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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-08-29

Tid: 16:00 - 18:00, Ajournering: 16:10 – 16:20
Plats: Sturegatan 38
Omfattning: §§ 84-107
Sammanträdet offentligt för allmänheten §§ 93-107
Närvarande ledamöter
Ida Legnemark (V) ordf.
Cecilia Andersson (C) v. ordf.
Henrik Yrlid (S)
Annette Nordström (M)
Ulla-Britt Möller (S)
Lars Andersson (M)
Björn Qvarnström (SD)
Britt-Marie Halldén (L)
Linnea Johansson Kläth (MP)

ers. Christer Lundberg (S) andra v. ordf.

ers. Ingela Hallgren (KD)
ers. Erik Johnson (MP)

Närvarande ersättare
Jan Nilsson (SD)
Ronny Svensson (L)
Övriga närvarande
Tommy Jingfors, förvaltningschef
Johanna Jönsson, nämndsekreterare
Susanne Carlsson, enhetschef
Hans Andersson, enhetschef
Eva Forsgren, tillsynshandläggare
Marlene Tenbrink, tillståndshandläggare
Per Black, utvecklingsledare
Åsa Skytt Jansson, utvecklingsledare
Annika Baagöe-Larsen, Vision

Närvarande §§ 84-92
Närvarande §§ 84-92
Närvarande §§ 98-100
Närvarande §§ 98-99
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Björn Qvarnström (SD) med UllaBritt Möller (S) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2016-09-01

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Björn Qvarnström (SD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2016-09-02.

