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Johanna Jönsson, nämndsekreterare 
Hans Andersson, verksamhetschef  
Mikael Andersson, utvecklingsledare                                Närvarande §§ 170-174 
Mona Carlbom, verksamhetschef 
Åsa Skytt, verksamhetschef  
Susanne Carlsson, verksamhetschef  
Maria Tuvegran Zetterström, verksamhetschef                Närvarande §§ 170-174 
Marie-Louise Bengtsson, verksamhetschef                       Närvarande §§ 170-174 
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_________________________  
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§ 170   

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens  
protokoll, utse Jan Nilsson (SD) med Annette Nordström (M) som ersättare.  
Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 28,  
Onsdagen 11 december.       
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§ 171   

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag.      
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§ 172   

Allmänhetens frågestund 

 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
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§ 173 Dnr FOFN 2019-00204 1.1.6.2 

Årsredovisning av samarbetsuppdraget lokalt 
inflytande 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och ser mycket positivt på 
den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens olika förvaltningar och 
dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för 
kännedom.         

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning 
som genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, 
bestående av tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, 
Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20 
grupper aktiva inom de tre olika delarna/områdena. Kontaktpersoner inom 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till samtliga delar och är 
ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas på lokal nivå. 
Funktionen ”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande av arbetet 
ansvarar för helheten inom uppdraget.  
 
Generellt har arbetet fungerat bra under 2019 utifrån de riktlinjer som tidigare 
tagits fram- och som delvis reviderats under året. Olika utmaningar finns lokalt 
och behöver arbetas vidare med under kommande år.  
 
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2019 till stor del fortsatt att 
genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet 
som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser. 
 
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” 
och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt 
under året på olika sätt.  
 
Totalt har 134 ordinarie möten genomförts, vilket genererat att ca 2000 
deltagare varit involverade under året.               

Beslutsunderlag 

1. Rapporten; ”Redovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 2019”              
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§ 174 Dnr FOFN 2019-00003 1.2.4.1 

Budget 2020:2 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna budget 2020:2 och 
översända denna till Kommunstyrelsen. Förvaltningen får i uppdrag att 
redovisa förslag på en anpassning på 2 100 tkr, som motsvarar en buffert på 1% 
i nämndens nettobudget, senast på nämndens möte i mars månad.          

Protokollsanteckning 

Allianspartierna ser allvarligt på att förslaget till budget för 2020, liksom 
budgeten för 2019, inte innehåller någon avsättning till buffert. Enligt de 
riktlinjer som fastslagits i kommunen ska nämnderna ha en post motsvarande 1 
% av sin totala budget i buffert. 
 
Vid budgetbeslutet för innevarande år påtalade vi vikten av detta. Förvaltningen 
avser att återkomma i februari eller mars 2020 med anpassningar för att klara 
buffertkravet. I detta arbete måste de av kommunfullmäktige beslutade 
uppdragen prioriteras. 

Vi menar också att vid kommande år kan inte denna post behandlas som något 
man hanterar i efterhand. Buffertmedlen bör avräknas först och sedan fördelas 
resterande 99 %. 
 
Allianspartierna i Fritids-och folkhälsonämnden 
Moderaterna och Kristdemokraterna 
Magnus Sjödahl KD 
Anette Nordström M 
Hakam Alakraa M    
Ingela Hallgren KD       

Sammanfattning av ärendet 

Den budgetram som finns till förfogande för 2020 uppgår till 258 950 tkr. 
Budgeten är fördelad på två ramar, fritidsramen 215 300 tkr och bidragsramen 
43 650 tkr. Fritidsramen är förstärkt med 5 400 tkr i jämförelse med budget 
2020:1. En tillfällig förstärkning på 5 000 tkr för genomförandet av SM-veckan 
vinter 2021 och 400 tkr för stöd till ortsråden. Budgetramarna inkluderar även 
ett tilldelat effektivitetskrav på 1 000 tkr för fritidsramen och 215 tkr för 
bidragsramen.   

Investeringsbudgeten uppgår till 14 730 tkr. 
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Kommunfullmäktige fastslår ett antal prioriterade områden att arbeta vidare 
med eller att samverka kring. Dessa specificeras närmare i Borås Stads budget 
för 2020. Ytterligare två nya uppdrag för uppföljning är specificerade. 
Utredning av en ny mötesplats på Göta och förstudie kring lokalisering av en 
ny ishall med möjlighet till alternativ driftsform.                

