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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Erik Johnson (MP) med Christer
Lundberg (S) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2016-06-28

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Erik Johnson (MP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2016-06-30.

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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§ 72
2016/FF0085 709
Revidering av Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering 2016
Varje enskild kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen.
Av alkohollagen framgår att varje kommun ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt
alkohollagen och anslutande föreskrifter men också att varje kommun ska tillhandahålla riktlinjer för
tillämpningen av föreskrifterna. De gällande riktlinjerna beslutades i Kommunfullmäktige 2012 och de
reviderade riktlinjerna avses att gälla från och med 2017. Förutom riktlinjerna har Borås Stad ett
Drogpolitiskt program som även det revideras under 2016.
Alkohollagen ger i vissa fall ett utrymme för kommunerna att utveckla sin egen alkoholpolitik. Genom
riktlinjerna kan kommunen informera om den lokala anpassningen till alkohollagen. Det kan till
exempel gälla serveringsställets belägenhet och ungdomshänsyn. Syftet med kommunala riktlinjer är
att skapa förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd och likabehandling inom
kommunen av ansökningar om tillstånd för servering och provsmakning. Dessa riktlinjer och det
drogpolitiska programmet kompletterar varandra.
Bilaga: Förslag till Riktlinjer för alkoholservering
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar förslag till Riktlinjer för serveringstillstånd på remiss till
Kommunfullmäktiges politiska partier samt berörda förvaltningar och myndigheter.
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§ 73
Ny varumärkesstrategi för Brygghuset

