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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Fritids- och folkhälsoförvaltningen Sturegatan 38, tisdagen den 5 november 2019 
kl 14:00-17:20, Ajournering: 15:10-15:18, 16:40-16:50 

Beslutande Ledamöter 

Håkan Eriksson (C), Ordförande, deltar ej § 157 på grund av jäv 
Zahur Ahmed (S) ers. Magnus Sjödahl (KD), 1:e vice ordförande 
Christer Lundberg (S), 2:e vice ordförande 
Ulla-Britt Möller (S) 
Mona Nordqvist (S) 
Ronny Svensson (L) 
Annette Nordström (M) 
Samir Karamovic (S) ers. Lovisa Gustafsson (M) 
Jan Nilsson (SD) 

Närvarande Ersättare 
Lennart Brännmar (C) ers. Håkan Eriksson § 157 på grund av jäv 
Göte Edvinsson (L) 
Linnea Johansson Kläth (MP) 
Hakam Alakraa (M) lämnar kl. 16:40 
 

Övriga Tjänstepersoner 
Tommy Jingfors, förvaltningschef 
Johanna Jönsson, nämndsekreterare 
Cecilia Strömberg, verksamhetschef                                  Närvarande §§ 151-161 
Rebecka Bengtström, ekonomiadministratör                     Närvarande §§ 151-161 
Hans Andersson, verksamhetschef                                    Närvarande §§ 155-169 
Mikael Hedberg, enhetschef                                              Närvarande §§ 155-169 
Mikael Andersson, utvecklingsledare 
Mona Carlbom, verksamhetschef 
Åsa Skytt, verksamhetschef                                               Närvarande §§ 151-160 
Susanne Carlsson, verksamhetschef                                  Närvarande §§ 157-169 
Kristina Nyberg Smahel, personalföreträdare Vision         Närvarande §§ 155-156 
Bill Johansson, första revisionsgruppen, stadsrevisionen   Närvarande §§ 151-154 
Thomas Gustafsson, första revisionsgruppen,                   Närvarande §§ 151-154 
stadsrevisionen 
Nils-Gunnar Blanc, första revisionsgruppen,      
stadsrevisionen 

           

Lennart Gabre, första revisionsgruppen, stadsrevisionen  Närvarande §§ 151-154 

   Närvarande §§ 151-154 

Andreas Ekelund, revisionskontoret                                 Närvarande §§ 151-154 
Stefan Sjöblom, revisionskontoret                                    Närvarande §§ 151-154 

Justeringens plats och tid Sturegatan 28, 2019-11-08  

  

 
Tillkännagivande av protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 11 november 
2019 
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Underskrifter 

 Paragrafer §§ 151-169 Förvaltningschef 

 

 Tommy Jingfors  

 Ordförande 
  

 Håkan Eriksson  

 Justerare 
  

 Ulla-Britt Möller  
 
                     Sekreterare           ………………………………… 
                                                   Johanna Jönsson 
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§ 151   

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, utse Ulla-Britt Möller (S) med Ronny Svensson (L) som ersättare. 
Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 28, 
fredagen 8 november.      
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§ 152   

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag.      
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§ 153   

Allmänhetens frågestund 
 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.      
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§ 154 Dnr FOFN 13970  

Besök av Stadsrevisionen  
 

Representanter från Första revisionsgruppen och Revisionskontoret besöker 
nämnden och informerar om nämndledamöters ansvar och revisionens roll.       
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§ 155 Dnr FOFN 2019-00163 3.7.1.0 

Föredragning om Trygghetsmätningen 2019 
 

Verksamhetschef Åsa Skytt Jansson föredrar nämnden om Trygghetsmätningen 
2019.      
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§ 156 Dnr FOFN 2019-00162 3.7.1.0 

Föredragning om Drogvanor bland ungdomar i Borås 
Stad - Resultat från CAN-drogvaneundersökning 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Utvecklingsledare Emelie Risbeck informerar nämnden om resultatet från 
CAN-drogvaneundersökning (Centralförbundet mot alkohol och 
narkotikaupplysning) 2019.       
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§ 157 Dnr FOFN 2019-00154 3.7.1.25 

Borås som värdstad för nationell konferens Sverige 
mot Narkotika 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att stå som värd för konferensen 
Sverige Mot Narkotika och att därmed att anslå högst 100 000 kr för att 
genomföra konferensen. 