Beslutsunderlag 

1. Budget 2020-2, Fritids- och folkhälsonämnden                 

Yrkanden 

Jan Nilsson (SD) yrkar på sex stycken tilläggsyrkande (se bilaga 1). 
 
Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnde
beslutar enligt lagt förslag.  
 
Omröstning begärs.    

n 

Propositionsordningar 

Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller Jan Nilssons (SD) 
tilläggsyrkande röstar ja och den som bifaller ordförande Håkan Erikssons (C) 
förslag röstar nej. Vinner ja har Jan Nilssons (SD) tilläggsyrkande bifallits. 

Omröstningsresultat 

Tilläggsyrkande från Jan Nilsson (SD): 
 
1. Borås Stad delar inte ut bidrag till föreningar vars syfte är att bevara annan kultur än 
majoritetssamhällets eller de nationella minoriteterna.  
 
Vid omröstning röstas ja av Jan Nilsson (SD) samt nej av Håkan Eriksson (C), 
Magnus Sjödahl (KD), Christer Lundberg (S), Ulla-Britt Möller (S), Mona 
Nordqvist (S), Ronny Svensson (L), Annette Nordström (M) och Hakam 
Alakra (M). 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har med åtta röster mot ett beslutat i enlighet 
med ordförandes förslag.     
 
2. Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte och agerande är förenligt med 
det demokratiska samhällets värderingar.  
 
Vid omröstning röstas ja av Jan Nilsson (SD) och Magnus Sjödahl (KD) samt 
nej av Håkan Eriksson (C), Christer Lundberg (S), Ulla-Britt Möller (S), Mona 
Nordqvist (S), Ronny Svensson (L), Annette Nordström (M) och Hakam 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(27) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Alakra (M). 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har med sju röster mot två beslutat i enlighet 
med ordförandes förslag. 
 
3. Fritid- och folkhälsonämnden ska fortsätta utveckla förutsättningarna för spontanidrott.  
 
Vid omröstning röstas ja av Jan Nilsson (SD) och Magnus Sjödahl (KD) samt 
nej av Håkan Eriksson (C), Christer Lundberg (S), Ulla-Britt Möller (S), Mona 
Nordqvist (S), Ronny Svensson (L), Annette Nordström (M) och Hakam 
Alakra (M). 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har med sju röster mot två beslutat i enlighet 
med ordförandes förslag. 
 
4. Fritid- och folkhälsonämnden och Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till 
kommunala fritidsaktiviteter i centrum. 
 
Vid omröstning röstas ja av Jan Nilsson (SD) samt nej av Håkan Eriksson (C), 
Christer Lundberg (S), Ulla-Britt Möller (S), Mona Nordqvist (S), Ronny 
Svensson (L), Annette Nordström (M) och Hakam Alakra (M). Magnus Sjödahl 
(KD) avstår.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden har med sex röster mot en beslutat i enlighet 
med ordförandes förslag. 
 
5. Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads arbete med Säker 
och trygg förening. Arbetet med Säker och trygg förening ska även omfatta föreningarnas 
engagemang om framtagande av integrationsplan. 
 
Vid omröstning röstas ja av Jan Nilsson (SD) samt nej av Håkan Eriksson (C), 
Christer Lundberg (S), Ulla-Britt Möller (S), Mona Nordqvist (S), Ronny 
Svensson (L), Annette Nordström (M) och Hakam Alakra (M). Magnus Sjödahl 
(KD) avstår. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har med sex röster mot en beslutat i enlighet 
med ordförandes förslag. 
 
6. Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda alternativa verksamheter i Brygghuset. 
 
Vid omröstning röstas ja av Jan Nilsson (SD) samt nej av Håkan Eriksson (C), 
Magnus Sjödahl (KD), Christer Lundberg (S), Ulla-Britt Möller (S), Mona 
Nordqvist (S), Ronny Svensson (L), Annette Nordström (M) och Hakam 
Alakra (M). 
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Fritids- och folkhälsonämnden har med åtta röster mot ett beslutat i enlighet 
med ordförandes förslag.     
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§ 175 Dnr FOFN 2019-00156 3.6.8.25 

Stadsparksbadet - kompensation för stängd period 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden begär kompensation hos Kommunstyrelsen i 
samband med bokslutet 2019, på grund av att anläggningen var stängd för 
takreparation under mitten av juni månad till och med oktober månad. 
Motiveringen till begäran är att nämnden gick miste om ca 5 000 000 kr i 
intäkter under perioden, vilket baseras på tidigare års intäkter när badet hade 
fullt öppet och för motsvarande tid.  
 
