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§ 92 Dnr FOFN 14084  

Information och rundvandring med representanter från 
Mariedals IK 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Anders Nilsson, ordförande Mariedals IK, och Göran Nyberg, 
föreningsadministratör Mariedals IK, hälsar nämnden välkommen och bjuder 
på en rundvandring i Mariedals klubbhus och berättar om föreningens 
verksamhet.  
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§ 93 Dnr FOFN 12028  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, utse Lovisa Gustafsson (M) med Christer Lundberg (S) som 
ersättare. Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 28, 
måndagen 24 juni.  
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§ 94 Dnr FOFN 12387  

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag.  
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§ 95 Dnr FOFN 12286  

Allmänhetens frågestund 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.  
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§ 96 Dnr FOFN 13734  

Information om Badenhetens verksamhet 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Verksamhetschef Mona Carlbom informerar nämnden om badenheten och 
dess verksamhet. Bland annat diskuteras simundervisningen, renoveringarna av 
Sandaredsbadet och Stadsparksbadet samt satsningen på en förbättrad 
arbetsmiljö för personalgruppen.  
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§ 97 Dnr FOFN 14036  

Information om Socialt hållbart Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Susanne Carlsson informerar nämnden om arbetet med ett socialt hållbart 
Borås, med fokus på barn och unga. Kommunstyrelsen har givit Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ansvaret att samordna arbetet. Merparten av 
samtliga nämnder och förvaltningar är med i den gemensamma kraftsamlingen.  
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§ 98 Dnr FOFN 14082  

Information om Kraftsamling Sjöbo, ett socialt 
investeringsprojekt  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Pia Essunger, projektledare för Kraftsamling Sjöbo, informerar nämnden om 
det treåriga sociala investeringsprojektet. Fritids- och folkhälsonämnden är 
ansvariga för arbetet och presidiet är tillika med Arbetslivsnämndens presidium 
politisk referensgrupp för arbetet. Pia redogör för arbetet och vad som 
förväntas ske i den närmaste framtiden.  
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§ 99 Dnr FOFN 14059  

Introduktion och workshop - Riskanalys inför intern 
kontroll 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Verksamhetsutvecklare Sakiba Ekic håller en information om kommunens 
arbete med intern kontroll samt introducerar ledamöterna till en workshop. 
Nämnden delas upp i mindre grupper där de identifierar risker som kommer att 
ingå i nämndens riskanalys som beslutas om på kommande augustimöte.  
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§ 100 Dnr FOFN 2019-00055 3.6.8.4 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler 
föreningsdrivna fritidsgårdar kan starta 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att ett målmedvetet arbete pågår och 
att vi har sju olika inslag av samverkan med Civilsamhället. Uppdraget från 
Kommunfullmäktige är numera en del av förvaltningens ordinarie arbete. 
 
Uppdraget från Kommunfullmäktige föreslås vara besvarat och tillgodosett.           

Sammanfattning av ärendet 

Inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde, Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet, finns för närvarande tre helt föreningsdrivna enheter som 
med utgångspunkt i ”Program för Öppen ungdomsverksamhet” får ersättning 
för att bedriva verksamhet för målgruppen. Det är Kulturföreningen Tåget, 
Mariedals IK och Svenska Kyrkan. Deras uppdrag har pågått under många år 
och haft sin grund i att det inte funnits någon kommunal verksamhet i 
närområdet. Under 2018/2019 har uppdraget förtydligats och det har ingåtts ett 
IOP (idéburet offentligt partnerskap) med var och en av dessa tre. 
 
Under 2018 har två nya samverkansformer för Öppen ungdomsverksamhet 
startat. I samband med att den kommunala verksamheten på Hestra Midgård 
stängdes tecknades överenskommelser med Byttorps IF och Hestra IF om att 
bedriva öppen verksamhet i deras respektive klubbstugor.  
 
