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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Ulla-Britt Möller (S) med Ingela
Hallgren (KD) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-01-22

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Ulla-Britt Möller (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2015-01-23.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Drogpolitiskt handlingsplan för Borås Stad

2012/FF0034 761

Kommunfullmäktige antog i december 2013 ett drogpolitiskt program för Borås Stad. Fritids- och
folkhälsonämnden har samordningsansvaret för det drogpolitiska arbetet och ska göra en
kommungemensam plan som vägledning och stöd i nämndernas arbete. Insatser i planen ska stödja
nämnderna deras arbete och val av metoder.
Drogpolitiska ledningsgruppen har formulerat och förankrat en drogpolitisk handlingsplan med
utgångspunkt från det drogpolitiska programmet (bilaga 1 och 2). Program och handlingsplan skall
följas upp varje år och redovisas till Kommunstyrelsen. I drogpolitiska ledningsgruppen ingår
representanter från psykiatri och BUP, Polisen, Utbildningsförvaltningen, Elevhälsan, Socialtjänsten,
föreningslivet och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Bilagor: Drogpolitisk handlingsplan Borås Stad och Drogpolitiskt program Borås Stad
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden antar förslaget till drogpolitisk handlingsplan för Borås Stad.
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2014/FF0164 041
Reviderad budget 2015 för Fritids- och folkhälsonämnden inkl. taxor och avgifter
Fritids- och folkhälsonämndens totala nämndbidrag för 2015 uppgår till 184 550 tkr, fördelat på
fritidsramen 146 900 tkr och bidragsramen 37 650 tkr.
I den budget som antogs av nämnden den 28 augusti 2014 (budget 2015:1) presenterades ett antal
merkostnader som nämnden begärde kompensation för, utifrån de förutsättningar som rådde då, för
att få en budget i balans. Efter beslut i Kommunstyrelsen i december 2014 blev nämnden
kompenserad för;
- Ersättningslokal till studentkåren – 500 000 kr.
- Ökade kapitalkostnader för investeringar som rör ”evenemangstaden Borås” samt en ny väg vid
Borås Ridhus – 700 000 kr
- Ökade kostnader för Sjuhäradshallen 700 000 kr. Ärendet är tidigare redovisat i förutsättningarna
kring den nya Sjuhäradshallen.
En noggrann genomlysning av befintliga kostnader har gjorts för att klara det effektivitetskrav som
Kommunstyrelsen beslutat om, motsvarande 1 809 tkr på fritidsramen och 464 tkr kr på
bidragsramen. Prioriteringar har gjorts för att även täcka de kostnader som inte getts kompensation
för.
- Fritids- och folkhälsonämnden har prioriterat en utökad budgetram motsvarande 230 tkr för
tillståndsenheten. Detta för att kvalitetssäkra tillsynen av alkohol.
- Brygghuset har under en treårsperiod blivit tilldelad 4 100 tkr ur den sociala investeringsfonden.
Under 2015 beräknas 1 400 tkr användas. Kostnaderna finns inte med i befintlig budgetram utan
kostnaderna särredovisas i löpande uppföljningar under året.
- Förutsättningarna för Sandaredsbadet har förändrats. Förutsättningarna i tidigare budgetversion
byggde på ett öppnande den 1 april 2015. I dagsläget planeras Sandaredsbadet öppna 1 september
2015. Vid en jämförelse med budget 2015:1 innebär det att personalkostnaderna minskar eftersom vi
senarelägger nyanställning av personal.
Förändrade förutsättningar, en noggrann genomlysning av intäkter samt kostnader har bidragit till en
budget i balans. Nämnden avsätter 1 325 tkr i buffert för 2015. Medel som kommer att användas till
oförutsedda kostnader, exempelvis kostnader som kan uppstå som en konsekvens av de förändringar
som görs inom Badenheten.
I bifogad rapport finns Fritids- och folkhälsonämndens tilldelade medel för investeringar 2015.
Kvarstående medel från 2014 flyttas på ett antal investeringsprojekt till 2015.
Beviljade investeringsmedel för 2015;
- Två nya konstgräsplaner, Sandared och Dalsjöfors – 8 500 tkr
- Badplatser, spår & leder – 1 000 tkr
- Diverse inventarier – 1 500 tkr

Forts.
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- Näridrottsplatser – 2 000 tkr
- Nya stolar till läktaren i Boråshallen – 1 400 tkr
- Evenemangstaden Borås – 1 500 tkr
Bilagor: Taxor och avgifter 2015 - fritidsanläggningar och Budget Fritids- och folkhälsonämnden 2015
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Fritids- och folkhälsonämndens drifts- och
investeringsbudget för 2015 och översända denna till Kommunstyrelsen
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar också att godkänna taxor och avgifter för fritidsanläggningar i
Borås Stad 2015 och översända denna till Kommunstyrelsen.
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2014/FF0278 002
Besluts- och behörighetsattestanter för Fritids- och folkhälsoförvaltningen 2015
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje nämnd utse
attestanter.
I bilagd lista framgår Fritids- och folkhälsoförvaltningens besluts- och behörighetsattestanter för 2015.
Bilaga: Attestanter FOFN 2015
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna besluts- och behörighetsattestanter för 2015
enligt bilagd lista.
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Lokalresursplan 2016-2018

