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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-04-08

Tid: 14:00 - 16:10, Ajournering: 14:45 - 15:00
Plats: Sturegatan 38
Omfattning: §§ 34-49
Sammanträdet offentligt för allmänheten §§ 36-49
Närvarande Ledamöter
Ida Legnemark (V) ordf.
Cecilia Andersson (C) v. ordf.
Christer Lundberg (S) andra v. ordf
Annacarin Martinsson (M), Ej närvarande § 35 p.g.a. jäv
Ulla-Britt Möller (S)
Marcus Robertsson (M)
Björn Qvarnström (SD)
Ingela Hallgren (KD)
Erik Johnson (MP)
Närvarande ersättare
Henrik Yrlid (S)
Emelie Christensson (S)
Steve Liljekvist (V)
Britt-Marie Halldén (FP)
Jan Nilsson (SD)
Linnea Johansson Kläth (MP)
Ronny Svensson (FP)
Övriga närvarande
Tommy Jingfors, förvaltningschef
Johanna Jönsson, nämndsekreterare
Susanne Carlsson, enhetschef
Katarina Fingalsson, tillsynshandläggare
Eva Forsgren, tillsynshandläggare
Mikael Hedberg, fritidsutvecklare
Erik Hang, anläggningsansvarig
Hans Frisk, vision
Jacob Landegren, Borås Konståkningsklubb

ers. Annette Nordström (M) §§ 34,
36-49
ers. Lars Andersson (M)

§ 35 ers. Annacarin Martinsson (M)

Närvarande §§ 34-35
Närvarande §§ 34-35
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Erik Johnson (MP) med Cecilia
Andersson (C) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-04-13

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Erik Johnson (MP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2015-04-15.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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§ 36
2015/FF0073
Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritids- och folkhälsonämnden, januari-februari
2015
Vid prognostillfället prognostiseras ett underskott motsvarande 1 400 tkr på Brygghusenheten.
Underskottet avser använda medel som beviljats från den sociala investeringsfonden.
I övrigt föreligger inga kända prognosavvikelser.
Bilaga: 10- dagars, per feb 2015
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och budgetprognosen för
perioden januari-februari 2015 och översända denna till Kommunstyrelsen.
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§ 37
2015/FF0083
Idrottsavtal mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Servicekontoret Borås Stad
avseende tjänster
Servicekontoret har upprättat förslag på nytt Idrottsavtal mellan Servicekontoret och Fritids- och
folkhälsoförvaltningen under en period av tre år, 2015 – 2017. I avtalet finns också en option om
förlängning 2 + 2 år. Idrottsavtalet är en sammanställning av alla de åtaganden Servicekontoret utför
på uppdrag av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Uppdragen kan variera mer eller mindre varje år, beroende på förändrade förutsättningar i uppdragen
på de olika idrotts- och friluftsanläggningarna.
Bilaga: Idrottsavtalet
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner det upprättade Idrottsavtalet mellan Servicekontoret och
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, mellan åren 2015 – 2017, med option på ytterligare 2 + 2 år.
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§ 38
Konstgräsplaner till Borås Stad 2015

