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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Lars Andersson (M) med Anita
Spjuth (V) som ersättare.
Vid protokollet

Malin Andersson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras

Cecilia Andersson
Ordförande

Lars Andersson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 13 februari 2013.

Malin Andersson
Sekreterare
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§1

2014/FF0009 701

Fullmakt för Tillståndsenheten att företräda Fritids- och folkhälsonämnden i domstolar
För att Tillståndsenhetens handläggare ska kunna företräda Borås Stad och Fritids- och
folkhälsonämnden vid muntlig förhandling i förvaltningsdomstol krävs en fullmakt. Hittills har
fullmakt vid varje tillfälle givits av stadsjuristerna. Vid skriftliga yttranden till förvaltningsdomstol i
ärenden som Fritids- och folkhälsonämnden fattat beslut i ska ett eventuellt yttrande lämnas av
nämnden. Detta innebär att ordförande, om inte yttrandet beslutas vid nämndssammanträde, vanligtvis
undertecknar yttrandet innan det skickas in till förvaltningsdomstol.
För att underlätta hanteringen då Fritids- och folkhälsonämndens beslut enligt alkohollagen och
tobakslagen överklagas ges tillståndsenhetens personal fullmakt att beträffande dessa ärenden företräda
Borås Stad i förvaltningsdomstolar muntligen såväl som skriftligen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillståndshandläggarna Richard Schober, Marlene Tenbrink
och Nicklas Selin, tillsynshandläggarna Katarina Fingalsson och Jenny Fredriksson samt enhetschef
Susanne Carlsson eller den någon av dem sätter i sitt ställe ges fullmakt, att vid alla
förvaltningsdomstolar föra kommunens talan i ärenden enligt alkohollagen och tobakslagen samt ta
emot delgivningar från alla förvaltningsdomstolar.
Denna fullmakt gäller tills den ändras alternativt återkallas.
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§6

2013/FF0452 705

Ansökan om föreningbidrag 2014 - BRIS
BRIS (Barnens rätt i samhället) inkommer med ansökan om verksamhetsbidrag för 2014 med 10 kr per
barn totalt 222 620 kr (22 262 barn).
Föreningen BRIS skapar mötesplatser och ger stöd och kamratskap på ett sätt som en myndighet inte
kan göra. BRIS ser barn och ungdomar som sina uppdragsgivare och utgår från deras behov.
Föreningens mål är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förebättra deras levnadsvillkor samt
att särskilt bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätthålla möjligheter för barn och ungdomar att
föra en dialog med vuxna. Utgångspunkten för verksamheten är FN:s barnkonvention. BRIS erbjuder
genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar i kommunen en möjlighet att anonymt och
kostnadsfritt få en stödjande kontakt.
Basen för själva utförandet av hela BRIS verksamhet är dess kår av frivilliga medarbetare. De svarar i
telefon, genom e-post och chattar med barn i deras viktiga frågeställningar. Kåren består idag av över
600 frivilliga medarbetare som bemannar stödverksamheterna. Kraven för att kommunicera med barn i
BRIS stödverksamheter är att man är minst 25 år, har en professionell eller ideell bakgrund där man
arbetar med barn och ungdomar. Dessutom skall personen vara utbildad i BRIS regi.
Fritids- och folkhälsonämnden har tidigare antagit riktlinjer för föreningsbidrag till sociala föreningar
som är avsett för de grupper som omfattas av individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatrins
verksamheter. Bidraget avser såväl det direkta arbetet som det förebyggande arbete. I Fritids- och
folkhälsonämndens antagna riktlinjer finns utgångspunkterna för bidraget. Enligt riktlinjerna är det av
vikt att stödja frivilligt socialt arbete. BRIS har inte den lokala förankring som krävs enligt riktlinjerna,
det finns dock beslut från kommunfullmäktige 2005-11-24 att stödja organisationen. Då den
verksamheten som BRIS bedriver är mycket viktig för att stödja barn och ungdomar inom kommunen
beviljas BRIS stöd med 5 kr per barn totalt 111 310 kr för 2014. Förvaltningen ska därefter utreda en
framtida höjning av bidraget till BRIS.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner ansökan från BRIS med 111 310 kr samt ger i uppdrag till
förvaltningen att utreda en framtida höjning av bidraget till BRIS.
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§7

