförallt för de nyanlända. 
 
Föreningen har låga medlemsavgifter och många av aktiviteterna är kostnadsfria. De 
förutsätter inte att deltagarna och medlemmarna i verksamheten kan svenska, utan har aktiv 
tolkning vid olika aktiviteter. 
RFSL Borås Sjuhärad arbetar aktivt med och för nyanlända via Newcomers där nyanlända 
HBTQIA-personer integreras med personer med kunskap och intresse av ömsesidig 
integration.  
 
Föreningen har ett utbrett samarbete med andra ideella föreningar, kyrkan samt kommunen.  
Föreningens styrelse består av personer med olika bakgrund och åldrar. De arbetar och 
samtalar ständigt om integration och jämlikhet och skapar gemensamma möjligheter för att 
förstå vikten av ömsesidig integration. " 

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige, att 
enligt Borås Stads program för ett integrerat samhälle, utse en förening som 
årets integrationsfrämjande förening. Fritids- och folkhälsonämnden ska 
samverka med Föreningsrådet.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har fått in 8st ansökningar från föreningar 
om att bli årets integrationsfrämjande förening. Alla dessa föreningar arbetar 
engagerat och målmedvetet med integration. 
 
Följande kriterier ligger till grund för bedömningen: 
• Att göra deltagandet i verksamheten tillgänglig både ekonomiskt och 
”välkomnade”. 
• Att skapa gemensamma mötesplatser för människor från olika länder och 
kulturer. 
• Att samverka med andra föreningar, skolor med flera i närområdet. 
• Föreningspåverkan – Hur ser ledarfördelningen och styrelsen ut? 
• Att skapa jämställdhet och jämlikhet i föreningen. 
• Att arbeta med nyskapande verksamhet som främjar integrationen. 
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§ 120 Dnr FOFN 2017-00195 805 

Ansökan om driftsbidrag för elljusspår 2017; SOK 68 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja föreningen 27 000 kr i bidrag 
för elljusspåret verksamhetsåret 2017, samt att pengarna tas från kontot bidrag 
till Fritids- och folkhälsonämndens förfogande.  

Sammanfattning av ärendet 
SOK 68 ansöker om driftsbidrag för sitt elljusspår. De har ett fint och 
välskött elljusspår, som är mycket uppskattat och välbesökt av framförallt 
skidåkare. Eftersom spåret ligger på hög höjd kan det ofta användas för 
skidåkning. 
 
De flesta föreningar får driftsbidrag för sina elljusspår via bidragsreglerna. För 
att få driftsbidrag för bland annat elljusspår krävs att föreningen redovisar minst 
15 medlemmar mellan 6-20 år samt minst 70 bidragsberättigade aktiviteter. 
Föreningen har redovisat 27 bidragsberättigade medlemmar 2016 samt 4 
bidragsberättigade aktiviteter. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att föreningar tar på sig driften av 
motionsspår. SOK 68 Sandared har ansvarat för underhåll av spåret i många år 
och har bra och välskötta spår med många besökare. Föreningen når inte upp 
till 70 bidragsberättigade aktiviteter men klarar kraven på antalet 
bidragsberättigade medlemmar. 
 
Utifrån ett folkhälsoperspektiv bör föreningen få samma bidrag som föreningar 
som uppfyller kraven för driftsbidrag. Detta innebär att SOK 68 Sandared får 
ett bidrag på 27 000 kr, vilket motsvarar 9 000 kr/km elljusspår.  
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§ 121 Dnr FOFN 2017-00196 010 

Medborgardialog på mötesplats Hässlehus den 9 
december 2017 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse Ida Legnemark (V), Christer 
Lundberg (S), Cecilia Andersson (C), Erik Johnson (MP), Linnea Johansson 
Kläth (MP), Ronny Svensson (L) och Robert Skånberg (SD) som 
representanter till medborgardialog på Hässletorg om Mötesplats Hässlehus 
den 9 december.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Mötesplatsen Vi-Hässleholmen, den öppna ungdomsverksamheten Hässlehus, 
bibliotek och kulturskolan kommer, om beslut fattas i Kommunfullmäktige, att 
efter ombyggnation bilda Mötesplats Hässlehus. Med anledning av detta 
kommer Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med Kulturnämnden att 
genomföra en medborgardialog lördagen den 9 december. Denna lördag är det 
diverse aktiviteter på Hässletorg såsom julmarknad och besök av Borås Stads 
Lucia. 
 
