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Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Plats och tid: Kulturhuset, Vävarsalen samt virtuellt mötesrum via Microsoft Teams, måndagen den 16 
november 2020 kl 16:00-19:23, Ajournering: kl. 16:43-16:55, 17:43-17:46 och 18:32-18:47 

Ledamöter  
Håkan Eriksson (C), Ordförande  
Magnus Sjödahl (KD), 1:e vice ordförande  
Christer Lundberg (S), 2:e vice ordförande  
Samir Karamovic (S) 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) 
Linnea Johansson Kläth (MP) 
Hakam Alakraa (M) 
Jessica Johansson (SD) §§161-168 

Övriga tjänstemän 
Tommy Jingfors, förvaltningschef                 Närvarande Vävarsalen 
Jacob Ingvarsson, nämndsekreterare             Närvarande Vävarsalen 
Rune Hagen, IT-ansvarig                               Närvarande Vävarsalen  
Hans Andersson, verksamhetschef                Närvarande via Teams §§158-166 
Mari-Louise Bengtsson, verksamhetschef      Närvarande via Teams 
Sakiba Zekaj, verksamhetsutvecklare             Närvarande via Teams §§158-161 
Susanne Carlsson, verksamhetschef               Närvarande via Teams §§158-166 
Mona Carlbom, verksamhetschef                   Närvarande via Teams 
Dan Bodin, dataskyddsombud                      Närvarande via Teams §§158-160 
Magnus Blomqvist, dataskyddsombud,         Närvarande via Teams §§158-160 
Kristina Nyberg Smahel, persför Vision         Närvarande via Teams §§158-163 
Moa Andersson, persför Vision                     Närvarande via Teams 
 
 

Justeringens plats och tid 
Sturegatan 28, 2020-11-18 

Tillkännagivande av protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 19 november 2020  

 

Paragrafer §§ 158-168 
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Underskrifter 

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

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

Justerare  ..........................................................................  
                     Magnus Sjödahl 

Sekreterare  ..........................................................................  
                     Jacob Ingvarsson 
 - 
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Information från Dataskyddsombuden ................................................ 6 

§ 161 Dnr FOFN 2020-00189 1.1.4.4 
Nämnduppdrag gällande digitalisering Workshop .............................. 7 

§ 162 Dnr FOFN 2020-00175 3.6.7.2 
Ansökan om stöd till föreningen Ungdom Utvecklingscentrum ........... 8 

§ 163 Dnr FOFN 2020-00165 3.6.8.3 
Taxor och avgifter för Fritids- och folkhälsonämnden 2021 .............. 10 
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§ 166 Dnr FOFN 2020-00217 1.1.3.0 
Initiativärende från allianspartierna i Fritids- och folkhälsonämnden,  
”Stäng av wifi i kommunens lokaler när verksamheten håller stängt” 15 
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§ 158 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 Christer Lundberg (S) som ersättare. 

Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 28, 

onsdagen 18 november 2020.     
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§ 159 Dnr FOFN 12387  

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa nämndens 

föredragningslista genom att godkänna att Moderaternas och 

Kristdemokraternas initiativärende ”Stäng av wifi i kommunens lokaler när 

verksamheten håller stängt” förtecknas på dagordningen och behandlas som 

punkt nio.    
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§ 160 Dnr FOFN 15127  

Information från Dataskyddsombuden   

 

 Dataskyddsombuden Dan Bodin och Magnus Blomqvist håller i en 

presentation där de informerar om dataskyddsarbetet inom Fritids- och 

folkhälsonämnden. Presentationen innefattar information om 

dataskyddsombudens roll, där ombuden gentemot nämnd och förvaltning 

framförallt har en stödjande och rådgivande roll.    
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§ 161 Dnr FOFN 2020-00189 1.1.4.4 

Nämnduppdrag gällande digitalisering Workshop  

 

 Verksamhetsutvecklare Sakiba Zekaj håller i en workshop om nämnduppdraget 

kring digitalisering. Nämndsledamöterna får genom det digitala verktyget Menti 

svara på ett antal frågor gällande exempelvis utmaningar med digitalisering. 

Svaren kommer sedan att ingå som underlag till nämndsärendet om 

digitalisering som beslutas om på kommande decembermöte. Sakiba Zekaj 

informerar även om den pågående verksamhetsutvecklingen med digitalisering 

som sker i Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
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§ 162 Dnr FOFN 2020-00175 3.6.7.2 

 Ansökan om stöd till föreningen Ungdom 
Utvecklingscentrum  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att återremittera ärendet till 

förvaltningen för vidare handläggning.        

