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Plats och tid  Vävarsalen, Kulturhuset samt virtuellt mötesrum via Microsoft Teams, onsdagen 
den 30 september 2020 kl 16:00-19:01 , Ajournering: kl. 18:15-18:30 

Beslutande Ledamöter 

Håkan Eriksson (C), Ordförande 
Magnus Sjödahl (KD), 1:e vice ordförande 
Christer Lundberg (S), 2:e vice ordförande 
Ulla-Britt Möller (S) 
Mona Nordqvist (S) 
Ronny Svensson (L) 
Annette Nordström (M) 
Maritha  Bäck (M) 
Jan Nilsson (SD) 

Närvarande Ersättare 
Samir Karamovic (S) 
Zahur Ahmed (S) 
Lennart Brännmar (C) 
Göte Edvinsson (L) 
Linnea Johansson Kläth (MP) 
Hakam Alakraa (M) 
Ingela Hallgren (KD) 
Jessica  Johansson (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Tommy Jingfors, förvaltningschef                 Närvarande Vävarsalen 
Johanna Jönsson, nämndsekreterare              Närvarande Vävarsalen 
Jacob Ingvarsson, nämndsekreterare             Närvarande Vävarsalen 
Rune Hagen, IT-ansvarig                               Närvarande Vävarsalen 
Hans Andersson, verksamhetschef                Närvarande via Teams §124-129 
Cecilia Strömberg, verksamhetschef              Närvarande via Teams §124-129 
Susanne Carlsson, verksamhetschef               Närvarande via Teams 
Mona Carlbom, verksamhetschef                   Närvarande via Teams §124-129 
Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef              Näravande via Teams §124-135 
Emelie Risbeck, utvecklingsledare                 Närvarande via Teams §124-129 
Martina Lindberg, utvecklingsledare              Närvarande via Teams §124-129 
Sakiba Zekaj, verksamhetsutvecklare             Närvarande via Teams §124-135 
Anna Karlsson, fritidsutvecklare                   Närvarande via Teams §124-136 
Mikael Andersson, utvecklingsledare             Närvarande via Teams §124-129 
Kristina Nyberg Smahel, Vision                    Närvarande via Teams §124-141 
Moa Andersson, Vision                                 Närvarande via Teams 
 
 

Justeringens plats och tid Sturegatan 28 2020-10-02,  
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 5 oktober 2020 
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§ 124   

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens  
protokoll, utse Jan Nilsson (SD). Till ersättare utses Ulla-Britt Möller (S). 
Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 28, fredagen 
den 2 oktober 2020.      
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§ 125   

Godkännande av föredragningslista 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
 Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag.     
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§ 126 Dnr FOFN 2019-00205 1.2.4.1 

Tertialrapport 2 2020 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 2, 2020 och att 
överlämna denna till Kommunstyrelsen        

Sammanfattning av ärendet 
De första åtta månaderna har varit helt annorlunda jämfört med tidigare år. Att 
en pandemi skulle landa i Sverige i januari-februari var det ingen som kunde 
förutspå. Detta har givetvis satt en stor prägel på våra olika verksamheter och 
kommer att göra så under hela 2020.  
 
I svåra tider finns det dock en hel del positivt att lyfta fram. Centrala 
krisledningen har prioriterat våra Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet 
som samhällsviktiga verksamheter. Allt för att möta våra invånare, informera 
om läget och ge stöd och hjälp samt bedriva en meningsfull fritid för så många 
som möjligt. Vi har därför fördelat om våra personella resurser för att kunna 
hålla Mötesplatser och fritidsgårdar öppet så mycket som möjligt. Inte minst 
har en stor satsning skett under sommarlovet för barn och ungdomar, dels i 
utbudet av aktiviteter och dels för att bereda ett 170-tal ungdomar feriearbete. 
Budgetavvikelsen för fritidsramen är för perioden -9 506 tkr. Däri inkluderas 
kostnader som kompenseras vid årets slut. Med hänsyn till dessa blir en justerad 
budgetavvikelse -8 242 tkr för perioden. Bidragsramen har en bokförd 
budgetavvikelse på -83 tkr.  
 
I nuläget prognostiseras ett bokfört underskott vid årets slut på -19 000 tkr. Av 
dessa är 2 273 tkr kostnader som kompenseras vid årets slut. En justerad 
prognosavvikelse blir därmed -16 727 tkr. Ca 15 300 tkr uppskattas vara en 
konsekvens av pandemin, till största delen mindre intäkter än budgeterat. I 
prognosen är avsatt buffert använd i sin helhet för att täcka beräknade 
underskott. Bidragsramen prognostiserar ett överskott vid årets slut, dels 
beroende på pandemin, dels beroende på de nya bidragsreglerna.           

