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Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Plats och tid: Röda rummet, Kulturhuset samt virtuellt mötesrum via Microsoft teams, tisdagen den 22 juni 
2021 kl 09:00-15:45.  Ajournering, 10:36-10:50, 14:24-14:40, 15:15-15:30. Lunch 12:00-13:00 

Ledamöter  
Håkan Eriksson (C), Ordförande, närvarande Röda 
Rummet 

 

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

 

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

 

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

 

Mona Nordqvist (S), närvarande via Teams  
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 
Göte Edvinsson (L), närvarande via Teams 
Linnea Johansson Kläth (MP), närvarande via Teams 
Hakam Alakraa (M), närvarande via Teams 
Ingela Hallgren (KD), närvarande via Teams 
Jessica Johansson (SD), närvarande via Teams 

Övriga tjänstemän 
Tommy Jingfors, förvaltningschef, närvarande Röda Rummet 
Jacob Ingvarsson nämndsekreterare, närvarande Röda Rummet 
Hans Andersson, verksamhetschef, närvarande via Teams §86-101 
Cecilia Strömberg, verksamhetschef, närvarande via Teams §86-88 
Sakiba Zekaj, verksamhetsutvecklare, närvarande via Teams §86-89 
Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef, närvarande via Teams §86-102 
Susanne Carlsson, verksamhetschef, närvarande via Teams §86-102 
Mikael Andersson, utvecklingsledare, närvarande via Teams §99 
Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare, närvarande via Teams §90 
Maja Karlsson, projektledare, närvarande via Teams §90 
Emma Fredh, utvecklingsledare, närvarande via Teams §86-198 
Mari-Louise Bengtsson, verksamhetschef, närvarande via Teams §86-89, §91-102 
Ida Grindsiö, utvecklingsledare, närvarande via Teams §86-90 
Mikael Hedberg, utvecklingsledare, närvarande via Teams §86-98 
Maria Zetterström Tuvegran, verksamhetschef, närvarande via Teams §86-88 
Jörgen Rogstam, EKA-analys, närvarande via Teams §94 
Cajus Grönqvist, EKA-analys, närvarande via Teams §94 
Rune Hagen IT-ansvarig, närvarande via Teams §88, §95 
Mona Carlbom, verksamhetschef, närvarande via Teams §86-102 
Emelie Risbeck, utvecklingsledare, närvarande vi Teams §86-95 
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Justeringens plats och tid 
Digital signering, torsdagen den 24 juni 2021.  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla torsdagen den 24 juni 2021 

Paragrafer §§ 86-103 

Underskrifter 

Ordförande VISMA_SIGN_01_ATTRIBUTE_DN_name 
 Håkan Eriksson 

Justerare VISMA_SIGN_02_ATTRIBUTE_DN_name 
 Jan Nilsson 

Förvaltningschef  VISMA_SIGN_03_ATTRIBUTE_DN_name 
 Tommy Jingfors 

Sekreterare  VISMA_SIGN_04_ATTRIBUTE_DN_name 
 Jacob Ingvarsson 
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Ärendelista 

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

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

§ 88 Dnr FOFN 16932 
Information om budget 2022 .............................................................. 6 

§ 89 Dnr FOFN 16939 
Workshop riskanalys inför intern kontrollplan 2022 ............................ 7 

§ 90 Dnr FOFN 2021-00071 1.1.3.0 
Välfärdsbokslutet 2020 - en jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart 
Borås ................................................................................................. 8 

§ 91 Dnr FOFN 2021-00066 3.2.1.3 
Remiss Motion: Menssäkra Borås .................................................... 12 

§ 92 Dnr FOFN 2021-00088 3.2.1.3 
Brygghuset och Träffpunkt Simonsland i symbios ............................ 14 

§ 93 Dnr FOFN 2021-00089 3.2.1.3 
Ramavtal för samverkan på Träffpunkt Simonsland ......................... 15 

§ 94 Dnr FOFN 16979 
Besök av EKA-analys i samband med ärendet Nya isytor i Borås .... 16 

§ 95 Dnr FOFN 2020-00043 3.6.8.2 
Nya isytor i Borås ............................................................................. 17 

§ 96 Dnr FOFN 2021-00072 3.6.8.1 
Ansökan om anläggningslån från Simklubben Elfsborg .................... 20 