2014/FF0269 280

Lokalförsörjningskontoret har i uppdrag att tillhandahålla sunda, ändamålsenliga och miljöanpassade
lokaler i rätt tid, till rätt pris samt att vara kommunens samordnande och verkställande organ vid
nybyggnad och ändring av kommunens lokaler. För att uppnå en hög kundnöjdhet försöker
Lokalförsörjningsnämnden att fånga upp respektive nämnds lokalbehov i ett tidigt skede. Detta sker
genom lokalresursplanen.
Lokalresursplanen påverkar de beslut och de förslag som Lokalförsörjningsnämnden tillskriver
Kommunstyrelsen, om vilka projekt som skall genomföras, vilket i sin tur påverkar respektive nämnd
och deras verksamhet.
Fritids- och folkhälsonämnden tycker att Boråshallen omgående bör renoveras och utvecklas till en
modern och tillgänglig idrotts- och evenemangsarena i enlighet med de förslag och förstudie som
arbetats fram i Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Boråshallen är den enda idrottshall som kan erbjuda både bredd- och elitidrott med en publikkapacitet
på ca 2 900 besökare. Hallen är snart 60 år gammal och unik i sitt slag och har följaktligen stora behov
av underhålls- och renoveringsinsatser men också en potential att ytterligare utvecklas.
Dessutom finns stora önskemål om att samla de olika racketsporterna i en gemensam hall. En
förstudie har startat i Tennis- och boulehallen för att utreda förutsättningarna för en om- och
tillbyggnad så att bland annat Borås Badminton får ändamålsenliga lokaler att vistas i.
I Skatehallen finns planer på att bygga ut kortsidan som vetter mot Viskan, detta för att utveckla
verksamheten och få plats med nya aktiviteter och föreningar.
Behovet av mer isyta i Borås är stort. Fritids- och folkhälsonämnden vill i första hand skapa mer
konstfrusen isyta på tillgängliga grusytor, på sikt kan en hall över isytan bli aktuell.
Föreningarna i Viskafors har i en gemensam skrivelse framfört ett behov om en utökad lokalkapacitet
i Viskafors. Fristad GOIF har uppmärksammat kommunen på behovet av en ny idrottshall i Fristad,
då föreningens verksamhet växer och de befintliga tiderna inte räcker till. Mot bakgrund av
kommunens utvecklingspotential och befolkningsutveckling så bör även Sjömarken stå i tur för en ny
idrottshall. Sandareds IF har också uppvaktat Borås Stad om förbättrade möjligheter till
fritidssysselsättning.
I Dalsjöfors simhall finns ambitioner och önskemål om att utveckla badverksamheten med ett
barnlandskap och en förhöjd badtemperatur.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden vill prioritera omfattande insatser i Boråshallen och i Tennis- och
boulehallen samt åtgärder av mindre karaktär i övriga nämnda anläggningar.
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2014/FF0251 750
Yttrande över remiss - Förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom i Borås Stad
I november 2013 fick alla nämnder bolag och råd i Borås Stad i uppdrag av Kommunstyrelsen att
besvara frågorna ”Vad är viktigt för att motverka barnfattigdom och vad skulle er nämnd/ert bolag
kunna göra?". Fritids- och folkhälsonämnden fick möjlighet att yttra sig över remissen 2013.
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till förslaget att arbetet mot barnfattigdom knyts till
Vision 2025 och integreras i Borås Stads budgetarbete. Det är även bra att man i förslaget identifierar
ett antal åtgärder för kommande budgetarbete. Nämnden har valt att kommentera och ha synpunkter
på samtliga föreslagna åtgärder.
Inom Fritids- och folkhälsoförvaltningens ansvarsområden finns incitament till att barn och unga ska
ha möjlighet till ett utbud av kostnadsfria fritidsaktiviteter. Genom att stärka föreningarnas
möjligheter att erbjuda aktiviteter och utrustning även till barn i ekonomisk utsatthet kommer
möjligheterna att öka.
Förvaltningen vill lyfta fram Brygghuset som en viktig aktör i arbetet med att, både i ett kort- och
långsiktigt perspektiv, arbeta mot barnfattigdom. Inom verksamheten har man möjligheter att bidra
till att minska riskerna för unga att hamna i långvarigt utanförskap med ekonomisk utsatthet som
följd, vilket är bra i ett längre perspektiv, då de som är unga så småningom kommer att bilda familj.
Den öppna verksamheten bidrar till att unga har möjlighet att delta i aktiviteter, oavsett ekonomiska
förutsättningar.
Alla familjer, oavsett ekonomiska förutsättningar, har möjlighet att ta del av ett brett och generellt
föräldrastöd, vid behov.
För övrigt prioriteras verksamheter på förvaltningen utifrån befolkningsstatistik, i samverkan med
andra till grupper med störst behov.
Bilaga: Förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom i Borås Stad.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen Förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom
i Borås Stad och sänder yttrandet till Stadsdelsförvaltningen Väster.
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2014/FF0302 210
Yttrande över remiss - Planavdelningens verksamhetsplan 2015