Beslutsunderlag 
1. Tertialrapport 2 2020 Fritids- och folkhälsonämnden                         
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§ 127 Dnr FOFN 2020-00112 3.6.7.2 

Ansökan om anläggningslån från Korskyrkan i Borås 
för tillbyggnad och renovering av föreningslokal, 
Bohusgatan 2 Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv Korskyrkans 
ansökan om anläggningslån för renovering av ny föreningslokal. Nämnden 
rekommenderar ett anläggningslån på 1 550 000 kr. För att anläggningslånet ska 
betalas ut måste föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på 
sig från beslutsdatum att slutredovisa arbetet.         

Sammanfattning av ärendet 
Korskyrkan i Borås har i dagsläget sina lokaler på Bohusgatan på stadsdelen 
Norrby. Församlingen växer och för att möta det ökade behovet av verksamhet 
har de införskaffat en närliggande fastighet i tre plan som är tänkt att 
komplettera den nuvarande. Hela investeringskostnaden beräknas till ca 
7 550 000 kr som sedan delas upp i olika delar där förvaltningen, i dialog med 
församlingen, har gjort bedömningen att ca 50 % avser ungdomsverksamheten. 
Anläggningslånet baseras därför på halva den totala investeringen, alltså 
3 875 000 kr x 40 % = 1 550 000 kr.  
 

Korskyrkan redovisade 2019 drygt 200 aktiviteter för ungdomar 6-20 år och 
132 medlemmar i samma ålder. Samtidigt med investeringen vill föreningen i 
samverkan med många parter i området arbeta för att motverka psykisk ohälsa 
för tjejer/unga kvinnor boende på Norrby. I ett projekt till Arvsfonden vill man 
bland annat: 
 

- Öka möjligheten för tjejer/unga kvinnor att hitta glädje, gemenskap och 
meningsfullhet  

- Öka tjejers/unga kvinnors initiativkraft och självständighet 
- Övervinna ”rädsla” för varandra. Få individer att mötas. 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen gör bedömningen att föreningen med denna 
investering har goda möjligheter att påverka området Norrby på ett positivt 
sätt. Stadsdelen behöver flera ”öppna mötesplatser” och tillgängliga lokaler för 
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människor att trivas i. Föreningen avser också genom en avsiktsförklaring öka 
samarbetet med Borås Stad och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
Avsiktsförklaringen innebär ökad samverkan genom: 
 

- Att bidrag med kunskap/erfarenheter kring aktuell målgrupp 
- Vara en Samtalspart med många olika kontaktytor 
- Samverkan och samarbete i konkreta aktiviteter.             

Beslutsunderlag 
1. Föreningens ansökan 

2. Finansieringsplan 

3. Avsiktsförklaring                  
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§ 128 Dnr FOFN 2019-00217 2.6.1.1 

Anslagsframställan avseende Nya Fristadhallen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende en ny idrottshall i Fristad, under förutsättning att 
nämnden kompenseras för den utökade hyran samt städ och 
vaktmästeritjänster. Dock bör den föreslagna schablonhyran fördelas lika 
mellan Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden, då principen 
vid tidigare tillfällen varit att vi har delat på hyreskostnaden, 50/50, eftersom 
Grundskolan är i hallen på dagtid och föreningar på kvällar och helger.       

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2018-02-02 till 
Lokalförsörjningsnämnden att starta en förstudie gällande en ny idrottshall i 
Fristad.     
 

En ny idrottshall i Fristad ger föreningarna i allmänhet och Fristad GOIF i 
synnerhet, betydligt bättre förutsättningar än vad de har idag. Förberedelser och 
planering har tillsammans med föreningen pågått under många år, så det är en 
efterlängtad hall som nu blir verklighet i Fristad. 
 

I ett första skede diskuterades att Fristad GOIF skulle bygga en egen idrottshall 
med ett stöd från Borås Stad genom ett anläggningslån. Föreningen 
projekterade och la ned mycket tid på förberedelser, dock landade föreningen i 
att åtagandet var för stort. Därefter startade en ny process genom den så kallade 
lokalresursplanen i Borås Stad. 
            

Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan från Lokalförsörjningsnämnden 2020-08-25 
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§ 129 Dnr FOFN 2020-00161 3.6.7.2 

Ansökan om föreningsstöd till VM-deltävling i 
SuperMoto 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till att FMCK Borås ansöker 
om att arrangera VM-deltävling i Supermoto på Borås Motorstadion, Gäddered, 
under förutsättning att markägaren, Borås Stad Mark-och Exploatering (MEX) 
och tillsynsmyndigheten Miljö- och konsumentnämnden Borås Stad tillstyrker 
erforderliga justeringar och tillstånd för arrangemanget.  
 
