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Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Plats och tid: Vävarsalen, Kulturhuset samt digitalt via Microsoft Teams, tisdagen den 18 maj 2021 kl 13:00-
18:00. Ajournering: 14:09-14:12, 15:09-15:14, 16:12-16.17 och 17:25-17:40 

Ledamöter  
Håkan Eriksson (C), Ordförande, närvarande 
Vävarsalen 

 

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

 

Christer Lundberg (S), 2:e vice ordförande, närvarande 
Vävarsalen 

 

Samir Karamovic (S), närvarande via Teams ers. Ulla-
Britt Möller (S) 

 

Linnea Johansson Kläth (MP) närvarande via Teams 
ers. Mona Nordqvist (S) 

 

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), närvarande via Teams 13:00-17:45 
Göte Edvinsson (L), närvarande via Teams 
Hakam Alakraa (M)¸ närvarande via Teams 
Ingela Hallgren (KD), närvarande via Teams 
Jessica Johansson (SD)¸ närvarande via Teams, anslöt till mötet 15:22 

Övriga tjänstemän 
Tommy Jingfors, förvaltningschef Närvarande Vävarsalen 
Jacob Ingvarsson, nämndsekreterare Närvarande Vävarsalen 
Hans Andersson, verksamhetschef            Närvarande via Teams §§67-84 
Mari-Louise Bengtsson, verksamhetschef  Närvarande via Teams §§67-80 
Susanne Carlsson, verksamhetschef           Närvarande via Teams §§67-82 
Cecilia Strömberg, verksamhetschef            Närvarande via Teams §§67-81 
Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef           Närvarande via Teams §§67-84 
Mikael Hedberg, utvecklingsledare             Närvarande via Teams §§67-77 
Annelie Jonsson, fritidsutvecklare               Närvarande via Teams §§67-73 
Emma Fredh, utvecklingsledare                  Närvarande via Teams §§67-71 
Malin Andersson, utvecklingsledare            Närvarande via Teams §§67-71 
Tina Brodin, biträdande verksamhetschef   Närvarande via Teams §§67-70 
Chiara Attianse, ungdomssamordnare        Närvarande via  Teams §§67-70 
Emma Ragnarsson, enhetschef Närvarande via Teams §§67-74 
Sakiba Zekaj, verksamhetsutvecklare          Närvarande via Teams §§67-80 
Annika Baggöe Larsen, kommunikatör      Närvarande via Teams §§67-76 
Rune Hagen IT-ansvarig  Närvarande via Teams §§67-73 
Kristina Nyberg Smahel persför Vision    Närvarande via Teams §§67-77 
Martina Lindberg, fritidsutvecklare           Närvarande via Teams §§67-74 
Kristin Josephsson, RF SISU Närvarande via Teams §§67-69 
Per Jagemark, RF SISU  Närvarande via Teams §§67-69 
Marion Dardenne, volontär ESC Närvarande via Teams §§70 
Anna Tsoukala, volontär ESC Närvarande via Teams §§70 
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Justeringens plats och tid 
Sturegatan 28, 2021-05-21  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 21 maj 2021 

Paragrafer §§ 67-85 

Underskrifter 

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

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

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

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

§ 67 Dnr FOFN 12028 
Upprop och val av protokollsjusterare ................................................ 4 

§ 68 Dnr FOFN 12387 
Godkännande av föredragningslista ................................................... 5 

§ 69 Dnr FOFN 16813 
13:00 Information om Streetgames av RF Sisu .................................. 6 

§ 70 Dnr FOFN 2021-00059 1.1.3.0 
Information om Internationellt arbete .................................................. 7 

§ 71 Dnr FOFN 2020-00213 3.2.1.3 
Uppdraget avseende utveckling av Mötesplatserna ........................... 8 

§ 72 Dnr FOFN 2020-00207 3.6.7.2 
Ansökan om socialt riktat bidrag till föreningsverksamhet i socialt 
utsatta områden 2021  Byttorps IF ................................................... 12 

