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§1

Dnr FOFN 12028

Upprop och val av protokollsjusterare
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens
protokoll, utses Jan Nilsson (SD) med Erik Johnson (MP) som ersättare.
Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, tisdagen
den 23 januari.
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§2

Dnr FOFN 12286

Allmänhetens frågestund
Sex personer deltar och ställer frågor under allmänhetens frågestund. Frågorna
som ställs berör ett tjänstemannabeslut kring uthyrning av lokal på Brygghuset
samt en person ställer frågor om vattentemperaturen i duscharna på Borås
Simarena.
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§3

Dnr FOFN 2018-00019 1.1.6.0

Revidering av Samverkansöverenskommelse mellan
Borås Stad och Polismyndigheten 2018-2020
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden har berett och godkänner ärendet
”Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten,
lokalpolisområde Borås 2018-2020” och beslutar att överlämna
samverkansöverenskommelsen till Kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten,
lokalpolisområde Borås 2018-2020 ska ligga till grund för det operativa
brottsförebyggande arbetet i Borås och verka för en minskad brottslighet och
ökad trygghet. Samverkansöverenskommelsen avser en treårig överenskommelse,
vilken bygger på gemensamma kraftsamlingar inom följande områden:
- förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för
problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till
våldsbejakad extremism
- skapa trygga offentliga miljöer
- gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst
Samverkansöverenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande i
Borås Stad och av Lokalpolisområdeschef Borås.
Beslutsunderlag
Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten,
lokalpolisområde Borås 2018-2020
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§4

Dnr FOFN 2018-00020 1.1.6.2

Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt
inflytande
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och uttrycker stor
tillfredsställelse med den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens olika
förvaltningar och dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till
Kommunstyrelsen för kännedom.
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 områdena.
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till
samtliga delar i arbetet samt att funktionen ”Verksamhetsutvecklare” utsågs till
sammanhållande av arbetet. Generellt har arbetet fungerat bra under året utifrån
de riktlinjer som togs fram, både inom de nätverksgrupper som funnits tidigare
och de som är nystartade. Olika utmaningar finns lokalt och behöver arbetas
vidare med under kommande år.
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2017 till stor del processats
och genomförts 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.
Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, Hässleholmen,
Kristineberg, Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året och har
kontinuerligt rapporterats till Fritids- och folkhälsonämnden som sedan fattade
beslut (7/11) om uppdragsbeskrivning med tillhörande riktlinjer. Delar av detta
syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på respektive bostadsområde,
vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella för
nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala samverkan på
ett naturligt sätt, både inom strukturerad samverkan men även i vardagen.
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Beslutsunderlag
Rapporten; ”Redovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande”
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§5

Dnr FOFN 2017-00205 805

Ansökan om utökat stöd - socialt riktat bidrag 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge föreningarna Norrby IF och
Borås AIK ett utökat socialt riktat bidrag med vardera 175 000 kr under 2018.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har sedan 2003 gett möjligheten till
föreningar som verkar i eller som vill starta verksamhet i de av välfärdsbokslutet
definierade områdena som anses vara socialt utsatta. I samband med den stora
flyktingströmmen under 2015 och 2016 beslutades att ge ett extra bidrag till
föreningar som arbetar för att integrera och inkludera fler i Borås föreningsliv.
Föreningarna Norrby IF och Borås AIK bedriver verksamhet i två av våra mest
socialt utsatta områden definierade av välfärdsbokslutet. Både ur ett
socioekonomiskt och socialt perspektiv fyller föreningarna en viktig funktion.
Idrottsföreningarna skapar en god gemenskap och ett sammanhang som många
i området känner förtroende för. Föreningarna blir en arena för utlopp av
energi och kraft som är viktig att ta vara på så att den inte riktas på fel saker.
Norrby IF har med hjälp av bidraget bland annat utökat sin verksamhet med tre
lag, samarbetat med Futebol da forca och fått igång ett tjejlag, organiserat en
fotbollsskola för 7-8 åringar på Ramnavallen, startat samarbete med Sports for
You som lett till nya verksamheter i klubbstugan, inlett samarbete med
Norrbyhuset samt kvalitetssäkrat rekrytering och utbildning av ledare.
Borås AIK har kunnat genomföra sin satsning på Futsal som bland annat lockat
många tjejer, ombesörjt att varje lag har tillräckligt med ledare, kunnat fullfölja
sitt värdegrundsarbete i samtliga lag, deltar aktivt i områdesnätverket med
aktiviteter som Hässlefesten, Pinocchio Cup med mera, är med och organiserar
aktiviteter i Kvartersstugan tillsammans med Hässlehus samt leder delar av
elevens val ihop med Bodaskolans elever.
Beslutsunderlag
Föreningarnas ansökningar
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§6