Ärendet ska därför skickas till MEX och Miljö- och konsumentnämnden för 
utlåtande.  
        

Sammanfattning av ärendet 
FMCK är en livaktig motorsportförening sprungen ur motorcykelsport. Sedan 
många år har de även fyrhjuliga sporter på sin agenda där carting (Gocart) är 
störst. De driver Borås Motorstadion och har en ständig vilja till utveckling.  
 
FMCK Borås har för avsikt att ansöka om Supermoto VM/GP sommaren 
2021. Supermoto är en starkt växande motorcykelsport som bland annat 
kännetecknas av att motorcyklarna framförs på både asfalt och grus. 
 
FMCK som förening är mycket aktiv inom sporten och har erfarenhet av att 
arrangera andra stora tävlingar, exempelvis SM varje år och trial-VM senast 
2015.  
 
FIM (Internationella Motorcykelförbundet) och XIEM (eventbolag med ansvar 
för Supermoto VM/GP) är mycket intresserade av att komma till Sverige, då 
Norden är en ny arena för sporten. I södra Europa är sporten mycket stor men 
FIM/XIEM vill liksom FMCK sprida de stora mästerskapen. 
 

Till skillnad från ett vanligt SM så får de inte förarintäkter och måste betala för 
XIEM,  som i gengäld kommer hit med en hel stab som hanterar själva 
utförandet av tävlingen, promotar, filmar och lägger ut material. Se bilaga med 
broschyr och film. 
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FMCK står för allt runtomkring såsom bana, funktionärer, sjukvård, 
infrastrukturen och det som egentligen får tävlingen att fungera. 
 
Den ekonomiska risken behöver tas omhand för att ansökan ska bli möjlig.  
 
Utöver det behöver området rustas upp för att klara en större publik samt att 
bygga för framtida verksamhet. Det innebär tillstånd för att bygga ihop 
banorna, fler parkeringsplatser, mer asfalt på banan och tillstånd för 
naturläktare.  
 
Det som är kritiskt för arrangemanget är naturläktaren på berget för att kunna 
hantera mängden publik. Men en hopbyggnad av banorna och/eller ny asfalt 
ligger också högt prioriterat för att kunna erbjuda en bana av världsklass. 
 
Sammanfattning av frågor att få utlåtande kring: 

 Tillstånd för att anlägga naturläktare vid banan. 

 Tillstånd för att bygga ihop två befintliga banor. 

 Tillstånd för att anlägga fler parkeringsplatser. 
               

Beslutsunderlag 
1. 1. Ansökan om föreningsstöd till VM-deltävling i SuperMoto 
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§ 130 Dnr FOFN 2020-00073 1.1.3.1 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att 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 i två gånger årligen. Fritids-och folkhälsonämnden har 
vid tidpunkten för redovisningen fem uppdrag från Kommunfullmäktige 
utanför budget. Alla uppdragen har sin utgångspunkt i personalekonomisk 
redovisning och är påbörjade. 
 
Fullständig redovisning av uppdragen framgår i bilagan.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppdrag 
som inte ingår i budget och översända denna till Kommunstyrelsen för 
kännedom.               
            

Beslutsunderlag 
1. Rapport, uppdrag som inte ingår i budget tertial 2 2020, Fritids- och 
folkhälsonämnden 2020-09-30 
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§ 131 Dnr FOFN 2020-00155 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Anhörigstöd för barn och unga 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden har tagit del av remissen kring anhörigstöd för 
ban och unga. Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen.      

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har tagit del av remissen kring anhörigstöd för 
ban och unga. Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen.  
 
I remissen föreslås ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden gällande icke- 
biståndsbedömt anhörigstöd för barn och unga. Fritids- och folkhälsonämnden 
ser positivt på inrättandet att ett riktat anhörigstöd till barn och unga som ett 
komplement till det stöd som finns tillgängligt för barn och unga idag. 
 