§ 73 Dnr FOFN 2021-00048 3.6.7.2 
Ansökan om projektbidrag från RFSL Sjuhärad avseende Borås Pride 
2021 ................................................................................................. 13 

§ 74 Dnr FOFN 16846 
Information om lovverksamhet i sommar .......................................... 15 

§ 75 Dnr FOFN 2020-00100 3.6.8.25 
Information om övernattning i skolsalar och idrottshallar .................. 16 

§ 76 Dnr FOFN 2021-00041 1.1.3.0 
Revidering av Vision Borås 2025 ..................................................... 17 

§ 77 Dnr FOFN 2020-00224 1.2.4.1 
Tertial 1 2021, Fritids- och folkhälsonämnden .................................. 19 

§ 78 Dnr FOFN 2021-00070 1.1.3.1 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget tertial 1 2021 20 

§ 79 Dnr FOFN 2021-00034 1.1.3.0 
Remiss Motion: Öka den fysiska aktiviteten hos unga ...................... 21 

§ 80 Dnr FOFN 2021-00042 3.2.1.3 
Information avseende Socialt Hållbart Borås .................................... 22 

§ 81 Dnr FOFN 2020-00043 3.6.8.2 
Information om nya isytor i Borås ..................................................... 23 

§ 82 Dnr FOFN 2021-00035 1.1.3.0 
Digital justering av protokoll för Fritids- och folkhälsonämnden ........ 24 

§ 83 Dnr FOFN 2020-00251 2.1.2.1 
Redovisning av anmälningsärenden ................................................ 25 

§ 84 Dnr FOFN 2020-00252 3.6.7.0 
Redovisning av delegationsbeslut .................................................... 27 

§ 85 Dnr FOFN 12030 
Förvaltningschefen informerar .......................................................... 28 
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§ 67 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 21 maj 2021.    
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§ 68 Dnr FOFN 12387  

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 Informationspunkten lovverksamhet i sommar behandlas före 

informationspunkten övernattning i skolsalar och idrottshallar och ärendet 

revidering av Vision Borås 2025. I övrigt godkänner Fritids- och 

folkhälsonämnden den utsända föredragningslistan.      
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§ 69 Dnr FOFN 16813  

13:00 Information om Streetgames av RF Sisu  

 

 Per Jagemark och Kristine Josephsson från RF/SISU håller i en information 

avseende Streetgames.        
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§ 70 Dnr FOFN 2021-00059 1.1.3.0 

Information om Internationellt arbete  
 

 Tina Brodin och Chiara Attianse från enheten för Öppen Ungdomsverksamhet 

samt volontärerna Marion Dardenne och Anna Tsoukala håller i en information 

avseende Fritids- och folkhälsoförvaltningens internationella arbete.    
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§ 71 Dnr FOFN 2020-00213 3.2.1.3 

Uppdraget avseende utveckling av Mötesplatserna 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden har tagit del av utredningen kring 

mötesplatserna och bifaller Kristdemokraternas tilläggsyrkande (se bilaga 1). 

Nämnden ser arbetet med att utveckla mötesplatserna som ett prioriterat 

område och ger förvaltningen i uppdrag att jobba vidare enligt förslaget.        

Reservation 

 Moderaterna och Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) reserverar 

sig till förmån för sitt ändringsyrkande.     

Sammanfattning av ärendet 

 Fritids- och folkhälsonämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda hur 

mötesplatsernas verksamhet kunde stärkas. Hösten 2020 initierades arbetet 

utifrån syftet om att beskriva hur vi kan stärka mötesplatserna som arena och 

utveckla delaktighet, inkludering och medskapande arbetssätt med invånarna i 

centrum. Detta ska ske i samverkan med interna verksamheter och externa 

aktörer.  