Nämnden vill också meddela att intäkterna för det sista kvartalet 2019 inte 
motsvarar vad vi tidigare år har redovisat, vilket kan innebära ett större 
underskott än befarat.          

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden mitten av juni till och med oktober månad fick Stadsparksbadet 
stängas akut för en omfattande takreparation. Åtgärden var nödvändig men i 
tidsperspektivet väldigt olycklig. Dessförinnan hade badet öppnat igen den 10 
september 2018 efter 17 månaders stängning för renoverings- och 
ombyggnadsarbeten. Det blev en trög start under hösten 2018, trots att vi 
ökade öppettiderna och marknadsförde badet i olika sammanhang. Under våren 
2019 började dock besökarna hitta tillbaka till Stadsparksbadet. Att då behöva 
stänga igen den 13 juni var för verksamheten olyckligt. Anläggningen öppnade 
igen den 28 oktober. Under de drygt fem veckor vi hittills har haft öppet så är 
vi tillbaka i ett ”trögt läge”, där besökarna är osäkra på om anläggningen är 
öppen eller inte. En orsak kan vara att det fortfarande pågår takarbete med 
tillhörande byggställningar och att allmänheten kanske tror att det fortfarande 
är stängt. Vi har marknadsfört badet i både radioreklam, press och i andra 
aktiviteter. När vi öppnade upp lagom till höstlovsveckan kunde vi konstatera 
hälften av de besökare vi brukar ha på motsvarande lov tidigare år.  
 
Vi kan också se ett stort tapp på de besökare som haft årskort och de som 
betalar med autogiro. De väljer att avsluta detta och det är en stor utmaning för 
verksamheten att locka dessa tillbaka till anläggningen. Vilken effekt detta har 
långsiktigt återstår att se. Inför budgetarbetet 2020 bör intäktsbudgeten för 
badet revideras.        
 
Under perioden juli – oktober 2019 har verksamheten minskat kostnaderna 
med 245 000 kr, 80 000 kr av dessa avser färre timanställningar och 165 000 kr 
är minskade kostnader. Den begärda summan på 5 000 000 kr är en 
nettosumma.          
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§ 176 Dnr FOFN 2019-00182 3.6.8.25 

Begäran från Borås Arena AB om amorteringsfrihet för 
perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge Borås Arena 
AB amorteringsfrihet under perioden, 2020-01-01 – 2020-12-31, för att skapa 
ett ekonomiskt utrymme för nödvändigt underhåll och mindre investeringar i 
samtliga hallar som ägs av Borås Arena AB och förhyrs genom Fritids- och 
folkhälsonämnden. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar även att bjuda in representanter från 
Borås Arena AB till nämndens sammanträde i januari eller februari, för att få en 
fördjupad information om bland annat det långsiktiga underhållsbehovet.                

Sammanfattning av ärendet 

Borås Arena AB är i dagsläget ägare till fyra anläggningar, Borås Arena 1 och 2, 
Sjuhäradshallen samt den nyligen tillkomna Rydahallen (Fotbollshall). För 
tillfället pågår omfattande utvecklingsarbeten på Borås Arena 1. Under alla år 
har Arenabolaget löpande finansierat underhåll och mindre investeringar.  

Borås Arena AB har tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden de 
senaste åren avsatt en mindre summa för löpande underhåll, den summan 
motsvarar inte de behov som kommer att behöva genomföras i framtiden. 

För att öka det finansiella utrymmet inför framtiden, önskar Borås Arena AB 
att i enlighet med tidigare överenskommelse, få amorteringsfrihet för sina lån 
under rubricerande period. Detta innebär att ett finansiellt utrymme frigörs för 
nödvändigt underhåll och en möjlighet för planering av mindre investeringar.      

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Borås Arena AB 
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§ 177 Dnr FOFN 2019-00136 3.6.7.2 

Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar 
2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna bidrag till nedanstående 
föreningar.  