Protokollsanteckning 

Håkan Eriksson (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.             

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Borås Stad har fått en förfrågan om att stå som värdkommun till den nationella 
konferensen Sverige Mot Narkotika (SMN) under våren 2020. Sverige Mot 
Narkotika har genomförts sedan 1993 och sedan 2015 har konferensen 
genomförts i samarbete med Folkrörelser mot droger och ECAD Sverige. 
Ambitionen för Sverige Mot Narkotika är att årligen arrangera en nationell 
konferens i en svensk ECAD-stad. Konferensen pågår under två dagar i 
april/maj. De senaste åren har konferensen arrangerats i Gävle 2016, Eskilstuna 
2017 och Göteborg 2018.  
 

Syfte med konferensen  
Sverige Mot Narkotika syftar till att utgöra en motkraft till de krafter i samhället 
som verkar för en mer liberal användning och hantering av narkotika och andra 
droger. Budskapet är att Sverige har en restriktiv inställning till användning och 
hantering av narkotika.  
 
Sverige Mot Narkotika ska utgöra 

 en manifestation av de svenska alkohol-, narkotika- och övriga 
drogförebyggande samt folkhälsofrämjande insatserna 

 en mötesplats för ett brett urval av aktörer inom det svenska drog- 
förebyggande och folkhälsofrämjande arbetet 

 ha en tydlig koppling till FN:s narkotikakonventioner, FN:s 
Barnkonvention och svensk ANDT-strategi samt stödja den 
gemensamma mobiliseringen mot narkotika. 
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Målgrupp: 

 Personer och organisationer som utgör en direkt eller indirekt påverkan 
av den svenska drog- och folkhälsopolitiken. 

 De som i sina arbeten, sin uppväxt eller i andra sammanhang arbetar 
med eller påverkas av den svenska drog- och folkhälsopolitiken. 
 

Mål med konferensen: 
Att konferensens budskap når målgrupperna och att besökarna upplever att de 
fått ökad kunskap om: 

- den svenska och den internationella narkotika- och folkhälsopolitiken 

- fakta runt narkotikaanvändning och folkhälsa 

- kunskap kring tidig upptäckt och tidiga insatser 

- framgångsrika metoder för förebyggande insatser, tidig upptäckt, vård/ 
behandling och för narkotikans minskade tillgänglighet 

- utvecklingsmöjligheter inom sitt egna och andras verksamhetsområde 
 

Att antalet insatser och arrangemang inom narkotika- och folkhälsoområdena 
ökar i och omkring den arrangerande staden. 

 

Värdkommunens åtagande 
Arrangörsstaden ansvarar för projektering, framtagande och genomförande av 
konferensen i samarbete med en organisationskommitté från nätverket 
Folkrörelser mot droger. 

Den arrangerande värdstaden inrättar en lokal styr-, och arbetsgrupp med 
uppgift att ansvara för det praktiska operativa arbetet.  
 

Ekonomi 
Konferensens ekonomi grundar sig på bidrag från Folkrörelser mot droger, 
arrangerande ECAD-kommun, konferensdeltagar- och utställaravgifter samt 
statliga, regionala och lokala myndigheter samt övriga organisationer. 

Arrangerande stad ska bidra till arrangemang med högst 100 000 kronor. 
Avsikten är att söka medel från representationskommittén till den officiella 
tillställningen på kvällen dag 1.  
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Deltagande organisationer bidrar med 10 000 kronor vardera. Arrangerande 
kommun äger rätt att ta ut alla beslutade och styrkta kostnader vid 
arrangemanget utom för personal som är anställda inom 
kommunen/värdstaden.  
 