Sedan flera år finns det också ett nära samarbete runt Öppen 
ungdomsverksamhet med Borås Fältrittklubb. Hösten 2018 inleddes ett 
liknande samarbete med Västra Götalands Idrottsförbund/SISU i 
Parasportcenter i Sjuhäradshallen. Diskussioner pågår för närvarande med 
Borås Fältrittklubb och SISU om att utveckla och utöka samverkan inom dessa 
båda områden.              

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-19-20 § 214 Uppdrag utifrån 
budget 2019, Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna 
fritidsgårdar kan starta                
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§ 101 Dnr FOFN 2019-00054 3.6.8.4 

Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid 
ska utredas 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att förvaltningen arbetar enligt 
devisen ”Alla barn och unga har rätt till ett roligt sommarlov”, vilket innebär att 
verksamheten och utbudet flyttar ut från de traditionella fritidsgårdarna och 
anpassar arbetssätt och metoder utifrån utomhusaktiviteter. 
 
Uppdraget från Kommunfullmäktige föreslås vara besvarat och tillgodosett.         

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån det uppdrag som ligger inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvar 
avseende verksamhet för barn och unga under sommaren och med extra stöd 
av statsbidrag är förvaltningens bedömning att den nuvarande omfattningen av 
verksamheten går att jämställas med att fritidsgårdarna är öppna under 
sommaren.                

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-19-20 § 214 Uppdrag utifrån 
budget 2019, Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid ska 
utredas                
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§ 102 Dnr FOFN 2019-00089 3.6.7.25 

Fritids- och folkhälsonämnden anlägger nytt frilufts- 
och rekreationsområde vid Sjöbo Arena 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i samråd med 
berörda förvaltningar och bolag, utreda möjligheten att anlägga ett nytt frilufts- 
och rekreationsområde på Sjöbo i området omkring Viskan och Trollskogen 
med Sjöbovallen som nav.        

Sammanfattning av ärendet 

De närmsta åren kommer Fritids- och folkhälsoförvaltningen, tillsammans med 
Borås GIF, och som en del i Kraftsamling Sjöbo att påbörja skapandet av Sjöbo 
frilufts- och rekreationsområde. I området kommer elljusspår, motionsspår, 
vandringsleder, badplats och grillplatser och därutöver ytterligare 
aktivitetsanläggningar att finnas, som till exempel hinderbana/utegym, 
teknikpark för cykel, discgolfbana, innebandyrink med mera. På sikt vill vi 
också arbeta för en tillgänglighetsanpassad kanotramp vid Viskan. 
 
Den barnvandringsled som nyligen har invigts i Trollskogen, avses också bli en 
del av det nya frilufts- och rekreationsområdet. 
 
Förvaltningen kommer också att arbeta för att förbättra möjligheterna att ta sig 
till Sjöbo Arena, både till fot och cykel. Detta bland annat genom att elbelysa 
fler av de gångvägar som leder till idrottsplatsen och frilufts- och 
rekreationsområdet. Belysning av gångvägen mellan Sjöboparken och 
Sjöbovallen finns utpekad i utredningen om Spår och leder (som även är tagen 
av Tekniska förvaltningen), samt finns också med i åtgärdsplanen för 
Grönområdesplanen (som är tagen i Kommunstyrelsen). 
 
Vi vill också förbättra skyltningen till området, både för de som kommer med 
bil via Barnhemsgatan, men även för de som tar någon av alla de mindre 
gångvägarna/stigarna ned till området.        
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§ 103 Dnr FOFN 2019-00097 2.3.3.25 

Yttrande över remiss - Organisatorisk tillhörighet för 
bemanning Pedagogik 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända 
densamma till Stadsledningskansliet. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden förutsätter att Kommunstyrelsen ser över 
kostnadsfördelningen utifrån ett nyttjandeperspektiv.  

Sammanfattning av ärendet 

Stadsledningskansliet har efter diskussion med de förvaltningar som är berörda 
gällande den organisatoriska tillhörigheten, lämnat förslag på att flytta 
bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen.  