2014/FF0005 002

Delegation vid beslut om föreläggande och förbud med eller utan vite
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillsynshandläggarna ska ha delegation att fatta beslut om
föreläggande och förbud.
Enligt 20§ tobakslagen framgår att en tillsynsmyndighet, i sin tillsynsverksamhet, får meddela de
förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av
lagen skall följas. Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
Efter en tillsyn återkopplas bristerna skriftligt till näringsidkaren, som ges möjligheter till rättelse. Om
näringsidkaren inte gör de rättelser som krävs för att följa lagen, har kommunen möjlighet att använda
administrativa åtgärder för att nå rättelse. Två av de verktyg som kommunen har att tillgå är
föreläggande och förbud, med eller utan vite. Genom att tillsynshandläggaren får delegation leder det
till snabbare ärendehantering
Vitesbeloppet får bestämmas från fall till fall. Huvudregeln är att det inte ska löna sig att inte följa
beslutet. Vitet kan sättas som löpande vilket innebär att man redan i det ursprungliga
vitesföreläggandet bestämmer att ett visst belopp ska utfalla med jämna mellanrum så länge
föreläggandet inte följs. Om föreläggandet innehåller ett förbud, kan ett löpande vite i stället utformas
så att ett visst vitesbelopp förfaller varje gång förbudet överträds.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillsynshandläggarna ska ha delegation att fatta beslut om
föreläggande och förbud. När det gäller beslut om vite upp till 10 000 kronor ska delegationen ligga
hos enhetschef. Belopp som överstiger 10 000 kronor ska beslutas av nämnden.
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§8

2013/FF0402 805

Ansökan om anläggningsbidrag - Hestra IF
Hestra IF ansöker om anläggningsbidrag för att installera en bergvärmeanläggning till sin klubbstuga.
Det är positivt att Hestra IF installerar en bergvärmeanläggning till sin klubbstuga. Detta är en åtgärd
som är bra för miljön och minskar uppvärmningskostnaderna för föreningen.
Föreningen har idag en gammal oljepanna med dålig verkningsgrad som dessutom har börjat läcka.
Den nya bergvärmeanläggningen minskar föreningens uppvärmningskostnader och ger även tillgång till
mer varmvatten.
Föreningens totala kostnad för rivning av befintlig oljepanna och installation av
bergvärmeanläggningen är enligt anbud 253 115 kr. Enligt Fritids- och folkhälsonämndens regler är
anläggningsbidraget 40 % av kostnaden dock max 80 000 kr.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Hestra IF ett bidrag på 40% av kostnaden med ett max
bidrag på 80 000 kr samt att föreningen ska redovisa sina kostnader senast två år efter beslutet till
Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
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§9

2013/FF0404 052

Anbud och igångsättning avseende konstgräs 2014
Under 2014 är det planerat att anlägga fullstora konstgräsplaner vid Borås AIK på Boda och på
Byttops IP samt utbyte av konstgräset på Dalsjöfors IP.
Ett förfrågningsunderlag har tagits fram enligt LOU och annonserats i databasen TendSign, där
intresserade anbudsgivare kunnat ta del av handlingarna. Vid anbudstidens utgång, den 30 januari, hade
10 anbud inkommit. Efter anbudsöppningen har anbuden granskats och utvärderats.
Ett företag uppfyllde inte de företagsekonomiska kraven. Övriga nio anbud uppfyller
kvalificeringsfasens formella skall-krav och togs med till utvärderingsfasen. I utvärderingsfasen har
hänsyn tagits till kriteriet lägst totalpris i enlighet med förfrågningsunderlaget. Anbud nr 8 har det
lägsta totalpriset när anbudens olika delar sammanräknats och är på totalt 3 429 tkr för allt konstgräs
inkl. arbete. I det här priset ingår två optioner på konstgräs till mindre extraytor. Priset för konstgräs till
en fullstor fotbollsplan är 1 030 tkr.
De övriga kostnaderna som belastar projektet (markarbete, belysning, elmatning, staket, mål och
avbytarbås samt underhållsmaskiner och utrustning) är beräknade till 2 500 tkr per plan. Den totala
kostnaden för en plan beräknas således bli 1 030 tkr plus 2 500 tkr, summa 3 530 tkr per plan. Totalt 7
060 tkr för de två planerna.
I investeringsbudgeten för 2014 finns en summa på 7 000 tkr till konstgräsplaner i Borås Stad 2014.
Bilaga: Anbudsutvärdering gällande konstgräs
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta anbud nr 8 som leverantör av konstgräs till
konstgräsplaner i Borås Stad 2014.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar vidare att begära hos Kommunstyrelsen att få ta del av de
investeringsmedel som är avsatta för ändamålet 2014 till en summa av 7 000 tkr.
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§ 10