2016/FF0086 105

Målet med varumärkesarbetet är att hitta fokus i en verksamhet som sedan starten vuxit organiskt och
varit föränderlig utifrån besökarnas behov. Utifrån nämndens uppdrag att utveckla ”Brygghuset fullt
ut”, med fokus på åldersgruppen 16-29 år och i nära samverkan mellan olika organisationer,
föreningar och övriga förvaltningar, så har förvaltningen haft fria händer att utveckla verksamheten.
Vi har haft ett tillåtande klimat med högt i tak som hjälpt oss att bli den KreAktiva mötesplats vi
faktiskt är. Med varumärkesstrategin vill vi fokusera på målgruppen unga och unga vuxna. I den
kommande processen och med tanke på Brygghuset i en ny organisation, så bör vi fokusera starkare
på en profil som förstärker Borås Stads utbud av meningsfull, utmanande och en utvecklande
mötesplats för målgruppen.
I allmänhet kan vi säga att varumärket är den enskilt viktigaste värdeskaparen för alla verksamheter.
Det är lika viktigt för kommersiella verksamheter som för icke kommersiella - t ex kommunala.
Genom varumärket bygger den bakomliggande organisationen relationer med sin marknad, besökare
och kunder. Det förutsätter att varumärket är kundcentrerat och inte verksamhetscentrerat. Det
betyder att allt varumärket gör, säger och erbjuder skall vara utvecklat på besökarens eller
medborgarens villkor. Alla varumärken måste förstå vem man vänder sig till och därefter hjälpa
medborgarna genom att utbilda, underhålla och kommunicera aktuella kunderbjudandet. ”Att se över
varumärket” räcker oftast inte. Det måste utvecklas nära våra besökare för att alltid hålla fokus på vad
som är viktigt för besökaren eller medborgaren. Genom ett varumärke kan en organisation även skilja
sig från konkurrerande verksamheter - t ex kommersiella eller vinst-drivande. Utan en
varumärkesorientering blir alla verksamheter utdaterade idag - även de kommunala.
Brygghuset har sedan november 2015 arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi för verksamheten
tillsammans med en varumärkesstrateg. Arbetet har skett i en process där ett antal workshops har
hållits med den fasta personalen, tillsammans med de unga vuxna i olika utvecklingsanställningar
(Produktionsskolan). Under juni 2015 gjordes också en enkätundersökning av ferieungdomar för vår
räkning.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bordlägga den föreslagna varumärkesstrategin för
Brygghuset.
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§ 74
2016/FF0066 809
Kompensation till Simklubben 1970 för minskad verksamhet under Sandaredsbadets
stängning
Sandaredsbadet var stängt för ombyggnad under perioden 1/10 2013 till 30/9 2015. Simklubben
1970, som har haft sin huvudsakliga verksamhet där, har under denna tid fått söka sig till andra bad
för att kunna bedriva verksamhet. Detta har påverkat föreningens verksamhet negativt med avseende
på aktiviteter och medlemmar, som i sin tur avspeglar sig i rejält minskade bidrag.
Föreningen uppvaktade Fritids- och folkhälsoförvaltningen före stängningen för att tala om de
konsekvenser som kunde uppstå i samband med en så lång renovering, en renovering som senare
visade sig bli dubbelt så lång som förutspått.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är väl medveten om hur föreningen kämpat under tiden som badet
varit stängt. Kostnader för resor till och från Borås samt Dalsjöfors har ökat då föreningen har måst
söka sig till andra bad för att kompensera tiderna i Sandared. Samtidigt har vissa kostnader minskat i
takt med att verksamheten gått ned. Det största bidragsbortfallet under denna tid har varit
Administratörsbidraget (som senare omvandlats till ett utökat Verksamhetsbidrag). Bortfallet har lett
till minskade bidrag med ca 175 tkr. Samtidigt har föreningen haft fulla kostnader för anställd
personal. Enligt vår bedömning är det rimligt att ersätta föreningen till viss del för minskningen av
Verksamhetsbidraget.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Simklubben 1970 61 250 kr som kompensation för
kostnader som föreningen haft under Sandaredsbadets stängning.
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2016/FF0061 822
Yttrande över motion - "Alla goda ting äro tre" Anlägg en bastu- bad- och
friskvårdsanläggning modell Kypeanläggningen - vid Byttorpsjöns strand i anslutning till
Byttorps IF´s klubbstuga; Mats Brandt (C)
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen: ”Alla goda ting är tre” –
Anlägg en bastu-, bad- och friskvårdsanläggning modell Kypeanläggningen vid Byttorpssjöns strand i
anslutning till Byttorps IF´s klubbstuga.
Området Hestra/Kolbränningen är ett av de områden som nämns i förvaltningens utredning ”Spår
och leder”, och som nämnden önskar utveckla sett till friluftsmöjligheterna. Både Tullen, Byttorp och
Hestra har sjön Kolbränningen med omgivningar som sitt närområde. Idag finns enbart ett elljusspår
runt sjön. Under hösten 2016 kommer Fritids- och Folkhälsoförvaltningen uppföra en vandringsled
som förbinder sjön Kolbränningen med Hestraskogen norr.
Idag finns två friluftsgårdar med tillhörande omklädningsmöjligheter och bastu i centrala Borås:
Kypegården och Kransmossen. Utöver dessa finns ett flertal föreningsgårdar där det åtminstone
någon dag i veckan finns möjlighet till omklädning och bastu. Det finns också möjlighet att basta i de
