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Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Plats och tid: Kulturhuset Röda Rummet samt Microsoft Teams, onsdagen den 9 december 2020 kl 14:00-
19:16, Ajournering 14:55-15:10, 15:58-16:05, 17:19-17:25 och 18:05-18:30 

Ledamöter  
Håkan Eriksson (C), Ordförande  
Magnus Sjödahl (KD), 1:e vice ordförande  
Samir Karamovic ers. Christer Lundberg (S), 2:e vice 
ordförande 

 

Linnea Johansson Kläth (MP) ers. Ulla-Britt Möller (S)  
Mona Nordqvist (S)  
Ronny Svensson (L)  
Annette Nordström (M)  
Maritha Bäck (M)  
Jan Nilsson (SD)  

Ersättare 
Lennart Brännmar (C) 
Göte Edvinsson (L) 
Hakam Alakraa (M) 
Ingela Hallgren (KD) 
Jessica Johansson (SD) 

Övriga tjänstemän 
Tommy Jingfors, förvaltningschef                 Närvarande Röda Rummet 
Jacob Ingvarsson, nämndsekreterare             Närvarande Röda Rummet 
Rune Hagen, IT-ansvarig                               Närvarande Röda Rummet  
Cecilia Strömberg, verksamhetschef               Närvarande via Teams §§168-178 
Mari-Louise Bengtsson, verksamhetschef      Närvarande via Teams §§169-178 
Sakiba Zekaj, verksamhetsutvecklare             Närvarande via Teams §§169-178 
Susanne Carlsson, verksamhetschef               Närvarande via Teams  
Mona Carlbom, verksamhetschef                   Närvarande via Teams 
Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef               Närvarande via Teams  
Mikael Andersson, utvecklingsledare              Närvarande via Teams §§169-178 
Annelie Jonsson, fritidsutvecklare                  Närvarande via Teams§§169-179 
Ida Grindsiö, utvecklingsledare                      Närvarande via Teams §§169-175 
Kristina Nyberg Smahel, persför Vision         Närvarande via Teams §§169-175 
 

Justeringens plats och tid 
Sturegatan 28, 2020-12-14 
  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 15 december 2020  

Paragrafer §§ 169-185 
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Underskrifter 

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

Ordförande  ..........................................................................  
 Håkan Eriksson 

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

Sekreterare  ..........................................................................  
                     Jacob Ingvarsson 
 - 
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§ 170 Dnr FOFN 12387 
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§ 171 Dnr FOFN 2019-00208 1.2.4.1 
Budget 2021:2 för Fritids- och folkhälsonämnden .............................. 6 

§ 172 Dnr FOFN 2020-00205 2.1.1.0 
Svar på remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås stad ................. 11 

§ 173 Dnr FOFN 2020-00198 3.1.1.2 
Remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken ........................ 13 

§ 174 Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 
Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd ............... 14 

§ 175 Dnr FOFN 2020-00227 3.2.1.3 
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§ 176 Dnr FOFN 2020-00168 1.1.6.2 
Samarbetsuppdraget Lokalt inflytande - årsredovisning 2020 .......... 17 

§ 177 Dnr FOFN 2020-00219 3.2.1.3 
Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wi-fi vid kommunala 
verksamheter ................................................................................... 19 

§ 178 Dnr FOFN 2020-00189 1.1.4.4 
Nämnduppdrag digitalisering ............................................................ 22 

§ 179 Dnr FOFN 2020-00174 3.6.7.2 
Utdelning ur Borås Stads sociala Samfond 3, 2020.......................... 24 

§ 180 Dnr FOFN 2020-00199 3.1.1.2 
Yttrande över remiss- Inbjudan till samråd för Detaljplan Gässlösa, 
Gässlösa 5:15, Borås Stad............................................................... 25 

§ 181 Dnr FOFN 2020-00214 1.1.6.3 
Överenskommelse med Hemgården om deltagande på 
mötesplatsen ................................................................................... 27 

§ 182 Dnr FOFN 2020-00043 3.6.8.2 
Information om Ny ishall i Borås ....................................................... 28 

§ 183 Dnr FOFN 2020-00008 2.1.2.1 
Redovisning av anmälningsärenden ................................................ 29 

§ 184 Dnr FOFN 2020-00009 3.6.7.0 
Redovisning av delegationsbeslut .................................................... 31 

§ 185 Dnr FOFN 12030 
Förvaltningschefen informerar .......................................................... 32 
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§ 169 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, 

måndagen 14 december 2020.     
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§ 170 Dnr FOFN 12387  

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa nämndens 

föredragningslista.    
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§ 171 Dnr FOFN 2019-00208 1.2.4.1 

Budget 2021:2 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna budget 2021:2 och 

översända denna till Kommunstyrelsen.                  

Reservation 

 Moderaterna och Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) reserverar 

sig till förmån för sina tilläggsyrkanden. 