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att skicka förslag till verksamhetsplan för samråd till berörda
förvaltningar och kommunala bolag. Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig
över Planavdelningens verksamhetsplan för 2015.
Nämnden har inga avvikande synpunkter på Planavdelningens verksamhetsplan för 2015, så som den
presenterats i förslaget från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Bilaga: Verksamhetsplan 2015 samråd
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner yttrandet över Planavdelningens verksamhetsplan samt
översänder yttrandet till Samhällsbyggnadsnämnden.
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2014/FF0112 214
Yttrande över remiss - Samråd detaljplan för Sandared 1:77 och 1:591, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en remiss avseende Detaljplan för
Sandared 1:77 och 1:591, Borås Stad. Syftet med planändringen är att skapa en sammanhållen
tennisanläggning för Sandareds Tennisklubb. Detaljplanen gör det möjligt att bygga tre nya
tennisbanor väster om tennishallen. Närmast tennishallen får idrottsbanor, förråd, läktare, parkering,
murar, bullerskydd och belysningsstolpar anordnas. Området närmast Badvägen är inte avsett för
tennisverksamhet utan för lek och andra idrotter.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på den föreslagna planförändringen. En sammanhållen
idrottsanläggning ökar tryggheten och säkerheten för de som utövar tennis. Nämnden vill betona
vikten i att Borås Stad ger föreningen ekonomiska förutsättningar i samband med anläggandet av de
nya banorna.
Det är av stor vikt att Borås Stad ger Sandareds Tennisklubb förutsättningar att bedriva en
meningsfull verksamhet på både sommar och vinter i Sandared. Föreningen har en stor och
framgångsrik ungdomsverksamhet. Stödet kan bestå i ett anläggningslån alternativt att Borås Stad
bygger den nya anläggningen och hyr ut densamma till föreningen.
I förslaget har man minskat från 4 till 3 banor, vilket inte utgör några hinder för Sandareds
Tennisklubb.
I samband med byggnationen av nya tennisbanor bör ytan planeras för byggnation av Padeltennis, en
form av minitennis, som är på stark frammarsch i Europa. Padeltennis kan vara en lämplig inkörsport
till tennisspel för nybörjare.
Bilagor: Planbeskrivning och Plankarta
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrandet över granskning för detaljplan i Sandared Sandared
1:77 och 1:591 Borås Stad till Samhällsbyggnadsnämnden.
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2014/FF0308 214
Yttrande över remiss - Samråd för Detaljplan för Hulta, del av Hulta 4:1 m.fl., Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en remiss avseende Detaljplan för
Hulta, del av Hulta 4:1 m.fl., Borås Stad. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av den
befintliga postorderverksamheten på Hulta invid riksväg 40. Planområdet har tidigare varit
detaljplanelagt för industri och odlingslotter medan aktuellt detaljplaneförslag medger industri med
användningen postorderverksamhet och lagerverksamhet.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på planerna att utöka postorderverksamheten på Hulta.
Nämnden vill att man tar vara på tillfället att lysa upp fasaden vid gång- och cykelvägen som förbinder
Hulta och Hässleholmen samt vidtar åtgärder för att oskyddade trafikanter ska kunna passera vid
godsinlastningen på Hultagatan på ett säkert och tryggt sätt. Det är även bra om man utreder en
ersättning för de odlingslotter som försvunnit i området.
Bilagor: Plankarta och Planbeskrivning
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrandet avseende samråd för Detaljplan, del av Hulta 4:1
m.fl., Borås Stad, till Samhällsbyggnadsnämnden.
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2014/FF0276 026
Yttrande över remiss - Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en remiss avseende "Policy; Vårt
förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter". Borås Stads styrdokument "Etiska regler" har
upphört att gälla. Kommunstyrelsen tar nu fram en ny policy för dessa frågor. Vid framtagandet har
en viktig faktor varit att fokusera på att skapa ett förhållningsätt som motverkar risken för
oegentligheter och korruption. Det centrala styrdokumentet ska klargöra vilka etiska värdegrunder och
vilken "kultur" som ska råda. Därför föreslås en policy, ”Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar
oegentligheter”, att gälla för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag.
Fritids- och folkhälsonämnden anser att förslaget till ny policy är enkel, tydlig och klar. Det behöver
finnas en kommungemensam dokumenterad policy för arbetet med hantering av risker för korruption
och oegentligheter. Definitioner och gränsdragningar behövs för att tydliggöra ansvaret.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget till ny policy för; Vårt förhållningssätt – hur vi
motverkar oegentligheter.