olika simhallarna i staden.
I utredningen Spår och leder nämns att bastubadandet vid de båda friluftsgårdarna inte är speciellt
frekvent gentemot förr. Det är därför i dagsläget inte rimligt att uppföra ännu en fristående
friluftsgård med bastu och omklädningsmöjligheter. Däremot är det önskvärt att kunna byta om och
duscha i närheten av elljusspåret runt sjön Kolbränningen och den kommande vandringsleden i
Hestraskogen.
Dock bör det först utredas om det finns möjlighet att ytnyttja något/några av de befintliga
omklädningsrummen vid Byttorps IP. I andra hand bör det undersökas om klubbstugan vid Byttorps
IP kan byggas till med ett eller två omklädningsrum.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner yttrandet över motionen ”Alla goda ting är tre” och
översänder det till Kommunstyrelsen.
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§ 76
2016/FF0057 701
Yttrande över motion - Handlingsplan mot otrygghet! Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M)
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen: Handlingsplan mot
otrygghet! Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M).
Borås Stad har en samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Borås. Syftet med
överenskommelsen är att öka tryggheten och minska brottsligheten för de som bor, vistas och verkar i
Borås Stad. Samverkansöverenskommelsen innehåller en avtalsdel och en åtgärdsdel, vilken redogör
för insatser och ansvarsfördelning för respektive parts åtaganden. Samverkansöverenskommelsen
bygger på följande prioriterade områden; en bra struktur för det brottsförebyggande arbetet, en trygg
stad för alla, arbete mot alkohol, narkotika, tobak och dopning samt att motverka organiserad
brottslighet.
I Borås Stad finns ett centralt och tre lokala brottsförebyggande råd. De brottsförebyggande råden har
i sin tur en egen handlingsplan, vilken bygger på samverkansöverenskommelsen och de behov som är
unika i stadsdelen och främst i de utsatta områdena. De brottsförebyggande råden bygger på
samverkan mellan kommunen, Särf, polisen, Borås city och AB Bostäder. Utöver råden finns andra
samverkansformer, bland annat Borås rent och snyggt där även Borås Energi och Miljö är en drivande
part.
Fritids- och folkhälsonämnden tycker att det är viktigt med konkreta åtgärder för en ökad trygghet
och anser att den befintliga samverkansöverenskommelsen, de lokala handlingsplanerna och arbetet
inom Borås rent och snyggt fyller funktionen som handlingsplan för att öka tryggheten och motverka
brottsligheten i Borås Stad.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att avslå motionen Handlingsplan mot otrygghet!
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§ 77
2016/FF0077 214
Yttrande över remiss - Detaljplan för Sjöbo, del av Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan,
Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över remissen: Detaljplan för Sjöbo, del
av Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan, Borås Stad.
Planens syfte är att tillåta ett LSS-boende. För att planen ska kunna användas till andra kommunala
ändamål i framtiden tillåts även skola och vård, vilket är viktigt då kommunens behov och verksamhet
förändras över tid.
Förvaltningen är positiv till att man skapar fler boenden för personer med olika funktionsvariation.
Platsen är väl vald utifrån att det är nära till service, kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Boendet
ligger i ett lugnt område med närhet till en lekplats och grönområdet Trollskogen. I och med den nya
placeringen av boendet finns inga hinder för förvaltningens planer på att anlägga en naturstig för barn
och en aktivitetsplats i närheten av förskolan vid Sjöbo Torg.
Att bygga en verksamhet bidrar till en ökad trygghet genom att fler rör sig i området olika tider på
dygnet.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner yttrandet över samråd för detaljplan Sjöbo, del av TorpaSjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan, och översänder det till Samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 78
2016/FF0078 214
Yttrande över remiss - Detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl, Skogsfrugatan, Borås
Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över remissen: Detaljplan Sjöbo, del av
Torpa-Sjöbo 2:5 m fl, Skogsfrugatan.
Planens syfte är att tillåta ett LSS-boende. För att planen ska kunna användas till andra kommunala
ändamål i framtiden tillåts även skola och vård, vilket är viktigt då kommunens behov och verksamhet
förändras över tid.
Förvaltningen är positiv till att man skapar fler boenden för personer med olika funktionsvariation.
Platsen är väl vald utifrån att det är nära till service, kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. I planen
har man lämnat naturmark intill tomten, vilket underlättar att man kan ta sig till och från grönområdet
alldeles intill boendet.
Att bygga en verksamhet bidrar till en ökad trygghet genom att fler rör sig i området olika tider på
dygnet.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner yttrandet över samråd för detaljplan Sjöbo, del av TorpaSjöbo 2:5 m fl, Skogsfrugatan, och översänder det till Samhällsbyggnadsnämnden.