Sverigedemokraterna, genom Jan Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för 

sina tilläggsyrkanden.     

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämndens totala budgetram för 2021 är 270 950 tkr, 

fördelat på Fritidsramen 226 800 tkr och Bidragsramen 44 150 tkr. Fritidsramen 

inkluderar ett effektiviseringskrav på 1 %, motsvarande 2 200 tkr, och 

tilläggsanslag efter beslut på totalt 10 400 tkr. Tilläggsanslagen avser till största 

del kompensation för ökade hyreskostnader  

Den tilldelade investeringsbudgeten uppgår till 14 500 tkr, därutöver ytterligare 

medel för ny idrottshall i Fristad samt diverse hyresanpassningar och 

upprustningar som finns i Lokalförsörjningsnämndens budget.     

Under 2021 har nämnden tilldelats fyra nya uppdrag. Upprätta minst en ny 

badplats, se över öppettiderna för fritidsgårdarna, se över möjligheterna för att 

samordna mötesplatserna med föreningslivets lokaler samt utreda 

förutsättningarna att införa riktat stöd till föreningar som erbjuder läxhjälp.      

Beslutsunderlag 

1. Budget 2021:2, Fritids- och folkhälsonämnden                             

                  

Yrkanden 

 Moderaterna och Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) yrkar på 

nio stycken tilläggsyrkanden varav de fem första ska behandlas enskilt. Det 

övriga fyra behandlas tillsammans (se bilaga 1) 
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Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 

beslutar enligt lagt förslag.  

 

Omröstning begärs avseende fyra tilläggsyrkanden 

      

Propositionsordningar 

Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller Moderaterna och 

Kristdemokraternas tilläggsyrkanden röstar ja och den som bifaller ordförande 

Håkan Erikssons (C) förslag röstar nej. Vinner ja har Moderaternas och 

Kristdemokraternas fyra tilläggsyrkanden bifallits. 

   

Omröstningsresultat 

 Tilläggsyrkande från Moderaterna och Kristdemokraterna genom Magnus 

Sjödahl (KD):  

 

1. ”Det är centralt att föreningsbidragen endast går till de föreningar som 
följer Borås Stads värdegrund för bidragsregler.”  

 

Vid omröstning röstas ja av Magnus Sjödahl (KD), Anette Nordström (M), 

Maritha Bäck (M) och Jan Nilsson (SD), samt nej av Håkan Eriksson (C), Samir 

Karamovic (S), Linnea Johannson Kläth (MP), Mona Nordqvist (S) och Ronny 

Svensson (L). 

 

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

med ordförandes förslag. 

 

2. ”De tider inom vilka bidragsansökningar ska lämnas in måste hållas för 

att ansökan ska behandlas och utbetalning ske.” 
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Vid omröstning röstas ja av Magnus Sjödahl (KD), Anette Nordström (M), 

Maritha Bäck (M) och Jan Nilsson (SD), samt nej av Håkan Eriksson (C), Samir 

Karamovic (S), Linnea Johannson Kläth (MP), Mona Nordqvist (S) och Ronny 

Svensson (L). 

 

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

med ordförandes förslag. 

 

 

3. ”Inriktningen för arbetet på mötesplatser och öppen 

ungdomsverksamhet ska vara att detta sker i samarbete med 

civilsamhällets organisationer.  

 

Vid omröstning röstas ja av Magnus Sjödahl (KD), Anette Nordström (M), 

Maritha Bäck (M) och Jan Nilsson (SD), samt nej av Håkan Eriksson (C), Samir 

Karamovic (S), Linnea Johannson Kläth (MP), Mona Nordqvist (S) och Ronny 

Svensson (L). 

 

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

med ordförandes förslag. 

 

4. ”För att öka tryggheten på mötesplatser och öppen 

ungdomsverksamhet ska kameraövervakning anordnas” 

 

Vid omröstning röstas ja av Magnus Sjödahl (KD), Anette Nordström (M), 

Maritha Bäck (M) och Jan Nilsson (SD), samt nej av Håkan Eriksson (C), Samir 

Karamovic (S), Linnea Johannson Kläth (MP), Mona Nordqvist (S) och Ronny 

Svensson (L). 

 

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

med ordförandes förslag. 
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5. Fritids- och folkhälsonämnden ska prioritera underhåll av befintliga 

spår och leder 

 

Ordförande Håkan Eriksson (C) finner att tilläggsyrkandet avslås.  

 

Ordförande Håkan Eriksson (C) finner att övriga fyra tilläggsyrkanden avslås.  

  

Yrkanden 

Sverigedemokraterna genom Jan Nilsson (SD) yrkar på två stycken 

tilläggsyrkanden (se bilaga 2).  

 

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

beslutar enligt lagt förslag. Omröstning begärs. 