Utgångspunkten för Fritids- och folkhälsonämndens svar ligger i nämndens 
uppdrag. Bland annat har nämnden ansvar för att erbjuda meningsfull fritid till 
barn och unga, folkhälsoarbetet och för det politiska samarbetsuppdraget 
Lokalt inflytande. Inom ramen för detta samordnar och deltar nämnden i olika 
samverkanforum för barn och unga. Verksamheterna under nämndens 
ansvarsområde möter också barn, unga och familjer på fritiden samt stödjer 
stadens föreningsliv, vilka i sin tur möter målgruppen. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden känner igen bilden av att barn och unga som 
mår dåligt av olika anledningar ökar och att det finns behov av särskilt stöd till 
målgruppen barn och unga som anhöriga. I Välfärdsbokslutet följer nämnden 
indikatorer från de hälsoenkäter som eleverna själva fyller i när de går i årskurs 
sex, åtta och ettan på gymnasiet. Resultatet visar att den upplevda psykiska 
ohälsan ökar och att fler barn anger sig uppleva psykosomatiska besvär.  
 
Tydligaste ökningen ser vi hos unga fickor. Detta ställer allt högre krav på 
verksamheter både när det gäller generella och riktade insatser.   
I utredningen görs kopplingar till barnkonventionen och barns rätt till stöd av 
samhället. Fritids- och folkhälsonämnden vill särskilt understryka detta 
perspektiv i sitt svar. Utifrån barnrättsperspektivet har barn och unga rätt till 
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stöd och det är kommunens ansvar att tillgodose relevant stöd utifrån barnets 
behov. 
 
I utredningen belyser man förutsättningarna för att inrätta ett anhörigstöd till 
barn och unga. Idag erbjuder kommunen ett anhörigstöd till vuxna, det finns 
inget riktat stöd till barn och unga specifikt kring anhörigstöd. Det finns idag 
olika verksamheter som möter barn, och därmed även denna specifika 
målgrupp -barn i behov av anhörigstöd utifrån sitt respektive ansvar. Ett 
exempel på mötesplatser som bedrivs i samverkan och där olika slags stöd ges 
till familjer, är familjecentraler.  
 
Civilsamhället erbjuder också visst stöd och kan vara en viktig aktör att 
samverka med.  En förstärkning av befintliga verksamheter innebär också ett 
utökat generellt stöd till barn och unga. Fritids- och folkhälsonämnden delar 
uppfattningen att befintliga verksamheter som idag möter dessa barn behöver 
få utökad kunskap för att möta upp och hänvisa barnen till rätt stödform. Om 
ett anhörigstöd för barn inrättas är det av yttersta vikt att kunskapen om det 
sprids genom befintliga samverkansforum. 
 
I utredningen lyfts fram att barn i behov av anhörigstöd är en heterogen grupp 
med olika slags behov. För att möta upp dessa behövs samverkan av många 
verksamheter som idag organisatoriskt är placerade inom olika förvaltningar. 
Denna samverkan finns idag till viss del men behöver förstärkas och utökas så 
att barns behov bäst kan mötas utifrån kompetens, och att vi minskar risken att 
frågorna ramlar mellan stolarna.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden missades i det första remissutskicket och har 
därför inte fått möjlighet att yttra sig inom svarstiden. Vård- och äldrenämnden 
och Kommunstyrelsen har beslutat i ärendet innan Fritids- och 
folkhälsonämnden har haft möjlighet att lämna sitt yttrande. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Anhörigstöd för barn- och unga 
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§ 132 Dnr FOFN 2020-00040 3.6.7.0 

Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med 
externa parter kring barn och unga 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna svar på 
revisionsrapporten ”Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och 
unga” samt översänder det till Stadsrevisionen.  
        

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har deltagit en granskning avseende samverkan 
med externa parter, vilken genomförts av BDO AB på uppdrag av 
Stadsrevisionen i Borås Stad. Granskningen visar att det finns ändamålsenliga 
dokument för styrning och ansvarsfördelning men det saknas en gemensam 
målbild för vad samverkan ska leda till, men bedömer samverkan överlag som 
tillfredsställande.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden delar flera av de slutsatser som utredningen 
visar på och anser att det behövs en tydligare styrning med prioriteringar om 
vad som ska åstadkommas och hur avgränsningen ser ut, en gemensam målbild.  
 
Granskningen har inte inkluderat civilsamhället vilket är centralt för nämndens 
arbete genom utvecklingen av och med föreningslivet, inom 
Överenskommelsen och i det lokala folkhälsoarbetet samt ANDT- och det 
trygghetsskapande arbetet. Inom nämndens ansvarsområde avseende det lokala 
samarbetsuppdraget Lokalt inflytande, inkluderas såväl friskolor, näringsliv, 
föreningsliv, samfund och andra externa parter. Även kärnverksamheter som 
mötesplatserna och öppenungdomsverksamhet samverkar med föreningslivet 
för att bredda verksamheten och nå högre måluppfyllelse. 
               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga 
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§ 133 Dnr FOFN 2020-00107 3.7.1.0 

Möjlighet att flytta folkhälsomedel på grund av Covid-
19 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner ansökan till Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden om att flytta folkhälsomedel till 2021 på grund av covid-19 
och översänder skrivelsen till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och till 
Kommunstyrelsen för kännedom. 
        