§ 97 Dnr FOFN 2021-00090 3.6.1.3 
Ansökan om anläggningslån från Brämhults IK avseende tillbyggnad 
av ny omklädningsrumsbyggnad ...................................................... 21 

§ 98 Dnr FOFN 2021-00098 1.1.3.0 
Sommargåva till anställda 2021 ....................................................... 23 

§ 99 Dnr FOFN 16974 
Information om Aktivitetsdagarna 2021, inklusive kopplingen till Borås 
400 år .............................................................................................. 24 

§ 100 Dnr FOFN 16978 
Information om samverkan med Primärvården om ett långsiktigt 
hållbart arbete med FAR (fysisk aktivitet på recept) ......................... 25 

§ 101 Dnr FOFN 2020-00251 2.1.2.1 
Redovisning av anmälningsärenden ................................................ 26 

§ 102 Dnr FOFN 2020-00252 3.6.7.0 
Redovisning av delegationsbeslut .................................................... 29 

§ 103 Dnr FOFN 12030 
Förvaltningschefen informerar .......................................................... 30 
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§ 86 Dnr FOFN 12028  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

  Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll, utse Jan Nilsson (SD) med Mona Nordqvist (S) som ersättare. 

Justeringen sker digitalt torsdagen den 24 juni 2021.     
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§ 87 Dnr FOFN 12387  

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 Ärendet ”Brygghuset och Träffpunkt Simonsland i symbios” behandlas före 

ärendet ”Ramavtal för samverkan på Träffpunkt Simonsland”. 

Informationsärendet om ”sommargåva till anställda 2021” behandlas istället 

som ett beslutsärende. I övrigt godkänner Fritids- och folkhälsonämnden den 

utsända föredragningslistan.      
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§ 88 Dnr FOFN 16932  

 Information om budget 2022  
 

 Förvaltningschef Tommy Jingfors och chef för ekonomifunktionen Cecilia 

Strömberg håller i en information om arbetet med budget 2022.      
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§ 89 Dnr FOFN 16939  

 Workshop riskanalys inför intern kontrollplan 2022 

 Verksamhetsutvecklare Sakiba Zekaj håller i en workshop för nämndens 

ledamöter inför arbetet med intern kontrollplan 2022.    
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§ 90 Dnr FOFN 2021-00071 1.1.3.0 

 Välfärdsbokslutet 2020 - en jämlikhetsrapport för ett 
socialt hållbart Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Välfärdsbokslutet 2020 – en 

jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås och översänder det till 

Kommunfullmäktige.     

Sammanfattning av ärendet 

Borås är en bra stad att bo, leva och växa upp i för de flesta. En av 

utmaningarna som Borås Stad står inför är de hälsoskillnader som finns mellan 

olika grupper av boråsare och att dessa skillnader ökar.  

 

Covid-19 har på kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen, både 

globalt, nationellt och lokalt i Borås. De mänskliga rättigheterna riskerar att 

begränsas och skillnader mellan olika gruppers livsvillkor och hälsa riskerar att 

öka till följd av Coronapandemin. Det förstärker vikten av ett långsiktigt arbete 

för en god och jämlik hälsa.  

 

I Borås pågår ett långsiktigt arbete för ett socialt hållbart Borås. Arbetet sträcker 

sig bakåt i tiden. Det första Välfärdsbokslutet togs fram redan år 2000. Genom 

att uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, geografiska områden och i 

olika åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, 

genomförande och uppföljning av insatser för att minska skillnader i livsvillkor.  

 

I arbetet med att skapa en god och jämlik hälsa är Välfärdsbokslutet ett redskap. 

Precis som att Välfärdsbokslutet också är ett redskap i arbetet med ett Socialt 

hållbart Borås. Arbetet inom Socialt hållbart Borås påbörjades 2018 och är 

stadens långsiktiga arbete för att motverka segregation samt öka 

förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa.  

 

Årets rapport innehåller flera nyheter. Det är förändringar som bland annat 

handlar om att öka användbarheten av Välfärdsbokslutet genom att skapa nya 

avsnitt med tillhörande statistik. Det handlar också om att visa på skillnader i 

livsvillkor på mindre geografiska områden än tidigare och för olika grupper av 
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människor. Allt detta för att förbättra utgångsläget i arbetet med att skapa ett 

mer jämlikt Borås.  

