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2021-02-23 
 

 

Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Plats och tid: Kulturhuset Röda Rummet samt virtuellt mötesrum via Microsoft Teams., tisdagen den 23 
februari 2021 kl 13:00-18:20 ajournering 15:05-15:17 och 17:28-17:45 

Ledamöter  
Håkan Eriksson (C), Ordförande, närvarande Röda 
Rummet  

 

Magnus Sjödahl (KD), 1:e vice ordförande, 
närvarande Röda Rummet 

 

Samir Karamovic (S) närvarande via Teams ers. 
Christer Lundberg (S),  

 

Lennart Brännmar (C) ers. Ulla-Britt Möller (S), §§ 21-
24 under föredragning därefter Linnea Johansson 
Kläth (MP) §§ 25-38 under föredragning samt §§ 24-
38 under beslutsgång 

 

 Göte Edvinsson (L) ers. Mona Nordqvist (S) ), §§ 21-
24 under föredragning därefter Lennart Brännmar (C) 
§§ 25-38 under föredragning samt §§ 24-38 under 
beslutsgång 

 

Ronny Svensson (L), närvarande via Teams  
Annette Nordström (M), närvarande via Teams  
Maritha Bäck (M), närvarande via Teams  
Jan Nilsson (SD), närvarande via Teams  

Ersättare 
Lennart Brännmar (C) §§ 21-38 under föredragning samt §§ 24-38 under beslutsgång, närvarande via Teams 
Göte Edvinsson (L) ), §§ 21-24 under föredragning, närvarande via Teams 13:00-17:42 
Linnea Johansson Kläth (MP), §§ 25-38 under föredragning samt §§ 24-38 under beslutsgång, närvarande via 
Teams 13:48-18:20 
Hakam Alakraa (M), närvarande via Teams 
Ingela Hallgren (KD), närvarande via Teams 
Jessica Johansson (SD), närvarande via Teams 

Övriga tjänstemän 
Tommy Jingfors, förvaltningschef, närvarande Röda Rummet 
Rune Hagen, IT-ansvarig, närvarande Röda Rummet 
Susanne Carlsson, verksamhetschef, närvarande via Teams §§21-34 
Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef, närvarande via Teams  §§21-33 
Sakiba Zekaj, verksamhetsutvecklare, närvarande via Teams §§21-33 
Emelie Risbeck, utvecklingsledare, närvarande via Teams §§21-28 
Hans Andersson, verksamhetschef, närvarande via Teams §§21-32 
Cecilia Strömberg, verksamhetschef, närvarande via Teams §§21-24 
Mari-Louise Bengtsson, verksamhetschef, närvarande via Teams §§21-24 
Maria Zetterström Tuvegran, verksamhetschef, närvarande via Teams §§21-24 
Mikael Andersson, utvecklingsledare, närvarande via Teams §§21-34 
Mona Carlbom, verksamhetschef, närvarande via Teams §§21-24 
Jacob Ingvarsson, nämndsekreterare, närvarande via Teams 
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Justeringens plats och tid 
2021-02-26, Sturegatan 28,  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla fredagen den 26 februari 2021 

Paragrafer §§ 21-38 

 

Underskrifter 

Ordförande   ..........................................................................  
 Håkan Eriksson (C) 

Förvaltningschef ....................................................................   
 Tommy Jingfors 

Justerare  ..........................................................................  
 Magnus Sjödahl (KD) 

Sekreterare   ..........................................................................  
 Jacob Ingvarsson 
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Ärendelista 

§ 21 Dnr FOFN 12028 
Upprop och val av protokollsjusterare ................................................ 5 

§ 22 Dnr FOFN 12387 
Godkännande av föredragningslista ................................................... 6 

§ 23 Dnr FOFN 16460 
Besök på nämnden av Fredrik Beckman avseende arbetet med Borås 
400 år ................................................................................................ 7 

§ 24 Dnr FOFN 2020-00223 2.4.1.0 
Årsredovisning 2020 för Fritids- och folkhälsonämnden ..................... 8 

§ 25 Dnr FOFN 2020-00022 1.1.3.1 
Uppföljning av Drogpolitisk handlingsplan 2020 ................................. 9 

§ 26 Dnr FOFN 2021-00004 1.1.3.0 
Drogpolitisk Handlingsplan 2021 ...................................................... 10 