2013/FF0399 820

Förändringar i verksamheten på Kypegården och Kransmossen
Kypegården håller på att renoveras och ett bra tillfälle att införa förändringar är när den öppnas på nytt
i februari. Dessa förändringar gäller bägge anläggningarna.
På Kypegårdens och Kransmossens friluftsområden har det med åren vuxit fram en stabil kundkrets
som regelbundet använder anläggningarnas vedeldade bastur. Det har även bildats informella grupper
av bastubadare. Vissa stamkunder har kvitterat ut egna nycklar till anläggningen, för att själva kunna
komma in före personalen på morgonen och tända i bastun. Nycklar har även kommit på drift bl a.
efter att stamkunder avlidit. Detta medför vissa risker för inbrott och brand. Tyvärr har det inträffat en
del incidenter, med en brand och utryckning från Räddningstjänsten som det allvarligaste.
Anläggningarnas öppettider har varierat. Det har funnits brister i kontrollen av entréavgift och årskort,
vilket medfört att somliga använder årskort som är flera år gamla och andra badar utan att betala.
Vaktmästarna bemannar dessutom en kiosk med kaffe, bullar och glass på bägge anläggningarna som
service åt badarna.
Det medför ett stort ansvar och stora risker, både person- och anläggningsmässigt, att ha en vedeldad
bastu igång utan att ha personal på plats. På Kypegården är renoveringen färdig och låscylindrarna
utbytta i samband med den. Nu finns möjligheten till en mer kontrollerad nyckelhantering och med ett
framtida låssystem som identifierar användaren, vilket medför ett mer flexibelt och individuellt
anpassat användande av anläggningen.
Genom att upphöra med egna nycklar till anläggningarna och ändra öppettiderna, så att det finns
personal på plats när det är tänt i bastuaggregaten, minskar riskerna för brand och personskador.
Utökade öppettiderna medför att anläggningen blir tillgänglig för alla från kl 06.00 till 20.00 på
vardagar, från kl 09.00 till 18.00 på helger och från kl 09.00 till 13.00 på aftnar och röda dagar.
För att kunna köpa endagsbiljetter utan en bemannad kassa behövs en automat som tar kontanter eller
kort. En liknande automat som den på Skidstadion bör fungera till detta ändamål. Stickkontroller av
biljetter och årskort kommer att göras av vaktmästarna. Priset på årskortet bör vara oförändrat, för att
locka fler att lösa årskort.
På Kransmossen finns en bemannad servering i Mariedals klubbstuga och där föreslås att kiosken, som
har en mycket begränsad försäljning, stängs och lokalen hyrs ut. Kiosken på Kypegården ersätts med
kaffeautomat och eventuellt en varuautomat. På sommaren solar och badar många i och vid Kypesjön
och kiosken kan vara öppen på eftermiddagen/ kvällen. Övrig tid kan personalen bättre användas till
att förbättra och utveckla verksamheten runt sjön och i spåren.