 

Rapporten är uppdelat i sex avsnitt. Samtliga avsnitt bygger på ett globalt mål 

inom den sociala dimensionen med tillhörande Mänskliga rättigheter. Avsnitten 

heter Fattigdom, Hälsa och välbefinnande, Arbete, Inkludering och deltagande, 

Hållbara städer och miljöer samt Utbildning. 

 

Samtliga avsnitt innehåller den sociala hållbarhetens status globalt, nationellt 

och lokalt. Statusen för Borås lyfts utifrån hälsans bestämningsfaktorer, ålder, 

kön och arv fördelat på åldrarna barn och unga, vuxna och äldre 65+. I samtliga 

avsnitt redogörs också för Coronapandemins tänkbara konsekvenser på 

folkhälsan inom aktuellt område samt exempel på pågående arbete i Borås.  

 

Det första avsnittet heter Fattigdom. Utmaningen i Sverige är att det finns stora 

ekonomiska skillnader i samhället. I Borås finns det skillnader mellan olika 

grupper och mellan olika geografiska områden.  

 

Det andra avsnittet handlar om Hälsa och välbefinnande. De nationella 

utmaningarna är att hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. Hälsosamma 

levnadsvanor är en viktig förutsättning för hälsa och livskvalitet, och fungerar 

samtidigt som skyddsfaktorer för en rad olika sjukdomar och dödsorsaker. Det 

finns särskilda utmaningar gällande både psykisk och fysisk hälsa i Borås, främst 

mellan personer med olika utbildningsnivå, bakgrund och mellan kön. 

 

Tredje avsnittet heter Arbete, där den stora utmaningen handlar om att minska 

skillnader och klyftor på arbetsmarknaden, inklusive skillnader i lön mellan 

kvinnor och män. De som till exempel saknar en fullständig gymnasieutbildning 

har en större risk att drabbas av långtidsarbetslöshet, oavsett bakgrund och 

andra förutsättningar. I Borås kan vi se dessa skillnader tydligt. 

 

Avsnitt fyra handlar om Inkludering och deltagande. Kontroll, inflytande och 

delaktighet utgör centrala resurser för en god och jämlik hälsa. Till exempel 

deltagande i föreningsliv, valdeltagande och tillit till andra ser olika ut beroende 

på vart man bor i Borås, vilken bakgrund man har och det finns också 

skillnader mellan kön.  
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Femte avsnittet heter Hållbara städer och miljöer och handlar om att goda och 

jämlika livsmiljöer spelar en avgörande roll i en jämlik och sammanhållen stad. 

Framtidens utmaningar i Borås handlar om att tillgodose behovet av fler 

bostäder och att tillgodose en hållbar stadsutveckling med god trygghet. 

 

Det sista avsnittet handlar om Utbildning. Kunskaper och kompetenser 

utvecklas under alla livets olika skeenden och har ett starkt samband med 

människors förutsättningar för en god hälsa. I Borås finns det skillnader i 

utbildningsnivå mellan olika grupper, mellan olika geografiska områden och 

mellan män och kvinnor.  

 

Resultatet i Välfärdsbokslutet pekar ut tre utmaningar som tillsammans med de 

tre målområdena inom Socialt hållbart Borås (God start i livet och goda 

uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete samt Bostäder och närmiljöer) ska ses 

som vägledande i Borås arbete med social hållbarhet. Samtliga utmaningar ska 

tas i beaktande av förvaltningar och bolag i arbetet med planering av 

verksamheten och i budgetarbetet för verksamheten. Utmaningarna utifrån 

resultatet av Välfärdsbokslutet är 1) Inkludering och deltagande för alla 2) 

Geografiska områden som är särskilt utsatta 3) Grupper att särskilt fokusera på. 

 

Sedan hösten 2019 ska samtliga nämnder och bolag i Borås Stad redovisa hur 

de använt Välfärdsbokslutet i sitt planerings- och budgetarbete (Dnr KS 2019-

00523 1.1.2.25). Därför innehåller Välfärdsbokslutet 2020 också en 

sammanfattning av hur Välfärdsbokslutet används idag av stadens förvaltningar 

och bolag. Majoriteten av alla förvaltningar och bolag arbetar med områden 

som Välfärdsbokslutet berör, alltså med social hållbarhet.  