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har samverkansavtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
avseende lokalt folkhälsoarbete. Avsikten med avtalen är att underlätta det 
tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större 
genomslagskraft.  
Nuvarande samverkansavtal avseende folkhälsa löper ut vid årsskiftet, och 
enligt avtalen ska de medel som inte förbrukats återbetalas till respektive 
huvudman. På grund av Covid-19 kommer vissa av årets folkhälsoinsatser inte 
kunna genomföras enligt plan och därmed har Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden gett möjlighet att flytta folkhälsomedel till 2021 för de 
insatser som uteblivit.  
 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har angett följande kriterier för insatserna 
som flyttas fram: 
 

 Att de finns med i verksamhetsplan 2020 men har uteblivit på grund av 
covid-19  

 Att de ligger linje med Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål ”skillnader 
i livsvillkor och hälsa ska minska” samt stadens prioriterade mål  

 Att de är riktade till någon av målgrupperna barn och unga, äldre, personer 
med funktionsnedsättning eller grupp som särskilt drabbats av 
konsekvenser till följd av covid-19  

 Att de är 50/50-finansierad av hälso- och sjukvårdsnämnden och staden, 
samt att stadens finansiering kan vara av annan karaktär än ekonomiska 
medel.  
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Borås Stad, ansöker härmed genom Fritids- och folkhälsonämnden, om 
att flytta 250 000 kr av folkhälsomedel till 2021, på grund av utebliva 
insatser i samband med covid-19. 
 
Flytten av medel avser nedanstående insatser, vilka riktar sig till prioriterade 
målgrupper, de följer verksamhetsplanen och kraven på samfinansiering.  
 
Insats  Målgrupp  Syfte  Kronor  
Simskola för 
kvinnor. Höstens 
kurs flyttas till våren 
då två kurser 
erbjuds.  
 

Kvinnor 
som inte 
kan simma i 
vuxen ålder 

Höja simkunnigheten hos 
kvinnor i syfte att bli mer 
självständiga, främja fysisk 
aktivitet samt öka 
förutsättningarna att de tar 
med sina barn och familjer 
till olika vattenaktiviteter.   

50 000 
kr  

Utställning Årsrika, 
flyttas fram till 
hösten 2021  

Alla 
intresserade, 
men 
seniorer i 
synnerhet  
 

Utställningen Årsrika som 
skildrar äldre människor liv i 
text och bilder ska ställas ut 
på Träffpunkt Simonsland 

50 000 
kr 

Enkätundersökning 
ang äldres hälsa, 
flyttas till 2021 
 

Äldre Enkätundersökningen syftar 
till att ge bättre statistik och 
kunskap avseende 
målgruppens äldres hälsa 
och mående 

100 000 
kr  

Föräldraskapsstöd, 
kurser/föreläsningar 
flyttas fram till 
våren 2021  
 

Föräldrar 
och/eller 
andra 
anhöriga 

Föräldraskapsstödskurser 
erbjuds för att stärka 
föräldrar och 
vårdnadshavare i sin 
förmåga att tillgodose barns 
rättigheter och behov.  

50 000 
kr 

 

               

Beslutsunderlag 
1. Beslut från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-05-20 § 56 Möjlighet 
att flytta folkhälsomedel på grund av Covid-19 
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§ 134 Dnr FOFN 2020-00158 3.2.1.0 

Yttrande över Föreskrifter för avfallshantering 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Borås stads förslag kring 
Avfallsföreskrifter samt översänder det till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Borås stads förslag kring 
Avfallsföreskrifter. Nämnden anser att innehållet i förslaget är positivt. Utifrån 
nämndens uppdrag har vi inga synpunkter att lyfta men betonar vikten av 
återvinning och återbruk för ett långsiktigt hållbarhetsarbete.               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Föreskrifter för Avfallshantering, 2020-07-01 

                 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(30) 
Sammanträdesdatum 

2020-09-30 
 

 
Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 135 Dnr FOFN 2020-00031 1.1.3.1 

Svar på revisionsrapport - Ärendeberedningsprocessen 
i Borås Stads nämnder 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka Stadsrevisionens förslag 
om att en gemensam ärendeberedningsprocess för samtliga nämnder bör 
införas med av Kommunfullmäktige beslutade gemensamma vägledande 
principer och bestämmelser för ärendens beredning.        