Fördelar med att vara värdkommun 
Genom att arrangera Sverige Mot Narkotika i Borås 2020 uppmärksammas 
stadens folkhälsoarbete och arbete mot narkotika. Som värdkommun stödjer vi 
den gemensamma mobiliseringen mot narkotika och uppmärksammar 
medlemskapet i ECAD. Inom staden bidrar arrangemanget till att lyfta 
narkotikafrågan och kommunicerar att Borås tar ställning mot de krafter i 
samhället som verkar för en legalisering avseende användning och hantering av 
narkotika och andra droger.  
 
Medarbetare och samarbetspartners i det drogförebyggande arbetet i Borås 
kommer i och med att Borås är värdkommun kunna delta kostnadsfritt på 
seminarier och föredrag för kunskapshöjning och nätverkande inom området, 
vilket kan ses som en effektiv kompetensutveckling på ”hemmaplan”. 
Konferensen brukar få stor medial uppmärksamhet vilket är positivt för hela 
staden.  
 
Som arrangörsstad kommer vi samverka med Länsnykterhetsförbundet som har 
god erfarenhet av att arrangera liknande konferenser. Länsnykterhetsförbundet 
åtar sig att avsätta tid för planering och genomförande av konferensen. Utöver 
det skapar planering och genomförande av konferensen skapar goda kontakter 
och samarbeten med andra aktörer inom ANDT-området.                
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§ 158 Dnr FOFN 2019-00166 1.2.4.25 

Åtgärdsplan för budget i balans 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna åtgärdsplan för budget i 
balans 2019 och att skicka den för kännedom till Kommunstyrelsen och 
Revisionskontoret.        

Sammanfattning av ärendet 

Framtagen åtgärdsplan har dels sin utgångspunkt i beslut Fritids- och 
folkhälsonämnden 2019-06-18 § 105 gällande buffert för Fritids- och 
folkhälsonämnden och dels prognosavvikelsen framtagen per september, dock 
med vissa mindre justeringar. Den 10 november lämnas ny prognos per 
oktober till ekonomistyrning.    
 
En förutsättning för budget i balans vid årets slut är godkännande av 
förväntade bokslutsjusteringar samt återföring av momsinbetalningar med 
utgångspunkt i framtagen momsutredning för Stadsparksbadet.     

Beslutsunderlag 

1. Åtgärdsplan för budget i balans 2019                  
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§ 159 Dnr FOFN 2019-00153 3.6.8.3 

Taxor och avgifter för Fritids- och folkhälsonämnden 
2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till taxor 
2020 sant ger förvaltningen i uppdrag att göra ett par redaktionella förändringar 
i taxedokumentet. Beslutet och dokumentet översänds till Kommunstyrelsen 
för kännedom.              

Sammanfattning av ärendet 

I Fritids- och folkhälsonämndens budget uppgår de budgeterade intäkterna för 
2019 till 60,7 miljoner kronor. Det är en väsentlig del av nämndens totala 
budget. Av dessa är ca 44,5 miljoner kronor direkt kopplade till våra 
taxefinansierade verksamheter.  

För 2020 föreslås en höjning på mellan 1-3% inom vissa kategorier.                            

Beslutsunderlag 

1. Fritids- och folkhälsonämndens förslag till taxor och avgifter för 2020              

Yrkanden 

Mona Nordqvist (S) yrkar på att ändra entréavgiften för barn på badhuset, från 
1-11 år till barn 3-11 år istället.     
 
Ordförande Håkan Eriksson (C) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med 
Mona Nordqvist (S) tilläggsyrkande.    
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§ 160 Dnr FOFN 2019-00148 3.6.7.2 

Årets integrationsfrämjande förening 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tilldela Multaka Asham i Borås 
priset som årets integrationsfrämjande förening 2019. Beslutet tillkännages på 
Föreningsgalan den 13 november på Åhaga. 
 
Fritids- och folkhälsonämndens beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att 
förtydliga kriterierna för utmärkelsen Årets integrationsfrämjande förening till 
år 2020.   
 
Motiveringen lyder; 
 
Multaka Asham bildades 2015 av människor på flykt undan kriget i Syrien. Idag har 
föreningen ca 350 medlemmar varav cirka hälften är mellan 5-15 år.  
Föreningen är väldigt drivande och har utvecklats mycket på kort tid. 