 

Propositionsordningar 

Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller Jan Nilssons (SD) 

tilläggsyrkanden röstar ja och den som bifaller ordförande Håkan Erikssons (C) 

förslag röstar nej. Vinner ja har Jan Nilssons (SD) tilläggsyrkanden bifallits. 

 

Omröstningsresultat 

Tilläggsyrkanden från Jan Nilsson (SD) 

1. ”Att arbetet med Säker och trygg förening ska även omfatta 

föreningarnas engagemang om framtagande av integrationsplan” 

 

Vid omröstning röstas ja av Magnus Sjödahl (KD), Anette Nordström (M), 

Maritha Bäck (M) och Jan Nilsson (SD), samt nej av Håkan Eriksson (C), Samir 

Karamovic (S), Linnea Johannson Kläth (MP), Mona Nordqvist (S) och Ronny 

Svensson (L). 
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Fritids- och folkhälsonämnden har med fem röster mot fyra beslutat i enlighet 

med ordförandes förslag. 

 

2. ”Att Fritids och folkhälsonämnden meddelar 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att uppdraget Fritids och 

folkhälsonämnden ska utreda förutsättningarna att inför ett riktat stöd 

till föreningar i utsatta områden som erbjuder läxhjälp. Redan är 

genomfört” 

 

Vid omröstning röstas ja av Magnus Sjödahl (KD), Anette Nordström (M), 

Maritha Bäck (M) och Jan Nilsson (SD), samt nej av Håkan Eriksson (C), Samir 

Karamovic (S), Linnea Johannson Kläth (MP), Mona Nordqvist (S) och Ronny 

Svensson (L). 

 

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

med ordförandes förslag. 
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§ 172 Dnr FOFN 2020-00205 2.1.1.0 

Svar på remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås 

stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Borås Stads 

informationssäkerhetspolicy med synpunkter på vikten av god samverkan och 

dialog i det kommande arbetet kring framtagandet av styrdokument och 

anvisningar.        

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information 

vid varje given tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är 

muntlig, pappersbunden eller digital. Den ska vara tillgänglig för de som 

behöver den och har behörighet att ta del av den. Den ska vara komplett och 

korrekt och ha en lämplig nivå av spårbarhet. 

Syftet med policyn är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller för att 

säkerställa informationssäkerhet inom Borås Stads alla förvaltningar, nämnder 

och majoritetsägda bolag.  

Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska bedrivas genom ett ledningssystem 

för informationssäkerhet och dataskydd (LIS) enligt ISO/IEC 27000. 

Ledningssystemet på kommunövergripande nivå består av 

informationssäkerhetspolicy samt styrdokument. Styrdokumenten är en av de 

viktigaste hörnstenarna. Här anges vad som ska genomföras och bedrivas och 

hur arbetet ska gå till genom olika anvisningar.  

Ledningssystemet är ett stöd för att säkerställa att informationssäkerhetsarbetet 

sker på ett strategiskt, systematiskt och samordnat sätt över hela kommunen. 

Målet och ambitionen är att ledningssystemet ska vara infört i Borås Stad senast 

2025. 

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för stadens 

informationssäkerhetsarbete. Ansvaret för att samordna, utveckla och leda 

arbetet har Kommunstyrelsen. Nämnder och helägda bolag ansvarar för att 

efterleva riktlinjer och beslut som fastställs av Kommunstyrelsen. På varje 

förvaltning/klusternivå finns utvalda representanter som ansvarar för att driva 

arbetet på förvaltningsnivå.       
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Beslutsunderlag 

1. Remiss – Informationssäkerhetspolicy Borås Stad, 2020-11-02 
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§ 173 Dnr FOFN 2020-00198 3.1.1.2 

Remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget till Stadsbyggnadsprogram 

”Staden vid parken” och översänder remissvaret till samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om förslaget till 

Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid parken”. Parken avser att binda 

samman staden från Rya Åsar i norr till Gässlösa i söder och erbjuda en 

varierande parkmiljö med inslag av rekreation, rörelse, möten, idrott och natur 

samt bidra till en genare väg genom staden om man färdas via cykel eller till 

fots. Genom att binda ihop olika stadsdelar via ett grönt stråk möjliggörs 

upplevelser och möten av olika karaktär beroende på de områden som parken 

passerar. Parken avser att bidra till en sammanhållen struktur för hur staden 

fortsätter planeras och utvecklas längs parkens dragning. Parken avser att visa 

vägen för kommande stadsplanering.  

Arbetet med staden i parken har pågått aktivt sedan hösten 2019 genom ett 

intensivt internt arbete och dialoger med externa parter, såsom fastighetsägare, 

invånare med flera. För att parken ska bli verklighet krävs att alla berörda parter 

drar åt samma håll och bidrar till att verkställa sitt ansvarsområde inom parkens 

dragning. Fritids- och folkhälsonämnden har aktivitetsytor längs parken, främst 

Kronängsparken och Götavallen men har också ett stort ansvar genom dialoger 

med föreningsliv och övrigt civilsamhälle. Även områden som ligger i parkens 

periferi är vikta för nämnden, såsom Sjöbovallen, Almenäs, Kronängs IP och 

Gässlösa rekreationsområde. Dessa angränsar till stråket och bör förbindas till 

parken.  

