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§ 142 Dnr FOFN 12028  

Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, utse Lars Andersson (M) med Erik Johnson (MP) som 
ersättare. Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, 
torsdagen 8 november.    
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§ 143 Dnr FOFN 12286  

Allmänhetens frågestund 
 
En allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.      
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§ 144 Dnr FOFN 12387  

 

 

 

Godkännande av föredragningslista 
 
Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag.      
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§ 145 Dnr FOFN 13179  

 

 

 

Information från Brämhults Scoutkår 
 
Erik Johnson från Brämhults Scoutkår hälsar nämnden välkommen och 
informerar om föreningsverksamheten.      
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§ 146 Dnr FOFN 2018-00153 3.6.8.4 

 

 

Information samt beslut om Program för Öppen 
ungdomsverksamhet i Borås Stad  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna det framtagna förslaget till 
styrdokument, ”Program för Öppen ungdomsverksamhet i Borås Stad” som 
avser att gälla fram till år 2022. 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en tillhörande 
handlingsplan för åren 2019-2022, enligt Borås Stads riktlinjer, för att 
konkretisera och beskriva på vilket sätt som arbetet utförs. 
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast år 2022 
föreslå ett reviderat program.  

Sammanfattning av ärendet 
Bakgrund till uppdraget är att Fritids- och folkhälsonämnden under 2018 gav 
förvaltningen i uppdrag att ”utreda och återkomma med en långsiktig 
utvecklingsplan för fritidsgårdar inom nämndens ansvar”. 
Utredningens syfte har varit att skapa ett underlag som beskriver verksamhetens 
nuvarande inriktning och omfattning samt anger ett förslag på en framtida 
inriktning. 
 
Resultatet ligger till grund för förslaget till nytt styrdokument, ”Program för 
Öppen ungdomsverksamhet i Borås Stad”. Den öppna ungdomsverksamheten 
är samlingsbegreppet för verksamheten på fritidsgårdar och det främjande 
arbetet för barn och unga, med fokus i åldrarna 10-18 år. Verksamheten ska 
vara tillgänglig för alla barn och unga i Borås och med folkhälsa som grund 
genomsyras av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamheten 
ska utgå från tre inriktningar: ”Mötesplatser för unga”, ”Ungas aktörskap” och 
”Samverkan med civilsamhället”.  

Beslutsunderlag 
1. Program för Öppen ungdomsverksamhet i Borås Stad 
2. Utredning inför Program för Öppen ungdomsverksamhet – 181029 
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§ 147 Dnr FOFN 2018-00158 3.6.8.3 

Taxor och avgifter för Fritids- och folkhälsonämnden 
2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till taxor 
2019.  

Sammanfattning av ärendet 
I Fritids- och folkhälsonämndens budget uppgår intäkterna för 2018 till drygt 
58 miljoner kronor. Det är en väsentlig del av nämndens totala budget. Av 
dessa är ca 41 miljoner kronor direkt kopplade till våra taxefinansierade 
verksamheter. 
 

 

 

 

För 2019 föreslås en generell höjning på ca 3%. 

Beslutsunderlag 
1. Fritids- och folkhälsonämndens förslag till taxor och avgifter för 2019 
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§ 148 Dnr FOFN 2018-00177 2.4.1.4 

Handlingsplan för en ekonomi i balans 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna handlingsplan för 
ekonomi i balans 2018, upprättad per september, och att skicka den för 
kännedom till Kommunstyrelsen och Revisionskontoret.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämndens budget för fritidsramen 2018 är, 194 650 tkr. 
Den totala budgetramen fördelas enligt nedan; 
 

 Verksamhet 2018     Beräknad 

 

Nämndbudget Prognos
avvikelse 

per sep 

Fritids- och folkhälsonämnd 1 326 0 

Gemensam fritidsadministration 11 753 500 

Överenskommelsen 400 -100 

Evenemang 2 022 -1 000 

Mötesplatser/förebyggande arbete 16 482 -1 600 

Fritidsgårdsverksamhet 34 311 0 

Badresor/barnkoloni 2 562 0 

Folkhälsa 3 072 -1 300 

Träffpunkt Simonsland 8 747 0 

Anläggningsenheten 91 024 -800 

Badenheten 21 951 -7 000 

Buffert 1 000 1 000 

Verksamhetens nettokostnader 194 650 

 

 

