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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Jan Nilsson (SD) med Ingela
Hallgren (KD) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2017-01-26

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Jan Nilsson (SD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2017-01-27.

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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§1
2016/FF0087 041
Budget 2017 för Fritids- och folkhälsonämnden inkl. taxor och avgifter
En ny organisation med ansvar för nya verksamheter, nya utmanande uppdrag och en mängd andra
ambitionshöjande insatser sätter igång under 2017, vilket vittnar om ett händelserikt år.
Klustersamverkan med Kulturförvaltningen, renovering av Stadsparksbadet, SM-veckan,
Överenskommelsen, nytt avtal om folkhälsoinsatser, jämställt föreningsliv, utvecklingsarbete på våra
fritidsgårdar och Mötesplatser är bara några saker.
Fritids- och folkhälsonämndens totala kommunbidrag för 2017 uppgår, efter revidering, till 236 400
tkr, fördelat på fritidsramen 196 200 tkr och bidragsramen
40 200 tkr.
Därtill kommer en beviljad investeringsbudget på 37 260 tkr inkluderat eventuella kvarstående medel
från tidigare år.
Bilaga: Budget 2017-2 Fritids- och folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna det reviderade förslaget till drifts- och
investeringsbudget för Fritids- och folkhälsonämnden 2017 och översända denna till
Kommunstyrelsen.
Sverigedemokraterna genom Jan Nilsson meddelar att de ej deltar i beslutet.
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§2
2016/FF0214 002
Attest, Attestanter 2017 för Fritids- och folkhälsonämnden
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje nämnd utse
attestanter.
I bilagd lista framgår Fritids- och folkhälsonämndens besluts- och behörighetsattestanter för 2017,
med giltighet från 2017-01-01.
Bilaga: Besluts- och behörighetsattestanter 2017
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna besluts- och behörighetsattestanter för 2017,
med giltighet från 2017-01-01, enligt bilagd lista.
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§3
2017/FF0005 810
Utvärdering av uppdrag strategi för näridrottsplatser inklusive badplatser
Under 2016 har Fritids- och folkhälsonämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny strategi
för Aktivitetsplatser. Detta är utvärderingen av den strategi som togs fram för Näridrottsplatser
inklusive badplatser 2012 och kan och har verkat som ett underlag i arbetet med att ta fram den nya
strategin.
Som underlag för strategin gjordes en inventering av platser för spontan aktivitet i de centrala delarna
av Borås stad samt samhällena Fristad, Dalsjöfors, Sandared, Sandhult samt Viskafors.
Uppdragsgruppen inventerade även befintliga badplatser. Med bakgrund av inventeringarna och Borås
Stads välfärdsbokslut togs en nulägesbeskrivning fram där behov och utvecklingsområden
identifierades.
Fyra utvecklingsområden identifierades i strategin:
- Namnet näridrottsplatser ville vi ändra till Aktivitetsplatser.
- En samverkan mellan förvaltningar som bygger platserna saknades.
- Behov av en total inventering.
- Badplatser saknas i flera områden i Borås.
De fyra utvecklingsområdena som identifierades blev en del av strategin och arbetet med dessa har
fallit väl ut. Aktivitetsplatser är numera det begrepp som används, vare sig det gäller
informationsmaterial, hemsidor eller i texter till budget och svar på remisser.
En arbetsgruppgrupp med representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Tekniska
förvaltningen träffas regelbundet. Även före detta Stadsdelsförvaltningarna har ingått i arbetet och
träffat den ansvariga gruppen från Fritids- och folkhälsoförvaltningen regelbundet. Samarbetet med
andra förvaltningar såsom Tekniska förvaltningen och Stadskansliet samt samarbetet med
Bostadsbolag skulle kunna förbättras och fördjupas ytterligare. Bland annat behövs någon form av
styrgrupp utöver den arbetsgrupp som hittills funnits.
Bilaga: Utvärdering av uppdrag strategi för näridrottsplatser inklusive badplatser
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna utvärderingen av uppdraget Strategi för
näridrottsplatser inklusive badplatser.
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§4
2017/FF0002 810
Aktivitetsplatser i Borås Stad 2017-2021, utvecklingsområden och prioriteringar
Under våren 2016 fick Fritids- och folkhälsoförvaltningen uppdraget av Fritids- och
folkhälsonämnden att ta fram en ny plan för aktivitetsplatser som var anpassade till förvaltningens
kommande uppdrag, i och med omorganisationen, kring mötesplatser och lokalt inflytande.