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till arbetet och tillstyrker 

remissen               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden Vid Parken        
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§ 174 Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 

Revidering av Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna Borås Stads Program för 

föräldraskapsstöd samt att bifalla Moderaterna och Kristdemokraternas 

tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden (se bilaga 3). Vidare översänds 

programmet till Kommunstyrelsen.  

        

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har reviderat Borås Stads Program för 

föräldraskapsstöd då det nuvarande programmet gäller till och med 2020. Det 

nya programmet bygger på de nationella strategierna och avser att gälla under 

perioden 2021-2024. Borås Stads Program för föräldraskapsstöd 2021-2024 har 

skickats ut på remiss hos berörda nämnder och remissvaren i sammanfattning 

återfinns i skrivelsen. Av de nämnder som yttrat sig avseende programmet har 

Tekniska nämnden avstått från att yttra sig, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har avstyrkt förslaget och resterande nämnder har 

tillstyrkt förslaget.  

Programmet avser att ange riktningen för vad staden vill åstadkomma inom 

ramen för arbetet med föräldraskapsstöd. Arbetet behöver sedan 

operationaliseras i enlighet med de nationella strategierna och utifrån stadens 

förutsättningar, för att resultera i ett konkret föräldraskapsstöd som kommer 

medborgarna till godo. Det arbetet behöver ske i samverkan med berörda 

nämnder- och verksamheter samt civilsamhället. Frågan om att ytterligare 

tydliggöra ansvarsfördelning och roller i arbetet bör således beaktas i arbetet 

med att fastställa hur staden ska arbeta med föräldraskapsstöd, tillsammans med 

berörda nämnder.  

Inom ramen för Socialt hållbart Borås pågår en kartläggning av befintligt 

föräldraskapsstöd, vilken kommer ligga till grund för en analys som i sin tur ska 

utgöra grunden för såväl strategiska prioriteringar och vidare utveckling av det 

operativa föräldraskapsstödet, det vill säga genomförandet av 

föräldraskapsstödet. För att inte föregå det pågående och kommande arbetet 

föreslås det nya programmet ersätta det gamla, och om utvecklingsarbetet inom 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-09 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Socialt hållbart Borås föranleder förändringar i programmet bör det revideras 

under pågående period.   

Utifrån att inkomna svar har beaktats godkänner Fritids- och 

folkhälsonämnden Borås Stads Program för föräldraskapsstöd och översänder 

det till Kommunstyrelsen för beslut.   

               

Beslutsunderlag 

1. Borås Program För Föräldraskapsstöd      

Yrkanden 

 Moderaterna och Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) yrkar på 

följande tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden: 

 

Yrkande 1: Tilläggsyrkanden: "Vid hedersförtryck sätts familj och heder före 

barnets bästa. I de fallen är det viktigt med ett arbetssätt som innebär att 

barnens intressen tillvaratas” samt "Arbetet mot den problematik som finns när 

det gäller hedersförtryck" (Se bilaga 3) 

 

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

beslutar enligt lagt förslag. 

 

Ordföranden Håkan Eriksson (C) finner att nämnden bifaller Moderaternas 

och Kristdemokraternas tilläggsyrkanden. 

 

Yrkande 2: Ändringsyrkaden: "Allmänt öppna förskolor" byts ut mot den 

ursprungliga skrivningen som fanns i remissversionen och lyder: "Öppna 

förskolor med geografisk spridning." samt "Föräldraskapsstöd utifrån 

normkreativt förhållningssätt" byts ut mot den ursprungliga skrivningen som 

fanns i remissversionen och lyder: "Jämställdhet i föräldraskapet med fokus på 

våldspreventivt arbete." (Se bilaga 3) 

 

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

beslutar enligt lagt förslag. 

 

Ordföranden Håkan Eriksson (C) finner att nämnden bifaller Moderaternas 

och Kristdemokraternas ändringsyrkanden.                        

    .                  
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§ 175 Dnr FOFN 2020-00227 3.2.1.3 

Information om Kunskapsproduktion folkhälsa 2020 

  Verksamhetschef Åsa Skytt Jansson och verksamhetsutvecklare Ida Grindsiö 

informerar om utbildningen om kompetensutveckling kring demokrati och 

folkhälsa med Hans Abrahamsson, fredsforskare på School of global studies, 

Göteborgs universitet som förvaltningen nu genomgår.      
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§ 176 Dnr FOFN 2020-00168 1.1.6.2 

Samarbetsuppdraget Lokalt inflytande - årsredovisni

2020 

ng 

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 som en återkoppling på 

nämndens samarbetsuppdrag från Kommunfullmäktige.  