 

En del förvaltningar och bolag beskriver att de arbetar direkt med områden 

som bokslutet lyfter, andra arbetar indirekt med områdena som bokslutet berör 

utifrån att deras arbete påverkar områdena i Välfärdsbokslutet. Eftersom social 

hållbarhet är en fråga som kräver tvärsektoriell samverkan är det positivt att 

majoriteten av stadens nämnder och bolag ser att deras arbete berör social 

hållbarhet.  

 

Som en del av uppföljningen av hur Välfärdsbokslutet används rapporterade 

nämnder och bolag in önskemål för det fortsatta arbetet med Välfärdsbokslutet. 

Några av önskemålen har resulterat i nyheter som finns i årets rapport och i ett 

kompletterande processtöd om hur Välfärdsbokslutet kan användas.            
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Beslutsunderlag 

1. Välfärdsbokslutet 2020 – en jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås 
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§ 91 Dnr FOFN 2021-00066 3.2.1.3 

 Remiss Motion: Menssäkra Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstryka motionen om att på prov 

införa menssäkrade toaletter i verksamheten.         

Sammanfattning av ärendet 

Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth 

föreslår i motionen Menssäkra Borås att Borås Stad, på prov inför menssäkrade 

toaletter i en eller flera verksamheter. De skriver att tjejer som får mens vid 

oväntade tillfällen och saknar mensskydd upplever obehag och värst antas det 

vara för unga tjejer som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter 

avser att skapa trygghet och bidra till att tjejer och kvinnor känner sig bekväma 

att delta i olika aktiviteter, vilket anses vara en viktig jämställdhetsfråga. I 

Skottland och Nya Zeeland erbjuds redan gratis mensskydd till tjejer, främst i 

skolan. I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, 

skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En 

menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. 

Positiva erfarenheter finns från andra kommuner i Sverige. 

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till att på prov införa 

menssäkrade toaletter, vilka kommer finnas på Stadsparksbadet, Träffpunkt 

Simonsland, Brygghuset, Hässlehuset och Kristinebergs mötesplats. En 

uppföljning kommer genomföras sex månader efter införandet.  

               

Beslutsunderlag 

1. Remiss Motion: Menssäkra Borås 

 
 

Förslag och yrkanden 

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

folkhälsonämnden att besluta enligt lagt förslag. 

 

Moderaterna och Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) har 

inkommit med ett alternativt beslutsförslag, ”Fritids- och folkhälsonämnden 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(30) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-22 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

beslutar att avstyrka motionen om att på prov införa menssäkrade toaletter i 

verksamheten”, se bilaga 1.  

  

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S samverkans genom 

Håkan Erikssons (C) förslag och dels till Moderaternas och Kristdemokraternas 

genom Magnus Sjödahls (KD) alternativa beslutsförslag och finner att 

förstnämnda proposition har bifallits. Votering begärs.     

 

Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller Mitt S-samverkans 

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

Moderaternas och Kristdemokraternas genom Magnus Sjödahls (KD) 

alternativa beslutsförslag röstar nej. Vinner nej har Moderaternas och 

Kristdemokraternas alternativa beslutsförslag bifallits.   

 

Omröstningsresultat 

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

Karamovic (S), Mona Nordqvist (S) och Ronny Svensson (L) samt nej av 

Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M), Maritha Bäck (M) och Jan 

Nilsson (SD).  

 

Fritids- och folkhälsonämnden har med fem röster mot fyra beslutat i enlighet 

med ordförandes förslag.    
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§ 92 Dnr FOFN 2021-00088 3.2.1.3 

 Brygghuset och Träffpunkt Simonsland i symbios 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna verksamhetsförändringen 

för verksamheterna Brygghuset och Träffpunkt Simonsland.        

Sammanfattning av ärendet 

I samband med budget 2021 beslutade Fritids- och folkhälsonämnden om 

anpassningar som skulle komma att påverka flera verksamheter. Föreningen 

Tåget skulle flytta sin verksamhet till Bryggaregatan. Parallellt startade en dialog 

mellan verksamheterna på Brygghuset och Träffpunkt Simonsland om att starta 

ett samarbete för att nyttja varandras kompetenser och lokaler på ett mer 

effektivt sätt. Dessutom ville Fritids- och folkhälsonämnden göra en särskild 

satsning på en rik fritid för personer med funktionsnedsättning.  