Fritids- och folkhälsonämnden bedriver, på uppdrag av kommunfullmäktige, 

fem mötesplatser i Borås tätort. Det är Norrbyhuset, Hässlehuset, Mötesplats 

Hulta, Mötesplats Sjöbo och Mötesplats Kristineberg. Mötesplatserna ska skapa 

förutsättningar för människor att mötas oavsett social bakgrund, 

könstillhörighet eller ålder och verka för att tillgodose människors rätt till 

delaktighet och inkludering samt information, kommunikation och service. 

Trenden i samhället är att både kommunal och statlig verksamhet centraliseras. 

Detta resulterar i att verksamheterna kommer längre från invånarna och blir 

därmed mindre tillgängliga. Utifrån detta fyller mötesplatserna en viktig 

funktion i att vara en plats i närområdet för kommunala aktörer och invånare 

att mötas. Detta är en viktig faktor för att bibehålla och stärka tilliten mellan 

invånare och det offentliga. Att göra invånare delaktiga i samhällsutvecklingen 

och att de tror på möjligheten om att forma och påverka sin egen framtid är en 

viktig faktor för individens mående men också betydelsefullt för bevarandet av 

demokratin.  
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Hälsan i Borås är ojämlikt fördelad likväl som de livsvillkor människor lever 

under. Folkhälsomyndigheten beskriver med utgångspunkt i propositionen för 

social hållbarhet (2017/18:249) hur folkhälsan bör vara både god och jämlik, 

vilket innebär att invånare ska ha samma möjligheter till en god hälsa. Personer 

med lägre social position har ofta sämre hälsa på grund av att de ofta utsätts för 

många olika faktorer som kan ha negativ inverkan på hälsan. Insatser behöver 

riktas och anpassas utifrån människors olika förutsättningar. I regeringens 

långsiktiga mål för att motverka segregation 2018-2028 nämns bristen på 

samhällsservice i de socioekonomiskt utsatta områdena. Enligt freds- och 

utvecklingsforskare Abrahamsson (2015c, 2020) befinner vi oss i en 

samhällsomdaning. Globalisering och migration tillsammans med urbanisering 

sammanlänkar alltmer det lokala med det globala, vilket bidrar till förändrade 

förutsättningar för invånare och nationalstaten och skapar komplexa 

utmaningar. Ett sätt att ta oss an utmaningarna är att i större utsträckning se 

invånare som medproducenter för välfärden.  

Mötesplatserna fyller utifrån ovan en viktig funktion i att skapa förutsättningar 

för människor att mötas mellan generationer och social bakgrund samt verka 

för att människor ska få fler möjligheter att lära och påverka sina liv. 

Mötesplatserna ska också uppmuntra till en bred samverkan mellan olika 

verksamheter, med de idéburna organisationerna samt ta vara på invånarnas 

engagemang. 

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla 

invånare i Borås. Med folkhälsan som grund genomsyras verksamheten av 

hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.  

Sammanfattningsvis föreslås denna utredning inga omvändande förändringar. 

De identifierade utvecklingsområdena i utredningen handlar till stor del om att, 

stärkas mötesplatsen som arena och utveckla arbetssätt som främjar delaktighet, 

inkludering och medskapande med invånarna i centrum, genom att förstärka 

och kvalitetssäkra arbetet på mötesplatserna. Detta med gemensamma krafter 

inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen och andra aktörer inom Borås Stad 

och bland idéburna organisationer. Sex utvecklingsområden lyfts särskilt fram 

inom utredningen: 

Samverkan kring informationsspridning på mötesplatserna och i närliggande 

områden 

Tillgängliggöra och ökad kvalitén i medborgarservicen på mötesplatserna 

Fler invånare görs delaktiga och medskapande i aktiviteter på mötesplatserna 
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Lika möjligheter till café 

Arbeta mer systematiskt med aktiviteter för ökad trygghet, delaktighet, 

inkludering och icke diskriminering i närområdet 

Tydliggöra och utveckla former för delaktighet och perspektivinsamling med 

invånarna 

Mötesplatserna fyller en viktig funktion för att bygga relationer och skapa tillit 

till det offentliga systemet, vilket går i enlighet med kommunens uppdrag om 

att bevara och upprätthålla demokratin samt leva upp till likställighetsprincipen 

i kommunallagen. Förväntningarna på mötesplatserna är därmed höga. I 

dagsläget finns inte förutsättningar i form av personalresurserna för att leva upp 

till förväntningarna. Samverkan och tillgång till rätt kompetens är 

grundläggande förutsättningar för framgångsrikt arbete. Mötesplatsens 

verksamhet behöver förstärka sin grundbemanning av personal med kompetens 

inom statsvetenskap.               