-10 300 

Kommunbidrag 194 650 

Resultat jfr med kommunbidrag 0 -10 300 

Budgeten följs upp månadsvis. Varje tertial är den dock mer omfattande. Den 
senaste prognosen per september månad visar ett underskott på 10 300 tkr. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har ett antal större kostnader som påverkar 
driftredovisningen negativt och där det utlovats bokslutsjustering vid årets slut. 
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Dokumentet ”Handlingsplan för ekonomi i balans 2018” förtydligar hur den 
prognostiserade avvikelsen förväntas justeras och, inom vilka enheter avsatt 
buffert förväntas nyttjas för att få en ekonomi i balans vid årets slut. 
Utifrån nuvarande förutsättningar, per september månad, nyttjas 700 tkr av den 
avsatta bufferten. Detta under förutsättning att de avvikelser där det utlovats en 
bokslutsjustering fullföljs. 
För att budgeten ska vara i balans vid 2019 års ingång finns ett behov av 
anpassning inom Anläggningsenheten. Där har förvaltningen fört en dialog med 
Servicekontoret om minskat köp av köpta tjänster så som vaktmästeri- och 
fastighetsskötsel. Utöver detta har taxorna höjts vilket motsvarar ca 500 tkr i 
ökade intäkter. 
Det kan konstateras att fler anpassningar inom andra verksamhetsområden kan 
bli möjliga inför 2019 om inte en ramförstärkning tilldelas nämnden utifrån vad 
som specificeras i Fritids- och folkhälsonämndens budget för 2019, beslut 
FoFN 2018-08-27.  

Beslutsunderlag 
1. Handlingsplan för ekonomi i balans 2018, 2018-10-10 
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§ 149 Dnr FOFN 2018-00180 2.4.1.25 

Begäran om amorteringsfrihet för Borås Arena AB för 
perioden 2018-10-01 - 2019-12-31 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge Borås Arena 
AB amorteringsfrihet under perioden, 2018-10-01 — 2019-12-31, för att skapa 
ett ekonomiskt utrymme för nödvändigt underhåll och mindre investeringar i 
samtliga hallar som ägs av Borås Arena AB och förhyrs genom Fritids- och 
folkhälsonämnden. Nämnden vill samtidigt uppmärksamma Kommunstyrelsen 
om det långsiktiga arbetet med att hitta en strategi i det befintliga hyresavtalet 
som kan inrymma nödvändiga underhållsåtgärder utan att begära 
amorteringsfrihet.   

Sammanfattning av ärendet 
Borås Arena AB är i dagsläget ägare till tre anläggningar, Borås Arena 1 och 2 
samt Sjuhäradshallen. Inom kort kommer också en ny fotbollshall att tillkomma 
som det fjärde objektet. Under alla år har Arenabolaget löpande finansierat 
underhåll och mindre investeringar. 
Borås Arena AB har tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden de 
senaste åren avsatt en mindre summa för löpande underhåll, den summan 
motsvarar inte de behov som kommer att behöva genomföras i framtiden. 
För att öka det finansiella utrymmet inför framtiden, önskar Borås Arena AB 
att i enlighet med tidigare överenskommelse, få amorteringsfrihet för sina lån 
under rubricerande period. Detta innebär att ett finansiellt utrymme frigörs för 
nödvändigt underhåll och en möjlighet för planering av mindre 
investeringar. 
 

 

 

Samverkan har skett i den samrådsgrupp, bestående av representanter från 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Arena AB samt IF Elfsborg, som 
ansvarar för drift och utveckling av de berörda arenorna.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse om begäran om amorteringsfrihet för Borås Arena AB för 
perioden 2018-10-01 – 2019-12-31 
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§ 150 Dnr FOFN 2018-00097 1.4.2.2 

Sammanställning av inkomna synpunkter från 
Medborgardialogen vid Kronängs Idrottsplats tisdagen 
9 oktober 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna sammanställningen samt 
översänder det till berörda nämnder och bolag inom Borås Stad för vidare 
åtgärder.  

Sammanfattning av ärendet 
Medborgardialogen anordnades av Fritids- och folkhälsonämnden med temat 
”Utveckling av området kring Gässlösa friluftsområde och idrottsplats 
(Kronäng) med omnejd, utifrån jämställdhet och tillgänglighet”. 
 