Sammanfattning av ärendet 

Ungdom utvecklingscentrum är en förening där verksamheten riktar sig till barn 

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

Man bedriver bland annat läxläsning, hemspråksundervisning men också 

undervisning i hur det svenska samhället fungerar. Det huvudsakliga budskapet 

är att stärka kunskaperna om demokrati, mänskliga rättigheter och alla 

människors lika värde. 

Man gör studiebesök hos svenska myndigheter, exempelvis räddningstjänst 

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

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

Norrby.  

Föreningen har unga ledare med bra utbildningsbakgrund som förebilder. Alla 

är välkomna till föreningen oavsett bakgrund och föreningen följer Borås Stads 

värdegrund.  

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

samarbete med föreningen och beskriver föreningen som ett gott exempel på 

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

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

representanter från Polismyndigheten i Borås är positiva till att bilda en 

referensgrupp tillsammans med personer från föreningen för att på nära håll 

följa utvecklingen.  

Stadsdelen Norrby har beskrivits i många sammanhang och behöver ingen 

närmare presentation utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Det saknas heller 

inte fakta kring de utmaningar som finns kring olika hotbilder som 

gängkriminalitet, socialt utanförskap och framväxandet av ett parallellsamhälle.  

Ungdom utvecklingscentrum kan vara ett steg på vägen att motverka detta 

genom att tidigt skapa normer och värderingar som på sikt gör att fler 
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människor finner tillhörighet och samhörighet med vårt samhälle och de 

värderingar vi står för.                

Beslutsunderlag 

1. Yttrande från Centrum för kunskap och säkerhet 

2. Yttrande från Polismyndigheten i Borås                  

Yrkanden 

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

Fritids- och folkhälsonämnden återremitterar rubricerat ärende (se bilaga 1) 

 

Ordförande Håkan Eriksson (C) föreslår nämnden att bifalla Moderaternas och 

Kristdemokraternas yrkande om återremiss av ärendet. 

 

Ordföranden Håkan Eriksson (C) finner att nämnden bifaller yrkandet om 

återremiss av ärendet.    
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§ 163 Dnr FOFN 2020-00165 3.6.8.3 

Taxor och avgifter för Fritids- och folkhälsonämnden 
2021  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till Taxor 

och avgifter för 2021 samt bifalla tilläggsyrkandet från Moderaterna och 

Kristdemokraterna (se bilaga 2) att införa möjligheten att köpa 3-månaders 

samt 6-månaderskort på Stadsparksbadet med justeringen från ordföranden 

Håkan Eriksson (C) och Mitt-S Samverkan att förvaltningen uppdras ta att fram 

en skälig prisnivå på dessa periodkort.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för uthyrningen av flertalet 

idrottsanläggningar, hallar, gräsytor, badhus med mera. Med anledning av detta 

tas det årligen fram ett nytt dokument med angivna avgifter som gäller för såväl 

föreningar som privatpersoner.              

Beslutsunderlag 

1.  Fritids- och folkhälsonämndens förslag till taxor och avgifter för 2021                    

Yrkanden 

 Moderaterna och Kristdemokraterna yrkar på följande tilläggsyrkande: ”  

 Moderaterna och Kristdemokraterna menar att det är ett alltför stort spann 

mellan 10-kort och årskort på Stadsparksbadet. Vi bedömer att det skulle vara 

ett uppskattat alternativ hos vissa kundkategorier att införa möjligheten att köpa 

3-månaders samt 6-månaderskort  

Moderaterna och Kristdemokraterna yrkar att Fritids-och folkhälsonämnden 

beslutar att införa 6-månaderskort på Stadsparksbadet till ett pris av 1 200 kr 

införa 3-månaderskort på Stadsparksbadet till ett pris av 700 kr”. (se bilaga 2).    

Ordförande Håkan Eriksson (C) föreslår nämnden att bifalla Moderaterna och 

Kristdemokraternas tilläggsyrkande med justering av att uppdra åt förvaltningen 

att istället hitta en skälig prisnivå för 3-månaders och 6-månaderskorten. 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-16 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 Ordföranden Håkan Eriksson (C) finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet 

med justeringen.  
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§ 164 Dnr FOFN 2020-00188 1.2.4.0 

Förutsättningar och åtgärder för ekonomi i balans 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förutsättningar och 

åtgärder för ekonomi i balans 2020 och översända till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen för kännedom. 