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.  

 

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2020 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 150 ordinarie möten genomförts. Situationen kring Covid-19 har 

medfört att vissa möten-/aktiviteter helt behövts ställas in, medan andra har 

kunnat genomföras digitalt. Dessa erfarenheter blir även viktiga att ta lärdomar 

av inom det kommande arbetet. 

Under hösten har även en utvärdering av samarbetsuppdraget påbörjats, vilket 

avser perioden 2017-2020. Mot bakgrund av framtagna mål, syfte och riktlinjer 

kommer arbetet att utvärderas genom digitala enkätundersökningar och 

fördjupade intervjuer/dialoger i fokusgrupper. Vidare ses utvärderingen som ett 
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avstamp i uppdraget och ligger till grund för framtida utvecklingsfrågor, både 

inom det övergripande- och lokala arbetet. Resultatet redovisas under 2021. 

Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, 

Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året. 

Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på respektive 

bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella 

för de lokala nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala 

samverkan på ett naturligt sätt, både inom strukturerad samverkan men även i 

vardagen.      

Ett antal utvecklingsområden inför 2021 lyfts fram. Dessa berör delvis det 

interna arbetet men även olika behov utifrån ett hela staden-perspektiv. Här 

krävs både styrning och samordning på olika nivåer, inom Borås Stad.      

En sammanfattning av hela arbetet redovisas i bifogad rapport.                

Beslutsunderlag 

1. Rapporten: ”Samarbetsuppdraget Lokalt inflytande – årsredovisning 2020”  
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§ 177 Dnr FOFN 2020-00219 3.2.1.3 

Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wi-fi vid 

kommunala verksamheter 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Utifrån initiativärendet ”Stäng av kommunens wi-fi när verksamheten håller 

stängt” (§ 166 Dnr FOFN 2020-00217 1.1.3.0) beslutar Fritids- och 

folkhälsonämnden att stänga ner tillgången till wi-fi vid verksamheter som 

sorterar under nämndens ansvar, i enlighet med rekommendationerna från 

Brottsförebyggande rådet (Brå) och samverkan med berörda parter. 

Nedstängningen gäller under sex månader. 

 

Vidare översändes skrivelsen till berörda nämnder för att informera och 

uppmuntra till att agera enligt rekommendationen från Brottsförebyggande 

rådets (Brå) förslag; att tillgången till wi-fi vid kommunens lokaler stängs ned 

under särskilda tider då det inte bedrivs verksamhet, med fokus på utvalda 

förskolor, skolor och fritidsgårdar/mötesplatser. 

  

Sammanfattning av ärendet 

  

Bakgrund 

Brottsförebyggande rådet har under en längre tid uppmärksammat 

problematiken vad gäller skadegörelser och inbrott i kommunens fastigheter, 

vilken har intensifierats under 2020. Detta gäller främst vid kvällar och helger 

och sker vid olika kommunala verksamheter runtomkring i Borås. Större 

samlingar av barn och ungdomar samt annan brottslighet noteras och till 

exempel tillhörande utemiljöer vid främst skolor, förskolor och 

fritidsgårdar/mötesplatser upplevs som otrygga platser att vistas på kvälls- och 

nattetid. Även ordningsstörningar har rapporterats in från ett flertal håll. 

Under våren har en fördjupad samverkan initierats tillsammans med aktörer 

inom Borås Stad samt med AB Bostäder och Polisen för att arbeta offensivt 

mot skadegörelsen och i syfte att skapa trygga offentliga miljöer. En 

arbetsgrupp ”Brå - trygga miljöer” är därmed tillsatt och består av 

representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, CKS centrum för 
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kunskap och säkerhet, Lokalförsörjningsförvaltningen och Polisen. Gruppen 

har tillsammans identifierat aktuella platser som är extra utsatta för skadegörelse 

och som, enligt dialog med verksamheter på området upplevs som otrygga. 

 

Ett flertal olika åtgärder har initierats, såsom ökade ronderingar och olika 

former av vuxennärvaro. Dock görs bedömningen att möjligheten att fritt 

kunna använda kommunens wi-fi i anslutning till fastigheterna bidrar till att viss 

problematik kvarstår. En begränsning av fri tillgång till wi-fi, tillsammans med 

andra åtgärder, bedöms ha en positiv effekt. 

Ytterligare riskområden och problem som lyfts fram under 2020 har sin 

utgångspunkt i nuvarande situation kring Covid-19 och bör vägas in i helheten 

av en kommande bedömning. Detta avser bland annat att de restriktioner som 

införts gällande resor har medfört ett ökat antal barn och unga som är kvar i 

bostadsområden. Även mot bakgrund av dessa särskilda omständigheter, 

föreslås att nedanstående förslag på åtgärder nu initieras. 