2015/FF0021

Enligt planen i konstgräsutredningen är Dalsjöfors och Sandared på tur att få en konstgräsplan. Pris
på både markarbeten och konstgräs har tagits in från Servicekontoret, vilka tidigare både varit
kompetenta och haft konkurrenskraftiga priser. Efter granskning kan konstateras att det även gäller
årets offert. Därför föreslås att Servicekontoret anlitas som entreprenör till de två konstgräsplanerna.
Offererat pris för markarbetena inklusive dränering och stängsel i Sandared är 2 187 000 kr och 1 241
000 kr för konstgräset inklusive läggning. Övriga kostnader såsom mål, resultattavla, ljudanläggning
och avbytarbås beräknas till 190 000 kr. Här är det tänkt att belysningsmasterna från Borås Arena 2
ska återanvändas och flyttas till Sandared, kostnad 400 000 kr. Förbättring av inkommande el samt
grind vid ingång, 65 000 kr. Total kostnad för Sandared beräknas till 4 083 000 kr.
Motsvarande kostnader för markarbeten inklusive dränering och stängsel i Dalsjöfors är 2 365 000 kr
och 1 098 000 kr för konstgräset inklusive läggning. Övriga kostnader som ovan, 190 000 kr. Befintlig
belysning används. Justering av lekplats och naturgräsplanens stängsel samt asfaltering av
gång/cykelväg, 160 000 kr. Bygglovskostnader 50 000 kr. Total kostnad för Dalsjöfors beräknas till 3
863 000 kr.
Till detta bör ca 5 % oförutsedda kostnader läggas till, 400 000 kr.
Totalt blir den kalkylerade kostnaden för dessa två konstgräsplaner 8 346 000 kr
I investeringsbudgeten för 2015 finns en summa på 8 500 000 kr till konstgräsplaner i Borås Stad
2015.
Bilagor: Kravspecifikation konstgräs till fotbollsplaner i Borås Stad 2015 och Konstgräsplanernas placering och
utförande.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta Servicekontoret som entreprenör till konstgräsplaner i
Borås Stad 2015.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att begära hos Kommunstyrelsen att få ta del av de
investeringsmedel som är avsatta för ändamålet 2015 till en summa av 8 400 000 kr.
Paragrafen justeras omedelbart
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§ 39
2015/FF0079
Ansökan arrangörsbidrag VM trial 6-7 juni 2015: FMCK Borås, Kinna Mk
FMCK Borås har fått äran att arrangera två deltävlingar i VM för Trial den 6-7 juni. Tävlingarna
kommer att genomföras på Gäddereds Motorstadium. Föreningen räknar med cirka 100 tävlande per
dag och totalt 5 000 åskådare.
Entrén per dag kommer att vara vuxen 150 kr och familj 300 kr.
Föreningen ansöker om bidrag på 75 000 kr.
Förvaltningen gör en bedömning av arrangemanget utifrån status på arrangemanget, antalet deltagare,
bedömning av antalet åskådare samt PR för Borås Stad. Bidraget är till för att hjälpa föreningar att
arrangera större tävlingar i Borås Tävlingen har status som deltävlingar i VM i Trail, och är ett av
Borås största idrottsevenemangen under 2015.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja ett arrangörsbidrag på max 50 000 kr för två VM
deltävlingar i Trial den 6- 7 juni på Gäddered Motorstadium. Föreningen ska senast tre månader efter
beslutet redovisa sina kostnader för arrangemanget.
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§ 40
2015/FF0049
Ansökan om anläggningsbidrag för renovering av tak; Fristad KFUK-KFUM scoutkår och
Ringabo
Fristad KFUK-KFUM scoutkår ansöker om bidrag för att lägga om taket på sin klubbstuga Ringabo.
Torpet köpte scoutkåren på sjuttiotalet för att bedriva scoutverksamhet i och på ytorna runt
klubbstugan. Föreningen beskriver föreningens utveckling sedan sjuttiotalet med bland annat en
nedgång under nittiotalet då föreningen var vilande några år. De startade upp verksamheten igen 2006
och har sedan dess hela tiden vuxit. Förra året hade föreningen 44 bidragsberättigade medlemmar och
87 bidragsberättigade aktiviteter.
Taket är dåligt och behöver bytas. Utan en fungerande klubbstuga skulle inte föreningen kunna
bedriva stora delar av sin verksamhet. Anläggningsbidraget är på 40 % av föreningens redovisade
kostnader, föreningen har begärt in anbud på arbetet som slutade på 143 750 kr.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Fristads KFUK-KFUM Scoutkår ett
anläggningsbidrag på max 57 500 kr. Redovisning av bidraget ska ske senast två år efter beslutet.
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§ 41
2015/FF0078
Ansökan om anläggningslån till ny minigolfbana; Borås Minigolfklubb
Borås Minigolfklubb måste flytta sin minigolfbana på grund av att Djurparken bygger en ny entré.
