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Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Erik Johnson (MP) med Annette 
Nordström (M) som ersättare.  
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
 

 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
 
 
 

 

Justeras 2017-06-28  
 
 
   

 
 
 
 

Ida Legnemark (V)  Erik Johnson (MP) 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2017-06-29. 
 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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§ 71    2017/FF0120  761 
Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2016 

  
Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås. Gruppen avger årligen en 
rapport över arbetet. Av drogpolitiska ledningsgruppens rapport framgår att arbetet framskrider enligt 
plan. 
 
 
Bilaga: Drogpolitisk handlingsplan rapport 2016 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2016. 
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§ 72    2017/FF0121  761 
Drogpolitisk handlingsplan 2017  

  
Enligt Drogpolitiskt program för Borås Stad samordnar Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetet 
med att ta fram en kommungemensam handlingsplan. Planens uppgift är att stödja arbetet och val av 
metoder. 
 
Ett nytt drogpolitiskt program antogs av Kommunfullmäktige december 2016 och därför har den 
drogpolitiska handlingsplanen fått en grundlig översyn. 
 
Drogpolitiska ledningsgruppen har sammanställt ett förslag till handlingsplan. Planen har så långt 
möjligt koncentrerats enligt två principer: Insatserna som föreslås skall utgå från evidensbaserad 
praktik och att arbetet så långt möjligt koncentreras till få men kraftfulla insatser. 
 
I planen finns två nivåer utvecklingsområden och bevakningsområden. Inom ramen för 
bevakningsområden finns sådana aktiviteter som inte ännu helt och hållet funnit sin plats i ordinarie 
verksamhet, men som pågår och där verksamheten redovisas årligen. Utvecklingsområden är sådana 
insatser där ännu ingen verksamhet pågår, utan skall utvecklas. 
 
Några områden kommer vi att lägga särskild vikt på under kommande år – insatser för att motverka 
cannabismissbruk och en förstärkning av föräldraskapsstöd med inriktning mot tobak, alkohol och 
narkotika. 
 
 
Bilaga: Förslag till Drogpolitisk handlingsplan Borås Stad 2017 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna drogpolitisk handlingsplan 2017. 
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§ 73    2017/FF0125  805 
Revidering och översyn av nuvarande föreningsbidrag 

  
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har av Fritids- och folkhälsonämnden fått i uppdrag att se över 
nuvarande föreningsbidrag. För att få ett brett stöd för de nya bestämmelserna är det önskvärt med 
deltagande från respektive parti i nämnden.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse en person från varje politiskt parti till att ingå i 
styrgruppen för uppdraget ”Revidering och översyn av nuvarande föreningsbidrag”.  
Partierna rapporterar sina representanter vid nämndsammanträdet i augusti.  
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§ 74    2017/FF0112  111 
Valdeltagande 2018 

  
Möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället är en viktig del i folkhälsoarbetet. Arbetet för ett 
ökat valdeltagande har tidigare samordnas från de lokala folkhälsosamordnarna på stadsdelarna, både i 
valen 2010 (Hässleholmen och Norrby) och valen 2014 (Hässleholmen, Norrby och Sjöbo). Fritids- 
och folkhälsonämnden har nu samverkansuppdraget för lokalt inflytande där valarbetet är en naturlig 
och viktig del. 
Utvärderingar från tidigare års arbete visar att det är viktigt att arbetet påbörjas minst ett år innan 
aktuellt val och att arbetet samordnas i Borås Stad där Valnämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden är två viktiga parter. 
 
 
Bilaga: Statistik över områden med högst respektive lägst valdeltagande. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att: 
 
- Inom ramen för samverkansuppdraget för lokalt inflytande, rikta insatser för ökat valdeltagande till 

områden med lågt valdeltagande. 
 

-  Rikta insatser till förstagångsväljare, de som fyllt 18 år och de som nyss fått medborgarskap. 
 

- Ovanstående arbete påbörjas minst ett år före aktuellt val.  
 
För vidare beslut, skicka till Kommunstyrelsen: 
 
- Valnämnden om en central samordning av insatser för ett generellt ökat valdeltagande. 