 

Personalen på Brygghuset och Träffpunkt Simonsland har tillsammans arbetat 

fram det nya gemensamma uppdraget som ramas in av Fritids- och 

folkhälsonämndens övergripande uppdrag ”Vi skapar förutsättningar för en 

jämlik hälsa och en meningsfull fritid”, Kommunfullmäktiges beslut om 

Träffpunkt Simonsland, Uppdrag mötesplatser och Program för Öppen 

ungdomsverksamhet.  

 

Uppdraget ska möjliggöra för människor att träffas samt erbjuda olika typer av 

sociala sammanhang och skapa förutsättningar för att allas rätt till en rik fritid 

med fokus på personer med funktionsnedsättning. Uppdraget blir bredare då 

målgrupperna kommer att omfatta allt från unga till seniorer. Verksamheten 

ingår i verksamhetsområdet Mötesplatser och Öppen ungdom och det blir en 

gemensam chef för medarbetarna på Brygghuset och Träffpunkt Simonsland, 

vilka utgår från Viskastrandsgatan 5 och även bedriver verksamhet på plan 2 på 

Bryggaregatan 14. Genom att samordna dessa verksamheter ökar möjligheterna 

till jämlik hälsa och en meningsfull fritid.          
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§ 93 Dnr FOFN 2021-00089 3.2.1.3 

 Ramavtal för samverkan på Träffpunkt Simonsland 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget på ramavtal för 

samverkan med föreningarna på Träffpunkt Simonsland.    

Sammanfattning av ärendet 

Ramavtalen för föreningar/organisationer som bedriver verksamhet har tagits 

fram av Borås Stad, efter dialoger med de föreningar som bedrev sin 

verksamhet under 2020/21 på Träffpunkt Simonsland. Syftet med avtalen är att 

fylla Träffpunkt Simonsland med aktivitet under dagar, kvällar och helger, öka 

samverkan mellan föreningar och organisationer samt erbjuda en rik fritid för 

alla boråsare med en extra satsning på personer med funktionsnedsättning. 

 

Ramavtalen för samverkan har sin bakgrund i Kommunfullmäktiges uppdrag 

från den 18 juni 2014 (§87, 2011/KS0458 293) och Fritids- och 

folkhälsonämndens uppdrag att erbjuda lokaler utan kostnad för föreningar och 

andra som medverkar till en rik fritid för alla med en extra satsning på personer 

med funktionsnedsättning och motverka ofrivillig ensamhet. Syftet är att 

främja, stärka och utveckla det föreningsliv som finns i staden. 

 

Avtalen bygger på samverkan och att så många som möjligt ska ha liknande 

förutsättningar att bedriva sin verksamhet i lokalerna på Viskastrandsgatan 5.  

Ramavtalen bygger på fyra olika nivåer där föreningen/organisationen väljer 

nivå på avtal för en tid på minst ett år från och med 2022. Avtalen kommer att 

utvärderas i slutet av 2022 för att sedan gälla för en längre tid, förslagsvis tre år, 

med en möjlighet till uppsägning med sex månader för vardera parten.  
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§ 94 Dnr FOFN 16979  

Besök av EKA-analys i samband med ärendet Nya 
isytor i Borås  

 Jörgen Rogstam och Cajus Grönqvist från Energi & Kylanalys (EKA-analys) 

håller i en presentation om en energiutredning avseende ärendet ”Nya isytor i 

Borås”.    
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§ 95 Dnr FOFN 2020-00043 3.6.8.2 

 Nya isytor i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden att 

förhandla med fastighetsägaren för Kilsund 4 om ett förslag till ett långsiktigt 

hyresavtal för en ny Ishall med två isytor. Avtalsförslaget gäller under 

förutsättning av Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktiges godkännande. 

 

Protokollsanteckning  

Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) lämnar in en 

protokollsanteckning, se bilaga 2.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige gav Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag 2020 att 

”förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och möjlighet 

till alternativ driftsform prövas.” 

Som bakgrund till hemställan finns ett förstudiearbete som beskrivs nedan och 

som ligger till grund för framställan.  