 

 

 

 

I nuläget pågår ett arbete i nära dialog med Kronängs IF och lokala aktörer från 
närområdet med utgångspunkt att utveckla området vid Kronängs IP som både 
friluftsområde och social mötesplats/anläggning. Underlaget från 
Medborgardialogen tas om hand inom detta arbete och dess kommande 
process samt kommer att presenteras för Områdesnätverk Kristineberg. 
Synpunkter och önskemål gällande frågor om trafik, parkering och 
kollektivtrafik skickas vidare till ansvariga inom Borås Stad och Västtrafik 
avseende underlag för förslag till åtgärder.  

Det skickas även vidare som underlag till pågående- och kommande arbete med 
stadsplanering och detaljplaner i aktuella områden med omnejd.  

Beslutsunderlag 
1. Sammanställning av inkomna synpunkter på medborgardialogen 2018-10-09 
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§ 151 Dnr FOFN 2018-00095 1.1.3.1 

Revidering av tidigare hallutredning 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten ”inventering och framtida 
behov av idrottshallar i Borås Stad”.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har uppdragit åt förvaltningen att revidera 2012 
års hallutredning, till en uppdaterad version för 2018. 
Fritids- och folkhälsonämnden har som övergripande mål att förvaltningen, i 
alla olika sammanhang, ska prioritera och reflektera över perspektiven 
jämställdhet och tillgänglighet. Hallarna, såväl de små skolidrottshallarna som 
de stora fullmåttshallarna (40x20 m), ska vara tillgängliga på de tider skolan inte 
utnyttjar dessa. Samtidigt ska hallarna vara jämställt utnyttjade och 
förvaltningen ska utgå från föreningarnas önskemål och ta med 
jämställdhetsperspektivet i fördelningen av tider. 
 

 

Prioriteringen på nya hallar ligger i första hand på mer isyta. Vår totala isyta för 
ishockey, bandy och konståkning är begränsad och står inte i proportion till den 
verksamhet som de fyra föreningarna vill bedriva. De berörda föreningarna har 
växtvärk och kan i dagens läge inte utveckla verksamheten så som de önskar. 
Boråshallen utnyttjas flitigt som evenemangsarena och är den enda idrottshall 
som kan erbjuda både bredd- och elitidrott med en publikkapacitet på ca 2 900 
besökare. Hallen är 61 år i år och är unik i sitt slag och har följaktligen stora 
behov av underhålls- och renoveringsinsatser men också en potential att 
ytterligare utvecklas. Oavsett hur diskussionerna om en ny evenemangsarena 
fortskrider och utvecklas, så har Boråshallen stora behov av tillgängliga och 
välkomnande publik- och omklädningsutrymmen. 

Fristad GOIF har uppmärksammat kommunen på behovet av en ny idrottshall 
i Fristad, då föreningens verksamhet växer och de befintliga tiderna inte räcker 
till. 
 
I visionsplanen Boda finns ett allaktivitetshus beskrivet, där en fullstor 
idrottshall ska ersätta den mindre o undermåliga skolidrottshallen som servar 
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Bodaskolan. Den befintliga Idrottshallen på Boda är i dagsläget för liten och 
stora önskemål finns både från skolan och föreningsliv om en fullstor 
idrottshall. 
 

 

 

 

Föreningarna i Viskafors har i en gemensam skrivelse framfört ett behov om en 
utökad lokalkapacitet i Viskafors. Föreningarna vill utöka sin verksamhet inom 
innebandy, fotboll, motionsgymnastik, brottning samt styrketräning. 
Borås Badminton har tillsammans med racketentusiaster uppvaktat kommunen 
om behovet av en rackethall, där badminton och övriga racketsporter kan få 
plats (ej tennis) och egna tider. Borås Badminton är en aktiv förening som har 
svårt att möta efterfrågan från kommunens barn och unga.  

Beslutsunderlag 
1. Inventering och framtida behov av idrottshallar i Borås Stad 
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§ 152 Dnr FOFN 2018-00189 3.6.7.2 

Årets integrationsfrämjande förening 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tilldela Kulturföreningen Bosnien 
och Hercegovina ”Bosna” i Borås priset som årets integrationsfrämjande 
förening 2018.    
 