 
- Att valdeltagande blir en "hela-staden-fråga" med ett gemensamt budskap. Andra nämnder får i 

uppdrag att också arbeta med frågan, såsom till exempel Arbetslivsnämnden, Kulturnämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.  
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§ 75    2016/FF0214  002 
Revidering av Attest, Attestanter 2017 för Fritids- och folkhälsonämnden 

  
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje nämnd utse 
attestanter. 
 
Vid årets början, 2017-01-23 § 2, fattades beslut om besluts- och behörighetsattestanter för 2017. 
Listan har kompletterats med ytterligare beslutsattestanter, markerade i bilagd lista. 
 
Två beslutsattestanter är tillfälliga, resterande gäller tillsvidare. 
 
 
Bilaga: Revidering av besluts- och behörighetsattestanter 2017 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna revideringen av besluts- och 
behörighetsattestanter för 2017, enligt bilagd lista.  
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§ 76    2017/FF0023  027 
Deltagande på 23rd International Safe Communities Conference 

  
Borås Stad är sedan 1998 certifierad som en Säker och trygg kommun. I åtagandet ingår att delta i 
nationella och internationella sammanhang. Konferensen i oktober har ett fokus på för nämnden 
viktiga frågor såsom skadeförebyggande och trygghetsfrågor i ett vidare perspektiv.   
 
Genom att Borås Stad medverkar i konferensen får man breddade kunskaper inom de 
skadeförebyggande och trygghetsskapande frågorna, samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och 
nätverkande med andra städer och kommuner. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden utser Erik Johnson (MP) och Ingela Hallgren (KD) från nämnden att 
representera Borås Stad vid 23rd Safe Communities Conference den 10-12 oktober 2017 i Novi Sad, 
Serbien.  
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§ 77    2017/FF0107  214 
Yttrande över remiss - Detaljplan för Regementet, Osdal 3:4, Borås Stad 

  
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Regementet, Osdal 
3:4, Borås Stad. Förvaltningen ställer sig positiv till detaljplanens syften. Ur det sociala perspektivet är 
det bra att man planerar för ett torg med liv och rörelse. Här vill förvaltningen lyfta behovet av att 
komplettera med en yta för någon typ av aktivitetsplats. 
 
I området finns goda möjligheter till rekreation och rörelse. Här behöver man planera så att man på 
ett säkert och tryggt sätt kan ta sig till fotbollsplanen söder om planområdet och Pickesjöns 
friluftsområde. 
 
För att öka mångfalden och möjligheterna för fler att kunna bosätta sig i området behöver man bygga 
med olika upplåtelseformer och i olika prisklasser. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrande avseende granskning av detaljplan för Regementet, 
Osdal 3:4 Mannerfelts plats, Borås Stad, till Samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 78       
Redovisning av anmälningsärenden 

  
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokoll 2017-05-18 § 155 avseende Om- och tillbyggnad av 
Stadsparksbadet, etapp 1 (2017/FF0069  822). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokoll 2017-04-27 § 91 avseende Program för 
jämställdhetsintegrering (2016/FF0150  026). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokoll 2017-04-27 § 96 avseende Svar på motion av Lennart 
Andreasson (V) Upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen (2017/FF0099  824). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokoll 2017-04-27 § 71 samt rapport avseende 
Revisionsberättelser och redogörelse för 2016 års granskning (2017/FF0102  007). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokoll 2017-04-27 § 75 samt rapport avseende 
Personalekonomisk redovisning för 2016 (2017/FF0103  020). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokoll 2017-04-27 § 83 avseende Revidering av reglemente för 
pensionärsråd i Borås Stad (2017/FF0106  003). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokoll 2017-04-27 § 92 avseende Revidering av reglemente för 
funktionshinderråd i Borås Stad (2017/FF0105  003). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2017-05-02 avseende Rutin och anvisningar för intern 
kontroll (2016/FF0212  007). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokoll 2017-05-02 § 245 avseende Anvisningar intern kontroll 
Kommunstyrelsen (2016/FF0212  007). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2017-04-18 samt protokoll 2017-04-18 § 222 avseende 
Fördjupad analys i nämndernas uppföljningar (2017/FF0101  007). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokoll 2017-04-18 § 223 c) avseende Årlig redovisning av Borås 
Stads inkomna synpunkter 2016 (2017/FF0098  100). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokoll 2017-05-15 § 275 b) avseende Centrala pensionärsrådets 
protokoll från sammanträdet den 1 mars 2017 (2017/FF0122  103). 
 