Utredningen innefattar utvecklingsområden kring befintliga aktivitetsplatser, principer för
prioriteringar vid nybyggnationer samt identifiering av ”vita områden” där det saknas
aktivitetsplatser/ytor i staden idag.
Dokumentet översänds också för kännedom till Samhällsplaneringsavdelningen på
Stadsledningskontoret, Tekniska förvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen, då samtliga har
olika uppdrag med inriktning på aktivitetsytor och det behövs ett utökat samarbete kring frågorna
mellan förvaltningarna.
Parallellt har förvaltningen haft uppdraget att följa upp den tidigare strategin som togs fram kring
näridrottsplatser.
Bilaga: Aktivitetsplatser i Borås Stad 2017-2021 - utvecklingsområden och prioriteringar
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner planen för aktivitetsplatser i Borås Stad 2017-2021.
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§5
Utbytesplan avseende konstgräs

2016/FF0217 826

Fritids- och folkhälsonämndens tidigare konstgräsutredning, med upprättad tidsplan, är genomförd
och nu går vi in i en ny fas med behov av utbyte av de äldsta konstgräsen. Samtidigt finns det behov
av att uppdatera fotbollsplanerna med utrustning och åtgärder för bättre miljö och funktion.
Utbytesplanen bygger på en generell livslängd på 8 år för konstgräset. Utöver det har antalet använda
timmar samt skicket på konstgräset vägts in.
Vid utbytet av konstgräset ses underliggande grusbeläggning och dränering över samt eventuell pad
(sviktande underlag under konstgräset) bytes ut.
Dessutom kompletteras fotbollsplanen med utrustning som till exempel resultattavla, mål, staket med
mera. Runt konstgräset förbättras möjligheterna att ta tillvara granulatet vid plogning och
snösmältning genom bland annat skapande av asfaltsytor och brunnar med silar.
Varje år bör utbytesplanen revideras utifrån förändringar i användningsområde och antalet använda
timmar.
Utbytesplanen skapar dessutom mer möjligheter att förse fler skolgårdar och grusplaner med
konstgräs genom att dela upp konstgräset i mindre bitar.
Bilaga: Utbytesplan ang. konstgräs 2017-2024
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Utbytesplanen 2017-2024 avseende konstgräs.
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§6
2017/FF0004 821
Ansökan om utökad borgen för fotbollshall vid Ryda sportfält
I samband med att Sjuhäradshallen konverterades till Gymnastikens Hus och en Idrottshall för
människor med funktionsnedsättning så beslutade Kommunfullmäktige, 2014-01-27 dnr
2013/KS0638, om ett borgensåtagande på 22 milj kr, som dels skulle täcka ombyggnaden av
Sjuhäradshallen och dels investeringen av ett nytt tält över Borås Arena 2. Tältet på Borås Arena 2
skulle fungera som ett alternativ för vinterträning inomhus i gamla Sjuhäradshallen. Av de 22 milj kr
så återstår 10 milj kr som en outnyttjad borgen för hall över Borås Arena 2. De övriga 12 milj kr har
bekostat ombyggnaden av Sjuhäradshallen.
Den ursprungliga tanken var en Air Dome (upp- och nedmonterbart tält) över ytan. Borås Arena AB
och IF Elfsborg har reviderat sina planer på en tältbyggnad och vill istället bygga en permanent
inomhushall till en kostnad av 35 milj kr. Driftkostnaden för den permanenta hallen skiljer sig inte
markant från driftkostnaden för en tälthall. Anledningen är en längre avskrivningstid på en permanent
hall och att drifts- och uppvärmningskostnaderna bedöms som likvärdiga.
Principen för driften av Borås Arena 2 är densamma som för huvudarenan.
I förslaget till ny hall finns också en läktare med en publikkapacitet på ca 1 200 pers.
Sedan tidigare har Fritids- och folkhälsonämnden sagt ja till ett utökat borgensåtagande, 2016-05-16 §
58, på 25 milj kronor för ändamålet men då var placeringen vid Borås Arena 2. Placeringen av
fotbollshallen vid Ryda sportfält innebär troligtvis högre kostnader för markberedningen jämfört med
att hallen skulle placeras över Borås Arena 2. Av den anledningen söker nu Borås Arena AB
ytterligare 5 milj kr i ett utökat borgensåtagande.