Motiveringen lyder; 
”Kulturföreningen Bosnien och Hercegovina ”Bosna” i Borås har under 25 år arbetat med 
integrationsfrämjande insatser i Borås. Föreningens främsta uppgift var till en början att 
hjälpa nyanlända bosnier i Borås, med bland annat kontakter med det svenska samhället, så 
som olika myndigheter. Genom mångårig verksamhet har föreningen utvecklats och lärt sig 
skapa nya möjligheter, program och projekt som innebär samarbete även med andra kulturer 
och människor som kommer från andra länder.  
 
Föreningen tar inte ut några andra avgifter eller kostnader mer än medlemsavgift, vilket 
skapar möjlighet för alla att delta i verksamheten. Föreningen har även startat två viktiga 
projekt, ”Säg det med broderi” och ”Brodera för fred”. 
 
I projektet ”Säg det med broderi” gav man kvinnor från olika länder möjlighet att tala om 
sina hemska upplevelser samt brodera. Projektet avslutades som en utställning på 
Stadsbiblioteket i Halmstad som besöktes av mer än 2000 personer. 
 
Det andra projektet ”Brodera för fred” uppkom efter den stora flyktingvågen 2015. 
Föreningen organiserade då träffar där man kunde ses och brodera.  
 
Kulturföreningen Bosnien och Hercegovina ”Bosna” i Borås har med sitt stora engagemang 
arbetat för att integrera bosnier samt andra kulturer i det svenska samhället.”   

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige, att 
enligt Borås Stads program för ett integrerat samhälle, utse en förening som 
årets integrationsfrämjande förening. Fritids- och folkhälsonämnden ska 
samverka med Föreningsrådet.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har fått in fyra ansökningar från föreningar 
om att bli årets integrationsfrämjande förening. Alla dessa föreningar arbetar 
engagerat och målmedvetet med integration. 
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Följande kriterier ligger till grund för bedömningen: 
• Att göra deltagandet i verksamheten tillgänglig både ekonomiskt och 
”välkomnade”. 
• Att skapa gemensamma mötesplatser för människor från olika länder och 
kulturer. 
• Att samverka med andra föreningar, skolor med flera i närområdet. 
• Föreningspåverkan – Hur ser ledarfördelningen och styrelsen ut 
• Att skapa jämställdhet och jämlikhet i föreningen. 
• Att arbeta med nyskapande verksamhet som främjar integrationen.    

 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Föreningarnas ansökningar      
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§ 153 Dnr FOFN 2017-00137 730 

Utredning om möjlighet att införa "Följa med-kort" 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna rapporten om 
utredningen av Följa med-kort och översänder informationen till 
Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017 att införa ett Följa med-kort. Ärendet 
lämnades över till Fritids- och folkhälsonämnden för fortsatt handläggning. En 
arbetsgrupp med tjänstepersoner från flera förvaltningar arbetade sedan vidare 
med den praktiska lösningen på hur ett sådant kort skulle kunna fungera i 
Borås. 
 
Den 3 september 2018 lanserades Följa med-kortet. Nu blir det enklare för den 
som har en funktionsnedsättning att ta del av kultur- och fritidsverksamheter. 
Kortet är personligt och ger möjligheter för den som behöver ta med en person 
som stöd vid aktiviteter eller arrangemang. Personen med funktionsnedsättning 
betalar sin aktivitet och den som följer med betalar inte. Kortet gäller i två år 
och efter det behöver man förnya kortet. I första skedet gäller kortet på baden, 
muséerna och teatern. 
 

 

 

 

För att möjliggöra fler aktiviteter kommer en tjänsteperson från Sociala 
Omsorgsförvaltningen och en från Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
(Träffpunkt Simonsland) att arbeta vidare med att utveckla Följa med-kortet. 
Genom att Följa med-kortet införts har uppdraget från Kommunstyrelsen 
fullföljts. 

Mer information finns på: 
https://www.boras.se/foljamedkort 

Beslutsunderlag 
1. Beslut Utredning om möjlighet att införa Följa med-kort 
2. Utredning om möjlighet att införa Följa med-kort 
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§ 154 Dnr FOFN 2018-00179 3.3.6.5 

Svar på skrivelse om parkeringssituationen vid 
Träffpunkt Simonsland 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att översända svaret på skrivelsen till 
föreningarna via Träffpunkt Simonslands föreningssamordnare och till 
Lokalförsörjningsnämnden, Borås kommuns Parkeringsbolag och 
Fastighetsägaren Offentliga Hus för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 
Föreningar med verksamhet på Träffpunkt Simonsland har skickat en skrivelse 
om parkeringssituationen på Träffpunkt Simonsland till flera nämnder. De vill 
ha bättre möjlighet att parkera i närheten av Träffpunkt Simonsland. 
Parkeringsplatserna räcker inte för behovet som finns. De som arbetar på 
Träffpunkt Simonsland är helt överens med föreningarna om att det är svårt att 
hitta parkering under vissa tider. Personalen har gjort mätningar för att 
undersöka hur hög beläggningen är vid olika tider i veckan och ha 
uppmärksammat fastighetsägaren om problemet. 
 