Revisionskontoret: Anmälan av Fritids- och folkhälsonämndens revisionsredogörelse år 2016 
(2017/FF0111  007). 
 
Polisen: Anmälan av tillståndsbevis avseende avskjutning av skadedjur inom detaljplanelagt område – 
Borås Arena med tillhörande arenor (2017/FF0063  114). 
 
 
                                                                                                                                                     Forts. 
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Forts. § 78 
 
 
Länsstyrelsen Västra Götalands län: Anmälan av beslut 2017-04-19 avseende ansökan om bidrag för 
lokala naturvårdsprojekt (LONA) avseende tillgänglighetsanpassningar på Kransmossens frilufts- och 
rekreationsområde (2016/FF0194  823). 
 
Miljöförvaltningen: Anmälan av kontrollrapport 2017-05-23 avseende inspektion 2017-05-22 på 
Sandaredsbadet gällande efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen (2017/FF0036  460). 
 
Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet 2017-05-31 
(2017/FF0034  808). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Personalstatistik och rekryteringar för våren 2017 
(2017/FF0123  023). 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 
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§ 79       
Redovisning av delegationsärenden 

  
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om bidrag till genomförande av sommarläger vecka 
25 och fotbollsläger vecka 26; Byttorps IF och Norrby IF (2017/FF0089  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om bidrag till politisk ungdomsförening; LUF Södra 
Älvsborg (2017/FF0114  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om bidrag till politisk ungdomsförening; 
Kristdemokratiska ungdomförbundet Borås (2017/FF0114  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om bidrag till politisk ungdomsförening; SSU Borås 
(2017/FF0114  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om bidrag till politisk ungdomsförening; Borås 
Moderata ungdomsförbund (2017/FF0114  805). 
 
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-05-24. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden. 
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§ 80       
Förvaltningschefen informerar 

  
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden; 
 
- om ett månatligt nyhetsbrev om vad som händer och sker i förvaltningen. Nämnden får det också 
för kännedom. 
 
- om att arbetet är inne i sitt slutskede avseende budget 2018. Vid augustimötet kommer ärendet att 
prioriteras på dagordningen.  
 
- om tre medborgardialoger som planeras under tidig höst för nämnden. Norrbydagen den 26/8, 
Sjöbodagen den 2/9 samt Toarpsdagen den 17/9. Samtliga dialoger kommer bland annat att ahndla 
om tillgänglighet och trygghet. Nämndens samtliga ledamöter inbjuds att deltaga. Anmälan sker till 
Johanna minst en vecka före utsatt datum. 
 
- om den kommande SM-veckan. Ett nytt rekord kommer att slås i Borås. Idag är det 49 idrotter 
anmälda. Sveriges Television kommer att sända ca 80 timmar från Borås. På hemsidan ”smveckan.se” 
finns all information om idrotter, dagsprogram, föreläsare, pröva på aktiviteter med mera att läsa. 
Välkomna till en oförglömlig vecka. 
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§ 81       
Övrigt 

  
- Hans Andersson och Martina Lindberg från föreningsenheten informerar nämnden om uppdraget 
om jämställt föreningsliv. 
 
- Åsa Skytt Jansson från folkhälsoenheten informerar nämnden om strukturen för en Säker och trygg 
kommun. 
 
- Ordförande Ida Legnemark (V) informerar nämnden att allmänhetens frågestund blir en stående 
punkt på dagordningen från om med nämndsammanträdet i augusti. 
 
- Ida Legnemark (V) informerar nämnden om det första mötet med lokala pensionärs- och 
funktionshinderrådet. 
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