            

Förslag på åtgärder 

1) Pröva möjligheten att begränsa tillgången till kommunens fria wi-fi, vid de 

utvalda platser och verksamheter som bedöms ha störst effekt utifrån 

dagens problembild. Särskilt fokus bör vara på utvalda förskolor, skolor och 

fritidsgårdar/mötesplatser. Åtgärden bör göras på de tider då Borås Stad 

inte bedriver verksamhet, främst senare kvällar/helger samt på lov. 

2) Utreda möjligheten att även kunna styra tillgången till kommunens wi-fi, på 

enskilda platser/accesspunkter inom respektive verksamhets befintliga 

område.  

3) Planering och genomförandet ska ske i samverkan mellan berörd 

verksamhet, säkerhetssamordnare på CKS och arbetsgruppen för Trygga 

miljöer inom Brottsförebyggande rådet (Brå).  

4) Utvärdera resultatet och dess effekt under 2021, utifrån ett mer långsiktigt 

perspektiv.  

 

Ansvar, samordning och uppföljning 

Föreslagna insatser beslutar berörda nämnder om, samt att det ges rätt 

förutsättningar för genomförande av beslutet, inom sina befintliga uppdrag.  
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Brottsförebyggande rådet (Brå) tar ansvar för samordningen av det vidare 

arbetet och att berörda parter involveras.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) tar ansvar för att åtgärderna och dess effekt 

utvärderas under 2021, utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. 

Ytterligare trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön, kring de föreslagna 

platserna, bör ses över utifrån gemensamma orsaksanalyser och 

”platssamverkan”. Helheten på respektive geografiskt område bör prioriteras. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Brottsförebyggande rådet (Brå) – Borås Stad 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen Centrum för kunskap 

och säkerhet 

Mikael Andersson   Rangbar Mohammad   

   

Beslutsunderlag 

   1. Initiativärende – ”stäng av wifi i kommunens lokaler”    
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§ 178 Dnr FOFN 2020-00189 1.1.4.4 

Nämnduppdrag digitalisering 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna inventeringen av pågående 

arbete med digitalisering och ger förvaltningen i uppdrag att implementera 

arbetet genom en handlingsplan utifrån identifierade utvecklingsområden. 

Digitaliseringen ska vara en naturlig del av verksamhetsutvecklingen. 

        

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att förstärka 

arbetet med digitalisering genom en inventering av befintliga digitala tjänster, 

samt se över behovet utifrån sitt verksamhetsområde och 

medborgarperspektivet. Uppdraget syftar till att ge en samlad bild över 

pågående arbete och identifiera vilka möjligheter till utveckling det finns. 

Underlaget blir också ett bidrag i Borås Stads framtida handlingsplan för 

digitalisering. Arbetet har samordnats av Kvalitet- och utvecklingsenheten som 

i samarbete med representanter från verksamheterna genomfört en inventering. 

I denna belyses man pågående processer och möjligheter med digitalisering 

inom ramen för förvaltningens verksamhet. 

 

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och påverkar 

alla delar av samhället. För att klara av vårt uppdrag och kommande utmaningar 

behöver Fritid- och folkhälsoförvaltningen tänka in digitaliseringen som 

möjlighet i all verksamhetsutveckling. Med det sagt, kan inte allt digitaliseras. 

Lika viktigt som det är att identifiera möjligheterna med digitaliseringen, är det 

att ha högt fokus i de områden där vi inte kan ersätta det mänskliga mötet. 

Digitaliseringen kan hjälpa oss att frigöra tid till att möta invånarna och 

förbättra vår service.   

 

Utifrån inventeringen ser vi att mycket arbete pågår och att förvaltningen 

befinner sig i en omställning både när det gäller verktyg, arbetssätt, kompetens 

och även inställning till digitaliseringen. Arbetet med inventeringen har bidragit 

till att en att ge en samlad blir av pågående arbete vilket ger möjligheter till ett 
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ännu mer proaktivt arbete med digitalisering. Arbetet med en 

verksamhetsöverskridande grupp för att genomföra inventeringen har varit 

positivt. Medarbetarna och förvaltningsledningen ser behov av fortsatt arbete i 

gruppen som ett sätt framöver arbeta samordnat och få mer kraft i utvecklingen 

genom gemensamma satsningar. Ett förslag till nästa steg för arbetet är att 

skapa en handlingsplan med aktiviteter som gruppens arbete utgår från. 

 

Inventeringen ger en samlad bild av nuläget och beskriver möjligheterna till 

utveckling gällande digitalisering. Detta ger ett bra underlag i hur 

digitaliseringsarbetet på förvaltningen kan organiseras och utvecklas.  

 

Inventeringen i helhet finns som bilaga till ärendet.               