1. Anonyma Alkoholister med faktiskt hyresbidrag, 

2. Kvinnojouren med 1 346 136 kr 

3. Balans Borås Sjuhärad med 10 000 kr,  

4. Kamratföreningen Elvan med 10 000 kr,  

5. Kyrkornas Flyktingrådgivning med 175 000 kr, 

6. RFSL Borås Sjuhärad med 225 000 kr,  

7. Borås Nykterhetsförbunds Centralförbund med 55 000 kr,  

8. Göteborgs Räddningsmission/Solrosen med 25 000 kr,  

9. Borås Rödakorskrets med 50 000 kr,  

10. BRIS med 180 720 kr,  

11. Fria Sällskapet Länkarna med faktiskt hyresbidrag samt 
verksamhetsbidrag om 68 000 kr,  

12. Röda korset Fristad/Gingri med 20 000 kr,  

13. Brottsofferjouren (BOJ) med 81 000 kr  

14. RSMH Tryggheten 136 000 kr. 

15. KRIS med faktiskt hyresbidrag samt verksamhetsbidrag om 30 000 kr.  

16. Kraftens Hus Sjuhärad med 125 000 kr enligt tidigare beslut. 

 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar även att komplettera beslutet med 
ytterligare tre sociala föreningar på nämndens januarisammanträde.   

Protokollsanteckning 

Håkan Eriksson (C) och Jan Nilsson (SD) deltar ej i beslutet på grund av jäv.      
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Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela 
kommunens årliga bidrag till olika sociala föreningar, för vilka de vanliga 
generella bidragsreglerna inte är adekvata. Föreningsbidraget omfattar de 
föreningar som har aktiviteter inom individ- och familjeomsorgens 
verksamhetsområde samt klientorganisationer och föreningar som utför 
verksamhet som kan hänföras till individ- och familjeomsorgen samt 
socialpsykiatrin. Det kan vara genom det direkta arbetet men även avse 
förebyggande arbete. Riktlinjer för föreningsbidrag antogs av Fritids- och 
folkhälsonämnden 2015-09-21.                

I föreningsbidraget ingår även att ge bidrag till särskilda satsningar inför jul och 
påsk. Enligt riktlinjerna är det av vikt att stödja frivilligt socialt arbete. 
Föreningarna skapar mötesplatser och ger stöd och kamratskap på ett sätt som 
en myndighet inte kan göra.  

De medel som finns avsatta till föreningsbidrag fördelas för att kunna ge stöd 
till alla föreningar som omfattas av riktlinjerna. Det är viktigt att genom 
föreningsbidraget stödja och skapa förutsättningar för ett utbud av frivilligt 
socialt arbete.  

Beslutsunderlag 

1. Föreningarnas ansökningar 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(27) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 178 Dnr FOFN 2019-00106 3.6.7.2 

Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedanstående föreningar ett riktat 
bidrag under 2019.  

 

SISU Borås   1 500 000 kr 

FUB Borås    600 000 kr 

Korpen Borås  400 000 kr (exkl. IOP) 

Studentkåren Faktiskt   hyresbidrag 

Funktionsrätt Borås   141 000 kr 

Borås Ungdomsallians  120 000 kr 

Föreningsrådet i Borås  45 000 kr 

Borås Närradioförening  45 000 kr 

Svenska Livräddningssällskapet Borås         7 500 kr    

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden ger ett Riktat bidrag till föreningar eller 
organisationer som inte passar in i befintligt regelverk men som bedriver 
verksamhet som tangerar nämndens ansvarsområde.                     

Beslutsunderlag 

1. Föreningarnas ansökningar  
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§ 179 Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 

Borås Stads strategi för friluftsliv 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Borås Stads strategi för 
friluftsliv med gjorda förändringar och översända det till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översände Borås 
Stads strategi för friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag. Efter 
ha tagit del av inkomna remissvar har en del ändringar och tillägg gjorts. 
 
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer.                   