Frågeställningar kommer att förberedas av Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
och Kulturförvaltningen.  
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§ 122 Dnr FOFN 2017-00200 809 

Uppdragsbeskrivning för Mötesplatserna inom Fritids- 
och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppdragsbeskrivningen 
för Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsonämnden samt översänder den 
till Kommunstyrelsen.     

Sammanfattning av ärendet 
 I samband med stadens omorganisation och att stadsdelarnas Mötesplatser 
skulle ingå i Fritids- och folkhälsoförvaltningen från och med januari 2017 
påbörjades ett arbete för att kartlägga befintliga verksamheters likheter och 
olikheter. Samtliga medarbetare på de fem Mötesplatserna Framtid Sjöbo, 
Norrbyhuset, Mötesplats Kristineberg, VI-Hässleholmen och Mötesplats Hulta 
intervjuades individuellt. Materialet sammanställdes. 
 
Nästa steg blev att bjuda in till en halv-dags workshop där resultatet av vad som 
sagts under intervjuerna presenterades samt hur upp-draget ska se ut framöver. 
Som en förlängning av detta arbete träffades mindre arbetsgrupper kring de tre 
delarna i uppdraget, social mötesplats, ”motor” för verksamhetsöverskridande 
ar-bete samt medborgarservice för att forma uppdrag utifrån dessa tre delar.     

Beslutsunderlag 
 Skrivelse - Uppdragsbeskrivning för Mötesplatserna inom Fritids- och 
folkhälsonämnden, 2017-11-07      
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§ 123 Dnr FOFN 2017-00198 808 

Arrangörskap för SM-veckan vinter 2021 alternativt 
2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ansöka hos 
Riksidrottsförbundet och samtidigt avsätta fem miljoner kr för SM-veckan 
vinter 2021 alternativt 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad vill än en gång arrangera en SM-vecka, denna gång avser det en 
vintervecka. De två tidigare sommarveckorna 2014 och 2017, har kännetecknats 
som succéarrangemang. Det turistekonomiska resultatet har pendlat mellan 40- 
45 miljoner kronor och det massmediala värdet har uppgått till ca 84 miljoner 
kr. Vid den senaste SM-veckan 2017 sände Sveriges Television 90 timmar från 
Borås, varav 52 timmar i SVT 1 och 2, övrig tid i SVT-play. 
 
Borås Stad har gjort bra ifrån sig som evenemangsstad. Vi har ett gediget 
föreningsliv med väldigt många professionella och engagerade föreningar som 
klarar av att arrangera stora tävlingar. Detta i samverkan med stadens resurser 
borgar för ett lyckat arrangemang. Vid utvärderingen av sommarens SM-vecka 
stod det fullt klart att föreningarna gärna deltar som arrangörer vid ytterligare 
tillfällen. 
 
Första valet vid en vintervecka är 2021, då Borås firar 400 år. Det skulle vara en 
bra start på jubileumsåret. Andra alternativet är 2020. År 2022 är ett OS-år och 
då är tävlingarna vecka 12-13, vilket inte fungerar i Borås. Under övriga år 
avgörs tävlingarna någon gång mellan vecka 2-5.  
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§ 124 Dnr FOFN 2017-00201 006 

Sammanträdesdagar för Fritids- och folkhälsonämnden 
2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för 
2018 enligt förslag.        

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdatum för Fritids- och folkhälsonämnden 2018. 
Hänsyn har tagits till föreslagen sammanträdesplan för Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 
 

 

  

 

 

Datum Tid Presidium/Nämnd Gruppmöte 
Torsdag 11/1 15:00 – 18:00 Presidiemöte  
Fredag 19/1 14:00 Nämndsammanträde 13:00 – 14:00 
Måndag 5/2 16:30 – 19:00 Presidiemöte  
Onsdag 21/2  15:00 Nämndsammanträde 14:00 – 15:00 
Fredag 23/3 08:00 – 11:00 Presidiemöte  
Onsdag 4/4 14:00 Nämndsammanträde 13:00 – 14:00 
Torsdag 3/5 08:00 – 11:00 Presidiemöte  
Tisdag 15/5 14:00 Nämndsammanträde 13:00 – 14:00 
Måndag 11/6 14:00 – 17:00 Presidiemöte  
Tisdag 19/6 14:00 Nämndsammanträde 13:00 – 14:00 
Fredag 17/8 08:00 – 11:00 Presidiemöte  
Måndag 27/8 15:00 Nämndsammanträde 14:00 – 15:00 
Måndag 10/9 09:00 – 12:00 Presidiemöte  
Måndag 24/9 15:00 Nämndsammanträde 14:00 – 15:00 
Torsdag 25/10 09:00 – 12:00 Presidiemöte  
Måndag 5/11 15:00 Nämndsammanträde 14:00 – 15:00 
Torsdag 29/11 09:00 – 12:00 Presidiemöte  
Måndag 10/12 14:00 (lunch 12:00) Nämndsammanträde  13:00 – 14:00 
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§ 125 Dnr FOFN 2017-00184 001 