Multaka Asham håller generellt sett låga avgifter eller inga avgifter alls, vilket möjliggör att 
fler kan vara med. Medlemsavgiften är låg och alla ledare arbetar ideellt.  

Föreningens aktiviteter skapar en gemenskap och trygghet mellan främst de egna 
medlemmarna. Att finnas i en trygg miljö gör att människor växer och vågar knyta 
kontakter utanför sin komfort-zon.  

Föreningen har varit med och anordnat midsommarfirandet tillsammans med Borås 
hembygdsförening i Ramnaparken. De deltar aktivt på möten som anordnas av Borås Stad.  

De anordnar danskurser, simskolor för kvinnor och barn, körkortsteorikurser, resor till 
djurparken och ridhuset. De har även samverkan med idrottsföreningar. Sedan ett par år 
tillbaka samverkar även föreningen med Borås Närradioförening och sänder närradioradio en 
timma per vecka. 

Att Multaka Asham satsar på jämställdhet och jämlikhet visas inte minst av hur 
fördelningen av kvinnor/män ser ut i styrelsen. Många aktiviteter syftar till att kvinnor ska 
få en chans att integreras i Sverige som till exempel simundervisning, teorikurser för körkort 
med mera.    

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige, att i 
enlighet med Borås Stads program för ett integrerat samhälle, utse en förening 
som årets integrationsfrämjande förening. Fritids- och folkhälsonämnden ska 
samverka med Föreningsrådet.  
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Fritids- och folkhälsonämnden har fått in sju stycken ansökningar om att bli 
årets integrationsfrämjande förening. Alla föreningar som har ansökt arbetar 
målmedvetet och engagerat med integration.      

Beslutsunderlag 

Inkomna ansökningar till Årets integrationsfrämjande förening 2019      
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§ 161 Dnr FOFN 2019-00110 3.6.8.25 

Ansökan om stöd till aktivitetsplatser på landsbygden 
2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker beviljad summa enligt förslaget. 
Kvarstående medel (ca 400 000 kr) föreslås att användas till fortsatt utveckling 
av aktivitetsplatser på landsbygden under 2019-2020, i samverkan med lokala 
föreningar/Ortsråd.        

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och Folkhälsonämnden ska under 2019 ”utveckla Aktivitetsplatser/ 
Näridrottsplatser på mindre orter”. Kommunfullmäktige har tillfört ett extra 
anslag på 1 mkr. till detta uppdrag. 
 
Uppdraget syftar till att uppmuntra: 

- ökad fysisk aktivitet och rörelse 

- utveckla nya- eller befintliga platser för människor att mötas på 

- ökat lokalt engagemang 

 
En aktivitetsplats ska stimulera och locka till rörelse samt vara en plats för 
människor att mötas på. Det är också en plats som är öppen för alla, där 
människor kan aktivera sig utan krav på föreningsmedlemskap eller avgifter. 
 
Inom de ordinarie uppdragen ”Lokalt inflytande” och ”stöd till Ortråden” 
ställdes frågan om idéer, tankar och förslag till Ortsråden/föreningar på 
berörda områden: serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors – 
med omnejd (dvs. även de mindre orterna inom respektive 
”bygd/upptagningsområde”): 
 
Vad finns för pågående-/kommande tankar från era Ortsråd/resp. orter? 

- hur ser behoven och önskemålen ut på ert område/ort? 

- hur kan ni inom Ortsrådet engagera er i arbetet (planering/genomförande)? 

- vilka platser är aktuella inom ert område/ort? 

- redovisa förslag på innehåll och uppskattade kostnader 
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Förslag inkl. underlag har skickats in till Fritids- och folkhälsonämndens 
diarium, under perioden juni-september 2019. Därefter har ett förslag till beslut 
tagits fram genom ”Aktivitetsplatsgruppen”, utifrån en helhetsbild över 
befintligt utbud/aktiviteter (alt. planerade insatser) på både respektive ort och 
inom Borås Stads geografiska upptagningsområde som helhet samt insatsens 
effekt. 
 