Att placera hallen vid Borås Arena 2 har mottagits med stor tvekan av ett flertal förvaltningar och av
den anledningen kom Ryda sportfält upp som ett bättre alternativ.
IF Elfsborg och Borås Arena AB har processat förändringen inom föreningen och ser fördelar med
att hallen placeras på Ryda.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ett ökat borgensåtagande till
Borås Arena AB på 30 miljoner kronor för uppförande av en ny permanent inomhushall vid Ryda
sportfält. Beslutet förutsätter erforderliga myndighetsbeslut.

9(23)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-01-23
§7
2017/FF0006 100
Indikatorer för äldres hälsa i Välfärdsbokslutet
I en motion från Ann-Marie Ekström (L) föreslogs att ett välfärdsbokslut för personer över 65 år tas
fram. Kommunstyrelsen ansåg att något särskilt välfärdsbokslut för åldersgruppen ej behövdes men
däremot att det är viktigt att följa äldres förutsättningar för att leva ett gott och innehållsrikt liv (201602-25). Fritids- och folkhälsonämnden fick uppdraget att ta fram lämpliga indikatorer.
Indikatorer som väljs för att belysa hälsoförhållanden i befolkningen bör uppfylla de flesta av dessa
kriterier:
• de måste ha hög kvalitet, vara tillförlitliga och mäta det man är ute efter att beskriva
• de skall vara jämförbara över tid
• de skall vara enkla och billiga att få fram, egna enkäter blir till exempel ofta en dyrbar väg till ökad
kunskap
• de skall vara jämförbara geografiskt och gärna kunna brytas ned på lägre nivå än kommun,
Många av de indikatorer som vi följer i välfärdsbokslutet gäller vuxna och därmed även äldre. Data
från den risktäckande befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor finns för åldersgruppen till och med 84
år.
Folkhälsoenheten har tagit fram förslag med sju indikatorer för att mäta hälsosamt åldrande bland
äldre i åldern 65 år och äldre i Borås. Indikatorerna är: självskattad fysisk och psykisk hälsa, förtida
dödsfall, ekonomi, socialt deltagande, fallolyckor och föreningsengagemang. Fortsatt samverkan med
Vård- och äldreförvaltningen och föreningar för att få ökad kunskap om äldres behov och
levnadsförhållanden kommer att ske.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta förslaget till indikatorer för hälsosamt åldrande.
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§8
Utbyggnad av Skatehallen

2016/FF0037 821

Skatehallen är den bärande delen i området Lundby Park och har ett stort behov av anpassade
lokalytor. De berörda föreningarna i hallen har ansökt och fått beviljat externa medel för ändamålet,
500 000 kr. Lundby park har i sin egen investeringsbudget 950 000 kr och övriga medel täcks inom
Fritids- och folkhälsonämndens egen investeringsbudget för idrottsanläggningar. Ytterligare externa
medel kan komma att tillföras projektet och i gengäld minskar den kommunala insatsen.
Skatehallen kommer också att vara en arena som kommer att ingå i SM-veckans utbud av tävlingar
och pröva-på-aktiviteter.
Utbyggnaden innebär att Klätterföreningen får en plats i hallen, dessutom kan fler personer beredas
plats samtidigt och föreningarna kan växa. Säkerhetsaspekten är en annan viktig faktor vid
utbyggnaden, en större yta per aktiv medlem ger minskade risker för kollision och dylikt.
Lokalförsörjningsförvaltningen har gjort en förstudie för utbyggnaden och är väl kända med förslaget.
Beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslår att Lokalförsörjningsnämnden bygger till Skatehallen med
288 m2 i enlighet med förvaltningens förslag. Finansiering sker inom Fritids- och folkhälsonämndens
investeringsbudget samt med medel från externa parter. Beslutet delges Kommunstyrelsen.
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§9
2016/FF0052 805
Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2017; Korpen och Odenslund 4H
Riktade bidrag ges till föreningar/organisationer som inte riktigt passar in i våra bidragsbestämmelser
men som bedöms göra ett viktigt arbete nära eller tillsammans med övrigt föreningsliv. Både Korpen
Borås och Odenslunds 4H-gård är sådana föreningar.