Dnr FOFN 2017-00207 280

Lokalresursplan 2019-2021
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Lokalförsörjningsnämnden, i samråd
med Fritids- och folkhälsonämnden, upprättar en långsiktig plan över nya
investeringar och reinvesteringar i idrotts- och fritidsanläggningar.
Sammanfattning av ärendet
Lokalförsörjningsförvaltningen har i uppdrag att tillhandahålla sunda,
ändamålsenliga och miljöanpassade lokaler i rätt tid, till rätt pris samt att vara
kommunens samordnande och verkställande organ vid nybyggnad och ändring av
kommunens lokaler.
För att uppnå en hög kundnöjdhet försöker Lokalförsörjningsnämnden att fånga
upp respektive nämnds lokalbehov i ett tidigt skede. Detta sker genom
lokalresursplanen. Syftet med planen är att få en samlad överblick av
förändringsbehovet, vilket är av mycket stor vikt för att kunna tillgodose
nämndernas kommande behov. Lokalresursplanen påverkar de beslut och de
förslag som Lokalförsörjningsnämnden tillskriver Kommunstyrelsen, om vilka
projekt som skall genomföras, vilket i sin tur påverkar respektive nämnd och
deras verksamhet.
Fritids- och folkhälsonämnden vill tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden
göra ett nytt försök med att upprätta en långsiktig plan över nya investeringar och
reinvesteringar i idrotts- och fritidsanläggningar. Planen kommer att underlätta de
båda nämndernas arbete samt fungera som en tydlighet mot kommunens
föreningar. Bevekelsegrunden är att Lokalförsörjningsnämnden är ”ägare” till
lokalerna och Fritids- och folkhälsonämnden är hyresgäster i desamma. Då kan vi
gemensamt komma fram till vilka lokaler/anläggningar som bör rustas upp sett ur
ett förvaltarperspektiv samt vilka vi inom kort bör ersätta med nya ändamålsenliga
lokaler.
Beslutsunderlag
Fritids- och folkhälsonämnden skrivelse 2018-01-12
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§7

Dnr FOFN 2017-00090 821

Projekteringsframställan för ombyggnation av Sven
Eriksonvallen, Varbergsvägen, Viskafors, Rydboholm
1:407
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker den upprättade projekteringsframställan
från Lokalförsörjningsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden ser med tillfredsställelse att ombyggnationer
kommer till stånd på Sven Erikssonsvallen, då de befintliga lokalerna är
undermåliga och åtgärder är nödvändiga för att föreningen ska kunna bedriva
en ändamålsenlig verksamhet.
Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, 2017-12-12
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§8

Dnr FOFN 2017-00161 403

Miljömålsuppföljning - årsredovisning 2017 för Fritidsoch folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att godkänna miljömålsuppföljning,
årsredovisning 2017 samt översänder den till Miljö- och konsumentnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen verksamhet i en
miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att i samarbete med
näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart
Borås.
Miljömålen bygger på fyra prioriterade målområden, hållbara perspektiv, hållbar
samhällsplanering, fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt hållbar
natur. För varje målområde finns etappmål som definierar steg på vägen samt
åtgärder som krävs för att nå målet. Etappmålen skall följas upp av ansvariga
nämnder.
Fritids- och folkhälsoförvaltningens miljöarbete fortlöper och efter Borås Stads
omorganisation har förvaltningen tagit tillvara på kompetens inom
förvaltningen och tillsatt en miljökoordinatorstjänst på 20 %.
I september hade förvaltningen den årliga miljörevisionen för
miljöledningssystemet. Förvaltningen fick fyra mindre avvikelser som lätt
åtgärdades och har ett certifierat miljöledningssystem till och med september
2018.
Arbetet med att nå etappmålet att alla anställda ska genomgå miljöutbildning
fortsätter. Miljöutbildningen har prioriterats olika inom kommunen sedan
tidigare, men målet är att alla ska få gå på uppsamlingsutbildningar under 2018.
Beslutsunderlag
Miljörapport årsredovisning för Fritids- och folkhälsonämnden 2017
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§9