 

 

Det behöver tas ett större grepp över parkeringssituationen i området. Fritids-
och folkhälsoförvaltningen är en av flera hyresgäster i fastigheten med ansvar 
för verksamheten på Träffpunkt Simonsland och kan därför vara en 
samordnande part i diskussioner med fastighetsägaren Offentliga Hus, 
Lokalförsörjningsförvaltningen och Borås Kommuns parkeringsbolag. För att 
tillgodose behovet skulle man kunna undersöka möjligheterna att utöka antalet 
parkeringar som reserveras för husets besökare, göra fler handikapparkeringar 
samt se över möjligheterna att parkera vid Viskastrandsgymnasiet. Möjligen kan 
även parkeringshuset som planeras i kvarteret Simonsland vara en del av 
lösningen på problemet.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från föreningar på Träffpunkt Simonsland, 2018-10-01 
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§ 155 Dnr FOFN 2018-00105 1.1.3.1 

Utvärdering av Öppna väggen, Magasinsgatan 8, Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna utvärderingen av ”den 
öppna” väggen vid Magasinsgatan och översända densamma till 
kommunstyrelsen för vidare handläggning.  

Sammanfattning av ärendet 
I samband med införandet av den Öppna väggen, Magasinsgatan 8, fick Fritids-
och folkhälsonämnden i uppdrag att genomföra en utvärdering , avseende 
mängden klotter, ett år efter den öppna väggen öppnade. 
Sedan invigningen av den öppna väggen i september 2017, har den varit 
välanvänd av lokala konstutövare under alla årstider. De flesta lokala 
konstutövarna använder den öppna väggen löpande för att utvecklas och visa 
upp sina verk. Den öppna väggen används av både tjejer och killar. 
Ett halvår efter invigningen genomfördes en uppföljning, vilken lyftes i Fritids-
och folkhälsonämnden 15-05-18. 
 

 

 

I arbetet med att utvärdera den öppna väggen har det varit svårt att hitta 
adekvat data från olika aktörer för att ge en fullständig bild av klotternivån. 
Slutrapporten bygger på polisens statistik över anmälningar avseende klotter 
fem år tillbaka i tiden. Antalet polisanmälningar för klotter har ökat under 2018 
jämfört med tidigare år från 201 anmälningar 2016 och 197 anmälningar 2017 
till 318 anmälningar 2018. Rapporten visar också att fastigheter längs med vissa 
stråk är mer utsatta än andra. 

Det finns inga specifika brottsförebyggande åtgärder gällande lagliga 
graffittiväggar. Samma insatser som gör samhället i övrigt tryggt och 
inbjudande, gör detsamma med en laglig vägg. Adekvat sophantering, god 
belysning och en välskött miljö har stor påverkan på hur den öppna väggen 
används. 

Nivån på aktiviteter, arrangemang och dialog med de aktiva målarna är en 
förutsättning för en bra miljö i anslutning till den öppna väggen. 
När klotternivåerna ökade under våren 2018 initierade CKS ett samarbete med 
fastighetsägarna för att agera tillsammans mot klottret, bland annat genom att 
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polisanmäla allt klotter och sanera inom 24 timmar. 
 
Rekommendationer för den öppna väggen, Magasinsgatan 8: 
 

 

 

 

- Att den lagliga graffittiväggen fullföljs enligt bygglovsansökan.  
- Att Kulturnämnden tar hela ansvaret (organisatoriskt och ekonomiskt) 

för det kulturforum som den lagliga väggen är tänkt och har potential 
att vara, med stöd av Borås Stads övriga nämnder men inom ramarna 
för deras ordinarie verksamheter. 

- Att förstärka renhållningen och belysningen på platsen i takt med att 
verksamheten utökas. 

- Att skapa tydligare entré till området och komplettera med information 
om platsen och eventuella förhållningsregler. 