Beslutsunderlag 

1. Utredning om utveckling av mötesplatser 2021 

                  

Yrkanden 

  Yrkande 1: Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD)har inkommit 

med ett tilläggsyrkande, ”att ytterligare en punkt med följande lydelse tillförs 

bland de föreslagna sex utvecklingsområdena: Tillskapande av mötesplatser 

även i serviceorterna” (se bilaga 1) 

 

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

bifalla Kristdemokraternas tilläggsyrkande. 

 

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

bifaller Kristdemokraternas tilläggsyrkande. 

 

Yrkande 2: Moderaterna och Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) 

har inkommit med ett ändringsyrkande, ”att texten - Ett främjande och 

normkritiskt förhållningssätt stryks” (se bilaga 2). 
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Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar på att Fritids- och folkhälsonämnden 

beslutar enligt lagt förslag. 

 

Votering begärs.  

   

Propositionsordningar 

 Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller Moderaternas och 

Kristdemokraternas genom Magnus Sjödahls (KD) ändringsyrkande röstar ja 

och den som bifaller ordförande Håkan Erikssons (C) förslag röstar nej. Vinner 

ja har Moderaternas och Kristdemokraternas genom Magnus Sjödahl (KD) 

ändringsyrkande bifallits.    

Omröstningsresultat 

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

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

Christer Lundberg (S), Samir Karamovic (S), Linnea Johansson Kläth (MP) och 

(S), Ronny Svensson (L). 

 
Fritids- och folkhälsonämnden har med fem röster emot fyra beslutat i enlighet 
med ordförandes förslag.  
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§ 72 Dnr FOFN 2020-00207 3.6.7.2 

Ansökan om socialt riktat bidrag till 
föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2021 
Byttorps IF 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utöka stödet till Byttorps IF med 

63 500 kr med anledning av att föreningen förlänger sin sommarverksamhet 

med 3 veckor. Om stöd erhålles från Sparbanksstiftelsen minskas bidraget med 

motsvarande summa.         

Sammanfattning av ärendet 

Byttorps IF har tidigare fått bidrag för sin lägerverksamhet på sommaren, se 

Dnr FOFN 2020-00207 3.6.7.2, med 120 000 kr. På grund av pandemin har 

föreningen identifierat ett behov av att förlänga sommarverksamheten med tre 

veckor till sex veckor totalt. Föreningen tar ett stort ansvar i området och har 

också ett samarbete med Norrby IF för att hämta upp barn på Norrby och 

transportera dem till Byttorps IP. Förvaltningen är oerhört positiv till den här 

typen av samverkan mellan föreningar då det främjar ett gott föreningsklimat 

och flera valmöjligheter för de boende i området.                

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan 
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§ 73 Dnr FOFN 2021-00048 3.6.7.2 

 Ansökan om projektbidrag från RFSL Sjuhärad 
avseende Borås Pride 2021 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge RFSL Borås 20 000 kr i 

arrangörsbidrag för digital Pride 2021.             

Sammanfattning av ärendet 

RFSL Borås har anordnat Pride-festival i Borås sedan 2016. Själva Pride-

kortegen går mellan Knalleland och Borås city och har under årens lopp samlat 

tusentals deltagare. Pride-festivalen är dock mer än så. RFSL har ordnat 

seminarier och workshops kopplat till människors lika rättigheter och 

möjligheter samt haft utställningar mm i centrala Borås.  

I och med pågående situation med Covid-19 har föreningen beslutat att även 

Pride 2021 blir helt digital.  