Den nya anläggningen kommer att delvis att ligga på nuvarande gräsmatta som i dag tillhör
Alidebergsbadet. Banan kommer att vara öppen för allmänheten och för tävlingsspel. Föreningen
deltog under SM veckan med SM i bangolf. Föreningen kommer att eftersträva att göra den nya
anläggningen anpassad för människor med funktionsnedsättning.
Föreningen byggde nuvarande anläggning 2001 med hjälp av ett kommunalt anläggningslån på 466
000 kr. Tidigare hade föreningen minigolfbanorna på baksidan av Rotundan mot Sjöbovägen.
Föreningen vill kunna öppna den nya minigolfbanan till sommaren vilket kräver snabb handläggning
av Borås Stad.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen gör bedömningen att föreningen bör få ett anläggningslån. Motivet
är att deras nuvarande plats kommer delvis att tas i anspråk för den nya entrén till Borås Djurpark.
Tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och
Simklubben Elfsborg har föreningen lyckats hitta ersättningsytor i anslutning till Alidebergsbadet.
Dessutom är det en stor tillgång både för boråsare och turister att det finns en ny och välskött
minigolfbana i området.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att de beviljar ett
anläggningslån till Borås minigolfklubb på max 528 500 kr för att bygga en ny minigolfbana.
Paragrafen justeras omedelbart
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§ 42
2015/FF0088
Ansökan om bidrag till förstudie avseende ny isyta i Borås; Borås Konståkningsklubb
Borås Konståkningsklubb ansöker om 75 000 kr till en förstudie av en ny isyta i Borås. Föreningen vill
undersöka möjligheterna till att skapa en energieffektiv och ändamålsenlig fullstor övertäckt isyta.
Borås Konståkningsklubb och tidigare Bergdalens Bandy, har gått samman i en gemensam
organisation. Både konståkarna och bandyspelarna har hittat en gemensam värdegrund att bygga
vidare på. Tillsammans försöker de skapa förutsättningar för mer isyta i Borås.
Den totala isytan i Borås, i förhållande till befolkningsmängden, är mycket knapp. I en jämförelse med
landets kommuner tillhör Borås de kommuner i landet som har minst yta per kommuninvånare. Borås
behöver verkligen mer isyta, för att dels kunna erbjuda de olika berörda föreningarna bättre
förutsättningar, och dels för att kunna erbjuda skolor och allmänheten mer åktid.
Förvaltningen föreslår att förstudien i första hand ska prioritera en ny isyta. Platsen och isytan kan
förberedas för att på sikt kunna byggas över med en hall eller liknande.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beviljar 50 % av den totala kostnaden, dock max 75 000 kr, till en
förstudie om en ny isyta i Borås Stad. Arbetet ska vara slutfört och kostnaden redovisad senast den 31
december 2015. Kostnaden belastar ”Bidrag till Fritids- och folkhälsonämndens förfogande”.
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§ 43
2015/FF0087
Val av ledamöter och ersättare till Kommunala Fritidsrådet
Fritidsrådet är en referens- och samrådsgrupp, utan beslutande funktioner, till Fritids- och
folkhälsonämnden. Fritidsrådets syfte är att bereda föreningslivet möjlighet att framföra åsikter och få
insyn i nämndens verksamhet beträffande handläggning av fritids- och idrottsfrågor av allmän
karaktär.
Fritidsrådet har nio ledamöter och sju ersättare. Fem av ledamöterna jämte fem ersättare utses av
Fritids- och folkhälsonämnden. Övriga ledamöter och ersättare utses av föreningarna genom
Föreningsrådet.
Ett reviderat reglemente är antaget 31 maj 2011.
Bilaga: Reglemente
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse följande fem politiker som ledamöter; Ida Legnemark
(V), Erik Johnson (MP), Ronny Svensson (FP), Lars Andersson (M) och Jan Nilsson (SD) och
följande fem politiker som ersättare; Steve Liljekvist (V), Ulla-Britt Möller (S), Annacarin Martinsson
(M), Britt-Marie Halldén (FP) och Björn Qvarnström (SD) till Kommunala Fritidsrådet under
mandatperioden 2015-2018.
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§ 44
2015/FF0014
Yttrande över remiss - Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer
med funktionsnedsättning
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en remiss avseende Program för
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
Genom samhälleliga hälsofrämjande insatser går det att förbättra hälsan hos personer med
funktionsnedsättning. Det är till stor del gruppens levnadsvanor och livsvillkor som är avgörande för