Sammanfattning av ärendet 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningsprocessen i Borås Stads nämnder 
med syftet att göra en bedömning om nämndernas ärendeberedning är 
ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. Revisionen har påvisat att 
nämndernas ärendeberedning varierar i stor utsträckning och att 
förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar då beslut ska 
fattas. Efter granskningen har Fritids- och folkhälsonämndens 
ärendeberedning, i likhet med flertalet nämnders, inte bedömts vara helt 
ändamålsenlig. Nämnden bör förbättra transparensen i ärendeberedningen och 
tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina 
ärendeskrivelser. Vidare behöver säkerställas att beredningsunderlagen är 
sakliga, opartiska, baserade på professionell sakkunskap och att de omfattar en 
allsidig belysning av aktuella områden.  
 
Ur demokratisynpunkt är det viktigt med tydlighet, saklighet, opartiskhet och 
transparens och det är nämndens uppfattning att en gemensamt beslutad 
ärendeberedning för samtliga kommunens nämnder är eftersträvansvärd. 
Fritids- och folkhälsonämnden delar Stadsrevisionens bedömning om att en för 
staden gemensam ärendeberedningsprocess bör införas.                

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder,  
2020-02-26                  
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§ 136 Dnr FOFN 2020-00135 3.6.8.3 

Svar på e-petition: Grillplatser på Almenäs 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids-och folkhälsonämnden tillstyrker medborgarens förslag och har som 
ambition att under 2021 uppföra någon form av "grillbäddar" eller utekök i 
enlighet med önskemålen i e-petitionen        

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har mottagit en e-petition från en medborgare 
som önskar fler grillplatser på Almenäs badplats och fritidsområde, ”förslagsvis 
kanske 10-20 meter långa … där fler personer kan grilla enskilt. Inga sittbänkar 
för att undvika långsittare!” 
 
Att uppföra fler grillar/grillplatser på Almenäs är en avvägning. Området är inte 
alltför stort och det finns redan 6 grillplatser. Dock vill vi gärna minska antalet 
vanliga grillar samt engångsgrillar som allmänheten tar med till Almenäs, då 
dessa utgör risker för barn som springer och leker på badplatsområdet. Att ha 
”grillbäddar” alternativt mindre utekök på fasta platser skulle minska denna risk 
och samtidigt ge möjlighet för fler att grilla på Almenäs. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker därför skribentens förslag, och har 
som ambition att uppföra någon form av ”grillbäddar” eller utekök när 
ekonomisk möjlighet finns.               

Beslutsunderlag 
1. E-petition: Grillplatser på Almenäs, 2020-08-05           

Yrkanden 
 Moderaterna och Kristdemokraterna yrkar på följande tilläggsyrkande: ” 
Fritids-och folkhälsonämnden tillstyrker skribentens förslag och har som 
ambition att under 2021 uppföra någon form av "grillbäddar" eller utekök i 
enlighet med önskemålen i e-petitionen” (se bilaga 1).  
 
Ordförande Håkan Eriksson (C) föreslår nämnden att bifalla Moderaterna och 
Kristdemokraternas tilläggsyrkande med ändring av ordet ”skribentens” till 
”medborgarens”. 
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Ordföranden Håkan Eriksson (C) finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet 
med ändringen.     
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§ 137 Dnr FOFN 2020-00140 3.2.1.25 

Miljömålsuppföljning tertial 2 2020 för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att godkänna miljömålsuppföljning 
tertial 2 2020 samt översänder den till Miljö- och konsumentnämnden.        

Sammanfattning av ärendet 
I Fritids- och folkhälsonämndens miljömålsuppföljning för tertial 2 rapporteras 
nämnden åtgärdsarbete utifrån Borås Stads miljömål. Borås Stad fick nya 
miljömål för 2018-2021 som beslutades av Kommunfullmäktige 2018. 
 
Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra 
prioriterade områden. 
 

 Hållbara perspektiv 

 Hållbar samhällsplanering 

 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

 Hållbar natur                   

Beslutsunderlag 
1. Miljömålsuppföljning tertial 2 2020 för Fritids- och folkhälsonämnden                 
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§ 138 Dnr FOFN 2020-00141 1.4.2.1 

Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och 
folkhälsonämnden, januari-juni 2020  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av inkomna 
synpunkter för januari – juni 2020 och översända den till Kommunstyrelsen.                      

Sammanfattning av ärendet 
Antalet inkomna synpunkter har jämfört med samma period tidigare år minskat. 
Anledningen till detta är inte att det inkommit färre synpunkter, utan det beror 
på att vi infört felanmälan. Tidigare år har inte Borås Stads medborgare kunnat 
välja alternativet felanmälan när de skickat in synpunkter till Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen via hemsidan eller appen, men sedan tidigare i år har den 
möjligheten funnits. 
 