Att genomföra en Pride är av stor vikt inte minst på grund av den stora 

psykiska ohälsan som under pandemin blir extra tydlig hos RFSL. Vikten av att 

kunna ta del av del av de aktiviteter som en digital Pride erbjuder är av största 

vikt för många människor.  

Föreningen ansökte från början om ett stöd på 70 000 kr för att genomföra en  

Digital  Pride 2021 . Förvaltningen föreslår ett stöd på 20 000 kr.               

               

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan och komplettering           

Förslag och yrkanden 

  Mitt S-samverkan genom ordförande Håkan Eriksson (C) föreslår Fritids- och 

folkhälsonämnden att besluta enligt lagt förslag. 

 

Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD)har inkommit med yrkande, 

”att ansökan från RFSL om arrangörsbidrag för digital Pride 2021 avslås” (se  

bilaga 3). 
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Sverigedemokraterna genom Jan Nilsson (SD) har inkommit med ett alternativt 

beslutsförslag, ”att Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att ej tilldela 

RFSL Borås arrangörsbidrag för digital Pride 2021” (se bilaga 4).  

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S samverkans och Håkan 

Eriksson (C) förslag, dels till Kristdemokraternas genom Magnus Sjödahls (KD) 

yrkande och Sverigedemokraternas genom Jan Nilsson (SD)) förslag och finner 

förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

Ordföranden tillkännager Mitt-S samverkans genom Håkan Erikssons (C) 

förslag som huvudförslag i huvudomröstningen.  

För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden Håkan 

Eriksson (C) proposition på bifall dels till Kristdemokraternas genom Magnus 

Sjödahls (KD) yrkande och Sverigedemokraternas genom Jan Nilsson (SD) 

alternativa förslag och finner att Kristdemokraternas yrkande har bifallits. 

 

Beslut 

Utan omröstning 

Kristdemokraternas yrkande är motförslag i huvudomröstningen. 

Huvudomröstning 

Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller ordförande Håkan 

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

Magnus Sjödahl (KD) yrkande röstar nej. Vinner nej har Kristdemokraternas 

yrkande bifallits.   

Omröstningsresultat 

 Vid omröstning röstas ja av Håkan Eriksson (C), Christer Lundberg (S), Samir 

Karamovic (S), Linnea Johansson Kläth (MP), Ronny Svensson (L), Anette 

Nordström (M) och Maritha Bäck (M) samt nej av Magnus Sjödahl (KD) och 

Jan Nilsson (SD). 

 

Fritids- och folkhälsonämnden har med sju röster mot två beslutat i enlighet 

med ordförandes förslag.    
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§ 74 Dnr FOFN 16846  

Information om lovverksamhet i sommar 
 

 Verksamhetschef Mari-Louise Bengtsson och enhetschef Emma Ragnarsson 

håller in en information om förvaltningens arbete med de feriearbetande 

ungdomarna samt lovverksamheten för barn och unga i sommar.        
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§ 75 Dnr FOFN 2020-00100 3.6.8.25 

Information om övernattning i skolsalar och 
idrottshallar 

 Fritidsutvecklare Martina Lindberg håller i en information avseende 

övernattning i skolsalar och idrottshallar.        
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§ 76 Dnr FOFN 2021-00041 1.1.3.0 

Revidering av Vision Borås 2025 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker yttrande över Remissupplaga Borås 

vision och skickar synpunkterna till Kommunstyrelsen.        

Protokollsanteckning 

 Moderaterna och Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) lämnar in 

en protokollsanteckning (se bilaga 5).     

Sammanfattning av ärendet 

Utgångspunkterna för revisionen har varit hållbarhet utifrån de tre 

dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Visionen är skriven i 

berättarform och kompletterad med strategiska målområden. Synpunkter har 

inhämtats på flera olika sätt från målgrupperna förtroendevalda, näringsliv, 

föreningsliv, akademi och invånare. Uppdraget har varit att uppdatera visionen 

utifrån nämnda målgruppers synpunkter och visionen ska gälla för alla som bor 

verkar och möts i Borås.  