- Att CKS får ansvaret att fortsätta följa och bevaka klotter och 
klotternivåerna i Borås Stad.  

Beslutsunderlag 
1. Slutrapport Öppna väggen – Magasinsgatan 8 

2. Statistik klotter Borås 2014-2018 september 
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§ 156 Dnr FOFN 2018-00053 3.6.7.1 

Letter of intent med Franska staden Bourg-en-Bresse 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ett letter of intent med 
den franska staden Bourg-en-Bresse, för fortsatt arbete med partnerprojektet 
Norrbyhuset i Borås och Centre Socioculturel de la Grande Reyssouze i staden 
Bourg-en Bresse. Beslutet förutsätter ett godkännande av Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har sedan flera år tillbaka varit med i EU programmet europeisk 
volontärtjänst, EVS och under förra året engagerade sig en av deltagarna från 
den franska staden Bourg-en-Bresse lite extra tillsammans med den plats som 
utgör hans volontärsplats, Norrbyhuset. Tillsammans med sina handledare och 
andra deltagare vill man skapa ett partnerprojekt tillsammans med motsvarande 
organisation i Frankrike. Ett partnerskap mellan Norrbyhuset i Borås och 
Centre Socioculturel de la Grande Reyssouze i staden Bourg-en Bresse. 
Starten på ett sådant partnerskap underlättas av ett letter of intent mellan 
städerna för att vara grunden för ett långsiktigt arbete framöver. Ett av målen är 
att skapa utbyten mellan barn och unga från de två olika områdena där man 
möjlighet att ta del av varandras kulturer och språk från de olika länderna. 
Viktigaste i det första steget är att fokus ligger på barn och unga de skall utgöra 
huvudaktörerna i ett första steg.  

Beslutsunderlag 
1. Partnership Project beskrivning. 
2. Kommunstyrelsens beslutsförslag, letter of intent med franska staden 
Bourg-en-Bresse 
3. Kommunstyrelsens skrivelse, letter of intent med franska staden 
Bourg-en-Bresse 
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§ 157 Dnr FOFN 2018-00175 3.1.1.2 

Yttrande över samråd för detaljplan för Norrby, 
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker förslaget till detaljplan för 
Kronängsparken. Nämnden anser att det finns många fördelar och positiva 
effekter med den nya planen, inte minst utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Dock måste större hänsyn tas till de berörda föreningarna som idag bedriver 
verksamhet på området och som skapar förutsättningar för en meningsfull fritid 
för många barn och ungdomar. I det perspektivet är Norrbyvallen viktig och 
har en central funktion i området.  

Sammanfattning av ärendet 
Ur ett folkhälsoperspektiv är det värdefullt att kraftsamla och samverka för att 
skapa trygga platser för medborgarna. Trygga platser är platser många 
människor känner sig välkomna till, platser som är till för både pojkar och 
flickor, unga som gamla. Arbetet i projektstudion och detaljplanen belyser detta 
brett, både ur ett socialt och ett byggnadstekniskt perspektiv. 
 

 

 

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en förskola med sex 
avdelningar och bostäder ovanpå samt att göra det möjligt att utveckla 
kronängsparken till en stor och sammanhållen park för boende på Norrby. I 
begreppet ”park” ingår aktivitetsytor som delas upp i olika tydliga funktioner 
för att stimulera och passa besökarens intresse och humör. Dessutom ska 
Norrbyhuset ges förutsättningar att utvecklas och växa. Ett annat syfte med 
detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder på kullen mot norr. 

Det är många intressenter och verksamheter som idag nyttjar området och det 
är viktigt ur ett medborgarperspektiv att ta tillvara på tidigare dialoger och 
arbeten men också att fortsätta arbeta nära Norrbyborna i utveckling av parken. 

De föreningar som idag bedriver verksamhet på området och som skapar 
förutsättningar för en meningsfull fritid för många barn och ungdomar, är 
oroliga för att bli av med fotbollsplanen. I förslaget till ny detaljplan är tanken 
att området betecknas som park, där endast öppen verksamhet får förekomma 
och ingen bokad/planerad verksamhet får bedrivas. I detta perspektivet är 
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Norrbyvallen viktig och har en central funktion i området. 
 