De verksamheter som i nuläget gör beställningar av bemanningsenheten 
Pedagogik är grundskola, förskola, kost och lokalvård, Kulturverksamheterna 
och de verksamheter som ingår i Fritid och folkhälsa. 

Det finns en fördel med att flytta bemanningsenheten för Pedagogik till 
Grundskoleförvaltningen, inte minst för att det finns en god kunskap om 
verksamhetens behov och förutsättningar.  

Dock är det viktigt att Grundskoleförvaltningen säkerställer kvaliteten som en 
oberoende neutral part för samtliga förvaltningar som är beroende av 
bemanningsenheten, så att inte uppdraget ”bara” tillgodoser förvaltningens eget 
behov.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss-Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 2019-05-07 
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§ 104 Dnr FOFN 2019-00099 3.1.1.2 

Yttrande över samråd för detaljplan för Hestra 
Parkstad, Hestra 4:4 med flera, Borås Stad  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd av detaljplan för del av Hestra 
Parkstad Torpa-Hestra 4:4 och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.                      

Sammanfattning av ärendet 

Människor blir mer benägna att leva aktivt om de har nära till platser som 
främjar fysisk aktivitet och om dessa platser är tillgängliga och användbara. 
Hestraområdet ligger i en unik miljö med god tillgänglighet till flera 
grönområden. Gång- och cykelvägar binder samman områdena och i närheten 
finns det lekplatser, sjön Kolbränningen med bad- och idrottsplats, 
motionsspår med mera. Det finns även ett utbyggt nätverk av stigar och 
motionsspår från Ryssbybäcken till Rya Åsar.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden är mycket positiv till att tillgängligheten till 
natur- och parkområden ökas genom att kommunen säkrar mark till en 
framtida stadsdelspark. Stråket från Lillesjön till Kolbränningen är vackert och 
man upplever en unik kulturmiljö. Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker 
detaljplanen och vill samtidigt understryka värdet av att de nya fastigheterna 
som byggs harmonierar med områdets ursprungliga karaktär.                

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                  
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§ 105 Dnr FOFN 2019-00111 1.1.3.1 

Buffert för Fritids- och folkhälsonämndens budget 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner upprättat förslag till buffert för 
resterande del av budgetåret 2019.          

Sammanfattning av ärendet 

För att uppfylla Kommunfullmäktiges direktiv om att samtliga nämnder ska 
upprätta en ekonomisk buffert, har Fritids- och folkhälsoförvaltningen på 
uppdrag av Fritids- och folkhälsonämnden, utarbetat ett förslag till buffert för 
resterande del av verksamhetsåret. Beloppet uppgår till 1 055 tkr och motsvarar 
på helår i det närmaste 1 % av omsättningen inom nämndens ansvarsområde. 

Bufferten är fördelad enligt följande; 

 utökad ram från Kommunstyrelsen, 360 tkr, och avser bland annat 
högre centrala kostnader för IT- och datasupport. 

 Badenheten, 110 tkr, uppsägning av städavtal från 1 september 2019 

 Öppen ungdomsverksamhet/Mötesplatser, 430 tkr, vakanshållning av 
tjänst samt uppsägning av två fritidsgårdslokaler 

 Kvalitets- och utvecklingsenheten, 55 tkr, anpassning av verksamheten 
inom Överenskommelsen samt Lokalt inflytande 

 Träffpunkt Simonsland, 100 tkr, anpassning av verksamheten.                   

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 106 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 § 91 avseende 

Svar på motion av Anna Svalander (L) om jämställd idrott (2018-00018 1.1.3.1). 

 

Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-05-23 § 105 avseende 

Borås Arena 2.0 - Begäran om utökad borgen (2016-00155 821). 

 

Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-05-23 § 113 avseende 

Svar på motion av Kjell Hjalmarsson (MP): Mindre plast i våra vattendrag och 

hav (2017-00100 420). 

 

Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-04-25 § 92 avseende 

Svar på motion av Marie Fridén (M) Tillgänglig fritid (2018-00021 1.1.3.1). 