deras välmående, och den omgivande miljön påverkar om en person med funktionsnedsättning
upplever hinder i förhållande till sin omgivning.
Förvaltningen vill se en tydligare hälsofrämjande ansats i programmet som helhet. Det borde tydligare
beskriva möjligheter än hinder och lägga fokus på vad som skapar en god hälsa och ger ett rikare liv.
Det är viktigt att betona att tillgänglighet inte bara handlar om fysisk miljö, då det riskerar att
osynliggöra kognitiva funktionsnedsättningar.
Det föreslås att handlingsplanen, som tas fram i vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott liv var dag”, ska
utgöra grund för den handlingsplan som kopplas till Program för tillgänglighet. Risken är att man då
skjuter bredvid målet och missar dem med funktionsnedsättning, som inte har insatser. Vill man att
alla med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås, måste man involvera hela gruppen.
Det finns behov av utbildningar i bemötande med ett bredare anslag, utifrån de mänskliga
rättigheterna. Vinsten är att man i hela organisationen får ett förhållningssätt där alla oavsett
funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck,
religion eller annan trosuppfattning, känner sig välkommen, sedd och bekräftad.
Bilaga: Remiss Program för tillgänglighet
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning och sänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
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§ 45
2015/FF0051
Yttrande över motion - Om upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen, av
Lennart Andreasson (V)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om motionen ”Motion om upprustning
av friluftsområdet kring Kolbränningen.
Området Tullen/Byttorp/Hestra är ett av de områden i staden som inte har tillgång till ett närliggande
större friluftsområde med tillhörande markerade vandringsleder och är därför ett av de områden vi
valt att prioritera både i Grönområdesplanen och i den utredning om spår och leder som nu är under
arbete.
Vår förvaltning planerar att tillgänglighetsanpassa spåret runt sjön, dock vill vi, för att bevara
skogskänslan, använda hårdgjort stenmjöl som underlag istället för asfalt. Även hårdgjort stenmjöl är
godkänt vid tillgänglighetsanpassning. I samband med detta skall en handikapp-parkeringsplats skapas
nere vid spåret, då det idag är för brant sluttning från parkeringen vid Byttorps IP och ned till spåret.
Båda grillplatserna runt sjön är nu renoverade. Under våren kommer bänkar att sättas upp utmed
spåret.
Det finns troligtvis möjlighet att anlägga antingen en riktig gräsmatta eller konstgräs på en mindre yta
intill utegymet.
Vi har en förhoppning om att upprustningen och utvecklandet av ett nytt friluftsområde kan vara
färdig till sommaren 2016.
Bilaga: Motion om upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen, av Lennart Andreasson (V)
Beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillstyrker motionen om upprustning av friluftsområdet kring
Kolbränningen, med undantag för att vi förordar hårdgjort stenmjöl som underlag på spåret istället
för asfalt.
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§ 46
Anmälningsärenden
Kommunstyrelsen: Anmälan av Borås Stads Nämndbudget 2015 (2015/FF0084 041).
Västra Götalandsregionen/Borås Stad: Anmälan av Verksamhetsberättelse för det gemensamma
folkhälsoarbetet 2014 mellan HSN och Borås Stad (2013/FF0373 012).
Länsstyrelsen Västra Götalands Län: Inbjudan och anmälan av att delta i arbetet med insatser mot
langning av alkohol i Västra Götaland under 2015 (2015/FF0082 761).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Webbaserad enkätundersökning från
Folkhälsomyndigheten avseende kommunernas alkohol- och tobakstillsyn 2014 (2015/FF0080 709).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av 2014 års länsrapport, redovisning av tillsyn inom
områdena alkohol- och tobakslagen i Borås Stad och Bollebygd kommun (2015/FF0045 709).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av 2014 års länsrapport, enkät avseende kommunens
handläggning enligt alkohollagen (2015/FF0053 709).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av webbenkät från Umeå Universitet: Kommuners
arbete för att främja trygghet (2015/FF0068 709).
Brottsförebyggande rådet: Anmälan av protokoll från Brottsförebyggande rådet 2015-02-05
(2015/FF0081 106).