Beslutsunderlag 

1.  Digitalisering- nuläge och möjligheter till utveckling                 
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§ 179 Dnr FOFN 2020-00174 3.6.7.2 

Utdelning ur Borås Stads sociala Samfond 3, 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedanstående föreningar ett 
bidrag ur Samfond 3;  

Borås Atletklubb                                3 000 kr 

Odenslunds 4H                                  9 814 kr 

Borås Skateförening                Avslag 

Fristad Goif                 9 814 kr 

Fristad Dance & Fight Club                9 814 kr 

Bredareds IF                                      7 000 kr 

 

         

Sammanfattning av ärendet 

Genom Samfond 3 ges möjligheter till föreningar och organisationer att få 

medel för punktinsatser som syftar till att främja barn och ungdomars situation 

inom Borås Stad. Den disponibla avkastningen ska användas för att lämna 

tillfälliga ekonomiska bidrag till främjandet av barn- och ungdomsinsatser. 

Löpande och ordinarie insatser kan i regel inte stödjas. Det är bara föreningar 

verksamma i Borås som kan söka pengar ur fonden. 2020 finns det 39 443 kr 

att fördela. Nämnden föreslår en fördelning enligt ovan.  
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§ 180 Dnr FOFN 2020-00199 3.1.1.2 

Yttrande över remiss- Inbjudan till samråd för 

Detaljplan Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detaljplan samråd 

Gässlösa, Gässlösa 5.15, Borås Stad Detaljplan samråd Gässlösa, Gässlösa 5.15, 

Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.    

        

Sammanfattning av ärendet 

Med tanke på de framtida planerna för Gässlösaområdet är det positivt att det 

redan nu planeras för en grundskola och annan skolverksamhet i området. 

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig även positiv till byggnationen av en 

fullstor idrottshall. I dagsläget finns det inget stort behov av nya idrottshallar, 

men behov ökar med växande stad. Den nya fullstora idrottshallen ger bra 

möjligheter för skolan och blir även attraktiv för uthyrning till föreningslivet på 

kvällstid. Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet och 

gör följande medskick till den fortsatta processen. 

 

Fritids- och folkhälsonämnd har genom åren haft både medborgardialoger och 

trygghetsvandringar i området. Där har invånarna lyft den dåliga tillgängligheten 

till andra stadsdelar, till Gässlösa skogs frilufts- och rekreationsområde samt 

den otrygga trafikmiljön längs Skjutbanegatan.  

 

Genom att bygga en gång- och cykelväg från Slakthusgatan upp till elljusspåret 

ökar tillgängligheten för de som vill ta sig mellan områdena Gässlösa, Göta, 

Kristineberg och Dammsvedjan. Det binder ihop stadsdelarna och förbättrar 

invånarnas möjligheter att ta sig till och från skolan, samt ger möjligheter att 

nyttja aktivitetsområdet vid Gässlösa IP. Vi vill även passa på att lyfta den 

otrygga trafikmiljön längs Skjutbanegatan, vilken behöver förbättras med en 

belyst gång- och cykelbana.  
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Vidare vill Fritids- och folkhälsonämnden lyfta barnperspektivet. Då denna 

detaljplan rör verksamhet som riktar sig till barn och unga föreslår Fritids- och 

folkhälsonämnden att dialoger förs med barn för att fånga deras perspektiv.  

               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                  

Yrkanden 

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

ändringsyrkande (se bilaga 4) 

 

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

beslutar enligt lagt förslag.  

 

Ordföranden Håkan Eriksson (C) finner att nämnden bifaller enligt 

ordförandes förslag.     
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§ 181 Dnr FOFN 2020-00214 1.1.6.3 

Överenskommelse med Hemgården om delt

mötesplatsen 

agande på 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner den upprättade överenskommelsen 

och ser med tillförsikt fram emot en utvecklad och nyskapande verksamhet 

tillsammans med civilsamhället på Sjöbo.  

Finansiering sker genom socialt riktat stöd (336 000 kr/år) och genom arbetet 

med NPF-diagnoser (120 000 kr/år).       

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med överenskommelse är att fortsätta utveckla Medborgarlabbet och 

dess arbetssätt utifrån invånares och idéburnas behov, samt göra labbet mer 

känt för dem som bor och verkar på Sjöbo. Arbetet ska genomsyras av ett 

medskapande arbetssätt vilket förutsätter en kontinuerlig dialog med både dem 

som bor och verkar på Sjöbo. Genom avtalet stärker vi samverkan mellan det 

offentliga och den idéburna sektorn och tillvaratar olika kompetenser för att 

tillsammans bidra till positiv samhällsutveckling. Öppettiderna på Mötesplatsen 

kan utökas vilket medför större möjligheter att möta invånarna på Sjöbo. 

Genom avtalet förtydligas parternas roller för att ge förutsättningar för ett gott 

samarbete och god samverkan. 

               

Beslutsunderlag 

1. Förslag till samarbetsavtal 
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§ 182 Dnr FOFN 2020-00043 3.6.8.2 

Information om Ny ishall i Borås  

  Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar om arbetet med ny ishall i 
Borås. 
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§ 183 Dnr FOFN 2020-00008 2.1.2.1 

Redovisning av anmälningsärenden  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av 

anmälningsärenden.        