Forts.
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Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att avskaffa systemet med ”egna nycklar till stamkunder”.
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner förslaget om nya utökade öppettider.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att inkludera Kypegården och Kransmossen i det elektroniska
låssystem som nämnden har för avsikt att installera i samtliga idrottsanläggningar.
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§ 11

2013/FF0427 403

Uppföljning av Borås Stads miljömål 2013
I december 2012 antog Kommunfullmäktige Miljömål för Borås Stad 2013-2016.
Miljömålen visar kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretiserar miljöpolicyn.
Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen verksamhet i en miljöanpassad riktning.
Det ska vara en grund för att i samarbete med näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå
ett miljömässigt hållbart Borås.
Miljömålen bygger på fyra prioriterade målområden, hållbara perspektiv, hållbar samhällsplanering,
fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt hållbar natur. Fritids- och folkhälsonämndens
miljörapport bygger på en uppföljning av två utav de prioriterade målområdena, hållbar utveckling och
fossilbränslefritt och energieffektivt Borås.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med frågor och rutiner som bidrar till en bättre miljö och kvalitet.
Under 2014 kommer ett miljöledningsarbete påbörjas med fokus på de krav som ställs i ett
miljöledningssystem. Under 2013 har ca 25% av förvaltningens anställda genomgått miljöutbildning
som inkluderar utbildning inom Borås Stads miljöarbete. Förvaltningens chefer fick genom vårens
dialogforum en genomgång av Borås Stads miljömål 2013-2016, genom temat ”Ekologisk hållbarhet”.
Vid samma tidpunkt genomgick några en powerpoint utbildning som berörde miljöcertifiering vid
evenemang.
Andra målområden berör Borås som en matsmart kommun. Förvaltningen gör inte några större inköp
av livsmedel, men ekologiska alternativ kontrolleras alltid vid inköp. Miljökrav och etiska krav ska
ställas vid upphandling är ytterligare ett målområde. I de fall där förvaltningen gör egna upphandlingar
har förvaltningen uppmärksammat detta krav. Senast i städupphandlingen på idrottsanläggningarna.
Förvaltningens driftsenhet utför ett kvalificerat arbete för att bibehålla den bästa kvalitén på badvattnet
i bad- och simhallarna. Bland annat återanvänds värmen i spillvattnet, vattnet byts ut men värmen
växlas. Spillvattnet återanvänds sedan för spolning av bland annat filter. På några badanläggningar
tillverkas eget klor. Detta medför en mindre åtgång av saltsyra och ger upp till 10-12 gånger svagare
lösning än den som köps färdig. Vid utbyte av konstgräs på befintliga idrottsplatser återanvänds gräset
på de ytor där det råder annan aktivitet, exempelvis skolgårdar eller andra aktivitetsplatser. Ett annat
exempel då livscykelkostnaden har beaktats i är vid byggandet av Kransmossens hinderbana som är
hela byggd av återvunnet material.
Bilaga: Miljörapport 2013, Fritids- och folkhälsonämndebeaktande
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner miljörapporten för 2013 och översänder denna till Miljöoch konsumentnämnden.
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§ 12

2012/FF0377 007

Redovisning av intern kontrollplan 2013
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har Fritids- och folkhälsonämnden en
skyldighet att följa upp verksamhetens interna kontrollsystem. I samband med årsredovisningens
upprättande skall resultatet från den interna kontrollen rapporteras till Kommunstyrelsen och
Kommunrevisionen.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2012-12-18 § 222, om nämndens interna kontrollplan för
2013. Samtliga punkter i planen är nu utförda och redovisas i bilagd rapport. Under 2013 har
redovisningen av uppföljningen gjorts i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för
planering och uppföljning.
I dagsläget är det inte mycket troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga konsekvenser för
verksamheten. Det råder god kontroll och en kännedom om vilka rutiner och riktlinjer som gäller inom
respektive ansvarsområden. Det finns dock en del åtgärder som bör lyftas fram.
- När det gäller förvaltningens inventariehantering och registreringen av denna i Stadens
inventariesystem Regitwise bör ansvaret av registreringen förtydligas mellan Dataservice och
förvaltningarna.
- När det gäller förvaltningens avtalshantering bör ansvaret, arkivering och strukturen förbättras och
tydliggöras.
- Program, deltagarförteckning och syfte bör bifogas till fakturor där kostnaden/utgiften inte direkt
kan kopplas till bedriven verksamhet.
- Kontrollen av kunduppgifter och kontinuerlig inlämning av fakturaunderlag bör förbättras.
- En bättre sökmotor i Borås Stads avtalsdatabas bör utformas.
- Upphandlingsförfarandet vid större arrangemang behöver säkerställas.
- Dialog rörande förväntningarna kring tilldelade mål/indikatorer och uppdrag bör förbättras mellan
uppdragstagare och uppdragsgivare.
Bilaga: Uppföljning intern kontroll 2013, Fritids- och folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen
2013 och översända denna till Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen för kännedom.
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§ 13