10(16)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-06-20
§ 79
2016/FF0093 805
Initiativärende: Gällande beslut taget på Fritids- och folkhälsonämndens sammanträde 7
april 2016 - Ansökan om arrangörsbidrag för genomförande av Borås Pride 30 juni - 2 juli
2016
Fritids- och folkhälsonämnden har fått ett initiativärende avseende "Beslut taget på Fritids- och
folkhälsonämndens sammanträde 7 april 2016 - Ansökan om arrangörsbidrag för genomförandet av
Borås Pride 30 juni - 2 juli 2016".
Björn Qvarnström (SD) och Jan Nilsson (SD) vill genom sin skrivelse häva beslutet om beviljat
arrangörsbidrag på 30 000kr för Borås Pride 30 juni - 2 juli 2016.
Enligt initiativärendet bör beslutet hävas på grund av att alla politiska partier inte fått den officiella
inbjudan till partiledardebatten som äger rum under Borås Pride 2016. I Borås Stads
bidragsbestämmelser står det att man inte kan neka tillträde vid ett offentligt evenemang/arrangemang
som fått kommunala medel.
Bilaga: Initiativärende
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden avslår initiativärendet gällande beslut taget på Fritids- och
folkhälsonämndens sammanträde 7 april 2016 - Ansökan om arrangörsbidrag för genomförande av
Borås Pride 30 juni - 2 juli 2016 och ger förvaltningen i uppdrag att svara på ärendet på nämndens
augustisammanträde.
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§ 80
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag och redovisning 2016-04-28 § 108 avseende
Personalekonomiska redovisning för 2015 (2016/FF0013 020).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2016-04-18 § 187 a avseende Redovisning av
inkomna synpunkter januari-december 2015 (2016/FF0075 100).
Ekonomistyrning: Anmälan av skrivelse och regler 2016-05-16 avseende Kommunstyrelsen har
beslutat om regler för internhyra (2016/FF0070 206).
Ekonomistyrning: Anmälan av skrivelse 2016-05-30 avseende Tilläggsanslag för utökning av
Träffpunkt Simonsland (2016/FF0083 041).
Borås Stad/Polismyndigheten, Lokalområde Borås: Anmälan om Samverkansöverenskommelse
mellan Borås Stad och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås (2016/FF0080 114).
Västra Götalandsregionen: Anmälan av protokoll 2016-04-29 från Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden avseende Verksamhetsberättelse folkhälsa 2015 Borås Stad (2014/FF0246 012).
Brottsförebyggande rådet: Anmälan av protokoll från Brottsförebyggande rådet 2016-05-11
(2016/FF0079).
Strategiska utvecklingsgruppen: Anmälan av minnesanteckningar från Strategiska utvecklingsgruppens
möte 2016-04-19 (2016/FF0081 808).
Miljöförvaltningen: Anmälan av information om klimatkompensation för resor med bil och flyg inkl.
resestatistik (2016/FF0076 409).
Miljöförvaltningen: Anmälan av kontrollrapport efter oanmäld inspektion 2016-05-03 avseende
efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen på Brygghuset (2016/FF0073 460).
Miljöförvaltningen: Anmälan av kontrollrapport efter oanmäld inspektion 2016-04-25 avseende
efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen på Sundholmens Kursgård (2016/FF0073 460).
Fritids- och folkhälsonämnden/IF Elfsborg: Anmälan av Reviderat Nyttjanderättsavtal 2016 avseende
IF Elfsborgs nyttjande av Borås Arena (A2016-06).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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§ 81
Delegationsärenden
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 2016-06-03 – 2016-07-30,
Ekologi Matsal och Bar i Borås AB, i Teaterbron 1, Teaterbron 1, Borås (01-2016-00206).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, TARA & KRM AB,
i Funky Town Pizzeria, Storgatan 36, Dalsjöfors. Avskrivs (01-2016-00274).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-06-10 – 2016-0707, Hestraparkstad kvarterskrog AB, i Hestra kvarterskrog, Hestra Ringväg 2, Borås. Avskrivs (532016-00364).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, i samband med
ridtävlingen Gina Tricot Grand Prix 2016-03-06 – 2016-03-13, RB Kockesset AB, i Borås Ridhus,
Varbergsvägen 65, Borås (52-2016-00042).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-03-01 – 2016-0405, Blixtra AB, i Svinstallet, på Höloftet och i Foderkammaren på Brämhults Gård, Eskilsryd 7,
Brämhult. Förlängning av tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan på slutligt beslut om stadigvarande
tillstånd (2015/FF0182 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-04-05 – 2016-0705, Blixtra AB, i Svinstallet, på Höloftet och i Foderkammaren på Brämhults Gård, Eskilsryd 7,
Brämhult. Förlängning av tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan på slutbesked i bygglovsprocessen
(2015/FF0182 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-04-11 – 2016-0705, Blixtra AB, i Svinstallet, på Höloftet och i Foderkammaren på Brämhults Gård, Eskilsryd 7,
Brämhult. Nu också innefattande uteservering - förlängning av tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan
på slutbesked i bygglovsprocessen (2015/FF0182 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 2016-05-26,
Stadsdelsförvaltningen Öster, i Träffpunkts Svärdfästet, Söderkullagatan 64-66, Borås (11-201600237).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 2016-04-29 – 2016-05-30,
Svenska Superbowl AB, på terrassen i The Factory, Torggatan 29, Borås. Beslut i avvaktan på nämnds
beslut gällande ansökan om serveringstillstånd på terrassen (2015/FF0235 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Il Vinacciolo AB, i
Il Vinacciolo, Österlånggatan 23, Borås (01-2016-00071).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Oriental Taste
Handelsbolag, i Oriental Taste Restaurang, Torggatan 1, Borås (01-2016-00003).
Forts.
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Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-06-03, Scandic
Hotells AB, i Scadic Plaza, Allégatan 3, Borås (53-2016-00331).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Jibbe AB, i Kings
Hills uteservering, Allégatan 20, Borås (34-2016-00055).
Tillståndsenheten: Ansökan om ändring från stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten till
stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, Borås Bar & Bistro AB, i Sven Erik, Sven
Eriksonsplatsen 4, Borås (34-2016-00240).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, Blixtra AB, i
Brämhults Gård i Svinstallet, på Höloftet och i Foderkammaren, Eskilsryd 7, Borås (2015/FF0182
702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-06-11, Borås
Funcentre AB, i Laserdome Borås, Bryggaregatan 18, Borås (06-2016-00341).
Tillståndsenheten: Ansökan om ändring i serveringstillstånd, RB Krogesset AB, i Sapori och
Restaurang Smak, Österlånggatan 23 och Hötorget 1, Borås (51-2016-00311 och 51-2016-00325).
Tillståndsenheten: Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 33-16, Gubaman ./. Fritids- och
folkhälsonämnden i Borås Stad )16-2016-0001).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande tillstånd till förströelsespel; Grand Hotell,
Borås (2016/FF0069 703).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2015 års verksamhet;
Sverigeesternas förbund Boråsavdelningen (IN028).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2015 års verksamhet, Borås
Migränförening (HA020).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för Svenska Hickorymästerskapet
i Borås 6-7 augusti 2016; Borås Golfklubb (2016/FF0055 805).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2015 års verksamhet;
Kunskapsföreningen i Borås (ÖF480).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2015 års verksamhet;
Somaliska Digil och Mirifle föreningen (ÖF461).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2016-05-25.
Forts.