Antalet inkomna synpunkter till Fritids- och folkhälsoförvaltningen under 
perioden januari-juni 2020 är 88 stycken. Antalet inkomna felanmälan under 
den perioden är 97 stycken. Räknar man ihop dessa så har inkomna 
synpunkter/felanmälan för tredje året i rad fördubblats. 
 
Samma period under föregående år (januari-juni 2019) kom det in 110 stycken. 
Då fanns inte alternativet felanmälan. 
 
Likt tidigare år står Borås Stads kommunala badplatser och spår och leder för 
merparten av de inkomna synpunkterna och felanmälan.               

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden 
januari-juni 2020             
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§ 139 Dnr FOFN 2020-00151 3.3.6.4 

Yttrande över Borås Stads Cykelstrategi 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen Borås Stads cykelstrategi 
med följande tillägg ”När nya cykelstråk planeras och byggs är det av stor vikt 
att även hänsyn tas till gångtrafikanternas möjlighet att ta sig fram på ett säkert 
och tryggt sätt” samt översänder det till Kommunstyrelsen        

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad vill flytta fram sina positioner när det gäller att öka andelen boråsare 
som cyklar. Det finns erfarenheter från städer som lyckats göra cyklingen 
attraktiv och det har visat sig viktigt att arbeta målmedvetet och långsiktigt med 
områdena cykelinfrastruktur, drift- och underhåll, kommunikation/mobility 
management samt stöd och tjänster. Därför bygger förslaget på dessa fyra 
områden.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på förslaget om Borås Stads 
cykelstrategi.  
 
Utifrån ett folkhälsoperspektiv vill Fritids- och folkhälsonämnden lyfta vikten 
av fysisk aktivitet för invånare i alla åldrar. Generellt sett har vi blivit mindre 
fysiskt aktiva och det beror både på färre fysiskt aktiva yrken, men också på att 
färre går och cyklar. Bilåkandet har samtidigt ökat och under perioden mellan 
1990 och 2015 minskade cykelresorna totalt med 38 procent och barns 
skolresor på cykel minskade med 48 procent. Att främja cyklande gynnar både 
barns och vuxnas hälsa.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden vill även understryka vikten av att involvera 
lokala aktörer i arbetet. Både lokala områdesnätverk och ortsråd kan bidra med 
god kunskap och även fungera som viktiga ”informationsbärare” inom 
respektive område/ort. Detta gäller både där Borås Stad är väghållare, men 
även där någon annan aktör bär ansvaret. 
 
Prioriteringar bör göras i områden och stråk i närheten av idrotts- och 
föreningsanläggningar samt badplatser. Detta är strategiskt viktiga målpunkter 
där många personer i olika åldrar rör sig. För många barn och ungdomar är 
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cykel det enda alternativet och på flera av dessa platser saknas idag möjligheten 
att på ett säkert och tryggt sätt kunna ta sig till fots eller med cykel. Fler säkra 
gång- och cykelvägar skulle även minska trängseln vid våra badplatser med 
begränsade parkeringsmöjligheter under sommarperioden. Ett mer utvecklat 
cykelnät hade även underlättat flödet till och från olika platser inom varje ort. 
 
Vidare vill Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med berörda nämnder 
verka för flera och anpassade cykelparkeringar vid större anläggningar och 
friluftsområden såsom Kransmossen, Kypegården och området kring Borås 
Arena.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen och skickar svaret till 
Kommunstyrelsen.   

Beslutsunderlag 
1. Remiss Borås Stads cykelstrategi 

                  

Yrkanden 
Yrkande 1: Kristdemokraterna och Moderaterna yrkar på följande 
tilläggsyrkande: ”Cykeltrafiken får inte i för hög utsträckning byggas ut på 
bekostnad av gångtrafikanters möjlighet att ta sig fram på ett enkelt, bekvämt 
och tryggt sätt” (bilaga 2). 

Yrkande 2: Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar på följande tilläggsyrkande: 
”När nya cykelstråk planeras och byggs är det av stor vikt att även hänsyn tas 
till gångtrafikanternas möjlighet att ta sig fram på ett säkert och tryggt sätt”. 

 Ordförande Håkan Eriksson (C) finner att nämnden bifaller ordförandes 
tilläggsyrkande. 

Omröstning begärs.   