2012/FF0255 041

Årsredovisning 2013 för Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens resultat för 2013 är -144 tkr, fördelat på fritidsramen -551 tkr och
bidragsramen +407 tkr.
Vid årets början budgeterade Fritids- och folkhälsonämnden ett underskott motsvarande 2 000 tkr för
fritidsramen till följd av att ansvaret för lokalerna Rotundan/Parkteatern och Kårhuset kvarstått inom
nämndens ansvarsområde. Det budgeterade underskottet skedde i överenskommelse med
kommunledningen. Härutöver har det under året varit färre besökare än förväntat på Stadsparksbadet,
intäktsbortfall som en konsekvens av Sandaredsbadets stängning och merkostnader på grund av
ombyggnationen av plan 2 på Brygghuset. För att parera och minimera underskotten har stor
återhållsamhet inom samtliga verksamheter varit vägledande, en ökad föreningsdrift med lägre
driftkostnader som följd samt en översyn och revidering av städkostnader, bidragit till ett lägre
underskott än budgeterat.
Det positiva resultatet i bidragsramen beror dels på att föreningarnas kostnader för lokaler inte har
stigit i den takt som förutspåtts samt att kostnaderna för arrangemang blivit mycket lägre. Antalet
bidragsberättigade medlemmar har under året sjunkit till följd av bidragsomläggningen som infördes
den 1 januari då den nedre bidragsåldern höjdes från 4 till 6 år.
Bilaga: Årsredovisning 2013 för Fritids- och folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner årsredovisningen för 2013 och översänder denna till
Kommunstyrelsen för kännedom.
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§ 14

2014/FF0006 002

Attestanter på Fritids- och folkhälsoförvaltningen år 2014
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner skall varje nämnd utse
attestanter.
I bilagd lista framgår Fritids- och folkhälsoförvaltningens besluts- och behörighetsattestanter för 2014.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna besluts- och behörighetsattestanter för 2014
enligt bilagd lista.
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§ 15

2013/FF0397 809

Projektansökan Ung till Ung 2014
Fritids- och folkhälsonämnden ansöker om medel från de sociala investeringsfonderna till projektet
Ung till Ung på Brygghuset. Syftet är att bidra till att ungas ohälsa i Borås Stad ska minska.
Brygghuset kan vara med och ta ansvar kring målområde 1 och 2 i stadens vision 2025 om att skapa
mötesplatser och ett gemensamt ansvar för barn och unga i Borås. Brygghuset kan vara med och
påverka, medverka och bidra till att ungas ohälsa i Borås Stad ska minska. I arbetet med att skapa
dynamiska mötesplatser vill Brygghuset ta hjälp av unga, i åldrarna 20-29 år, med funktionshinder och
unga som riskerar psykisk ohälsa. Brygghuset vill erbjuda praktik och utvecklingsanställningar för dessa
målgrupper i våra verksamheter och de är på så sätt med och bidrar till att Brygghuset och Skatehallen
kan erbjuda generösa öppettider, agera förebilder för unga och ges möjligheter att hitta ”sin” väg in i
vuxenlivet samtidigt som de arbetar sig bort från bidragsberoendet.
I en förlängning vill Brygghuset också vara med och skapa meningsfull verksamhet för de unga i
åldrarna 16-19 år som hamnar utanför skolan och riskerar/är i ett utanförskap med alla de negativa
konsekvenser det medför för individ och samhälle.
Bilaga: Ung till Ung – En ansökan till Borås Stads investeringsfonder
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ansöker om medel från de sociala investeringsfonderna för del 1 av
ansökan, den del som handlar om Ung till Ung och målområdet Mötesplatser, i enlighet med
Brygghusets förslag till projektbeskrivning.
När det gäller del 2 av ansökan, Ungdomsbryggan, föreslår nämnden att den ska föras över till den
gemensamma ansökan från Borås Stad som påbörjats och som riktas mot målområdet Barn och ungas
levnadsvillkor.
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§ 16