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads strategi för friluftsliv 

2. Sammanställning av remissvar           
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§ 180 Dnr FOFN 2019-00160 1.1.1.1 

Yttrande över en motion för ökad trygghet - i hela 
Borås, För Moderata Samlingspartiet i Borås Mattias 
Karlsson (M) och Annette Carlson (M) 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker att Borås Stad ska vara en aktiv part i 
arbetet med trygghetsvandringar och grannsamverkan utanför kommunens 
centrala delar. Samt att beslutssatsen ändras från En utredning genomförs för 
att visa var de trygghetsskapande resurserna används i syfte att säkerställa att 
resurser fördelas mer likvärdigt mellan kommuns olika delar till, En utredning 
genomförs för att visa var de trygghetsskapande resurserna används.         

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig i En motion för 
ökad trygghet- i hela Borås. Moderata samlingsförbundet ifrågasätter i 
motionen hur resurserna i det trygghetsskapande arbetet är fördelat i hela 
staden, mellan tätorten och ytterområdena.  
 
Motionen avser dels genomförandet av trygghetsmätningar, vilka anses bör 
omfatta hela kommunen. Fritids- och folkhälsonämnden anser att de gör det då 
samtliga trygghetsmätningar genomförda mellan 1999 - 2019, förutom den som 
genomfördes 2017, innefattar hela kommunen uppdelad i olika geografiska 
områden.  
 
Inom ramen för arbetet En säker och trygg kommun och det 
brottsförebyggande rådet genomförs trygghetsvandringar årligen. Dessa 
ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden för, i nära samarbete med berörda 
nämnder och områdesnätverk och/eller ortsråd. Nämnden anser att ansvaret 
för planering, genomförande och uppföljning av trygghetvandringarna ligger på 
Borås Stad och inte på civilsamhället, dock sker arbetet i nära samarbete med 
områdesnätverken och/eller ortsråden.  
 
Grannsamverkan ansvarar polisen för och Fritids- och folkhälsonämnden är en 
stödjande part i arbetet. Det är i dagsläget närmare 3500 hushåll anslutna till 
grannsamverkan, vilka är spridda över hela staden. Områden som deltar i 
grannsamverkan utser en kontaktperson vilken håller kontakt med polisen och 
ansvarar för samordning av de lokalt anslutna hushållen, då metoden är 
uppbyggd så, men inget ytterligare ansvar är förlagt till civilsamhället.  

Angående trygghetsinsatser såsom klottersanering, trafiklösningar och belysning 
hänvisar Fritids- och folkhälsonämnden till Tekniska nämnden som har 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(27) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

ansvaret för dessa åtgärder.  
 
Angående polisens organisering har Fritids- och folkhälsonämnden ingen 
rådighet. Nämnden håller med om att ökad polisnärvaro i stadens alla delar 
vore önskvärt.                

Beslutsunderlag 

1. Missiv, En motion för ökad trygghet - i hela Borås, 2019-10-07 

2. Motion, En motion för ökad trygghet - i hela Borås, 2019-09-26            
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§ 181 Dnr FOFN 2019-00161 3.1.1.0 

Yttrande över Borås Stads Strategi för parkering i 
Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Parkeringsstrategi för Borås och 
skickar till Kommunstyrelsen.                             

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till det helhetsgrepp som tas över 

parkeringssituationen i Borås. Med mindre biltrafik ökar upplevelsen av 

trygghet för både barn och äldre. Fler vill vistas i centrum, vilket bidrar till liv 

och rörelse vid olika tider på dygnet.  

 

Möjligheterna till vardagsmotion främjas av bättre möjligheter att byta från buss 

och bil till cykel eller promenad vid pendel- och infartsparkeringar.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden ser en utmaning i att kommunicera strategin och 

dess syfte till besökare och invånare. Här vill vi lyfta Göteborg som ett gott 

exempel, där man som besökare direkt vid infarterna och närmare centrum kan 

se var det finns möjligheter att hitta lediga parkeringsplatser. När det gäller 

boende och de som har sin arbetsplats i staden förslår Fritids- och 

folkhälsonämnden öppna möten i olika sammanhang för att öka förståelsen för 

parkeringsstrategin och dess genomtänkta syfte att skapa ett levande, spännande 

och attraktivt centrum.   

 

Med en bättre skyltning om tillgängliga parkeringar ökar möjligheterna för 

besökare att hitta parkering vid olika evenemang, vilket är positivt och 

nödvändigt för staden som evenemangsstad. Fritids- och folkhälsonämnden vill 

även i detta sammanhang passa på att lyfta de parkeringsproblem som finns vid 

anläggningarna kring Boråshallen och Knallelandsområdet samt lyfta behovet 

av flexibla parkeringslösningar vid större arrangemang typ SM-veckan. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Parkeringsstrategin.               