Samtidigt ber nämnden om kompensation/reglering av de underskott som 

härrör sig till pandemin i samband med bokslutet 2020. 

   

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen per oktober beräknas till ett underskott på -22 450 tkr. 

Prognosavvikelsen kan delas in i tre delar. Utlovad bokslutsjustering -5 773 tkr, 

konsekvenser av Coronapandemin -17 500 tkr och avvikelse inom ordinarie 

verksamhet +823 tkr. 

Det kan konstateras att den största delen av den prognostiserade 

budgetavvikelsen avser konsekvenser av Coronapandemin och främst på 

intäktssidan. För att minimera avvikelsen så har förvaltningen arbetat intensivt 

för att kunna minimera kostnaderna så mycket som möjligt. Lokalhyror har 

setts över och timvikarier har tillsats i mindre utsträckning samtidigt som man 

har avvaktat med att tillsätta vakanta tjänster. Samverkan, genom samordnad 

bemanning, har varit en viktig utgångspunkt för att klara av vårt uppdrag med 

öppethållande av bland annat mötesplatser och fritidsgårdar som har varit 

prioriterade verksamheter. 
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§ 165 Dnr FOFN 2020-00020 3.6.7.1 

Avtal om arrangörskap avseende Svenska 
Mästerskapen i friidrott "Friidrott-SM 2021" 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner avtalet mellan Svenska 

Friidrottsförbundet, IK Ymer och Borås Stad. Nämnden har tidigare i år ställt 

sig positiv till att de svenska mästerskapen i friidrott för seniorer avgörs i Borås 

och på Ryavallen. De ekonomiska förutsättningarna finns i budget 2021.        

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2020-02-25 §47, att ställa sig bakom 

arrangemanget och tillskrev Kommunstyrelsen om erforderliga medel för 

tävlingarna.  

Svenska friidrottsförbundet är huvudman för de svenska mästerskapen i 

friidrott och tecknar avtal med den lokala arrangörsföreningen, IK Ymer, och 

värdstaden Borås. IK Ymer och Borås Stad står som operativ genomförare för 

arrangemanget och säkerställer att tävlingarna uppfyller de kvalitetskrav som 

Svenska Friidrottsförbundet ställer, samt att arrangemanget genomförs på ett i 

övrigt professionellt tillvägagångsätt. 

 

Borås arrangerade senast de svenska mästerskapen för seniorer 2013 på en 

nyrenoverad och anpassad Ryavallen. Arrangemanget blev väldigt lyckat och 

arrangörsföreningen IK Ymer gjorde ett utmärkt arbete. På senare år har lag- 

SM i friidrott avgjorts under SM-veckan 2014 och 2017, samt att IK Ymer och 

Borås Stad var värd för fjolårets U20 EM i friidrott. Under 2020 var tanken att  

IK Ymer skulle arrangera lag-SM i friidrott igen, beroende på att Halmstad som 

är ansvarig för sommarens SM-vecka inte klarar av att arrangera 

friidrottstävlingarna under veckan, därav gick frågan till IK Ymer och Borås 

Stad. Nu blev arrangemanget inställt på grund av pandemin. 

 

Både Svenska och Europeiska friidrottsförbundet var mycket nöjda med U20 

EM i friidrott i Borås. Både arrangörsföreningen IK Ymer och Borås Stad har 

visat att det går att arrangera stora nationella och internationella arrangemang i 
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Borås. Ryavallen fungerar utmärkt som en toppmodern arena och kommer att 

förbättras ytterligare under 2020.  

 

När Ryavallen renoverades och anpassades för stora friidrottstävlingar, så var 

ambitionen, förutom att skapa bättre förutsättningar för friidrotten i Borås, 

också att locka stora mästerskap till Borås. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

arbetar i nära samverkan med Borås TME för att understödja IK Ymer och 

Svenska friidrottsförbundet att lyckas med arrangemanget. För stadens del 

betyder det mycket i turistekonomiska effekter. Tävlingarna sänds också i 

Sveriges television, vilket gör att marknadsföringseffekten blir betydande. 

 

En lokal organisationskommitté kommer att bildas för arrangemanget, där IK 

Ymer får ordföranderollen. Övriga funktioner kommer att tillsättas under 

senhösten 2020.       