§ 27 Dnr FOFN 2017-00152 808 
Besök av Pia Essunger avseende Redovisning av Kraftsamling 
Sjöbo ............................................................................................... 12 

§ 28 Dnr FOFN 2021-00011 3.7.1.25 
Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete (BRÅ) 2020 ...... 13 

§ 29 Dnr FOFN 2021-00010 1.2.3.1 
Uppföljning av intern kontrollplan 2020 för Fritids- och 
folkhälsonämnden ............................................................................ 15 

§ 30 Dnr FOFN 2020-00140 3.2.1.25 
Miljörapport T3 årsredovisning 2020 för Fritids- och 
folkhälsonämnden ............................................................................ 17 

§ 31 Dnr FOFN 16507 
Information om Brygghuset och Träffpunkt Simonsland i symbios.... 18 

§ 32 Dnr FOFN 2021-00006 3.1.1.2 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum,  Viskaholm 2 med 
flera .................................................................................................. 19 

§ 33 Dnr FOFN 2020-00175 3.6.7.2 
Ansökan om stöd till föreningen Ungdom Utvecklingscentrum ......... 21 

§ 34 Dnr FOFN 2020-00207 3.6.7.2 
Ansökan från Borås Gif om socialt riktat bidrag till 
föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2021 ........................ 24 
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§ 35 Dnr FOFN 2020-00141 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och 
folkhälsonämnden 2020, januari-december ...................................... 26 

§ 36 Dnr FOFN 2020-00251 2.1.2.1 
Redovisning av Anmälningsärenden ................................................ 27 

§ 37 Dnr FOFN 2020-00252 3.6.7.0 
Redovisning av Delegationsbeslut ................................................... 29 

§ 38 Dnr FOFN 12030 
Förvaltningschefen informerar .......................................................... 30 
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§ 21 Dnr FOFN 12028  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll, utse Magnus Sjödahl (KD) med Anette Nordström (M) som 

ersättare. Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 28, 

fredagen den 26 februari 2021.     
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§ 22 Dnr FOFN 12387  

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 Tre ändringar i föredragningslistan görs i form av ärende 7 gällande 

”Uppföljning av Drogpolitisk Handlingsplan 2020” behandlas före ärende 5 

”Drogpolitisk Handlingsplan 2021”. Redovisning av Kraftsamling Sjöbo 

behandlas endast som ett informationsärende och redovisas efter ärendena 

gällande ”Uppföljning av Drogpolitisk Handlingsplan 2020” och ”Drogpolitisk 

Handlingsplan 2021”. I övrigt godkänner nämnden den utsända 

föredragningslistan. 
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§ 23 Dnr FOFN 16460  

 Besök på nämnden av Fredrik Beckman avseen
arbetet med Borås 400 år  

de 

 Fredrik Beckman, kommunikatör för Borås 400, år informerar och berättar om 
de aktiviteter som är inplanerade under 2021 med anledning av att Borås fyller 
400 år.    
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§ 24 Dnr FOFN 2020-00223 2.4.1.0 

Årsredovisning 2020 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner årsredovisningen för 2020 och att 

översända densamma till Kommunstyrelsen.               

Sammanfattning av ärendet 

Det bokförda resultatet för 2020 visar ett underskott på -20 909 tkr, fördelat på 

fritidsramen -20 955 tkr och bidragsramen +46 tkr.  

Inom fritidsramen finns det ett antal kostnader som påverkar resultatet negativt, 

det mest avgörande är kopplat till pandemin, uteblivna intäkter och högre 

kostnader motsvarande ca 17 000 tkr. Härutöver finns också utlovade 

bokslutsjusteringar, som exempelvis två sociala investeringsprojekt. 

Konsekvenserna av Coronapandemin är tydlig och märks framförallt inom de 

verksamhetsområden som till stor del har en intäktsfinansierad budget.  

Föreningslivet har anpassat sig bra efter nya bidragsregler. Det har inte 

inkommit några signaler av större omfattning som visar på att föreningslivet 

inte har kunnat klara av effekterna av pandemins påverkan.       