Dnr FOFN 2017-00124 214

Yttrande över underrättelse om granskning för detaljplan
för Centrum, kv. Eko 10, Gamla Postenhuset, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Detaljplan för del av Centrum, Kv.
Eko 10 m. fl., Gamla Postenhuset och skickar beslutet till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare har Fritids- och folkhälsonämnden haft detaljplanen uppe för samråd
och ställt sig positiv till att man utvecklar området med en mötesplats.
De synpunkter som nämnden hade beträffande utformningen av utemiljön
regleras inte i detaljplanen. Vikten av utformning av det offentliga rummet och
grönskans roll beskrivs i i planbeskrivningen.
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen.
Beslutsunderlag
Detaljplanens plankarta, planbeskrivning och illustrationskarta
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§ 10

Dnr FOFN 2017-00062 214

Yttrande över underrättelse om granskning för detaljplan
för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl. Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Detaljplan för del av Bergsäter,
Åkermyntan 5 m.fl., och skickar beslutet till Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare har Fritids- och folkhälsonämnden haft detaljplanen uppe för samråd
och ställt sig positiv till att man tar ett helhetsgrepp över området med
möjligheter till olika upplåtelseformer i ett naturskönt område vid Ollonstupet
med närhet till citykärnan.
De synpunkter som nämnden hade beträffande kopplingar med befintliga
cykelleder har tagits tillvara i planen.
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen.
Beslutsunderlag
Detaljplanens plankarta, planbeskrivning och illustrationskarta
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§ 11

Dnr FOFN 2018-00015 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 Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 201712-19 § 229 avseende Revidering av Grönområdesplan (2017-00138 339).
Kommunstyrelsen: Anmälan av Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2017-11-20
§ 531 samt bilaga avseende Utvärdering av modeller för att följa upp kvalitet i
Borås Stad (2017-00218 100).
Kommunstyrelsen: Anmälan av Kommunstyrelsens skrivelse 2017-12-18
avseende Arrangörskap för SM-veckan vinter 2021 alternativt 2020 (2017-00198
808).
Kommunstyrelsen: Anmälan av Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2017-12-04
§ 568 avseende Utbyggnad av Skatehallen (2016-00037 821).
Stadskansliet: Anmälan av Tider för Årsredovisning 2017, Budgetuppföljning
2018 och Budget 2019 (2017-00213 042).
Nätverksgruppen barn- och unga Boda: Anmälan av nätverksgruppens skrivelse
2017-12-15 avseende Fokus; barn och unga! (2017-00222 001).
Miljöförvaltningen: Anmälan av Miljöförvaltningens skrivelse 2017-11-29
avseende provtagning av dagvatten vid Kransmossens konstgräsplaner sommaren
2016 (2018-00001 3.1.2.25).
Miljöförvaltningen: Anmälan av Miljöförvaltningens protokollsutdrag 2017-11-21
§ 208 avseende Miljörapport för Borås Stad tertial 2 2017 (2017-00161 403).
Västra Götalandsregionen: Anmälan av Södra hälso- och sjukvårdsnämndens
protokollsutdrag § 166 avseende Verksamhetsplan 2018 för samverkan och
samfinansiering av lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad (2017-00185 012).
Borås Stad/Borås TME: Anmälan av Ansökan till Riksidrottsförbundet för att
arrangera SM-veckan 2020-2022 (2017-00198 808).
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Boverket: Anmälan av Beslut 2017-12-04 om stöd till utemiljöer i vissa
bostadsområden för projektet Multiaktivitetsyta på Bodavallen (2017-00190 829).
Boverket: Anmälan av Beslut 2017-12-04 om stöd till utemiljöer i vissa
bostadsområden för projektet Utveckling av aktivitetsyta i Fjärdingsparken (201700190 829).
Boverket: Anmälan av Beslut 2017-12-04 om stöd till utemiljöer i vissa
bostadsområden för projektet Multiaktivitetsyta 2 på Bodavallen (2017-00190
829).
Jordbruksverket: Anmälan av Beslut 2017-12-22 på ansökan till Jordbruksverket
avseende stöd för utveckling av ortsråden inom Borås Stad (2017-00126 808).
Tekniska förvaltningen/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av
utredning Toaletter i naturområden i Borås (2018-00012 3.6.7.25)
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Sammanställning av inkomna
åsikter och förslag gällande tillgänglighet och trygghet under medborgardialogen
på Toarpsdagen 17 september 2017 (2017-00210 009).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Sammanställning av inkomna
åsikter och förslag gällande trygghet och tillgänglighet under medborgardialogen
på Norrbydagen 26 augusti 2017 (2017-00210 009).
Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av Kommunala Fritidsrådets
minnesanteckningar 2017-09-19 (2017-00034 808).
Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av Kommunala Fritidsrådets
minnesanteckningar 2017-12-06 (2017-00034 808).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars
facknämnder november 2017 (2017-00053 041).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Minnesanteckningar 2017-10-25
Kognitiv Tillgänglighet - Workshop på Träffpunkt Simonsland (2017-00214 808).
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§ 12