Yttrande över Borås Stads Kommunikationspolicy 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka förslaget till en reviderad 
Kommunikationspolicy samt skickar yttrandet till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är inget undantag från Borås Stads ambition 
att vara en öppen och tydlig organisation som ska genomsyrar alla 
verksamheter. I alla våra kontakter med medborgarna har vi ett ansvar att 
kommunicera genomtänkt, transparant och sakligt korrekt, vilket också 
förväntas av oss. Den som har det yttersta ansvaret för en verksamhet har 
också ansvar för kommunikationen.  
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§ 126 Dnr FOFN 2017-00187 214 

Yttrande över samråd för detaljplan för del av 
Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner yttrandet över Detaljplan för 
Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad och skickar över det till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts möjlighet att yttra sig över samråd 
för detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad. Planens syfte är 
att i samband med förtätning införliva möjligheten att skapa bostäder i form av 
ett LSS-boende på en del av ett område, tidigare planlagt för natur. Planen 
möjliggör 6-8 lägenheter som ryms inom beteckningen BD, 

bostäder och vård. 
 
Nämnden ställer sig positiv till planen att bygga ett LSS-boende i området. Det 
finns behov av att platser i LSS-boende i Sörmarken och Svensgärde. I området 
finns tidigare ingen samhällsservice då både förskolor och skolor ligger på andra 
sidan riksväg 40. Genom att man bygger där skapas bostäder och arbetsplatser, 
vilket ger förutsättningar för att fler rör sig i området under större delen av 
dygnet. I områdets närhet finns friluftsområdet Kransmossen med ett stort 
utbud av spår och leder.  
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§ 127 Dnr FOFN 2017-00023 027 

Deltagande i konferens "Hur kan vi arbeta för fullföljda 
studier" den 8 februari 2018 i Göteborg 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar utse Linnea Johansson Kläth (MP) och 
Robert Skånberg (SD) som representanter från nämnden som deltagare i 
konferensen ”Hur kan vi arbeta för fullföljda studier?” i Göteborg den 8 
februari 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen har tagit beslut i regionfullmäktige om en 
kraftsamling för fullföljda studier. Därför bjuder man årligen in till en konferens 
i februari runt temat fullföljda studier. 
 
Syftet med konferensen är att öka kunskapen om hur vi kan driva förändring, 
lära av hur andra har arbetat och inspireras till att tillsammans driva förändring. 
Liksom tidigare år är det ett brett perspektiv på utmaningen fullföljda studier. 
Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt 
möjligheter till kontaktskapande och nätverk.  
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§ 128 Dnr FOFN 12027  

Deltagande i spridningskonferensen "Jämlik hälsa - om 
hur vi tillsammans förbättrat livskvalitén för personer 
med funktionsnedsättning" den 8 februari 2018 i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar utse Ida Legnemark (V), Ulla-Britt 
Möller (S), Daniel Gustavsson (S), Jan Nilsson (SD) och Ronny Svensson (L) 
som representanter från nämnden som deltagare i spridningskonferensen 
”Jämlik hälsa – om hur vi tillsammans förbättrat livskvalitén för personer med 
funktionsnedsättning” den 8 februari 2018 i Borås.  

Sammanfattning av ärendet 
Spridningskonferensen kommer att handla om hur vi tillsammans i Borås satsat 
på målgruppen personer med funktionsnedsättning under de senaste åren. 
Utgångspunkten är projektet Jämlik hälsa i Sjuhäradshallens Parasportcenter, 
men vi har även bjudit in Träffpunkt Simonsland, Hestra IF, IF Elfsborg, 
högskolan, SISU med flera. 
 
Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt 
möjligheter till kontaktskapande och nätverk.  
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§ 129 Dnr FOFN 2017-00193 000 

Anmälningsärenden 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-08-17 § 144 avseende 
Inriktningsbeslut samordnad varudistribution (2017-00176 059). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-09-21 § 162 avseende 
avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (2017-00159 
102). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2017-09-18 avseende Kraftsamling för 
en hållbar stadsdel – Sjöbo (2017-00152 808). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-10-02 § 470 avseende 
Regler för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad (2017-00189 167). 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-09-19 avseende 
Öppnande av förstudiekonto för Bodavallen (2017-00142 821). 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-09-19 avseende 
Öppnande av förstudiekonto för Sjöbovallen (2017-00142 821). 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-10-24 avseende 
Justerad anslagsframställan för ombyggnation av Daltorpskolans g:a 
gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, kv Vallmon (2017-00010 282). 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-10-24 avseende 
Projekteringsframställan för tillbyggnation av Skatehallen, Armbågavägen 12, 
Ålgården 6 (2016-00037 821). 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-10-24 avseende 
Fastigheten Hässlehus 9, Våglängdsgatan 5, förhyrning av lokal för kommunal 
verksamhet (2017-00199 282). 
 