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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§ 93
2016/FF0087 041
Budget 2017 för Fritids- och folkhälsonämnden inkl. taxor och avgifter
Fritids- och folkhälsonämndens totala nämndbidrag för 2017 uppgår till 254 971 tkr, fördelat på
fritidsramen 214 754 tkr och bidragsramen 40 217 tkr.
Under 2017 sätter vi återigen Borås på kartan då det arrangeras SM-veckan för andra gången.
Samtidigt genomförs de organisatoriska förändringar som påbörjats under 2016, nya som gamla
uppdrag genomförs och en mängd ambitionshöjande insatser initieras. Detta medför till viss del ökade
kostnader. Många kostnadsökningar klaras av inom befintlig budgetram genom diverse
kostnadseffektiviseringar och mindre intäktsökningar, för andra behövs en utökad budgetram.
För att få en budget i balans äskar därför Fritids- och folkhälsonämnden en utökad budget för
fritidsramen motsvarande 8 100 tkr och en ramreglering från Kulturförvaltningen till Fritids- och
folkhälsoförvaltningen på 2 300 tkr för överflytten av kulturföreningen Tåget.
För 2017 äskas investeringsanslag för totalt 29 010 tkr.
Bilaga: Budget facknämnder 2017 inkl. taxor och avgifter – Fritids- och folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget till drifts- och investeringsbudget för
Fritids- och folkhälsonämnden 2017 och översända denna till Kommunstyrelsen.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar också att godkänna förslaget till taxor och avgifter för Fritidsoch folkhälsoförvaltningen i Borås Stad 2017 och översända denna till Kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna genom Björn Qvarnström meddelar att de ej deltar i beslutet.
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§ 94
2016/FF0102 049
Begäran om förlängd amorteringsfrihet för Borås Arena AB
Borås Arena AB har tillskrivit Borås Stad och vill förlänga amorteringsfriheten att även gälla under
2017. Med en amorteringsfrihet kan bolaget på egen hand finansiera en del förstudier och nya mindre
upprustningsprojekt inför framtida utveckling av arenan, och därmed vara bättre förberedd att ta fram
nödvändiga beslutsunderlag.
I Kommunfullmäktiges beslut (2003/KS0922 821) § 184, kan Kommunstyrelsen lämna
amorteringsfrihet efter en årlig framställan om aktuella projekt från Fritids- och folkhälsonämnden.
Borås Arena AB planerar för en uppgradering av Borås Arena till 2.0. Arenan är drygt 10 år gammal
och behöver en anpassning och utveckling för att motsvara de krav och förväntningar som
internationella- och Svenska fotbollsförbundet, funktionärer samt publik ställer på en modern arena.
Av den anledningen önskar Arenabolaget en amorteringsfrihet under hösten 2016 samt 2017 för att ta
fram erforderliga beslutsunderlag. Samtidigt vill Borås Arena göra energieffektiviseringsåtgärder på
arenan, som bland annat innebär en effektivare styrning av värmen och bevattningen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge Borås Arena AB amorteringsfrihet
under 2017 för att ta fram nödvändiga beslutsunderlag inför en uppgradering av arenan till 2.0 samt
att utföra en del energieffektiviseringsåtgärder för värme och bevattning av fotbollsplanen.
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§ 95
2016/FF0083 041
Tilläggsanslag för utökning av Träffpunkt Simonsland
Stadsdelsnämnd Öster begär hos Kommunstyrelsen utökning av anslaget för Träffpunkt Simonsland.
Begäran handlar om ett tilläggsanslag på 1 100 000 kr för ytterligare lokaler under innevarande år och
ytterligare 1 400 000 kr för 2017. Till detta kommer en begäran om ett investeringsanslag på 2 600 000
kr för 2016 som bland annat ska användas till larm, inventarier och passagesystem.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet och vill att stadsdelsnämnd Öster utvärderar
verksamheten samt kompletterar med en verksamhetsplanering för de kommande fem åren. Detta vill
Kommunstyrelsen ska ske i samråd med Fritids- och folkhälsonämnden med tanke på att nämnden
får ansvar för verksamheten från och med 2017. Prioriteringen ska vara på integrations- och
tillgänglighetsfrågor kopplat till sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden samt
hur uthyrningsverksamheten bör hanteras.
Träffpunkt Simonsland har varit i full gång i drygt ett år. Visionen för träffpunkten är ”att erbjuda en
kreativ och utvecklande Träffpunkt för Borås Stads invånare som främjar samverkan, gemenskap och
bryter ensamheten”. I verksamhetsberättelsen för det första året kan vi läsa om ett omfattande första
år. Samverkan är nyckelordet på Träffpunkten, de många föreningarna i huset har egna aktiviteter på
Träffpunkten och samverkan sker naturligt och okomplicerat. Husrådet, bestående av representanter
från föreningar, organisationer och kommunens personal, träffas regelbundet och löser uppkomna
problem samt arbetar gemensamt för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt. 114 000
besökare har räknats in under perioden augusti 2015 till april 2016. En mängd aktiviteter har
genomförts och de kommunala ”stödresurserna”, som anhörigkonsulenter, demensteam,
funktionshinderkonsulent, IKT-samordnare, syninstruktör och äldreinformatör har tillsammans hittat
sina roller och utvecklar verksamheten i samverkan.
Bilagor: Verksamhetsberättelse 2015-2016, 5-årsplan 2016-2020
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden kommer att begära 2 500 000 kr i ett utökat anslag för verksamheten
på Träffpunkt Simonsland för 2017. Det är viktigt att kunna bereda så många föreningar som möjligt
plats på Träffpunkten och att verksamheten kan fortsätta att utvecklas i visionens anda.
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§ 96
2016/FF0113 805
Ansökan om anläggningsbidrag för installation av bergvärme; Seglora Bygdegårdsförening
Seglora Bygdegårdsförening ansöker om ett anläggningsbidrag för installation av bergvärme.
Föreningens uppvärmningssystem består idag av direktverkande elradiatorer samt luftvärmepumpar.
Då detta system förbrukar mycket el och är dyrt i drift samt att värmepumparna behöver bytas ut vill
föreningen byta uppvärmningssystem till bergvärme. Föreningen vill borra för bergvärme och
samtidigt bygga om till vattenburet system i byggnaden, en beräknad kostnad på 320 000 kr.