Brottsförebyggande rådet: Anmälan av yttrande över remiss avseende Program för tillgänglighet 20152018 (2015/FF0035 730).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av utvärdering av Plan för lika rättigheter och
möjligheter (2013/FF0407 026).
Arbetslivsförvaltningen: Anmälan av inbjudan till studieresa till Finland och Stockholm i syfte att öka
kunskapen i minoritetsfrågor (2015/FF0006 027).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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§ 47
Delegationsärenden
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap
2015-04-17 i Albrechts Lunchrestaurang AB, Allégatan 1, Borås. Avskrivning (2015/FF0085 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap
2015-04-04 i Halim AB Restaurang Jasmine, Källegatan 6, Borås (2015/FF0070 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i Restaurang Galaxy,
Barnhemsgatan 7, Borås. Avskrivning (2014/FF0195 702).
Tillståndsenheten: Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2015-04-24 och 2015-05-02 i
Textile Fashion Centre, lokal nr 7, Skaraborgsvägen 3, Borås (2013/FF0108 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap
2014-10-16 i Abecita Konstmuseum, Herrljungagatan 15. Borås (2014/FF0221 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap
2015-02-21 och 2015-03-08 – Hotell Prominence AB/Grands restauranger gällande Borås Arena
Logeplan (2015/FF0050 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap
2014-11-27 under Show Up Fashion Award, Marketplace Borås, Skaraborgsvägen 3A, Borås
(2014/FF0232 702).
Tillståndsenheten: Åtgärd mot serveringstillstånd gällande Borås Bar & Bistro AB (2013/FF0030
702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap
2015-03-15 i Borås Arena – Logeplan, Ålgårdsvägen 32, Borås (2015/FF0069 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten vid pausservering 201503-06 och 2015-03-21, Utbult Borneby & CO AB, på Röda Kvarn, Borås (2015/FF0009 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten under perioden 2014-1006 - 2014-12-31, Blixtra AB, på Brämhults Gård, Brämhult (2014/FF0189 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker 2015-02-20 i
Grekiska föreningen i Borås, Evedalsgatan 1, Borås (2015/FF0019 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap
2015-02-18, 2015-02-27, 2015-03-12 och 2015-03-27 i The Kårner, Österlånggatan 9, Borås
(2015/FF0052 702).
Forts.
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Forts. § 47
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd med anledning av avyttring av verksamhet, Viva
La Focaccia, Borås (2014/FF0048 702).
Tillståndsenheten: Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2015-03-23, Eton, Stora vägen 8,
Gånghester (2012/FF0207 702).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2014 års verksamhet, FC Kabel
Åttio (ID2014).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2014 års verksamhet, Pars IF
(ID487).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2014 års verksamhet, Brämhults
Ryttarsällskap (ID050).
Föreningsenheten: Beslut om arrangörsbidrag för SM, JSM samt Rikshoppet i hopprep den 14-15
mars 2015 till Athena IK (2015/FF0039 805).
Föreningsenheten: Beslut om arrangörsbidrag till USM i bordtennis 24-26 april 2015, Mariedals IK
(2015/FF0065 805).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2015-02-23.
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2015-03-18.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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§ 48
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
•

om en lägesrapport avseende renoveringen av Sandaredsbadet och idrottshallen i Sandared.

•

om förberedelserna för O-ringen i sommar.

•

att Stadsparksbadet satsar på en igångsättning av renovering under våren 2016.
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§ 49
Övrigt
- Cecilia Andersson (C) informerar nämnden om initiativärendet "Uppmuntra goda krafter i
föreningslivet".
- Björn Qvarnström (SD) ställer frågor om bänkarna i Lundbyhallen. Verksamhetssamordnare Hans
Frisk tar med sig frågan för vidare åtgärd.
- Erik Johnson (MP) har lite undringar om en ny hallutredning är på gång, evenemangsfält och
evenemangsstrategi m.m.
- Enhetschef Susanne Carlsson informerar nämnden om en temadag för politiker den 24 april
avseende psykisk ohälsa hos barn och unga. Samtliga politiker i nämnden är välkomna att delta på
temadagen, dock utan ersättning.