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Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan av delårsrapport januari – augusti 2014 (2014/FF0158 042).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2014-12-17 § 159 avseende Förslag från
valberedningen gällande förtroendeuppdrag till Samtliga nämnder och bolag Del 2 (2015/FF0004
102).
Kommunfullmäktige: Anmälan om protokollsutdrag 2014-12-17--18 § 161 Personalpolitiskt program
till samtliga förvaltningar, facken i CSG (Centrala samverkansgruppen) och personalansvariga i Borås
Stad (2014/FF0171 026).
Kommunfullmäktige: Anmälan om protokollsutdrag 2014-12-17—18 § 160 avseende
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2015 (2014/FF0241 006).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2014-11-24 § 499 avseende Kommunstyrelsens
sammanträdesdagar 2015 (2014/FF0241 006).
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan om protokollsutdrag 2014-11-18 § 203 avseende Förstudie
Sagavallen, gällande ny konstgräsplan med tillhörande omklädningsrum i området (2014/FF0305
826).
Lokalförsörjningsnämnden: Uppläggning av förstudiekonto avseende konstgräsplan med tillhörande
omklädningsrum (2014/FF0305 826).
Lokalförsörjningsnämnden: Skrivelse avseende Förstudie Sagavallen (2014/FF0305 826).
Strategiska utvecklingsgruppen: Anmälan om minnesanteckningar 2014-11-26 (2014/FF0093).
Polismyndigheten i Västra Götaland och Borås Stad: Anmälan av SSPF-rapport för verksamhetsåret
2014 (2010/FF0023 114).
Stadskansliet: Anmälan om Engångsbelopp för förberedande arbetsinsatser kopplade till lagen om
extraordinära händelser (2014/FF0010 015).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Folkhälsoenheten: Ansökan om folkhälsomedel 2013-2014
(2013/FF0071 701).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Personalekonomisk redovisning 2014 (2014/FF0297 020).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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Delegationsärenden
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
2014-08-02 i Ellagården, Gamla Ryssnäsvägen 1, Borås (2014/FF0160 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för pausservering av alkoholdrycker till allmänheten
– Röda Kvarn, Sven Eriksonsplatsen 3, Borås (2014/FF0145 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
2014-07-26 i Ellagården, Gamla Ryssnäsvägen 1, Borås (2014/FF0086 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
2014-06-07 i Ellagården, Gamla Ryssnäsvägen 1, Borås (2014/FF0087 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap i
Restaurang Jasmine, Källegatan 6, Borås. Ansökan återtogs 2014-11-24 (2014/FF0260 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap i
Rabalder Studentmatsal, Allégatan 2, Borås. Ansökan återtogs 2011-05-24 (2011/FF0274 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap i
Sinnenas Hus, Yxhammarsgatan 30, Borås. Ansökan återtogs 2011-04-28 (2011/FF0138 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap i
Sinnenas Hus, Yxhammarsgatan 30, Borås. Ansökan återtogs 2011-04-12 (2011/FF0116 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap på
Stadsparksbadets Café & Restaurang i Borås. Ansökan återtogs 2011-08-24 (2011/FF0278 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker i Buncho Thai Take Away, Torggatan 1, Borås, återkallas (2011/FF0071 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap på
Uddetorps Säteri i Borgstena (2014/FF0291 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap på
Marketplace Arena, Skaraborgsvägen 3A, Borås (2014/FF0293 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap på
Textilhögskolan våning 3, Borås (2014/FF0292 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse på egen begäran av stadigvarande tillstånd för servering av
alkoholdrycker till allmänheten i Devin Restaurang och Pizzeria, Östgötagatan 25, Borås
(2011/FF0238 702).

Forts.
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Tillståndsenheten: Yttrande gällande ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater – Bowlingcafét.
Borås (2014/FF0252 703).
Tillståndsenheten: Yttrande gällande ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater – Le Croissant,
Borås (2014/FF0274 703).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2015-01-02.
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2014-12-11.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.

16(17)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-01-20
§ 14
Övrigt
Restaurang Tugg, Mikael Wiklander, besöker nämnden och gör en föredragning avseende
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Wikjo AB.
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om Fritids- och folkhälsoförvaltningens
organisation och uppdrag.

17(17)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-01-20
§ 15
Deltagande i kurser och konferenser
Susanne Carlsson, enhetschef Folkhälsoenheten, informerar om inbjudningar till kommande kurser
och konferenser.