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2020 Fritids- och folkhälsonämnden 
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§ 25 Dnr FOFN 2020-00022 1.1.3.1 

 Uppföljning av Drogpolitisk handlingsplan 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Uppföljning av 

drogpolitisk handlingsplan 2020 och översänder den till Kommunstyrelsen.  

        

Sammanfattning av ärendet 

Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås Stad 

och avger årligen en uppföljning av arbetet.  

Uppföljningen för 2020 visar att arbetet generellt sett framskrider enligt plan. 

Till exempel utvecklades och stärktes samverkan och arbetet vid kritiska datum. 

En ny metod ”ANDT-coach” anpassades till Borås och en pilotutbildning 

genomfördes med goda resultat. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

antog en policy och planerar att ta fram handlingsplaner för respektive skola. 

Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av ANDT i grundskola och öppen 

ungdomsverksamhet upprättades och ska implementeras i berörda 

verksamheter. Trots covid-19-pandemin genomfördes en 

antidopningsutbildning till gympersonal och restaurangpersonal deltog på en 

digital tvådagarsutbildning i Ansvarsfull alkoholservering.  

Däremot genomfördes inte utbildningen i DAGS-föräldramöten till 

grundskolans skolkuratorer och samverkan mellan Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen och elevhälsan pausades under en period på grund av 

covid-19-pandemin.  

Miljöförvaltningens bevakningsområde ”Tillsyn för rökfria skolgårdar” har likt 

2019 ej genomförts. Överlag har Miljöförvaltningen haft svårt att uppnå målen i 

handlingsplanen på grund av covid-19-pandemin och den rådande 

personalsituationen.      

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av drogpolitisk handlingsplan 2020 
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§ 26 Dnr FOFN 2021-00004 1.1.3.0 

Drogpolitisk Handlingsplan 2021 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna den drogpolitiska 

handlingsplanen för 2021 och översänder den till Kommunstyrelsen        

Sammanfattning av ärendet 

Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogförebyggande arbetet i 

Borås Stad och tar årligen fram en plan för arbetet.  

Den drogpolitiska handlingsplanen för 2021 styr insatser från den kommunala 

huvudmannen. Samverkan med andra huvudmän sker i flera av planens 

insatser. Den drogpolitiska handlingsplanen för 2021 disponeras utifrån de tre 

målområden som specificeras i Borås Stads drogpolitiska program: 

Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. 

Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak 

eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. 

Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god 

kvalitet.  

Insatserna i den drogpolitiska handlingsplanen för 2021 sorteras in under två 

nivåer: utvecklingsområden respektive bevakningsområden. 

Utvecklingsområden är insatser som utreds, förankras och/eller beslutas om 

under innevarande år. Bevakningsområden är insatser som funnit sin form och 

utförs som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  

Exempel på prioriterade utvecklingsområden i den drogpolitiska 

handlingsplanen för 2021 är att: 

 Utbilda ANDT-coacher inom verksamheter som möter barn och unga 

 fortsätta stärka insatser i samband med kritiska datum 

 implementera handlingsplaner inom grundskola, öppen 

ungdomsverksamhet och respektive gymnasieskola  

 samt att rutiner för samverkan kring barn och unga ska upprättas och 

implementeras.   
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Beslutsunderlag 

 1. Drogpolitisk handlingsplan 2021    
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§ 27 Dnr FOFN 2017-00152 808 

Besök av Pia Essunger avseende Redovis
Kraftsamling Sjöbo  

ning av 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att behandla detta ärende endast som 
ett informationsärende.  

        

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklingsledare Pia Essunger informerar och redovisar nämnden om det 

treåriga sociala investeringsprojektet Kraftsamling Sjöbo. 
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§ 28 Dnr FOFN 2021-00011 3.7.1.25 

 Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete 
(BRÅ) 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av 

Brottsförebyggande rådets arbete 2020 och översänder den till 

Kommunstyrelsen för kännedom.        

Sammanfattning av ärendet 

Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett forum för samverkan, bestående av 

berörda förvaltningar i staden tillsammans med polisen, SÄRF, Borås City och 

AB Bostäder. Brå syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning till 

samt initiera olika trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och 

åtgärder. Forumet avser också att hålla ihop det totala trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbetet i staden och att följa upp och se till att 

samverkansöverenskommelsen avseende det brottsförebyggande arbetet 

fullföljs.  