Propositionsordningar 
 Ordförande Håkan Eriksson (C) ställer sitt tilläggsyrkande mot 
Kristdemokraternas och Moderaternas tilläggsyrkande 
 
Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller ordförande Håkan 
Erikssons (C) tilläggsyrkande röstar ja och den som bifaller Kristdemokraternas 
och Moderaternas tilläggsyrkande röstar nej. Vinner nej har Kristdemokraternas 
och Moderaternas tilläggsyrkande bifallits.  
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Omröstningsresultat 
Vid omröstning röstas ja av Håkan Eriksson (C), Christer Lundberg (S), Ulla-
Britt Möller (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 att bifalla 
ordförande Håkan Erikssons (C) tilläggsyrkande.     
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§ 140 Dnr FOFN 2020-00008 2.1.2.1 

 Redovisning av Anmälningsärenden 

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

Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-27 § 99 samt bilaga 
avseende Revidering av Riktlinjer för resor (2020-00162 1.2.2.1) 
 
2. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-27 § 101 samt 
bilaga avseende Delårsrapport januari-april för nämnderna (2020-00160 1.2.4.1)  
 
3. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-27 § 102 avseende 
Borgensåtagande till Boråshallen AB-KFUM Borås basket för om- och 
tillbyggnad av serveringsdel och kök i Boråshallen (2019-00033 3.6.8.0) 

 
4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-27 § 103 avseende 
Antagande av Borås Stads Strategi för friluftsliv (2019-00047 3.6.8.25) 

 
5. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-09-07 § 327 avseende 
Målbild för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga" (2019-
00147 1.4.2.0) 

 
6. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-24 § 285 avseende 
Lupp-2017 återrapportering 1,5 år (2020-00013 1.1.6.4) 

 
7. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-09-07 § 332 samt 
bilaga avseende Revidering Visionen Borås 2025 (2020-00166 1.1.4.2) 

 
8. Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-24 § 95 samt bilaga 
avseende Fastigheten Solbacken (2020-00167  

 
9. Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-24  § 101 samt 
bilagor avseende Bibilioteksprogram 2020-2023 (2020-00052 3.6.2.0) 

 
10. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-
27 § 101 avseende Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst mellan Borås stad 
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och södra hälso- och sjukvårdsnämnden för 2021 och tills vidare (2020-00136 
3.2.1.3) 

 
11. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-
27 § 93 avseende Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021-2024 
mellan Borås stad och södra hälso- och sjukvårdsnämnden (2020-00137 3.2.1.3) 

 
12. Kommunstyrelsen: Anmälan om Rekommendation om närvaro för 
ledamöter i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås 
Stad med anledning av Coronapandemin 2020-08-27 (2020-00149 1.1.3.0) 

 
13. Ekonomistyrning: Anmälan av Tider för Årsredovisning 2020, 
Budgetuppföljning 2021och Budget 2022 2020-09-09 (2020-00159 2.4.1.0) 

 
14. Kommunfullmäktige: Anmälan av förslag på Kommunfullmäktiges och 
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021 (2020-00154 1.1.3.0)    
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§ 141 Dnr FOFN 2020-00009 3.6.7.0 

Redovisning av Delegationsbeslut  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen 
delegationsbeslut.     

Sammanfattning av ärendet 
  1.  Föreningsenheten: Beslut 2020-09-10 om bifall om Ansökan från Borås 
GIF om anläggningsbidrag avseende Borås Gif multiarena (2020-00163 3.6.8.2) 
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§ 142 Dnr FOFN 12030  

Förvaltningschefen informerar 
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om att: 

- Invigning Dalsjöfors Fritidsgård sker den 6/10 mellan kl 16.00-18.00, 
lokalen finns i samma fastighet som sporthallen och Dalsjöbadet. 
Inbjudan skickas till nämnden. 

 
- Förvaltningens krissamordning fortsätter med träff varje måndag 

morgon, i gruppen finns nyckelfunktioner i förvaltningen tillsammans 
med Vision och Kommunal. En gång i månaden inbjuds 
skyddsombuden att delta och kan då referera till hur verksamheterna 
fungerar, sett ur ett coronaanpassat läge. Samverkan med de fackliga 
parterna fungerar mycket bra. 

 
- Det har varit stökigt på Stadsparksbadet. Vi samråder med både CKS 

och Polis, för att förebygga och åtgärda de oönskade beteenden som 
förekommer. Personalen blir särskilt utsatt vid dessa tillfällen. 
Personalen är professionell och agerar föredömligt. 

 
Ordförande Håkan Eriksson (C) tackar; 

- på nämndens vägnar, all personal i förvaltningen som har gjort en 
fantastisk insats för att kunna hålla igång verksamheterna under Covid-
19 pandemin, och inte minst verksamheterna som varit igång över 
sommaren.  