Beslutsunderlag 

1. Strategi för parkering i Borås                  
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§ 182 Dnr FOFN 2019-00185 2.2.1.0 

Yttrande över Digital strategi 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen och ser positivt på den 
framtagna digitala strategin och ser stora utvecklingsmöjligheter inom 
nämndens ansvarsområde. 

Samtidigt ger nämnden förvaltningen i uppdrag att inventera hur vi kan 
utveckla den digitala strategin inom samtliga verksamheter och redovisa till 
nämnden senast den 30 juni 2020.     

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. 
Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de som bor, verkar och vistas här. 
Utbyggt bredband och digitala lösningar inom offentlig förvaltning ger oss nya 
förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun.    
 
Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 
0–19 och 80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. I Borås 
ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för.  
 
Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och 
är inte en isolerad IT-fråga.  
 
Inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde ska det digitala 
perspektivet belysas i all verksamhetsutveckling. Ett uppdrag ges till 
förvaltningen att inventera och utveckla den digitala strategin och återkoppla till 
nämnden senast halvårsskiftet 2020.  
 
Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. De som bor, 
verkar och vistas i Borås Stad ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med 
kommunen, ta del av information och sköta sina ärenden. Kommunens tjänster 
ska vara tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna använda digitala 
tjänster/kanaler för att kommunicera med berörda tjänstemän, utföra 
kommunala ärenden och enkelt kunna följa sina ärendens gång.  
 
En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till digitala tjänster gör att ärenden 
kan skötas när som helst på dygnet. För att förenkla kontakten med kommunen 
ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att hitta och 
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användarvänliga. Med rätt utformade tjänster kortas processen och tid frigörs 
för både invånare och kommun.  
 
– Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan 
användas för förbättrad eller utökad personlig service.  
 
En öppen förvaltning  
Kommunens information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter 
för privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den 
personliga integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning 
som erbjuder insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och 
samhällets samlade utvecklingsförmåga tas tillvara. Med ökad öppenhet och 
transparens kan invånare och företag jämföra service som underlag för egna 
beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig information är en viktig förutsättning 
för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid byte av utförare av offentligt 
finansierade tjänster.  
 
– Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av 
smarta och värdeskapande tjänster i samhället.   
 
Hög kvalitet och effektiv verksamhet 
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv 
arbetsgivare. Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan 
verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, 
vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. Risken för fel minskar, 
kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person enkelt får 
tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där 
förmedlande av kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona 
administrativa sysslor bearbetas digitalt. 
 
–Arbete bör ersättas genom automatisering 

De som bor, verkar och vistas i Borås är fokus 

Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge 
förutsättningar för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det 
innebär att vi måste arbeta systematiskt med att analysera behov och 
användning av tjänster. Användarna ska uppleva att det är enkelt, tryggt och 
säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster.  
 
–Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster 

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service 
för alla, även för de som inte har tillgång till digital utrustning.          
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Beslutsunderlag 

1. Remissen                 
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§ 183 Dnr FOFN 2019-00146 1.1.3.0 

Sammanträdestider för Fritids- och folkhälsonämnden 
2020  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa januari månads 
presidiemöte 15 januari samt och nämndsmöte 29 januari. Resterande 
sammanträdestider får 2020 tas upp på nämndens möte i januari.                  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdatum för Fritids- och folkhälsonämnden 2020. 
Hänsyn har tagits till föreslagen sammanträdesplan för Kommunstyrelsen, 
Kommunfullmäktige samt de ekonomiska hålltiderna.   
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§ 184 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 2019-09-30 samt bilaga 
avseende Kommunfullmäktiges samt Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 
2020 (2019-00146 1.1.3.0). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-10-17 § 240 samt 
skrivelse avseende Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för 
färdigställande av projektet konstgräsplan för att öka användningen samt 
förbättra säkerheten av densamma (2019-00067 3.6.7.2). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-10-17 § 245 samt 
skrivelse avseende Upprustning och anpassning av Boråshallen för evenemang 
(2019-00033 3.6.8.0). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-10-17 § 247 samt 
skrivelse avseende Projekteringsframställan ombyggnad av Sjöbovallen (2017-
00010 282). 
 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning: Anmälan av 
Drogvanor bland ungdomar i Borås Stad – Resultat från CAN-
drogvaneundersökning 2019 (2019-00162 3.7.1.0). 
 