Fritids- och folkhälsonämnden sammankallar det Brottsförebyggande rådet. I 

övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom respektive verksamhet att det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet verkställs och genomförs i 

enlighet med Brå:s arbete och samöverenskommelsen med Polismyndigheten, 

lokalpolisområde Borås. Utöver Brottsförebyggande rådets arbete finns andra 

grupper som arbetar konkret för ökad trygghet, till exempel EST – effektiv 

samordning för trygghet, Säkerhetsnålen och Hälsosamt åldrande.  

Under 2020 har arbetet anpassats utifrån behov som uppstått i samband med 

covid-19-pandemin. Några aktiviteter har ställts in till följd av restriktionerna, 

till exempel trygghetvandringar, boendemöten med flera. Ambitionen har varit 

att ställa om arbetet varav många möten genomförts digitalt och flertalet 

aktiviteter har ersatts med andra, digitala arrangemang men aktiviteter som 

förutsätter större fysiska sammankomster har fått ställas in eller skjutits fram. 

2020 har således sett lite annorlunda ut än det brukar göra verksamhetsmässigt 

inom det brotts- och trygghetsskapande området.  

Fritids- och folkhälsonämnden har sammanställt en redovisning för 

Brottsförebyggande rådets arbete 2020, vilken översänds till Kommunstyrelsen 

för kännedom.  
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Beslutsunderlag 

1. Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete (BRÅ) 2020 

2. Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten 
2021-2023 

3. Säker och trygg matris 2019                  
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§ 29 Dnr FOFN 2021-00010 1.2.3.1 

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 f
folkhälsonämnden 

ör Fritids- och 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 

interna kontrollplanen 2020 och översända denna till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen för kännedom.   

Sammanfattning av ärendet 

Fritids och folkhälsonämnden beslutade 2019-08-20 om nämndens interna 

kontrollplan för 2020. Samtliga punkter i planen är avstämda och redovisas i 

nämndens uppföljning av intern kontrollplan 2020.  

Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett planerings- och 

uppföljningsverktyget som Borås Stad använder för bland annat intern kontroll.    

Intern kontroll är en del i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Arbete 

med att identifiera risker, genomföra och följa upp kontrollmoment ger en bra 

grund för att identifiera och arbeta med förbättringar i vardagen på 

verksamhetsnivå.  

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har påverkats av Covid-19 i 

stor utsträckning. Detta har medfört att riskanalyser och hantering av risker har 

genomförts i stor utsträckning på alla nivåer i förvaltningen. Situationen har 

krävt att man hittar lösningar och agerar utifrån de risker man ser i vardagen. 

Detta arbete har varit en påfrestning för verksamheterna, men en värdefull 

erfarenhet i hur man kan identifiera och beakta risker systematiskt. På sikt är 

detta erfarenheter vi kan ta tillvara även i arbetet med den interna kontrollen.  

Uppföljningen 2020 har genomförts tillsammans med berörda verksamheter 

vilket gett möjlighet till fördjupning i de områden som tagits upp. I detta arbete 

har man kunnat identifiera förbättringar som kan göras på verksamhetsnivå, 

några av dessa redogörs och dokumenteras som åtgärder i uppföljningen.  

Arbetet med intern kontroll sprider kunskap om nämndens verksamhet, och 

ökar kännedomen om vilka rutiner och regler som gäller vilket minskar risken 

att fel som kan ge allvarliga konsekvenser uppstår. I dagsläget är det inte särskilt 

troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga konsekvenser för verksamheten. 

Inom vissa områden kan dock kontrollen och kunskapen blir än bättre och 
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fortsatta åtgärder är planerade. Ett övergripande utvecklingsområde är också att 

samla dokumentationen kring arbetet på verksamhetsnivå i Stratsys. 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 
interna kontrollplanen 2020 och översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom. 

 

               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontroll 2020, 2021-02-23 
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§ 30 Dnr FOFN 2020-00140 3.2.1.25 

Miljörapport T3 årsredovisning 2020 fö
folkhälsonämnden  

r Fritids- och 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att godkänna miljörapport, 

årsredovisning 2020 samt översänder den till Miljö- och konsumentnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

I denna miljörapport redovisas Fritids- och folkhälsoförvaltningens 

åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål. Borås Stad fick nya miljömål för 2018-

2021 som beslutades av Kommunfullmäktige 2018. 