Sammantaget har Fritids- och folkhälsoförvaltningen, i en gemensam analys och 

i nära samråd med berörda förvaltningar, bedömt att den bästa placeringen för 

nya isytor är vid fastigheten Kilsund 4. Bevekelsegrunden är bland annat att 

fastigheten har en godkänd detaljplan för ändamålet. På fastigheten tillåts en 

byggrätt på ca 5 400 m2, med en bygghöjd på 12 m för idrottsändamål. De 

övriga två alternativen (Boda idrottsplats och vid Borås Simarena) kräver nya 

detaljplaner, som kan ta 2-5 år att förverkliga, innan byggnation kan vara 

aktuellt. På dessa tomter finns också många andra konkurrerande intressen. En 

annan bevekelsegrund är att investeringen inte belastar stadens 

investeringsbudget och således inte behöver konkurrera med andra 

investeringsbehov.  

I den förstudie som genomförts och som studerade ett 20-tal olika fastigheter, 

så fanns tre alternativ kvar till den slutliga processen. Förutom fastigheten vid 

Kilsund 4, så har Borås Simarena samt Boda idrottsplats studerats ingående.   
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I förutsättningarna för ett eventuellt hyresavtal, så regleras principerna för hur 

ägandet och driften av anläggningen ska se ut. Under arbetets gång har 

tjänstepersoner på Fritids- och folkhälsoförvaltningen och berörda 

förvaltningar deltagit i samtal med fastighetsägaren för att säkerställa de 

principer som ska gälla vid en förhyrning av anläggningen.  

En av de viktigaste frågorna i anslutning till byggnationen av två nya isytor har 

energi- och miljöaspekten varit, utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. En 

energiutredning är i praktiken klar och bifogas denna skrivelse.  

Byggnationen av de två nya isytorna med tillhörande faciliteter kommer att 

konkurrensutsättas.  

               

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Energianalys av företaget EKA 

Bilaga 2. Brev från de tre berörda föreningarna 

Bilaga 3. Preliminära skisser på Kilsund 

Bilaga 4. Skisser på isytor vid Borås Simarena 

 

Förslag och yrkanden 

 

Beslutsgång 1 

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

folkhälsonämnden att besluta enligt lagt förslag. 

 

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

beslutar enligt lagt förslag.  

 

Beslutsgång 2 

Moderaterna genom Annette Nordström (M) har inkommit med ett 

tilläggsförslag, se bilaga 3. 

 

Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar på att tilläggsförslaget ska avslås. 
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Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till ordförande Håkan Erikssons 

(C) förslag och dels till Moderaternas genom Annette Nordströms (M) 

tilläggsförslag och finner att Håkan Erikssons (C) avslagsyrkande har bifallits. 

Votering begärs.     

 

Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller Moderaternas genom 

Annette Nordströms (M) tilläggsförslag röstar ja och den som bifaller 

ordförande Håkan Erikssons (C) förslag röstar nej. Vinner ja har Moderaternas 

tilläggsförslag bifallits.     

 

Omröstningsresultat 

Vid omröstning röstas ja av Annette Nordström (M) och Maritha Bäck (M) 

samt nej av Håkan Eriksson (C), Magnus Sjödahl (KD), Christer Lundberg (S), 

Samir Karamovic (S), Mona Nordqvist (S), Ronny Svensson (L) och Jan 

Nilsson (SD). 

 

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

med ordförandes förslag.    
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§ 96 Dnr FOFN 2021-00072 3.6.8.1 

 Ansökan om anläggningslån från Simklubben Elfsborg 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Simklubben Elfsborgs ansökan 

om att investera i en ny undervisningsbassäng och rehabiliteringsbassäng samt 

tillbyggnad för en ”torr” träningsyta (steg 1-3). Nämnden föreslår ett mindre 

anläggningslån samt ett borgensåtagande för den övriga investeringen – att 

hanteras i den kommande budgetprocessen för 2022.  

Övriga delar i föreningens ansökan, som att äga eller arrendera den befintliga 

Simarenan, ser inte nämnden vara aktuellt i nuvarande skede.  

Sammanfattning av ärendet 

Simklubben Elfsborg, Borås Stads största ungdomsförening, vill utveckla 

simverksamheten och anläggningen Borås simarena. I föreningens ansökan 

beskrivs de olika delarna ingående.  