2014/FF0008 100

Åtgärdsplan välfärdsbokslut 2014
Fritids- och folkhälsoförvaltingen har fått ett uppdrag att samla en arbetsgrupp för att ta fram ett
åtgärdsplan med utgångspunkt från resultaten i Välfärdsbokslut 2012.
De sociala skillnaderna i hälsa till följd av ojämlika ekonomiska och sociala villkor är stora och det
finns segregation inom våra stadsdelar både socialt och etniskt. Åtgärderna i planen syftar till att
minska dessa skillnader för att nå dem med störst behov.
En arbetsgrupp med representanter från stadsdelarna, stadskansliet, kulturförvaltningen, tekniska
förvaltningen och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till åtgärdsplan med 2012 års
välfärdsbokslut som bakgrund.
Arbetsgruppens förslag till åtgärdsplan har fokuserats till fem områden:
- Arbete, praktik eller studier för ungdomar
- Demokratifrågor ungdomar
- Psykosomatisk ohälsa
- Föreningsanknytning allmänt och med genusperspektiv
- Ökade möjligheter för fysisk aktivitet allmänt och med genusperspektiv
I förslaget redogörs för omfattning, hälsomässiga konsekvenser, pågående verksamhet och förslag ges
till ytterligare åtgärder.
Bilaga: Åtgärdsplan välfärdsbokslutet
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta åtgärdsplanen för välfärdsbokslut 2014 och sänder
planen vidare till Kommunstyrelsen.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen får uppdraget att i samverkan med övriga förvaltningar konkretisera
förslagen i planen och följa upp resultatet.
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§ 17

2013/FF0381 609

Yttrande om uppdrag till Kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för hur
barnfattigdomen ska minska i Borås
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur
barnfattigdomen ska minska i Borås Stad. Fritids- och folkhälsonämnden har begärts yttra sig över vad
nämnden tycker är viktigt för att motverka barnfattigdomen samt vad nämnd skulle kunna göra?
Det nationella folkhälsomålet handlar om ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen”. Barnfattigdom är ett exempel på att mycket återstår att göra för att
nå folkhälsomålet. Fritids- och folkhälsonämnden har stora möjligheter att påverka inom sina
verksamhetsområden. Man vet att barn och unga som lever med små ekonomiska resurser har sämre
förutsättningar för en aktiv fritid, ett rikt kulturutbud och för goda levnadsvanor. Då är det viktigt att
det finns möjligheter till en aktiv fritid med såväl avgiftsfria aktiviteter som aktiviteter med låga
avgifter. Därför behöver man fortsätta arbeta med såväl riktade som generella satsningar för att nå
även de ekonomiskt utsatta.
Förvaltningen arbetar redan med ett antal konkreta åtgärder som är positiva för målgruppen. Bra
exempel på det är att; tillhandahålla anläggningar och aktivitetsplatser med bra geografisk spridning, ha
låga avgifter i kommunens anläggningar, sprida information om möjligheter till gratis
utomhusaktiviteter, ha avgiftsfria kommunala simskolor, ha aktiviteter av unga för unga på Brygghuset,
organisera Idrottsskolan, ge stöd till föreningar som gör särskilda insatser i socioekonomiskt svaga
områden, ha generösa bidragsregler till föreningar samt att ta fram befolkningsstatistik uppdelat på
ålder, kön och område. Välfärdsbokslutet är ett viktigt styr- och uppföljningsinstrument som låter oss
jämföra geografiskt och socioekonomiskt, och ur ett ålders- och genusperspektiv. Resultaten stimulerar
till en bred diskussion om vilka förändringar och vilken utveckling som är önskvärd samt ger staden
möjligheter att prioritera rätt.
Genom att fortsätta arbeta med ovanstående samt genomföra de föreslagna åtgärderna i
tjänsteutlåtade, kommer Fritids- och folkhälsonämnden att vara med och skapa förutsättningar för en
gynnsam utveckling för dem som lever i ekonomisk utsatthet.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förvaltningens synpunkter enligt tjänsteutlåtandet
samt översända svaret till Kommunstyrelsen.
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2013/FF0395 805