 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra 

prioriterade områden. 

 Hållbara perspektiv 

 Hållbar samhällsplanering 

 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

 Hållbar natur       

 

I denna rapport är det fokus på Hållbara perspektiv och Fossilbränslefritt och 

energieffektivt Borås. 

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen 

anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå 

målen.                   

Beslutsunderlag 

1. Bilaga - Miljörapport, årsredovisning 2020 för Fritids- och folkhälsonämnden                                
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§ 31 Dnr FOFN 16507  

Information om Brygghuset och Träffpunkt Simonsland 
i symbios 

 

 Förvaltningschef Tommy Jingfors och verksamhetschef Susanne Carlsson 

informerar om budgetarbetet Brygghuset och Träffpunkt Simonsland i symbios.     
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§ 32 Dnr FOFN 2021-00006 3.1.1.2 

Inbjudan till samråd för detaljplan fö
Viskaholm 2 med flera  

r Centrum,  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detaljplan Centrum, 

Viskaholm 2 m fl, Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.           

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att det byggs fler bostäder i 

centrum. Planområdet är en del av det planerade parkstråket ”Staden vid 

parken” från Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till att det i 

detaljplanen möjliggörs en bro då den kopplar samman centrum med 

stadsdelen Norrby och binder ihop det gröna stråket mellan norr och söder. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden vill understryka vikten av att en gång- och 

cykelbro byggs mellan planområdet och kvarteret Elektra för att ge god 

tillgänglighet mellan Hälsans stig, planområdet och det framtida parkstråket. 

Det ökar boråsarnas möjligheter att ta sig fram i centrum till fots eller med 

cykel vilket både ökar möjligheterna till fysisk aktivitet och den upplevda 

tryggheten.  

 

Vidare vill Fritids- och folkhälsonämnden lyfta barnperspektivet inom ramen 

för denna detaljplan. För barn finns det ett samband mellan deras fysiska 

aktivitetsnivå och tillgängligheten till grönområden samt antalet närliggande 

lekplatser. Barn har enlig Barnkonventionen rätt till lek, vila och fritid. I 

Stadsparkens finns den närmaste lekplatsen. Den är redan välbesökt och 

kommer inte att räcka till framöver för att tillfredsställa barnens behov enligt 

Barnkonventionen. Därför är det nödvändigt att lekytor planeras inom 

planområdet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet. 
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Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                  
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§ 33 Dnr FOFN 2020-00175 3.6.7.2 

Ansökan om stöd till föreningen Ungdom 
Utvecklingscentrum 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge föreningen Ungdom 

utvecklingscentrum ett bidrag för sin lokal på 50 000 kr under 2021. Bidraget 

betalas ut under förutsättning att föreningen redovisar godkända 

årsmöteshandlingar från 2020 med tillhörande ekonomisk redovisning. 

Nämnden beslutar också att tillsätta en referensgrupp bestående av 

representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Centrum för 

kunskap och säkerhet (CKS) för att följa utvecklingen av verksamheten. 

Bidraget tas ur Nämndens förfogande då föreningen inte uppfyller grundkraven 

för att bli en bidragsberättigad förening enligt de nya bidragsreglerna. Beslutet 

är inte normgivande.         

Reservation 

Moderaterna och Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för sina tilläggsyrkanden. 

Sverigedemokraterna, genom Jan Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Moderaternas och Kristdemokraternas tilläggsyrkanden.   

Sammanfattning av ärendet 

Ungdom utvecklingscentrum är en förening där verksamheten riktar sig till barn 

och ungdomar mellan 7-25 år och har sin huvudsakliga verksamhet på Norrby. 

Man bedriver bland annat läxläsning, hemspråksundervisning men också 

undervisning i hur det svenska samhället fungerar. Det huvudsakliga budskapet 

är att stärka kunskaperna om demokrati, mänskliga rättigheter och alla 

människors lika värde. 

Man gör studiebesök hos svenska myndigheter, exempelvis räddningstjänst 

samt besöker även kommunen i många ärenden. Planer finns på att besöka 

polisen, muséer och många andra ställen för att vidga vyerna för barnen på 

Norrby.  