Att bygga, som föreningen föreslår, en byggnad som integreras i den 

kommunala fastigheten ställer annorlunda och högre krav på utformning samt 

hur gränsdragningen ska sker mellan de olika fastighetsägarna. En ingående 

process bör starta med de berörda förvaltningarna och avdelningarna inom 

Borås Stad tillsammans med föreningen. Vidare behöver behovet av en ny 

detaljplan prövas. Denna process kan ske under hösten 2021. 

De nya verksamheterna föreningen föreslår i sin ansökan genererar nya intäkter 

som delvis kan finansiera investeringen. Intäkterna kommer dock inte fullt ut 

att finansiera investeringen, utan här krävs en ekonomisk kompensation från 

staden. Denna kompensation kan bestå i att allmänheten får tillträde till 

anläggningen vissa tider under veckan.  

Upplägget för investeringen bygger på ”Borås Arena – konceptet”, där staden 

också har en adjungerad post i styrelsen för fastighetsbolaget.  

 

Beslutsunderlag 

1. Simklubben Elfsborgs ansökan  
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§ 97 Dnr FOFN 2021-00090 3.6.1.3 

 Ansökan om anläggningslån från Brämhults IK 
avseende tillbyggnad av ny omklädningsrumsbyggnad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka ett anläggningslån till 

Brämhults IK på 40 % av kostnaderna dock max 2 244 000 kr. En förutsättning 

för detta är att föreningens finansieringsplan kan uppfyllas. Arbetet ska vara 

färdigställt senast två år efter att kommunfullmäktige eventuellt fastställt 

anläggningslånet.         

Sammanfattning av ärendet 

Brämhults IK är en av de största ungdomsfotbollsföreningarna i Borås med 

över 20 lag och ca 600 aktiva ungdomar. Verksamheten leds av ett hundratal 

ledare som ideellt ställer upp på vardagar likväl som på helger. Föreningen 

ligger i gränslandet mellan Brämhult och Boda/Hässleholmen och har därför på 

senare år blivit en mångkulturell förening där ca 30 % av de aktiva har en annan 

kulturell bakgrund. Anläggningen består idag av två kommunala fotbollsplaner 

varav en är konstgräs samt ytterligare en konstgräsplan som föreningen själva 

har investerat i. För att få plats med alla barn och ungdomar som söker sig till 

föreningen är det nödvändigt att också utnyttja framförallt fotbollsplanerna på 

Boda IP.  

Föreningen har vuxit mycket på senare år och är nu i stort behov av framförallt 

omklädningsrum. Det finns endast sex st. idag och det räcker inte för träning 

och matcher på anläggningen. Omklädningsrummen är ett av fyra 

utvecklingsområden inom föreningen. De andra tre som föreningen identifierat 

är: 

Förbättring av befintliga träningsytor på idrottsplatsen.  

Tillbyggnad av befintlig klubbstuga. 

Föreningen vill starta upp fritidsverksamhet på idrottsplatsen.  

   

För att kunna ta emot mer verksamhet har föreningen valt att börja med 

omklädningsrummen. Tanken är att bygga fyra nya omklädningsrum som ska 

stå klara under 2022. De övriga områdena påbörjas under tiden och 

förvaltningen har en tät dialog om takten i sammanhanget.    
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Förvaltningens beslut skickas vidare till Kommunstyrelsen för vidare 

behandling i Kommunfullmäktige.       

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan        
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§ 98 Dnr FOFN 2021-00098 1.1.3.0 

 Sommargåva till anställda 2021 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 Fritids och folkhälsonämnden beslutar att ge en sommargåva till förvaltningens 

anställda till ett värde av max 400 SEK i enlighet med Kommunstyrelsens 

rekommendationer. 

 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna genom Jan Nilsson (SD) lämnar in en 

protokollsanteckning, se bilaga 4. 