Beslutsunderlag 

1. Avtalet 
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§ 166 Dnr FOFN 2020-00217 1.1.3.0 

 Initiativärende från allianspartierna i Fritids- och 
folkhälsonämnden,  ”Stäng av wifi i kommunens lokaler 
när verksamheten håller stängt” 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att bereda 
ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade inför 

nämndsammanträdet den 16 november in ett initiativärende avseende att 

”stänga av kommunens wifi när verksamheten håller stängt” (se bilaga 3)    
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§ 167 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. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-12 § 391 

samt bilaga avseende Hantering av merkostnader Covid-19 2020 (2020-

00184 1.2.4.0) 

 

2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-15 § 143 

samt bilagor avseende Revidering av regler för visselblåsarfunktionen 

(2020-00195 1.2.3.1) 

 

3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-15 § 137 

samt bilaga avseende Förlängning av styrdokument (2020-00194 1.2.2.0) 

 

4. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-20 § 

114 samt bilaga avseende Projekteringsframställan avseende ny skola 

Gässlösa (2020-00192 2.6.1.1) 

 

5. Förskolenämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-22 § 108 samt 

bilaga avseende Revidering av Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd (2020-00118 1.1.3.1) 

 

6. Miljö- och konsumentnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-

20 § 255 samt bilaga avseende Miljörapport tertial 2 2020 Borås Stad 

(2020-00203 3.2.1.0) 

 

7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Anmälan av 

protokollsutdrag 2020-10-27 § 138 samt bilagor avseende Yttrande över 

remiss- Borås Stads program för föräldraskapsstöd (2020-00118 1.1.3.1) 
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8. Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-19 § 128 samt 

bilagor avseende Utvecklingsplan för populärmusiken 2021-2024 

(Musikutredning 2019) (2020-00193 3.6.1.0) 

 

9. Arbetslivsförvaltningen: Anmälan av nulägesbild, Välfärdsbokslut 2018 

2020-10-29 (2020-00176 1.1.31) 

 

10. Stadsledningskansliet: Anmälan av Konsekvenser av EU-domstolens 

dom den 16 juli 2020 rörande överföring av personuppgifter utanför 

EU/EES 2020-10-19 (2020-00196 2.1.0.3) 

 

11. Stadsledningskansliet: Anmälan av Svar på Begäran om yttrande över 

förslag om lokala sjöfartsföreskrifter om fartbegränsning i Borås 

kommun, 258-38117-2020 (2020-00144 3.6.7.25) 

 

12. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av minnesanteckningar 

från kommunala Fritidsrådet 2020-10-14 (2020-00044 3.6.7.25) 

 

13. Tekniska nämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-28 § 122 

samt bilagor avseende Kanotleder i Borås Stad (2020-00204 3.6.8.3) 

 

14.  Fritids och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Svar på enkäten 

Konsekvenser av Covid 19-pandemin på folkhälsoarbetet 2020-10-15 

(2020-00183 3.7.3.0) 

 

15. Kommunstyrelsen. Anmälan av uppdaterad rekommendation om 

närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, nämnder och övriga bolag 

(2020-00206 1.1.3.0) 

 

16. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av svar från 

Servicekontoret 2020-11-05 avseende Välfärdsbokslut 2018 (2020-

00176 1.1.3.1) 

 

17. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av svar från Borås Energi 

och Miljö 2020-11-05 avseende Välfärdsbokslut 2018 (2020-00176 

1.1.3.1) 

 

18. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-

dagars 

facknämnder oktober 2020 (2019-00206 1.2.4.1) 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-16 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

19. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Protokoll från Fritids- 

och folkhälsoförvaltningens samverkansgrupp 2020-11-02 (2020-00089, 

2.3.1.1) 

 
20.  Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-10-26 § 404 

samt bilaga avseende Julgåva till anställda 2020 (2020-00209 2.3.1.0) 

   

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-16 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 168 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 

 Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar om: 

- Folkhälsomyndigheten och Regeringens nya direktiv som kommer att 

gälla preliminärt från den 24 november – 20 december. Vi kommer de 

närmaste dagarna att förtydliga hur vi kommer att bedriva 

verksamheten utifrån de nya direktiven. 

 

- Ledamöter i nämnden är inbjudna till en kompetensutveckling fredag 

den 27/11 mellan kl 8.30-12.00. Utbildningen sker digitalt och är 

arvodesberättigad. 

 

- SM-veckan och beslutet med att ställa in arrangemanget. 

 

- och återkopplar om föregående nämnds diskussion om Göta fritidsgård 

 

- och tillsammans med verksamhetschef Marie-Louise Bengtsson om 

verksamheten på Hässlehuset och den senaste tidens händelser.     

 