Den gemensamma visionen bör leda verksamheterna i Borås Stad att arbeta för 

jämlika livsvillkor så att alla boråsare kan ta tillvara sina livschanser. För att göra 

det behöver vi fortsätta att arbeta både förvaltningsöverskridande och 

tillsammans med andra aktörer såsom civilsamhället och andra organisationer.  

Fritids- och folkhälsonämndens är en facknämnd med uppdrag att skapa 

förutsättningar för en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Fritids- och 

folkhälsonämnden är även en länk till och från våra invånare genom nämndens 

samordningsuppdrag lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser.  

Det har varit en bred ansats och en god delaktighet i hela framtagandet av 

visionen. Nu gäller det att vi alla bär visionen med oss i våra uppdrag. 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker yttrande över Remissupplaga Borås 

Vision och skickar synpunkterna i bilagan till Kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 

1. Remissupplaga Borås Vision 

2. Svar på remiss: Revidering Visionen Borås 2025    

3. Information till remissupplagan: Borås vision                                
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§ 77 Dnr FOFN 2020-00224 1.2.4.1 

Tertial 1 2021, Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1, 2021 och 

att överlämna denna till Kommunstyrelsen. 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar också att begära förstärkt anslag för 

investeringsprojektet ”Utveckling av Borås Skidstadion” med 3 000 tkr för 

perioden 2021-2023.              

Sammanfattning av ärendet 

Den bokförda budgetavvikelsen för perioden januari-april är -4 910 tkr inom 

fritidsramen och -254 tkr inom bidragsramen. Underskottet inom fritidsramen 

beror främst på lägre intäkter än budgeterat för perioden som en konsekvens av 

pandemin. Inom Badenheten och Anläggningsenheten är påverkan som störst.  

I nuläget prognostiseras en budgetavvikelse vid årets slut till -16 170 tkr med 

kompensation för kostnader för sociala investeringsprojekt på +958 tkr blir 

avvikelsen istället -15 212 tkr. Inom bidragsramen prognostiseras en avvikelse 

på -1 000 tkr. 

Konsekvenserna av pandemin uppskattas till totalt -17 800 tkr fördelat på -16 

300 inom fritidsramen och -1 500 tkr inom bidragsramen. Till största delen är 

det mindre intäkter än budget som ger avvikelsen. 

För att klara av kommande investeringsbehov på Skidstadion krävs ett ökat 

anslag på 3 000 tkr i jämförelse med nuvarande nivå. Avser perioden 2021-

2023. Orsaken är till största delen en kraftig ökad kostnad för dragningen av 

vatten och avlopp till Ymergården från Svinåsagatan, då markarbetena krävde 

sprängning på stora delar av sträckningen. I övrigt väntas en följsamhet mot 

budget.  

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 1 2021, Fritids- och Folkhälsonämnden 
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§ 78 Dnr FOFN 2021-00070 1.1.3.1 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
tertial 1 2021  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslås godkänna redovisningen av uppdrag 

som inte ingår i budget och översända denna till Kommunstyrelsen för 

kännedom.        

 

Sammanfattning av ärendet 

  Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 

budget redovisas dessa två gånger årligen. Fritids- och folkhälsonämnden har 

vid tidpunkten för redovisningen inga uppdrag från Kommunfullmäktige 

utanför budget.   
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§ 79 Dnr FOFN 2021-00034 1.1.3.0 

Remiss Motion: Öka den fysiska aktiviteten hos unga 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka motionen om att öka den 
fysiska aktiviteten hos unga på gymnasiet.       

Sammanfattning av ärendet 

Lisa Berglund (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 

lämnat in ett förslag om att uppdra åt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur man i samarbete med Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen kan öka den fysiska aktiviteten hos fler 

gymnasieungdomar i Borås Stad.  

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till att Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen tillsammans med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen utreder hur vi kan öka den fysiska aktiviteten 

bland de elever som är minst fysisk aktiva.   