  

Reservationer 

Sverigedemokraterna genom Jan Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet.    
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§ 99 Dnr FOFN 16974  

 Information om Aktivitetsdagarna 2021, inklusive 
kopplingen till Borås 400 år 

 Utvecklingsledare Mikael Andersson håller i en information om 

Aktivitetsdagarna 2021, inklusive kopplingen till Borås 400 år.    
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§ 100 Dnr FOFN 16978  

Information om samverkan med Primärvården om ett 
långsiktigt hållbart arbete med FAR (fysisk aktivitet på 
recept) 

 Förvaltningschef Tommy Jingfors och Maritha Bäck, Primärvårdschef, 

informerar om samverkan med Primärvården om ett långsiktigt hållbart arbete 

med FAR (fysisk aktivitet på recept).     
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§ 101 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. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2021-04-29 §82 

avseende Revidering av Borås Stads program för föräldraskaps-stöd 

(2020-00118 1.1.3.1) 

 

2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2021-04-29 §84 

avseende Förslag till ett Integrerat team, insatser mot särskilt utsatta 

barn och unga (2021-00078 3.2.1.3) 

 

 

3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2021-04-29 §87 

avseende Stöd till Borås Stads näringsliv (2020-00090 1.2.4.25) 

 

 

4. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av 10-dagars prognos 

facknämnder maj (2020-00225 1.2.4.1) 

 

 

5.  Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2021-04-29 §80 

avseende Personalekonomisk redovisning 2020 (2021-00079 2.3.1.0) 

 

 

6. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2021-04-29 §79 

avseende Årsredovisning 2021-00080 1.1.3.0) 

 

7. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av minnesanteckningar 

från Kommunala fritidsrådet 2021-05-19 (2021-00031 3.6.7.25) 
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8. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av avtal kring 

landsbygdsutveckling – Viskaforsbygden 2021-04-23 (2020-00130 

2.1.3.0) 

 

 

9. Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2021-05-17 §73 

avseende Ansökan från Sensus om integrationsfrämjande aktiviteter - 

Starta allsångstradition (2021-00086 1.1.3.0) 

 

10. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2021-05-18 

§69 avseende Anslagsframställan för Ny skola Gässlösa (2020-00192 

2.6.1.1) 

 

11. Överförmyndarnämnden: Anmälan av skrivelse 2021-05-18 avseende 

Remiss Revidering av Överenskommelsen i Borås (2021-00054 1.1.6.3) 

 

12. Kommunstyrelsen: Anmälan av Uppdaterad rekommendation om 

närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i 

bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av Coronapandemin 2021-

05-24 (2021-00092 1.1.3.0) 

 

13. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2021-05-20 §99 

avseende Tilläggsbudget 2 2021 (2021-00095 1.2.4.1)  

 

14. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2021-05-17 §213 

avseende Avtalsförslag nytt hyresavtal Sjöbohuset från 

Lokalförsörjningsnämnden (2019-00127 3.6.8.3)  

 

15. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2021-05-17 §214 

avseende Intresseförfrågan om att arrangera SM-veckan vinter 2025 

(2021-00038 1.1.3.0) 

 

16. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2021-05-17 §218 

avseende Uppföljning intern kontrollplan 2020 (2021-00010 1.2.3.1) 
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17. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2021-05-17 §219 

avseende Revidering av Regler för internhyra (2021-00101 1.1.3.0) 

 

18. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av FSG-protokoll 

inklusive bilaga 2021-06-09 (2021-00005 2.3.1.1) 
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§ 102 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. Föreningsenheten: Beslut om bifall 2021-06-07 avseende Ansökan om 

anläggningsbidrag från Hestra IF avseende utökning av 

konstsnöanläggning (2021-00082 3.6.1.3) 

 
2. Föreningsenheten: Beslut om bifall 2021-05-19 avseende Ansökan om 

anläggningsbidrag från ÖSTK för att bygga padelbana utomhus (2021-

00083 3.6.1.3) 

 

3. Folkhälsoenheten: Yttrande 2021-05-12 avseende Inbjudan till samråd 

för Detaljplanen Sparsör, Sölebo 1:54 m. fl., (2021-00075 3.1.1.2) 

 
4. Folkhälsoenheten: Yttrande 2021-05-10 avseende Underrättelse om 

granskning fördetaljplanen Gässlösa 5:15 (2020-00199 3.1.12) 
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§ 103 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 

  

- om ett nytt PM (nr 21) till nämndens ledamöter och förvaltningens anställda, 

hur arbetet fungerar utifrån pandemin. 

 

- tillsammans med utvecklingsledare Mikael Andersson, redogörs för den 

aktuella handläggningen av Wi-fi på Fritids- och folkhälsoförvaltningens 

anläggningar.    

 