 

Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-04-25 § 94 avseende 

Svar på motion av Annette Nordström (M) och Annette Carlson (M): Dags för 

barn- och ungdomsledare att visa utdrag ur belastningsregistret (2018-00086 

3.6.7.25). 

 

Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-04-23 § 161 samt bilaga 

avseende Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2018 (2019-00096 

1.4.2.1). 

 

Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-05-20 § 207 samt bilagor 

avseende Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2018, samt Borås Stads 

Drogpolitiska handlingsplan 2019 (2019-00061 1.1.3.1). 

 

Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-05-20 § 210 samt bilagor 

avseende Uppföljning intern kontrollplan 2018 (2019-00008 1.2.3.2). 
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Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-04-25 § 79 samt bilaga 

avseende Personalekonomisk redovisning 2018 (2019-00098 2.3.5.25). 

 

Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-04 samt 

bilagor Lokalresursplan 2020-2022 (2018-00219 2.6.1.25). 

 

Stadsrevisionen Borås: Anmälan av Revisionsberättelse för Fritids- och 

folkhälsonämnden 2018 (2019-00100 1.2.3.3). 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av komplettering till beslut- och 

behörighetsattestanter 2019 avseende ”Tillfälliga beslutsattestanter” för 

badresor och barnkoloni under perioden 2019-06-17 – 2019-08-18 (V.25 – V. 

33) (2019-00015 1.2.3.2). 
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§ 107 Dnr FOFN 2018-00229 3.6.7.0 

Redovisning av delegationsärenden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av 

delegationsärenden.  

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsoenheten: Yttrande över Planprogram för kv Ulysses m.fl., Södra 
Centrum, Borås Stad (2019-00090 3.1.1.2).  
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§ 108 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om; 

 

- Mariedal IKs IOP-avtal med Borås Stad, vilket bifogas till ledamöterna. 

 

- att nämnden kommer att fotograferas i samband med augustinämnden. 

 

- om Mötesplats Sjöbo och ett samordnat aktivitetshus som kommer upp som 

ett ärende på sammanträdet i augusti. 

 

- två drunkningstillbud som inträffat den senaste tiden på våra bad. Personalen 

agerade mycket professionellt och lyckades återuppliva personerna.   

 

- budget 2020 som kommer att beslutas om på kommande möte i augusti. Det 

är ett bekymmersamt ekonomiskt läge i Borås och i samtliga nämnder. 

Prioriteringen i Fritids- och folkhälsonämnden utgår från en total översyn av 

samtliga lokaler och anläggningar inom nämndens ansvarsområde. Avgifter och 

taxor ska ställas i proportion till den kostnadsmassa som finns för 

anläggningarna samt jämföras med likvärdiga städer. Det tredje prioriterade 

området är en översyn av driftsavtal och andra kostnadsdrivande avtal. 

 

Samtidigt som nämnden ska effektivisera verksamheten kommer också förslag 

på ambitionshöjande åtgärder inom bland annat Mötesplatserna.   

 

- ändrade öppettider på Stadsparksbadet efter sommaren. Vi kommer att återgå 

till de öppettider som fanns före renoveringen av badet. Försöket med utökade 

öppettider på lördagar har inte gett den effekt som nämnden hoppats på. 
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§ 109 Dnr FOFN 12291  

Övrigt 

- Vice ordförande Magnus Sjödahl (KD) ställer en fråga om branden på 

Hässleholmen i förra veckan. Tommy Jingfors svarar att delar av den öppna 

ungdomsverksamhetens inventarier blev brandskadat, och det blir nu ett ärende 

för försäkringsbolaget. 

 

- Ronny Svensson (L) ger beröm till föreningsledarna för alla de 

sommaraktiviteter som pågår för närvarade 

 

- Ordförande Håkan Eriksson (C) informerar nämnden om invigningen av 

Boda aktivitetsområden 20 juni kl. 13.00. 

 

- Ordförande Håkan Eriksson (C) önskar nämnden en riktigt skön och lugn 

sommar.  

 

 

 


	Strukturera bokmärken
	Figure




