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Budget 2021:2 – tilläggsförslag 

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna 

 i Fritids och Folkhälsonämnden 

Borås har ett stort antal mötesplatser, som spelar en viktig roll för att skapa såväl spontana 

som planerade möten mellan invånare från kommunens olika delar och generationer. 

Mötesplatserna och de evenemang som äger rum där skapar livskraft och sammanhållning 

och stärker boråsarnas gemenskap med varandra, samtidigt som de lockar till besök från 

andra delar av Sverige och världen. Arbetet för att stärka de mötesplatser som redan finns, 

och deras roll, behöver fortsätta och mötesplatser i alla stadens delar värnas. 

Vi vill se mer fokus på faktiska åtgärder, mindre på utarbetande av dokument och strategier. 

Det frigör resurser från skrivbordsarbete. Vi har goda kunskaper om mycket i vår stad, trots 

detta är det mycket som inte går åt rätt håll. Välfärdsbokslutet ska framöver utarbetas inte 

vartannat år utan vart fjärde. 

Nämnden föreslås besluta: 

 Det är centralt att föreningsbidragen endast går till de föreningar som följer Borås 

Stads värdegrund för bidragsregler 

 De tider inom vilka bidragsansökningar ska lämnas in måste hållas för att ansökan ska 

behandlas och utbetalning ske. 

 Inriktningen för arbetet på mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet ska vara att 

detta sker i samarbete med civilsamhällets organisationer. 

¤ För att öka tryggheten på mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet ska kameraövervakning anordnas. 

 Fritids- och folkhälsonämnden ska prioritera underhåll av befintliga spår och leder 

 Fritids- och folkhälsonämnden ska efterfråga kunskaper hos, och vid behov erbjuda 

utbildning i ekonomi till, chefer med ekonomiskt ansvar i syfte att säkerställa effektiv 

resursanvändning. 



 Ett slöseribokslut ska göras årligen. I bokslutet ska utgifter som inte kan motiveras 

med lagstiftning eller politiska beslut listas. 

 I de fall kommunens intäkter inte får den förväntade positiva utvecklingen som 

förutsägs ställer detta särskilda krav för att kunna möta efterfrågan av mer service. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska säkerställa att handlingsberedskap finns för att 

kunna möta nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser för 

verksamheten. 

 Personer som i sin yrkesutövning möter företag, ska utbildas i företagares 

förutsättningar att driva företag, i syfte att förbättra servicen till dessa. 

Fritid och Folkhälsonämnden 

2020-12-09 

För Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 

Magnus Sjödahl (KD) Anette Nordström (M) Maritha Bäck (M) 

Lars Andersson (M) Hakam Alakraa (M) Ingela Hallgren (KD) 

 

 

 

 

 

 