Korpen Borås arrangerar tävling/träning för motionsintresserade inom fotboll, innebandy, golf,
vattengymnastik samt anordnar självförsvarskurser. Korpen Borås spelar också en huvudroll i arbetet
med Kretsloppet i Borås som går av stapeln i september varje år. Förvaltningen upplever att
föreningen på senare år höjt sina ambitioner i att vara en ledande aktör för motionsidrott i Borås och
vill därför höja bidraget med 25 000 kr inför 2017.
Odenslunds 4H-gård ligger på Hässleholmen. Området är ett av Borås Stads mest socialt utsatta
områden och föreningen behöver därför mer stöd och hjälp än många andra föreningar. Föreningen
har gårdsverksamhet med hästar, grisar, getter och höns. De bedriver också handikappridning varje
vecka. Verksamheten behöver ständig tillsyn vilket tär på resurserna i föreningen. Det är också svårt
att med ideella krafter göra mindre underhåll och tillsyn för att verksamheten ska vara säker för
besökarna. Odenslunds 4H är ett bra alternativ till de som inte är intresserade av idrott och lockar
dessutom många tjejer till verksamheten. Fritids- och folkhälsoförvaltningen ger utöver hyran för
anläggningen (447 060 kr) idag ett verksamhetsstöd på 450 000 kr varje år. Förvaltningen vill höja
bidraget med 100 000 kr för att föreningen ska kunna erbjuda en säker vistelse för besökarna, utöka
sin lägerverksamhet på sommaren samt kunna ta emot det ökade antalet nya svenskar.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Korpen Borås ett riktat bidrag på 375 000 kr samt
Odenslunds 4H-gård ett riktat bidrag på 550 000 kr för 2017.
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§ 10
2016/FF0175 805
Ansökan om socialt riktat bidrag till föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2017;
Afghanska föreningen i Borås
Afghanska föreningen har utökat både sina öppettider och verksamheter för att kunna tillgodose det
ökade antalet medlemmar som tillkommit på senare tid. De bjuder in föreläsare, har ”söka jobbkurser” samt hjälp med läxläsning utöver sina idrottsaktiviteter i våra hallar. Föreningen tar stort
ansvar genom att söka upp flyktingboenden för att informera som sin verksamhet och bjuda in nya
svenskar till sin lokal. Genom sin verksamhet påskyndas integrationen för alla.
Beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att ge Afghanska Kulturföreningen i Borås ett socialt
riktat bidrag på 50 000 kr. Bidraget utbetalas efter redovisning av kostnader senast den 15 december
2017.
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§ 11
2016/FF0164 872
Ansökan om hyresbidrag till Kamratföreningen I15:s vänner
En begäran har inkommit från Älvsborgs Regementes Officerskår angående Regementsmuseum i
Kanslihuset I 15 samt att samtliga politiska partier har motionerat angående bevarande av inventarier
och konstföremål i samband med Älvsborgs regementes nedläggning.
Kommunstyrelsen skriver i handlingarna till Kommunfullmäktige (den 16 december 1999) att de har
beslutat att begära förhandling om att hyra Regementsmässen i Kanslihuset. De beslutade även att
tillsätta en projektgrupp som har till uppgift att utreda ett regementsmuseum.
Beslutet har av olika anledningar ej genomförts, skriver föreningen. De har nu kommit in med en
skrivelse där de begär hyresbidrag enligt beslutet för 17 år sedan.
Fritids- och folkhälsonämnden har av kommunledningen fått i uppdrag att betala ut lokalbidrag efter
att Lokalförsörjningsförvaltningen har hyresförhandlat med fastighetsägaren.
Lokalens storlek är på 324 kvm. Hyreskostnaden för år 1 är 167 665 kr, för år 2 är hyran 230 165, år 3
och framåt 292 665 kr.
Nämnden gör även bedömningen att stödet till föreningen bör hanteras av Kulturnämnden eftersom
lokalerna i första hand ska användas som museum.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av tidigare beslut, att betala hyran för
föreningens lokal på Kasernvägen 10 våning 4, enligt hyreskontrakt med Borås Stads
Lokalförsörjningsförvaltning.
Nämnden begär även kompensation för den ökade kostnaden av Kommunstyrelsen.