 

 

 

Norrbyhuset och dess verksamheter ser det som positivt att ett torg kan skapas 
i området. Likaså att huset ges möjlighet att växa och utvecklas, då de idag har 
stadigt växande antalet besökare. Norrbyhusets ungdomsverksamhet har 
positiva erfarenheter från sommarlovsverksamhet och om Kronängsparken 
utvecklas i linje med visionen kan verksamheten utvecklas till bemannad 
parklek året om.  

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 
Kronängsparken, Borås Stad 
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§ 158 Dnr FOFN 2018-00181 3.1.1.2 

Yttrande över samråd för detaljplan för Sjömarken, 
Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplan för Sjömarken, del av 
Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen och skickar yttrandet med förslag på 
förbättringar till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till att en förskola byggs i 
området och föreslår följande förbättringar i detaljplanen: 

- I stycket om arbetsplatser står det att ”Området har idag inga 
arbetsplatser.” Det ändras till ”Området har idag få arbetsplatser. Under 
sommaren arbetar ett flertal fritidsledare och föreståndare med den 
kommunala sommarverksamheten Badresor i Sjömarken.” 

- Det behövs tydliga parkeringsrutor och regler för parkering i området. 
Under sommaren är trycket på bilparkeringen mycket hårt. Antalet 
parkeringsplatser som föreslås i detaljplanen är alltför litet. Under stora 
delar av sommaren är behovet minst det dubbla för att täcka behovet. 
Det är positivt att det avsätts plats för bussarna till och från Badresors 
verksamhet. 

 

- Texten ”Badverksamheten använder idag den öppna gräsytan som 
planläggs, men det finns möjlighet att iordningsställa och att använda 
andra ytor söder om Badresors lokal” ändras till ”Badresors verksamhet 
använder idag den öppna gräsytan som planläggs, den kommer att 
ersättas med iordningsställande av gräsytor väster om Badresors lokal.” 

- Badresors lokaler ansluts till samma kommunala ledningar för vatten 
och avlopp som den nya verksamheten. 

- Fritids- och folkhälsonämnden får utökad driftbudget för utökat ansvar 
för skötsel av parkeringen. Utgifterna för skötsel beräknas att öka då 
nämnden idag inte har någon vinterskötsel av parkeringen. 

-  Exploatören ansvarar för tillfällig väg fram till Badresors lokaler under 
byggnationstiden. Det förutsätts även att parkeringen kan användas 
under byggnationstiden så att inte verksamheten påverkas.  
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Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 
2. Plan- och illustrationskarta 
 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(33) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-05 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 159 Dnr FOFN 2018-00185 3.1.1.2 

Yttrande över underrättelse om granskning av ändring 
av Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och 
Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker ändring av byggnadsplan för Påtorp 
1:1 m.fl. och Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad, och skickar till 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Ändringen omfattar byggnadsplaner från 1958 respektive 1961 i planområdet 
vid Kvarbo, ca 3 km väster om Fristad mellan sjön Ärtingen och riksväg 42. 
Fritidsområdet behöver VA-saneras då sjön Ärtingen är kommunens 
reservvattentäkt. Planen innebär att ledningar för vatten och avlopp anläggs och 
att befintliga hus ges byggrätt för åretruntboende. 
 

 

 

 

 

Vid sjön Ärtingen ligger en av Borås badplatser, vilken sköts av Kvarboborna. 
Förslaget till byggnadsplan kommer inte att ha negativ påverkan på de boendes 
och andra badgästers tillgänglighet till bad och rekreation i området. Den 
upplevda tryggheten kan påverkas positivt av att fler hus kommer att vara 
bebodda under större delen av året. 
Med fler boende ökar behovet av gång- och cykelbanor. I cykelplanen föreslås 
en ny gång- och cykelbana från området till Fristad, vilket ligger längre fram i 
tiden. 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv ändringarna i detaljplanerna.  

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 

2. Plankarta 
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§ 160 Dnr FOFN 2018-00052 3.1.1.2 

Yttrande över underrättelse om granskning för 
detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl, 
Druveforsvägen, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplan för Druvefors, Björnflokan 
5 m fl, Druveforsvägen och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till detaljplanens intentioner 
och de ändringar som gjorts. Med mer verksamhet och bostäder i området 
stärks stråket in mot centrum och fler rör sig under olika tider på dygnet. Det är 
bra att skogen mot Vasagatan bevaras och att både förskolan och boende har 
närhet till gröna miljöer. Dessutom är det positivt att förskolan får bättre 
lekytor och tillgänglighet för gående och cyklande. 
 