 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 

2. Ansökningar från ortsråden             
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§ 162 Dnr FOFN 2017-00142 821 

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

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan för Sjöbovallens ombyggnad, Barnhemsgatan 71, 
Torpa-Sjöbo 2:1 under förutsättning att nämnden kompenseras med de 
utökade kostnader ombyggnationen medför. Nämnden översänder beslutet till 
Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden hemställde åt Lokalförsörjningsnämnden 2017-
07-03 att utföra en förstudie för ny-/ombyggnad av omklädningsbyggnad på 
Sjöbovallen. Sjöbovallen har idag undermåliga lokaler (omklädningsrum samt 
klubbstuga) både till effektiv yta och byggnadstekniskt skick. Fritids- och 
folkhälsonämnden ser med tillfredsställelse fram emot att ombyggnationen 
kommer till stånd på Sjöbovallen då befintliga lokaler bedöms som olämpliga 
utifrån den verksamhet som bedrivs.                

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, 2019-08-20       
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§ 163 Dnr FOFN 2018-00120 3.1.1.2 

Yttrande över granskning för detaljplan för Centrum, 
Järnvägen 42 med flera, Simonsland, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detaljplan Centrum, 
Järnvägen 4:2 m fl Simonsland, Borås Stad och skickar till 
Samhällsbyggnadsnämnden.                             

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att flera funktioner adderas till 
området Simonsland för att stärka den upplevda tryggheten.  
 
Många tar sig till och från området med kollektivtrafik. Därför är det positivt att 
man passar på att förbättra situationen för oskyddade trafikanter, genom att 
justera vändplanen, anlägga nya övergångsställen och en ny gång- och cykelbana 
på Viskastrandsgatan. I området rör sig ungdomar, äldre och personer med 
funktionsvariationer. Därför är det viktigt att man även under byggtiden 
säkerställer att dessa personer kan ta sig säkert och tryggt till gymnasieskolor 
och verksamheten på Träffpunkt Simonsland. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet.               

Beslutsunderlag 

1. Planebeskrivning 

2. Plankarta  

3. Illustrationskarta                
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§ 164 Dnr FOFN 2019-00139 3.1.1.2 

Yttrande över samråd för planprogram för Viskafors  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker det mesta av Planprogram Viskafors, 
Rydboholm 1:342 med flera, Borås Stad, med undantag av förslaget att i etapp 2 
flytta Viskaforshallen till Sven Erikssonsvallen, och skickar till 
Samhällsbyggnadsnämnden.                            

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har flera verksamheter i området såsom 
fritidsgård, bad, idrottshall och fotbollsplaner. I etapp 1 föreslås grusplanerna 
vid idrottshallen att utgöra ett område som kan utvecklas för bebyggelse och på 
så sätt förtäta i centrum av Viskafors. Här har Fritids- och folkhälsonämnden 
inget att invända. Fritids- och folkhälsonämnden är även positiv till att det 
föreslås att man förstärker den bostadsnära naturen.  
 
Beträffande etapp 2 finner Fritids- och folkhälsonämnden ingen anledning till 
att flytta en väl fungerande fullstor idrottshall från centrum till idrottsområdet 
vid Sven Erikssonsvallen. Rydboholms SK behöver redan idag all plats i 
området och flytten skulle begränsa föreningens möjligheter att utvecklas. Med 
tanke på de investeringar som gjorts på Sven Erikssonsvallen är det heller inte 
ekonomiskt försvarbart. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker planprogrammet i sin helhet med 
undantag av förslaget att i etapp 2 flytta Viskaforshallen till Sven 
Erikssonsvallen.                 

Beslutsunderlag 

1. Planprogram 
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§ 165 Dnr FOFN 2019-00159 3.1.1.2 

Yttrande över samråd för detaljplan för Byttorp, Byttorp 
31 (Fjällgatan), Borås Stad  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detaljplan Byttorp, 
Byttorp 3:1 (Fjällgatan), Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.                             

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden tycker att det är bra att det byggs i området. 
Boende kommer att ha nära till handel, service, skolor, idrottsplats och 
rekreation.  
 