Funktionsrätt Borås/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Skrivelse 
från Funktionsrätt Borås beträffande förflyttning av syn- och hörselinstruktör 
från Träffpunkt Simonslands till Vård- och äldreförvaltningens lokaler samt 
svar på skrivelsen (2019-00070 3.7.1.25). 
 
Borås Stad: Anmälan av Samverkansöverenskommelse mellan Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, Förskoleförvaltningen 
och Kulturförvaltningen avseende Mötesplats Kristineberg (2019-00200 
3.6.7.25). 
 
Borås Stad: Anmälan av Samverkansöverenskommelse mellan Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen avseende Mötesplats 
Sjöbo (2019-00199 3.6.7.25). 
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Brottsförebyggande Rådet: Anmälan av Beslut på ansökan till BRÅ om 
ekonomiskt stöd för utvärdering/uppföljning av brottsförebyggande arbete - 
Borås Stad, Sociala insatser för kollektiv förmåga på Hässleholmen/Hulta 
under perioden 2019-12-02 - 2021-11-27 (2019-00142 3.6.7.25). 
 
Miljöförvaltningen: Anmälan av Kontrollrapport avseende oanmäld inspektion 
2019-11-11 på Borås Simarena gällande efterlevnaden av 
livsmedelslagstiftningen (2019-00104 3.2.1.8). 
 
Borås Stad/Länsstyrelsen: Anmälan av Avtal för perioden 2019-01-01 till 2019-
12-31 mellan Borås Stad Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Länsstyrelsen 
Västra Götalands län gällande deluppdrag i projektet En kommun fri från våld 
(2019-00177 3.7.1.25). 
 
Borås Stad: Anmälan av Borås Stads intresseanmälan till att vara säte för det 
svenska Healthy Cities-nätverket (2019-00202 3.7.1.25). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Ansökan till Jordbruksverket 
om förlängning av projekt, Landsbygdsutveckling – Ortsråd (2017-00126 808). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 
facknämnder oktober 2019 samt Åtgärdsplan för budget i balans 2019 (2019-
00065 1.2.4.1). 
 
Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av Protokoll från lokala 
pensionärs- och funktionshinderrådet 2019-11-19 (2019-00070 3.7.1.25).      
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§ 185 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 arrangörsbidrag från Borås 
Judoklubb för Borås Judo Challenge 7-9 februari 2020 i Boråshallen (2019-
00193 3.6.7.2). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan från BK Rebell om 
arrangörsbidrag till The Golden Girl Championship 31 januari-2 februari 2020 i 
Boråshallen (2019-00194 3.6.7.2). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan från SSU Södra Älvsborg och 
Immanuelskyrkans Missionsförsamling om medel för genomförande av 
Gemenskapsjul 2019 (2019-00183 3.6.7.2). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag från 
Konståkarna i Borås för synkrolag-tävling, kval till SM, 11-12 januari 2020 
(2019-00192 3.6.7.2). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Yttrande över Stärkt skydd för den enskilde 
vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp och 
injektionsbehandlingar (2019-00170 3.7.1.25). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Yttrande över samråd för detaljplan för 
Lundaskog, Viared 7:3 m.fl. Borås Stad (FOFN 2019-00168 3.1.1.2). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Yttrande över granskning för Myrås, Myrås 
1:163 m.fl., Myråsskolan, Borås Stad (2019-00077 3.1.1.2).      

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(27) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 186   

Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om; 
 
- att vartannat av nämndens sammanträden för 2020 planeras förläggas i 
anslutning till nämndens ansvarsområde. Nämndens ledamöter får gärna 
komma med tips på lämpliga besök. 
 
- tackar nämnden för ett gott samarbete 2019. 
 
- Ordförande Håkan Eriksson (C) tackar förvaltning och nämnd för ett gott 
samarbete under det första året som ordförande och önskar alla en God Jul och 
ett Gott Nytt År. 
 
- Vice ordförande Magnus Sjödahl (KD) framför sitt tack till ordförande för det 
gånga året.   
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