Seglora bygdegård har tidigare i år beviljats 80 tkr i anläggningsbidrag för installation av bergvärme.
Hela installationen skulle finansierats dels med bidrag från Borås Stad men också egna medel samt
bidrag från Jordbruksverket. Senare har det visats sig att Jordbruksverket inte längre beviljar bidrag till
dessa ändamål. Av den anledningen har föreningen återkommit med en ny ansökan om
anläggningsbidrag.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen anser att det är viktigt att föreningen gör investeringar både för att
minska energiförbrukningen samt för att välja miljövänligare alternativ. Fritids- och
folkhälsonämnden har bland annat höjt bidraget från 40 % till 50 % av totalkostnaden för
miljöförbättrande åtgärder i bland annat föreningslokaler.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Seglora bygdegård ett anläggningsbidrag på 50 % av
kostnaderna, max 150 tkr, för installation av bergvärme. Bidraget betalas ut i efterskott efter att
föreningen redovisat sina kostnader senast två år efter beslut.
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§ 97
2015/FF0333 805
Ansökan om utökat socialt riktat bidrag; Borås AIK
Borås AIK har inkommit med en ansökan om utökat socialt riktat bidrag där man ansöker om stöd
för två personer som ska jobba med integrationen i området. Borås AIK har en problematik som
bland annat består i avsaknaden av ideella ledare. Det finns helt enkelt inte den föreningskulturen på
området vilket inte bara försvårar själva verksamheten i sig utan också möjligheten att skapa nya
grupper med nytt innehåll. Fritids- och folkhälsoförvaltningen vill ge ett extra stöd till föreningen för
att kunna starta och bedriva denna typ av ny verksamhet för att så många som möjligt ska få
möjligheten att prova på idrott.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen gjorde för 2016 en utökad satsning på föreningar som har
verksamhet i socialt utsatta områden. Fritids- och folkhälsonämnden beslutade i januari om utökat
stöd till bland andra Borås GIF samt Norrby IF.
Beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att ge Borås AIK ett utökat socialt riktat bidrag med 121
250 kr för 2016. Bidraget betalas ut månadsvis i efterskott.
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§ 98
2016/FF0047 750
Förslag till Borås Stads Program för föräldraskapsstöd
Borås Stads program för föräldrastöd ska enligt beslut i Kommunfullmäktige revideras 2016. Det nya
programmet ”Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad” har skickats ut på remiss till berörda
aktörer och inkomna synpunkter har beaktats.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslut att godkänna Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad med
gjorda förändringar och översända det till Kommunstyrelsen.
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§ 99
2016/FF0048 761
Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program
Borås Stads Drogpolitiska program ska revideras i år för beslut i Kommunfullmäktige i höst.
Nuvarande program har varit på remiss och remissinstansernas synpunkter har till stora delar tagits
med i förslaget till nytt program.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att för sin del godkänna program och föreslagna förändringar
och översänder förslaget till reviderat program till Kommunstyrelsen.
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§ 100
2014/FF0012 773
Uppföljning av Broddar till ålderspensionärer! För ökad trygghet under vinterhalvåret;
motion av Patrik Cerny (L)
Fritids- och folkhälsoförvaltningen redovisar i en rapport hur Kommunfullmäktiges beslut om att
förse Boråsare 65 år och äldre med broddar gått.
En hög andel, 72 procent, har hämtat broddar och verksamheten har fungerat väl. Eftersom det finns
inköpta broddar kvar från vinterns utdelning föreslås att de som fyller 65 år 2016 skall få erbjudande
att hämta broddar.
Bilaga: Broddar till boråsare - uppföljning
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna rapporten Broddar till Boråsare och översänder
den till Kommunstyrelsen, samt att dela ut broddar till dem som fyller 65 under 2016, hösten 2016.
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§ 101
2016/FF0093 805
Yttrande över 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
Sverigedemokraterna i Fritids- och folkhälsonämnden vill stoppa utbetalningen av arrangörsbidrag till
Borås Pride 30 juni - 2 juli 2016 som genomförs av RFSL i Borås med motiveringen att ”det enligt
dom bidragsregler som finns i Borås Stad så kan man inte neka folk tillträde till ett evenemang som
fått kommunalbidrag”.
Enligt Borås Stads bidragsbestämmelser ska föreningslivet vara ”öppet, demokratiskt och
könsneutralt, där alla är välkomna oavsett etnisk bakgrund”. Vidare får föreningarna heller inte ”skapa
positiva attityder till någon form av diskriminering, våld, rasism eller bruk av alkohol eller andra
droger”.
Fritids- och folkhälsoförvaltningens uppfattning är att en förening som har fått föreningsbidrag till ett
evenemang bör vara öppet för alla. I detta fall bedömer vi att Borås Pride, med Pride Park, Pride
House samt paraden var öppen för alla kommuninvånare och besökare. RFSL i Borås har valt att inte
bjuda in partiet Sverigedemokraterna till festivalen och vi bedömer att det är upp till varje evenemang
att bestämma vilka offentliga samarbetspartners man vill förknippas med.
Ida Legnemark bifaller förvaltningens förslag.
Björn Qvarnström (SD) ger ett alternativt förslag till beslut och föreslår att avslå ordförandens
yttrande över initiativärendet.
Propositionsordning
Följande voteringsproposition fastställes: Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja och den
som bifaller Björn Qvarnströms (SD) förslag röstar nej. Vinner nej har Björn Qvarnströms förslag
bifallits. Vid votering röstas enligt följande:
Henrik Yrlid (S)
Ulla-Britt Möller (S)
Linnea Johansson Kläth (MP)
Cecilia Andersson (C)
Annette Nordström (M)
Lars Andersson (M)
Britt-Marie Halldén (L)
Björn Qvarnström (SD)
Ida Legnemark (V)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Fritids- och folkhälsonämnden har med åtta röster mot en beslutat anta ordförandens förslag.