Fritids- och folkhälsonämnden/Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan 
av Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2018 mellan Södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden och Borås Stad (2017-00185 012). 
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Fritids- och folkhälsonämnden/Länsstyrelsen Västra Götalands län: Anmälan 
av Avtal gällande deluppdrag i projektet En kommun fri från våld (2017-00146 
761). 
 
Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av Lokala pensionärs- 
och funktionshinderrådets protokoll 2017-09-21 (2017-00130 103). 
 
Fritids- och folkhälsonämnden/Explizit Public Service AB: Anmälan av 
Undertecknat huvudavtal 2017-10-16 avseende uppgradering av boknings- och 
bidragssystem (2017-00157 050).  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Trygghetsmätning 
vår/sommar 2017 (2017-00181 701). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av ansökan till Boverket för 
multiaktivitetsyta 1 på Bodavallen (2017-00190 829). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av ansökan till Boverket för 
multiaktivitetsyta 2 på Bodavallen (2017-00190 829). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av ansökan till Boverket för 
aktivitetsyta i Fjärdingsparken i Borås (2017-00190 829). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och 
budgetprognos för Fritids- och folkhälsonämnden, september 2017 (2017-
00053 041).  
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§ 130 Dnr FOFN 2017-00192 002 

Delegationsärenden 

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

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsonämndens yttrande över detaljplan för 
Norrmalm, Norrmalm 1:1 m.fl., Ynglingagatan, Borås Stad (2017-00179 214). 
 
Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsonämndens yttrande över detaljplan för 
del av Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl. (Våglängdsgatan 151), Borås Stad 
(2017-00197 214).  
 
Föreningsenheten: Beslut om ändring av bidragsbelopp till Svenska 
kyrkan/Gustav Adolfs Ungdomsgård (2017-00175 808). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 
KFUM/K:s Scoutkår (SC103). 
 
Föreningsenheten: Yttrande över e-petition avseende Instiftande av Hederspris 
till den person eller förening som gjorts störst insatser för att motverka rasism 
och våld inom kommunen (2015-00354 109). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om föreningsbidrag för 
ensamkommande barn till Västra Götalands Godemansförening (2015-00141 
805). 
 
Föreningsenheten: Svar på skrivelse från Norrby IF om mer resurser till fotboll 
för ensamkommande flyktingbarn (2015-00044 805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om bidrag till PRO Tullen-
Byttorp för inköp av dator (2017-00174 805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag för att 
anläggande av nytt elljusspår på 1500 meter i Aplared; Aplareds IF (2017-00151 
805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för att 
arrangera Borås Spelkonvent på Bäckängsgymnasiet 3-5 november 2017; 
Föreningen Armagedon (2017-00172 805). 
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Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för King of 
The Ring 24-26 november 2017; BK Rebell (2017-00171 805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för 
Höstkonferens Sveriges Föreningar 14-15 oktober 2017; Föreningsrådet i Borås 
(2017-00162 805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag för 
utökning av kapaciteten för snötillverkning; Hestra IF (2017-00164 805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag till Aplareds 
IF (ID154). 
 
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-10-19.  
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§ 131 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;  
 
- om nästa stormöte med Överenskommelsen som är på Navet den 28 
november 18:00 - 20:30. Nämnden är välkomna att deltaga. 
 
- om det lyckade stormötet Framtid Fristad arrangerade i Fristad den 3 
november. Tommy informerar även om tidningen Fristad Runt. 
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§ 132 Dnr FOFN 11998  

Övrigt 
- Ida Grindsiö och Marie-Louise Bengtsson föredrar nämnden om 

uppdragsbeskrivning för mötesplatserna inom Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 
 

- Susanne Carlsson informerar nämnden om verksamhetsplanen för det 
gemensamma folkhälsoarbetet 2018 mellan Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Borås Stad. 

 
- Ronny Svensson (L) frågar förvaltningschefen om en ekonomisk redovisning 

efter landskampen på Borås Arena. Tommy svarar att det kommer 
redovisning när en sådan finns. 

 