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§ 12
2016/FF0197 822
Öppettider på Stadsparksbadet, Borås Simarena/Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och
Sandaredsbadet 2017
Under 2017 blir det inga stora förändringar mot tidigare år. Sandaredsbadet och Dalsjöbadet kommer
att hålla öppet för allmänheten en vecka längre in i juni mot tidigare. Detta för att skolornas vårtermin
är en vecka längre 2017.
Eftersom vi inte vet när renoveringen av Stadsparksbadet kommer att starta så har vi inte tagit med
detta nu.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska göra sitt yttersta för att öka öppethållandet på de andra baden
när renoveringen väl kommer igång.
Stängningen av Stadsparksbadet är planerad till 30 maj 2017.
Bilaga: Säsongs- och öppettider på baden 2017.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna säsongs- och öppettider 2017 på
Stadsparksbadet, Borås Simarena/Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet.
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§ 13
2016/FF0216 439
Yttrande över remiss - Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder mot minskad
nedskräpning
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Naturvårdsverkets
redovisning för åtgärder mot minskad nedskräpning. Nämnden har tagit del av Naturvårdsverkets
redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning i sin helhet, och väljer att kommentera de delar av
förslaget i vilka nämnden är engagerade.
Avseende del 2 i förslaget som rör nedskräpningsboten anser Fritids- och folkhälsonämnden att
brottstypen nedskräpningsförseelse bör innefatta även fimpar och snus.
Avseende del 3 i förslaget som rör det nationella förebyggande arbetet anser Fritids- och
folkhälsonämnden att det nationella förebyggande arbetet i större utsträckning behöver kompletteras
med lokalt förebyggande arbete.
Avseende del 4 som rör finansieringsformer för marint skräp avstår Fritids- och folkhälsonämnden att
yttra sig.
Avseende del 5 som rör ändring i lagen om gaturenhållning och skyltning hänvisar Fritids- och
folkhälsonämnden till de förvaltningar i kommunen som bär ansvaret.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för
minskad nedskräpning och översänder det till Kommunstyrelsen.
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§ 14
2016/FF0176 100
Yttrande över remiss - Borås Stads Program för ett integrerat samhälle
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Borås Stads Program för
ett integrerat samhälle. Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen.
Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i
Kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. Programmet för ett integrerat samhälle
pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder
och styrelser.
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvaltningar
och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive ansvarsområden.
Fokus under 2016 är på fyra av programmets sju programområden: arbete, utbildning, boende samt
kultur. Arbetslivsnämnden skickar därför ut ett antal frågor till samtliga nämnder och styrelser om
nämndernas och Kommunala bolags integrationsinsatser under 2016.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar aktivt med att bryta utanförskap på flera sätt i vårt dagliga
arbete.
Bilaga: Yttrande över remiss – Borås Stads Program för ett integrerat samhälle
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna yttrande över remiss – Borås Stads program för
ett integrerat samhälle och översänder det till Arbetslivsnämnden.
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§ 15
2016/FF0215 214
Yttrande över remiss - Inbjudan till samråd för detaljplan för Gånghester, del av Hulta 4:2,
Ny förskola i Gånghester, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Gånghester, del av
Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation
av en förskola, samt planlägga fastigheten Hulta 4:28 för bostadsändamål. Planförslaget inkluderar två
planområden och är belägna utmed Stenhuggargatan vid Kransmossens friluftsområde.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att det byggs en ny förskola i området. Att förskolans
område ligger i anslutning till Kransmossens friluftsområde möjliggör för verksamheten använda sig
av naturen.
Genom att planen både reglerar utformning och terränganpassning av byggnationen bedöms den inte
påverka friluftsområdet Kransmossen negativt. Det gäller även för den motionsslinga som passerar
området. Även upplevelsen av trygghet i området kan påverkas positivt efter exploateringen.
Nämnden vill att man undersöker möjligheten att kunna använda förskolans parkering på kvällar och
helger då inte förskolan har verksamhet, för att öka tillgängligheten till friluftsområdet för bilburna
österifrån.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrande avseende samråd för detaljplan för Gånghester, del av
Hulta 4:2, ny förskola i Gånghester, Borås Stad, till Samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 16
2016/FF0121 214
Yttrande över remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för Sjöbo,
Pluggskivlingen 4 m.fl., Sjöboskolan, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över remissen granskning för detaljplan
för Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Sjöboskolan, Borås Stad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
en ny förskola med sex avdelningar i anslutning till Sjöboskolan. Fritids- och folkhälsonämnden fick
möjlighet att yttra sig över denna detaljplan i september. Nu kommer den tillbaka till nämnden för
granskning.