Föreningen har unga ledare med bra utbildningsbakgrund som förebilder. Alla 

är välkomna till föreningen oavsett bakgrund och föreningen följer Borås Stads 

värdegrund.  
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Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) samt Polisen i Borås har ett bra 

samarbete med föreningen och beskriver föreningen som ett gott exempel på 

hur unga ledare tar initiativ till en bättre levnadssituation för många barn och 

unga på Norrby. CKS tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och 

representanter från Polismyndigheten i Borås är positiva till att bilda en 

referensgrupp tillsammans med personer från föreningen för att på nära håll 

följa utvecklingen.  

Stadsdelen Norrby har beskrivits i många sammanhang och behöver ingen 

närmare presentation utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Det saknas heller 

inte fakta kring de utmaningar som finns kring olika hotbilder som 

gängkriminalitet, socialt utanförskap och framväxandet av ett parallellsamhälle.  

Ungdom utvecklingscentrum kan vara ett steg på vägen att motverka detta 

genom att tidigt skapa normer och värderingar som på sikt gör att fler 

människor finner tillhörighet och samhörighet med vårt samhälle och de 

värderingar vi står för.                

Beslutsunderlag 

1. Yttrande från Centrum för kunskap och säkerhet 

2. Yttrande från Polismyndigheten i Borås             

Yrkanden 

 Moderaterna och Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) yrkar på två 

tilläggsyrkanden (se bilaga 1). 

 

Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar på att Fritids- och folkhälsonämnden 

beslutar enligt lagt förslag.  

 

Omröstnings begärs.    

Propositionsordningar 

 Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller ordförande Håkan 

Erikssons (C) förslag röstar ja och den som bifaller Kristdemokraternas och 

Moderaternas tilläggsyrkanden röstar nej. Vinner nej har Kristdemokraternas 

och Moderaternas tilläggsyrkanden bifallits.    
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Omröstningsresultat 

 Vid omröstning röstas ja av Håkan Eriksson (C), Samir Karamovic (S), Linnea 

Johansson Kläth (MP), Lennart Brännmar (C) och Ronny Svensson (L) samt 

nej av Magnus Sjödahl (KD), Anette Nordström (M), Maritha Bäck (M) och Jan 

Nilsson (SD)  

 

Fritids- och folkhälsonämnden har med fem röster mot fyra beslutat i enlighet 

med ordförandes förslag.   
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§ 34 Dnr FOFN 2020-00207 3.6.7.2 

Ansökan från Borås Gif om socialt riktat bidrag till 
föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2021  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Borås GIF ett socialt riktat stöd 

under 2021 med 300 tkr, för 2022 ges 250 tkr och för 2023 ges 200 tkr. Arbetet 

på stadsdelen följs upp med täta mellanrum och en särskild rapport om 

utvecklingen av arbetet ska sammanställas varje år av föreningen.         

Sammanfattning av ärendet 

Borås GIF har delar av sin verksamhet förlagd till stadsdelen Sjöbo i Borås, där 

den huvudsakliga verksamheten har varit fotboll under många år. På senare år 

har stadsdelen uppvisat ett antal utmaningar inom ramen för Välfärdsbokslutet. 

Mot bakgrund av bland annat detta så har Borås Stad kraftsamlat under en 

treårsperiod under benämningen Kraftsamling Sjöbo. En utmärkande faktor i 

stadsdelen är det låga föreningsdeltagandet i området. Borås GIF är den 

dominerande föreningen och en viktig aktör i området för att lyckas vända den 

negativa spiralen. Föreningen har två huvudgrenar, dels verksamheten på 

friluftsområdet Knektås som fungerar som navet i föreningen, och dels 

verksamheten på Sjöbovallen utmed Viskan. Verksamheten på Sjöbo har haltat 

betänkligt det senaste decenniet. Under 2021 kommer föreningens nya 

klubbstuga stå färdig och i ett försök att verkligen blåsa liv i verksamheten igen 

så känner föreningen att ”nu är det verkligen dags!”. Genom att inkludera fler 

människor vill föreningen utveckla Sjöbovallen till en Multiarena med många 

olika verksamheter. Fotboll, gymnastik, dans, innebandy för att nämna några.  

För att förverkliga detta vill föreningen ha ett ekonomiskt stöd under minst tre 

år för att satsningen ska ge effekt och också vara långsiktigt hållbar. 