Sammanfattning av ärendet 

  

1. Förskoleförvaltningen: Anmälan av svar avseende Välfärdsbokslut 2018 

2020-11-12 (2020-00176 1.1.3.1) 

 

2. Sociala Omsorgsförvaltningen: Anmälan av svar avseende 

Välfärdsbokslut 2018 2020-11-16 (2020-00176 1.1.3.1) 

 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen: Anmälan av svar 

avseende Välfärdsbokslut 2018 2020-11-17 (2020-00176 1.1.3.1) 

 
4. Individ- och familjeomsorgsnämnden: Anmälan av svar avseende 

Välfärdsbokslut 2018 2020-11-20 (2020-00176 1.1.3.1) 

 

5. Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-11-16 §144 samt 

bilaga avseende Välfärdsbokslut 2018 2020-00176 1.1.3.1) 

 

6. Anmälan av protokollsutdrag 2020-11-17 § 124 samt bilaga avseende 

inlämningsdatum för nämndernas lokalbehovsplaner 2022-2024 (2020-

00221 2.6.1.25) 

 

7. Miljö- och konsumentnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-11-

17 § 285 avseende utlåtande till Fritids- och folkhälsonämnden 

angående VM-deltävling i SuperMoto på Borås Motorstadion (2020-

00161 3.6.7.2) 

 

8. Överförmyndarnämnden: Anmälan av svar avseende Välfärdsbokslut 

2018 2020-11-23 (2020-00176 1.1.3.1) 

 

9. Samhällsbyggnadsförvaltningen: Anmälan av svar avseende 

Välfärdsbokslut 2018 2020-11-25 (2020-00176 1.1.3.1) 
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10. Tekniska Nämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-11-24 § 135 

samt bilaga avseende Uppföljning av åtgärdsplan Spår och leder 2016-

2020 och förslag till kommande arbete med spår och leder (2020-00079 

3.6.8.3) 

 

11.  Grundskolenämnden: Anmälan av svar avseende Välfärdsbokslut 2018 

2020-11-2 (2020-00176 1.1.3.1) 

 

12. Tekniska Förvaltningen: Anmälan av svar avseende Välfärdsbokslut 

2018 2020-11-26 (2020-00176 1.1.3.1) 

 

13. Lokalförsörjningsförvaltningen: Anmälan av svar avseende 

Välfärdsbokslut 2018 2020-11-27 (2020-00176 1.1.3.1) 

 

14. Kommunstyrelsen: Anmälan av svar avseende Välfärdsbokslut 2018 

2020-11-27 (2020-00176 1.1.3.1) 

15. Miljö- och konsumentförvaltningen: Anmälan av svar avseende 

Välfärdsbokslut 2018 2020-11-27 (2020-00176 1.1.3.1) 

 
16. Vård- och äldreförvaltningen: Anmälan av svar avseende 

Välfärdsbokslut 2018 2020-11-27 (2020-00176 1.1.3.1) 

 

17. Mark- och exploateringsavdelningen: Anmälan om Utlåtande över 

Föreningsstöd VM-deltävling SuperMoto 2020-10-21 (2020-00161 

3.6.7.2) 

 

18. Kommunstyrelsen: anmälan av protokollsutdrag 2020-11-23 § 462 samt 

bilaga avseende Intern Kontrollplan 2021 (2020-00127 1.2.3.2) 

 

19. Borås Djurpark AB: Anmälan av svar avseende Välfärdsbokslut 2018 

2020-12-01 (2020-00176 1.1.3.1) 

 

20. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av FSG-protokoll 2020-

11-02 (2020-00089 2.3.1.1) 

 

    

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-09 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 184 Dnr FOFN 2020-00009 3.6.7.0 

Redovisning av delegationsbeslut  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen 

delegationsbeslut.      

Sammanfattning av ärendet 

  

1. Föreningsenheten: Beslut 2020-11-18 om bifall på Ansökan från SOK 

68 om Hemställan avseende driftsbidrag elljusspår (2020-00218  

3.6.1.3). 

 

2. Folkhälsoenheten: Yttrande över granskning Detaljplan för Hulta, Hulta 
4:41 m.fl., Storegårdsgatan, Borås Stad (2020-00018 3.1.1.2) 
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§ 185 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 

  

- Sammanställning omklädningsrum. Förvaltningschefen redogör för 
en sammanställning av utförda åtgärder de senaste tio åren.  

 

- Tack för det här året från förvaltningen. Förvaltningschefen tackar 
nämnden för ett konstruktivt och utvecklande sammanträdesår med 
många intressanta diskussioner och ämnen. 

 

- Ordförande och vice ordförande tackar nämnd och förvaltning för 
stora och betydelsefulla arbetsinsatser under ett väldigt annorlunda 
år. 

 