Forts.
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Forts. § 101
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner ordförandens svar på det initiativärende som behandlades
på nämndens sammanträde i juni månad.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna genom Björn Qvarnström (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 102
2016/FF0112 214
Yttrande över remiss - Detaljplan för Centrum, Kv. Pallas – Höghuset, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över samråd för detaljplan Centrum,
Pallas - höghuset, Borås Stad. Nämnden ställer sig positiv till detaljplanen och dess syfte. I området
finns goda möjligheter att åka kollektivt, promenera, cykla och i Stadsparken finns bra områden för
lek och rekreation.
Ett högt hus kan ge ökad trygghet eller otrygghet beroende på hur det planeras. Miljöpsykologisk
forskning visar att människan trivs bättre i den lilla skalan än i den stora. Med rätt planering och
verksamheter i Pallashusets gatuplan samt i höghusets bottenvåning, har man goda möjligheter att
bidra till att öka upplevelsen av trygghet i området.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrandet över samråd för detaljplan avseende Centrum, Kv
Pallas - höghuset, Borås Stad, till Samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 103
2016/FF0020 027
Inbjudan till konferensen Vägen in i samhället - samverkan för integration och hälsa
Frågan om hälsa ses som en allt viktigare och integrerad del i mottagandet och introduktionen av
nyanlända. I de dialoger Borås haft med regionen har man haft uppe frågan om samverkan kring
flyktingfrågan vid ett flertal tillfällen.
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden bjuder in samverkanskommunerna och kommunalförbundet till
konferensen ”Vägen in i samhället – samverkan för integration och hälsa”. Genom medverkan får
man kunskaper inom temat samt möjligheter till kontaktskapande och nätverk.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden utser Jan Nilsson (SD), Ulla-Britt Möller (S) och Annette Nordström
(M) från nämnden som deltagare i konferensen ”Vägen in i samhället – samverkan för integration och
hälsa” i Borås den 22 september 2016.
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§ 104
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-05-26 § 147 avseende Upphandlingsregler
(2014/FF0213 059).
Kommunfullmäktige: Anmälan av regler avseende Borås Stads Regler för upphandling
(2014/FF2014/FF0213 059).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-06-16 § 180 och rapport avseende
Delsårsrapport januari – april 2016 från nämnderna och de kommunala bolagen (2016/FF0095 042).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-06-16 § 177 och riktlinjer avseende
Revidering av Borås Stads Riktlinjer för resor (2015/FF0318 531).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-01-28 § 16 samt bilaga och policy avseende
Revidering av Internationell policy för Borås Stad (2016/FF0107 105).
Kommunstyrelsen: Anmälan av Reviderad rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget (2016/FF0108 040).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2016-06-20 § 352 och bilaga avseende Kommunens
Kvalitet i Korthet 2015-2016 (2016/FF0101 100).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2016-06-20 § 354 och bilaga avseende
Medborgarundersökning 2015-2016 (2016/FF0100 100).
Kommunstyrelsen: Anmälan av Ekonomiska ramar 2017 (2016/FF0092 041).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2016-05-30 § 298 och bilaga avseende Plan för att
motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad (2016/FF0090 106).
Västra Götalandsregionen: Anmälan av protokollsutdrag 2016-06-23 § 79 avseende Samverkansavtal
avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020 mellan Borås Stad och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
(2016/FF0096 701).
Västra Götalandsregionen: Anmälan av Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad
för perioden 2017-2020 (2016/FF0096 701).
Västra Götalandsregionen: Anmälan av protokollsutdrag 2016-06-23 § 87 avseende Samverkansavtal
avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2017 och tills vidare mellan Borås Stad och Södra hälsooch sjukvårdsnämnden (2016/FF0097 709).
Västra Götalandsregionen: Anmälan av Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås Stad för
perioden 2017 och tills vidare (2016/FF0097 709).
Forts.
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Forts. § 104