I förslaget som skickats för samråd har man bemött det som nämnden hade synpunkter på. Nämnden
valde då att lyfta fram tre synpunkter:
- att lekytorna på skolgården minskar vilket begränsar barnens möjlighet till rörelse
- att den anlagda konstgräsyta riskerade att försvinna och skulle behöva ersättas
- att man önskade utformningen av förskolan sågs över utifrån ett barnsäkerhets- och
tillgänglighetsperspektiv, då man avsåg att bygga i flera våningar
Beträffande lekyta klaras de rekommenderade ytorna med god marginal enligt Boverkets skrift ” Gör
plats för barn och unga!”.
Konstgräsytan behöver inte försvinna då planen är flexibel och inte reglerar var bebyggelsen placeras
inom kvartersmarken.
I frågan om tillgänglighet och barnsäkerhet förutsätts att Boverkets byggregler gällande säkerhet och
tillgänglighet efterföljas vid bygglovsgivning.
Eftersom bebyggelsen ännu inte placerats inom kvartersmarken kommer Fritids- och
folkhälsonämnden fortsatt att bevaka om konstgräsytan kommer att påverkas eller inte.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrande avseende granskning av detaljplan för Norra Sjöbo,
Pluggskivlingen 4 m fl Sjöboskolan, Borås Stad, till Samhällsbyggnadsnämnden.
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2016/FF0191 421
Yttrande över motion - Mindre partiklar och fler levande människor - det är rätt bra!
Anders Österberg (S)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig över en återremiss kring negativa
hälsoeffekter gällande små partiklar i samband med dubbdäcksanvändande.
I enighet med förvaltningens tidigare svar så är förvaltningen medveten om att partiklar i luften
orsakar såväl dödsfall som sjukdom. Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning som
luftpartiklarna är orsaken till dödsfallen. Forskningsläget är osäkert och effekten av åtgärderna
svårbedömda.
Flera större städer i Europa och Sverige har uppmärksammat det som ett problem och infört dubbfria
vinterdäck i hela eller delar av centrumkärnor.
En konsekvens av att införa dubbfritt i staden kan vara att risken för trafikolyckor ökar. Dock finns
det idag goda dubbfria alternativ och med utgångspunkt av att biltrafiken kommer att öka framöver är
det rimligt att påbörjas en nertrappning av dubbdäcksanvändandet
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen på grund av att forskningsläget fortfarande är
osäkert och effekten av åtgärderna svårbedömda.
Det är också viktigt med dubbdäck ur trafiksäkerhetssynpunkt och att det finns andra
folkhälsoinsatser såsom åtgärder för att minska rökningen som ger konstaterade effekter mot
lungsjukdomar.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att avstyrka motionen Mindre partiklar och fler levande
människor – det är rätt bra! Anders Österberg (S).
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Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 325 avseende Svar på motion av Ida
Legnemark (V) Inför lagliga graffitiväggar i Borås (2017/FF0008 866).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 306 avseende Program för ett
tillgängligt samhälle 2017-2020 (2017/FF0007 739).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 327 avseende Svar på motion av
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M); Trygghetsvandringar 2.0 – för ökad
trygghet i närmiljön! (2015/FF0117 701).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 323 avseende Svar på motion av
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M); Handlingsplan mot otrygghet!
(2016/FF0057 701).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 312 avseende Revidering Riktlinjer
för medborgardialog (2016/FF0065 009).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 324 avseende Svar på motion av
Mats Brandt (C) ”Alla goda ting äro tre” (2016/FF0061 822).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 311 samt gällande styrdokument
avseende Grafiska regler för Borås Stad (2017/FF0003 008).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 315 avseende Överenskommelse
mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna i Borås (2016/FF0124 106).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-12-21 § 309 avseende Revidering av Borås
Stads arkivregler (2016/FF0165 003).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-11-23-24 § 289 avseende Borås Stads
program för föräldraskapsstöd (2016/FF0047 750).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-11-23-24 § 281 avseende Förslag från
Kommunfullmäktiges valberedning gällande förtroendeuppdrag (2016/FF0205 102).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-11-23-24 § 298 avseende
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017 (2016/FF0146 006).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-11-23-24 § 283 samt rapport avseende
Delårsrapport januari – augusti 2016 för nämnderna och de kommunala bolagen (2016/FF0204 042).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-11-23-24 § 285 avseende Revidering av
Riktlinjer för styrdokument (2016/FF0200 012).