Förvaltningen föreslår ett bidrag under perioden 2021-2023 på 750 tkr uppdelat 

på 300 tkr år 1, 250 tkr år 2 samt 200 tkr år 3. Föreningen åtar sig att skriva en 

särskild rapport om utvecklingen av arbetet på stadsdelen och skicka den med 

sin årsberättelse varje år. Under perioden hoppas föreningen på fler medlemmar 

och aktiviteter som ska göra att föreningen får bidrag utifrån de fastställda 

regler som är fastställda av Fritids- och folkhälsonämnden. En naturlig och nära 

samverkan med SISU under perioden är väsentlig för utvecklingen av både 

föreningen och stadsdelen.                 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan 
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§ 35 Dnr FOFN 2020-00141 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och 
folkhälsonämnden 2020, januari-december 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av inkomna 

synpunkter för januari – december 2020 och översänder den till 

Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

Antalet inkomna synpunkter har jämfört med samma period tidigare år minskat. 

Anledningen till detta är inte att det inkommit färre synpunkter, utan det beror 

på att vi infört felanmälan. Tidigare år har inte Borås Stads medborgare kunnat 

välja alternativet felanmälan när de skickat in synpunkter till Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen via hemsidan eller appen, men sedan tidigare i år har den 

möjligheten funnits. 

 

Antalet inkomna synpunkter till Fritids- och folkhälsoförvaltningen under 

perioden januari-december 2020 är 154 stycken. Antalet inkomna felanmälan 

under den perioden är 149 stycken. 

 

Samma period under föregående år (januari-december 2019) kom det in 217 

stycken. Då fanns inte alternativet felanmälan. 

 

Likt tidigare år står Borås Stads kommunala badplatser och spår och leder för 

merparten av de inkomna synpunkterna och felanmälan.                 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden 
januari-december 2020 
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§ 36 Dnr FOFN 2020-00251 2.1.2.1 

 Redovisning av Anmälningsärenden  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av 
anmälningsärenden.     

Sammanfattning av ärendet 

  

1. Grundskolenämnden: Anmälan av beslut 2021-01-26 avseende 

Anslagsframställan Myråsskolan, Kyrkvägen 49, Myrås 1:163 m.fl (2020-

00237 2.6.1.1) 

 
2. Fritids-och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av revisionsrapport 

avseende miljödiplom enligt Svensk Miljödatabas (2020-00140 3.2.1.25) 

 

3. Länsstyrelsen: Anmälan av mötesnoteringar samråd smittskydd 2021-

01-26 (2021-00017 1.1.3.0) 

 

4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2021-01-18 §16 

avseende Anslagsframställan för Myråsskolan om- och tillbyggnad 

(2020-00237 2.6.1.1) 

 

5. Miljö- och konsumentnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2021-01-

26 §19 avseende Ny rutin för klimatkompensationsfonden (2021-00019 

1.1.3.0) 

 

6. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Uppföljning av 

samverkansavtal 

avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 (2021-00014 3.2.1.3) 

 

7. Miljö- och konsumentnämnden: Anmälan av Avregistrering av 

livsmedelsanläggning (2021-00009 1.2.3.0) 

 

8. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2021-01-21 §10 

avseende  Ansökan från IK Ymer om anläggningslån för renoveringar 

och förändringar av Ymergården (2020-00121 3.6.7.2) 
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9. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2021-01-21 §9 

avseende  Revidering av Borås Stads arkivregler (2021-00026 1.1.3.0) 

 

10. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av FSG-protokoll 2021-

02-10 samt bilagor (2021-00005 2.3.1.1) 
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§ 37 Dnr FOFN 2020-00252 3.6.7.0 

Redovisning av Delegationsbeslut 

 

Inga delegationsbeslut föreligger.     
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§ 38 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 

 

- och redogör för hur förvaltningen arbetar i enlighet med 
myndigheternas rekommendationer utifrån Covid-19. Maritha Bäck 
kompletterar informationen med de senaste inom vaccinationerna.  

- om att SM i längdskidor gick att genomföra på skidstadion. 
Arrangemanget blev en succé, med rekordmånga tittare på Sveriges 
Television, samt fantastiska tävlingar i vykortsliknande miljöer.     

 