Svenska Filminstitutet: Anmälan av Beslut på ansökan om stöd till filmkulturell verksamhet för barn
och ungdom (2016/FF0060 809).
Arvsfonden: Anmälan av Beslut avseende stöd ur Allmänna arvsfonden för projektet Orientering för
alla (f.d. O-ringen för alla) (2016/FF0105 808).
Ekonomistyrning: Anmälan av skrivelse avseende Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern
kontroll 2015 (2016/FF0091 007).
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av Lokalresursplan 2017-2019 (2015/FF0279 280).
Stadsrevisionen: Anmälan av Fritids- och folkhälsonämndens sammanfattande revisionsredogörelse
och revisionsberättelse 2015 (2016/FF0068 007).
Miljöstrategen i Jönköping AB: Anmälan av Revisionsrapport avseende Fritids- och
folkhälsoförvaltningens miljöledningssystem 2016-07-12 (2016/FF0106 007).
Miljöförvaltningen: Anmälan av Beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning för Sandared
1:518, Alingsåsvägen 9, Sandaredsbadet (2016/FF0109 460).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritidsoch folkhälsonämnden, maj 2016 (2016/FF0036 041).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritidsoch folkhälsonämnden, juli 2016 (2016/FF0036 041).
Uffen Redhe, Ekubi AB: Anmälan av skrivelse avseende erbjudande om finansieringshjälp för
enskilda kommunala projekt (2016/FF0089 809).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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§ 105
Delegationsärenden
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 2016-08-20 och 2016-1008, Utbult Borneby & CO AB, i Röda Kvarn, Västerbrogatan 13, Borås (52-2016-00386).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-05-14, Borås
Funcentre, i Laserdome Borås, Bryggaregatan 18, Borås (06-2016-00294).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-08-31, Högskolan
i Borås, i Textilhögskolan vån 3 och 4, Skaraborgsvägen 3A, Borås (50-2016-00387).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-05-12, Sodexo AB,
Volvo Bussar, Bussgatan 1, Borås (55-2016-00243).
Tillståndsenheten: Ansökan om lokal för servering vid cateringverksamhet, 2016-05-17 och 2016-0526, Simonsland Restaurang AB, i Arenan (Marketplace), Skaraborgsvägen 3C, Borås (55-2016-00283284).
Tillståndsenheten: Ansökan om lokal för servering vid cateringverksamhet, 2016-05-25 – 2016-05-27,
Gastronomi Elva AB, i Gina Tricot Huvudkontor, Teknologgatan 2, Borås (55-2016-00241).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid, 2016-07-02, Simonslands Restaurang
AB, i The Beer Company, Viskastrandsgatan 1, Borås (51-2016-00365).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-05-13, ODD
FELLOW LOGEN NR 64 SVEN ERIKSON, i Stadshushallen, Kungsgatan 55, Borås (06-201600315).
Tillståndsenheten: Ansökan om ändring i serveringstillstånd, Il Vinacciolo AB, i Il Vinacciolo,
Österlånggatan 23, Borås (06-2016-00071).
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd p.g.a. ägarbyte, Amigo, Stora Vägen 30, Fristad
(36-2016-00219).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2015 års verksamhet,
Borås Miniracingklubb (ID450).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om startbidrag, Jazire familjeförening i Borås
(2016/FF0094 805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om utökat socialt riktat bidrag, Odenslund 4H
(2015/FF0333 805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag för iordningsställande av
elljusspår i Dannike, Dannike IK (2016/FF0099 805).

Forts.
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Forts. § 105
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2016-06-22.
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2016-07-05.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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§ 106
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
- om arbetet med Överenskommelsen som nu är framme vid ett konkret förslag. Förslaget ska ut på
remiss till samtliga nämnder, kommunal bolag och politiska partier samt till de idéburna
organisationerna.
- om badpersonalens villkor. Ett arbete har startat tillsammans med fyra andra städer i Sverige för att
lyfta badpersonalens villkor avseende arbetsmiljö, kompetensutveckling, karriär- och
lönesituationen.
- om Sjuhäradshallen och den positiva utvecklingen av gymnastiken i Borås.
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§ 107
Övrigt
- Ronny Svensson (L) informerar nämnden om 150-200 ungdomar som tyckte att det var fantastiskt
att träna på gräset på Ryda Sportfält, där gräset var nedklippt till en minimal nivå.