Forts.
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Forts. § 18
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-11-23-24 § 286 avseende Revidering av
Borås 2025 – vision och strategi (2016/FF0199 012).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-11-23-24 § 287 avseende Revidering av
Borås Stads styr- och ledningssystem (2016/FF0198 012).
Västra Götalandsregionen/Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 201611-25 § 168 avseende Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete i Borås Stad (2016/FF0096 701).
Västra Götalandsregionen/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av enkätundersökning samt
enkätsvar avseende social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa (2016/FF0201 100).
Miljöförvaltningen: Anmälan av kontrollrapport avseende oanmäld inspektion 2016-12-09 på Borås
Simarena gällande efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen (2016/FF0073 460).
Strategiska utvecklingsgruppen: Anmälan av minnesanteckningar från Strategiska utvecklingsgruppen
2016-11-16 (2016/FF0081 808).
Brottsförebyggande rådet: Anmälan av protokoll från Brottsförebyggande rådet 2016-12-08
(2016/FF0079 106).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Borås GIF: Anmälan av Avtal mellan Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och Borås GIF avseende ekonomiskt stöd till mountainbike arena på Knektås
(2016/FF0209 823).
Inga-Lena Palmgren, Södertälje kommun: Anmälan av skrivelse avseende frågor om gratis broddar till
pensionärer samt svar på skrivelse (2016/FF0210 773).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt
(LONA) avseende tillgänglighetsanpassningar på Kransmossens frilufts- och rekreationsområde
(2016/FF0194 823).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritidsoch folkhälsonämnden, november 2016 (2016/FF0036 041).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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§ 19
Delegationsärenden
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Sixthy Feet AB, på
Katrinedals Bowling, Katrinedalsgatan 15, Borås, under tiden 2016-11-25 – 2016-12-27, i avvaktan på
nämnden slutliga beslut 2016-12-13 (50-2016-00555).
Tillståndsenheten. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, The Factory AB, i
The Factory, Torggatan 29, Borås. Avskrivs (2014/FF0072 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Villastadens
Kvarterskrog i Borås AB, i Restaurang Villastaden, Övre Kvarngatan 20, Borås (01-2016-00503).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-12-25, Grekiska
föreningen i Borås, i Grekiska föreningens lokal, Evedalsgatan 1, Borås (06-2016-00623).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-12-16,
Uddetorpsäteri AB, i Uddetorp Säteri, Uddetorp, Borgstena (06-2016-00617).
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal för servering vid cateringverksamhet, Simonsland Restaurang
AB, i lokalen Arenan, Skaraborgsvägen 3c, Borås (55-2016-00608).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta gällande Textile Fashion Center,
Skaraborgsvägen 3c, Borås. Ansökan har dragit tillbaka av sökanden (53-2016-00591).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag till Borås Pony Grand Prix 4-5
februari 2017; Borås Fältrittklubb (2016/FF0168 805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag till The Golden Girl
Championship 3-4 februari 2017; BK Rebell (2016/FF0195 805).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för verksamhetsåret 201509-01 – 2016-08-31; Brämhults Scoutkår (SC077-04).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om startbidrag; Mahber Kisanet (2016/FF0189 805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om startbidrag; Ljus Framtid (2016/FF0196 805).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2016-11-28.
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2016-12-20.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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§ 20
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
- om att arbetet med lokalt inflytande har startat upp i olika nätverksgrupper, bland annat finns nio
grupper med representanter från Fritid och folkhälsa, skola, socialtjänst och polis, som samverkar
kring barn och unga 10-16 år om främjande insatser. Sju grupper samverkar kring områdesnätverk,
där människor i närområdet inbjuds att delta i arbetet tillsammans med aktörer från de kommunala
förvaltningarna. Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska också stödja utvecklingen av ortsråden i
kommunen och fungera som ”en väg in”.