 

 

 

Nämnden vill ytterligare en gång lyfta att det i Druveforsområdet saknas 
möjligheter för invånarna till någon form av aktivitetsplats. När man förtätar 
staden är det viktigt att man har tillgång till mötesplatser för olika åldrar. Det är 
en viktig aspekt att ta med när man planerar stråkets fortsättning mot 
Gässlösaområdet. I planområdet finns Hälsans stig, vilken ger förutsättningar 
för personer med funktionsvariationer att på ett tryggt sätt ta sig runt i 
stadsmiljön.  

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 

2. Plankarta 

3. Illustrationskarta 
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§ 161 Dnr FOFN 2018-00015 2.1.2.1 

Anmälningsärenden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av 
anmälningsärenden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-09-20 § 153 samt 
bilagor avseende Plan för laddinfrastruktur för elfordon (2018-00049 1.2.2.0). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-09-20 § 164 samt 
bilaga avseende Svar på motion av Anethe Tolfsson (S): Borås Stad ska inte 
samarbeta med och subventionera gym som inte aktivt tar avstånd från droger 
och doping (2018-00200 3.7.1.25). 

Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-09-20 § 163 samt 
bilaga avseende Revidering av reglementen för Fritids- och folkhälsonämnden, 
Vård- och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden (2018-00176 1.2.2.2). 

Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-10-01 § 421 avseende 
Uppföljning av Ungdomspolitisk handlingsplan 2016-2017 (2018-00104 
1.1.3.1). 

Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av beslut 2018-09-18 avseende 
Reinvestering i Borås Simarena (2018-00174 2.6.2.25). 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Länsstyrelsen: Anmälan av Avtal gällande 
deluppdrag i projektet En kommun fri från våld (2018-00197 3.7.1.25). 

Borås Stad/Västra Götalandsregionen: Anmälan av Verksamhetsplan för det 
gemensamma folkhälsoarbetet 2019 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
och Borås Stad (2018-00202 3.7.3.25). 

Arbetsmiljöverket: Anmälan av Resultat från anmäld inspektion på Brämhults 
Fritidsgård 2018-10-04 (2018-00183 2.3.4.25). 
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Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Meddelande från styrelsen nr 
3/2018 avseende Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till 
jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 2018-
2020 (2018-00164 3.7.1.25). 
 

 

 

 

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Budgetuppföljning, 10?dagars 
facknämnder juli 2018 (2018?00040 1.2.4.1). 

Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala 
Fritidsrådet 2018-09-17 (2018-00075 3.6.7.25). 

Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av protokoll från 
Lokala pensionärs-och funktionshinderrådet 2018-09-20 (2018-00092 3.7.1.25).  
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§ 162 Dnr FOFN 2018-00016 3.6.7.0 

Delegationsbeslut 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av 

delegationsärenden.  

Sammanfattning av ärendet 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för Borås 
Spelkonvent 2-4 november 2018; Spelföreningen Armagedon (2018-00178 
3.6.7.2). 
 

 

 

 

Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för ”King 
of the Ring” 23-25 november 2018; BK Rebell (2018-00170 3.6.7.2).  
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§ 163 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 
 

 

 

 

Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om; 

- att decembernämnden är på Sundholmens Kursgård, och där bjuds det 
på jullunch innan nämndsammanträdet. Det informeras även om 
eventuellt återlämnande av iPad under det sammanträdet. Representant 
från Dataservice kommer att finnas på plats.  

- ”Arena Landsbygd”, ett initiativ från Attraktiva Toarp där viktiga frågor 
kring landsbygd lyfts. Berörda presidier och tjänstemän träffas 6 
november i Dalsjöfors. 

- Medborgarlabbet, inom ramen för, Kraftsamling Sjöbo invigs den 13 
november. Här lyfts tankar och idéer som kommer från Sjöboborna.  
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§ 164 Dnr FOFN 12291  

Övrigt 
 

 

 

1. Ronny Svensson (L) ställer en fråga till förvaltningschef Tommy 
Jingfors om fakturering till föreningslivet. Tommy återkommer med 
svar på rutinerna vid nästa sammanträde. 

2. Erik Johnson (MP) tipsar nämnden om öppet hus på Borås Kongress. 

3. Linnea Johansson Kläth (MP) går istället för Ulla-Britt Möller (S) på 
Integrationsdagen 6 november 2018.  
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