Dnr FOFN 2018-00016 3.6.7.0

Redovisning av delegationsärenden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av
delegationsärenden.
Sammanfattning av ärendet
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om startbidrag till Iftin idrott och
kulturcenter förening (2017/FF00216 805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om startbidrag till Borås Bandy
Klubb (2017-00220 805).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2016 års
verksamhet; Borås Rhinos AFK (ID438)
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om medel till genomförande av
Gemenskapsjul 2017; SSU Södra Älvsborg och Immanuelskyrkans
Missionsförsamling Borås (2017-00186 705).
Folkhälsoenheten: Yttrande över e-petition avseende Suicidprevention –
kriscentrum – anhörigstöd (2017-00017 773).
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§ 13

Dnr FOFN 12030

Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
-

om landskampen och tillika EM-kvalmatchen i basket för damer mellan
Sverige-Italien den 10 februari i Boråshallen. Under samma eftermiddag har
SISU Idrottsutbildarna även bjudit in de politiska partierna till en partidebatt
om Idrottens villkor i Borås.

-

att nämndens möte i februari kommer hållas på Hässlehus. Då blir det bland
annat en föredragning om ”En kommun fri från våld” samt presentation av
verksamheten på Hässlehus.
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§ 14

Dnr FOFN 12291

Övrigt
- Verksamhetsutvecklare Sakiba Ekic håller en information för nämnden om
Borås Stads styrdokument om jäv.
- Sakiba Ekic informerar nämnden om Borås Stads arbete med riskanalys och
intern kontroll, samt nämndernas ansvar i arbetet. Efter föredragningen blir
nämndens ledamöter indelade i grupper och får arbeta och diskutera risker
utifrån de förtroendevaldas perspektiv. En sammanställning kommer göras
och resultera i nämndens riskanalys för 2018. Ärendet kommer upp på
nämndens sammanträde i februari.
- Utvecklingsledare Åsa Skytt Jansson föredrar för nämnden om den reviderade
samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten i
Borås 2018-2020.
- Verksamhetsutvecklare Mikael Andersson föredrar för nämnden om
årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt inflytande.
- Ronny Svensson (L) föreslår att nämnden och några representanter från
förvaltningen ska åka på studiebesök till Trollhättan och Kronogården, där
IFK Trollhättan gör ett bra arbete på det socialt utsatta området.
- Ordförande Ida Legnemark (V) informerar att det är mycket uppskattat när
nämndens sammanträden planeras ute i verksamheterna.
- Ärende nummer sju gällande Produktionsskolan implementeras i Brygghusets
ordinarie verksamhet dras ur dagens ärendelista och tas upp på
februarinämnden.
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