Utifrån tillgänglig forskning och kunskap har FaR (Fysisk aktivitet på recept) 

visat sig vara en metod som kan bidra till att enskilda elever kan få stöd till att 

hitta rörelseglädje och en väg till aktivare vanor och bättre mående.             

               

Beslutsunderlag 

1. Remiss Motion: Öka den fysiska aktiviteten hos unga 
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§ 80 Dnr FOFN 2021-00042 3.2.1.3 

Information avseende Socialt Hållbart Borås 
 

 Verksamhetschef Åsa Skytt Jansson informerar om arbetet med Socialt 
Hållbart Borås.        
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§ 81 Dnr FOFN 2020-00043 3.6.8.2 

Information om nya isytor i Borås 
 

 Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar om arbetet avseende nya isytor i 
Borås.      

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr FOFN 2021-00035 1.1.3.0 

Digital justering av protokoll för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att införa digital signering av 

nämndens protokoll från och med juni 2021.         

Sammanfattning av ärendet 

 I Borås Stads diarie- och ärendehanteringssystem Ciceron och Ciceron 

Assistent finns nu möjlighet att signera nämndens protokoll digitalt. För att 

kunna signera måste man ha tillgång till BankID eller Mobilt BankID. 

 Detta kommer att medföra att nämndens protokoll kommer ha en helt digital 

hantering, och kommer förvaras digitalt i diariet samt arkiveras i stadens e-arkiv. 

Nämndens dokumenthanteringsplan kommer att uppdateras i enlighet med 

detta.                
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§ 83 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. Fritids- och folkhälsöförvaltningen: Anmälan av protokoll 2021-03-19 

samt bilagor från Helathy Cities Sveriges årsmöte 2021 (2021-00043 

1.1.3.0) 

 

2. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av e-post 2021-04-15 från 

Borås Krocketsällskap (2021-00067 1.1.3.0) 

 

3. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av IOP samordning av 

Idrottsskolan i Borås (2021-00073 3.6.7.0) 

 

4. Stadsrevisionen: Anmälan av revisionsredogörelse för Fritids- och 

folkhälsonämnden (2021-00074 1.2.3.3) 

 

5. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av rutiner samt bilagor för 

gemensam hantering av skollokaler och idrottshallar i samband med 

övernattning vid evenemang (2020-00100 3.6.8.25)  

 

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

04-14 (2021-00005 2.3.1.1) 

 

7. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av anteckningar, 

presentation och inbjudan avseende Samrådsarena Öster, tema 

nybyggnation (2021-00077 3.4.1.2) 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(28) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

8. Simklubben Elfsborg: Anmälan av framställan av utbyggnad och drift 

Borås Simarena. (2021-00072 3.6.8.1) 

 

9. Fritids- och folkhälsöförvaltningen: Anmälan av samverkansavtal Frisk 

och social hållbarhetsanalys Norrby (2021-00081 3.2.1.3) 
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§ 84 Dnr FOFN 2020-00252 3.6.7.0 

Redovisning av delegationsbeslut  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.                 

Sammanfattning av ärendet 

  

1. Enheten för mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet: Beslut 2021-

03-31 avseende Förfrågan från Byttorps IF om att utöver gällande 

överenskommelse mellan Borås Stad och Byttorps IF om Öppen 

Ungdomsverksamhet i Byttorps IF's klubbstuga ha öppet vid nio extra 

tillfällen under vårterminen 2021 (2019-00037 3.6.8.4). 
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§ 85 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 

 

  

- Nästa nämndsmöte 22/6 omfattar en heldag från kl 9.00-16.00, där 

bland annat Internkontroll och budget 2022 ska diskuteras. 

- På torsdag 20/5 träffar presidiet och de tre ansvariga kommunalråden 

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium för en uppföljning av 

gällande folkhälsoavtal. 

- Maritha Bäck (Primärvårdschef) informerar om arbetet med 

vaccinationerna. 

  

 