14(16)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-06-20
Forts. § 81
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.

15(16)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-06-20
§ 82
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
- Fritids- och folkhälsonämndens presidie, företrädda av Ulla-Britt Möller och Annacarin
Martinsson, var inbjudna till en träff och information om den nya organisationen från den 1
januari 2017. Dagen var avsedd för de nybildade nämnderna och de nämnder som får ny
verksamhet till sig.
-

Lokalförsörjningsförvaltningen har avbrutit upphandlingen om renoveringen av
Stadsparksbadet. Ny upphandling planeras genom en partneringlösning.

16(16)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-06-20
§ 83
Övrigt
- Bukurie Haxhimehmedi besöker nämnden och ger information om mångfald och
integrationsarbetet i Borås Stad.
-

Jacob Landegren och Klas Ström besöker nämnden och ger information om förstudie om ny
isyta i Borås.

- Ordförande Ida Legnemark (V) och vice ordförande Cecilia Andersson (C) informerar
nämnden att de tillsammans med några föreningar åker på studiebesök den 9 juli till
Norrköping för att besöka SM-veckan.
- Cecilia Andersson (C) ställer frågan om det är möjligt att ha stadens sommarlovsaktiviteter på
tv-skärmarna vid anläggningarna. Förvaltningen undersöker frågan och kontaktar BoråsBorås.
- Lars Andersson (M) frågar förvaltningschef Tommy Jingfors om hur det går med
ombyggnationen av bowlingbanorna i Boråshallen. Tommy svarar att
Lokalförsörjningsförvaltningen bedömer att arbetet kan starta under 2016/2017.
- Erik Johnson (MP) frågar Tommy Jingfors hur det går med Eventstrategin. Tommy svarar att
arbetet fortlöper och ett förslag kommer att presenteras i början av hösten.
- Ordförande Ida Legnemark (V) önskar Fritids- och folkhälsonämnden en skön sommar.
- Vice ordförande Cecilia Andersson (C) återgäldar nämndens tack och tillönskar ordförande en
skön sommar.