Det är även positivt att man passar på att göra en bättre trafiklösning i de två 
korsningar som tidigare varit svåra att överblicka. Med en rondell blir området 
troligen mera trafiksäkert, vilket är viktigt med tanke på barn som rör sig till 
och från idrottsplatsen och skolan. Här är det även viktigt att utfarterna till och 
från husen planeras så att oskyddade trafikanter kan ta sig fram utan att deras 
säkerhet påverkas. 
 
Planområdet är en del av ett naturområde som ligger vid sjön Kolbränningen. I 
Borås Stads grönområdesplan är området klassificerat som klass 2, mycket höga 
naturvärden. När man tar sådan mark i anspråk krävs kompensationsåtgärder. I 
den aktuella planen består de av att återställa den stig som försvinner i och med 
att husen byggs och plantering av träd mellan kommande huskroppar och 
gångstråket vid Byttorpssjön.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden vill här understryka vikten av att stärka 
tillgängligheten till grönområdet.                 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Plankarta              
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§ 166 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 2019-0926 § 192 avseende 
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (2019-00112 
1.1.1.25). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-26 § 209 samt 
bilaga avseende Program för ett integrerat samhälle (2018-00048 3.4.4.0). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-26 § 208 samt 
bilaga avseende Program för Nationella minoriteter (2019-00030 1.1.3.0). 
 
Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-16 § 148 samt bilaga 
avseende Mötesplats Sjöbo – Ombyggnad (2019-00127 3.6.8.3). 
 
Jordbruksverket: Anmälan av Jordbruksverkets beslut 2019-10-03 avseende 
ansökan om utbetalning av projektstöd för projektet Landsbygdsutveckling – 
ortsråd (2017-00126 808). 
 
Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av protokoll från lokala 
pensionärs- och funktionshinderrådet 2019-09-17 (2019-00070 3.7.1.25). 
 
Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av Minnesanteckningar från Kommunala 
Fritidsrådet 2019-10-16 (2019-00078 3.6.7.25). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 
facknämnder september 2019 (2019-00065 1.2.4.1). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Säsongs och öppettider på 
baden 2020 (2019-00164 3.6.8.1). 

 

Borås Stad/Västra Götalandsregionen: Anmälan av Verksamhetsplan för det 
gemensamma folkhälsoarbetet 2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
och Borås Stad (2019-00158 3.7.3.25).      
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§ 167 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 

Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till 
Hedareds Bygdegård för nytt tak (2019-00155 3.6.7.2). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om driftsbidrag för elljusspår i 
Nordtorp från SOK 68 Sandared (2019-00171 3.6.7.2).      
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§ 168 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 

 
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om; 
 
- de möten förvaltningen haft med berörda pensionärs- och 
funktionshinderföreningar när det gäller de nya bidragsreglerna. Förvaltningen 
kommer att medverka till att hitta konstruktiva och bra lösningar för de berörda 
föreningarna. 
 
- budget 2020 med tillhörande riskanalyser. Resultatet av dessa ska redovisas på 
presidiemötet 26 november.  
 
- Borås Stad genomför var annat år en medarbetarenkät för samtliga 
förvaltningar och bolag. Resultatet kommer att redovisas under senare delen av 
november. Förvaltningens svarsfrekvens uppgår till 97,4%, 193 av 198 har 
besvarat enkäten. 
 
- decembernämndens möte som sker på Sundholmens kursgård i Äspered. Där 
bjuds nämnden på julbord innan sammanträdets start.  
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§ 169 Dnr FOFN 12291  

Övrigt 

 

- Göte Edvinsson (L) frågar förvaltningen om de föreningarna som 
huserar på Träffpunkt Simonsland behöver betala någon lokalhyra. 
Verksamhetschef Susanne Carlsson och verksamhetschef Hans 
Andersson svarar på hur det fungerar.  
 

- Ordförande Håkan Eriksson (C) informerar nämnden om 
frukostseminariet Vit Jul 29 november på Hässlehuset i Borås.  
 

- Ordförande Håkan Eriksson (C) informerar även nämnden om 
slutkonferensen för projektet En kommun fri från våld 27 november i 
Göteborg. 
 

- Nämndsekreterare Johanna Jönsson informerar nämnden om att 
lönespecifikationerna nu även kan mottas via digitala brevlådor.  
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