Yttrande över revidering av Internationell policy för Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig om revidering av Internationell policy för
Borås Stad.
I Borås Stad ska det internationella arbetet vara en naturlig del i alla verksamheter och användas som
ett verktyg för utveckling och förbättring. Det internationella arbetet ska enligt policyn bidra till
verksamhetsutveckling, kunskapsutbyten, profilering och omvärldspåverkan. Den förra internationella
policyn beslutades 2009 och den reviderade policyn skall gälla till och med 2017.
Det är viktigt att staden är öppen för ett internationellt erfarenhetsutbyte, vilket berikar alla som verkar
i staden. Det ger en utblick i omvärlden samtidigt som det ger erfarenheter att ta med sig i den egna
verksamheten och vardagen. Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker därmed policyn, men vill
samtidigt passa på att lyfta behovet av en central stödfunktion för EU-frågor. Policyn bör också
kompletteras med en handbok eller handlingsplan för det internationella arbetet då en internationell
arbetsmarknad och ett generöst flyktingmottagande i hög grad bidrar till ökad internationalisering och
bättre omvärldskunskap.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna revidering av den internationell policy för Borås
Stad med kommentarer samt översända svaret till Kommunstyrelsen.
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§ 19

2013/FF0426 214

Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan för 2014
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Planavdelningens verksamhetsplan
för 2014.
Fritids- och folkhälsonämnden har inga avvikande synpunkter på Planavdelningens verksamhetsplan
för 2014.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna planavdelningens verksamhetsplan samt
översända svaret till Samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 20

2013/FF0296 800

Yttrande om motion - Tjänstegarantier - en kvalitetskontroll värdig namnet
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts möjlighet till yttrande över motion: Tjänstegarantier – en
kvalitetskontroll värdig namnet.
Fritids- och folkhälsonämnden upprättade inga egna medborgarkontrakt mellan allmänheten och våra
anläggningar och kan därför inte redovisa någon utvärdering av desamma.
För att kvalitetssäkra framtida frågor, beröm och klagomål har nämnden under vintern 2013/2014
införlivat ett digitalt synpunktshanteringssystem, ur vilken det enkelt kan plockas statistik om hantering
av synpunkter. Dessa kommer att redovisas två gånger årligen inför nämnden och bifogas till
nämndens årsbokslut. Under innevarande år har Fritids- och folkhälsonämnden beslutat att genomföra
sex medborgardialoger, vilka även de kommer att redovisas efter genomförande och utvärdering samt
vid årets slut i nämndens bokslut. Medborgardialogerna ser nämnden som en kvalitetssäkring genom
att i dialogform undersöka och snabbt uppfatta medborgarnas åsikter. Fritids- och folkhälsonämnden
genomför även NKI undersökningar i två års intervaller i badhusen. Dessa ger också tydliga
indikationer om vad våra besökare anser om verksamheten.
Medborgardialog och synpunktshantering är två nya arbetsformer som fullt ut införs under 2014 dessa
bör generera en bra indikation om hur verksamheten och dess tjänstemän fungerar.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att utvärdera det tidigare arbetet med
medborgarkontrakten.
Fritids- och folkhälsonämnden avslår uppdraget om tjänstegarantier utifrån att två nya system för
kvalitetskontroll kommer att genomföras under 2014 och dessa först måste utvärderas.
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§ 21
Redovisning av delegationsbeslut
1. Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker för pausservering till allmänheten,
Röda kvarn(2013/FF0421 702)
2. Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap, Borås Ridhus
(2014/FF0003 702)
3. Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap 2014-01-20,
Studentkåren i Borås (2014/FF0001 702)
4. Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap 2014-01-25,
Studentkåren i Borås (2014/FF0002 702)
5. Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten, Lilla Torget, Borås
(2013/FF0121 702)
6. Återkallelse av serveringstillstånd, Restaurang Färgeriet, Borås (2011/FF0358 702)
7. Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap, Stadshusets lobby
och Welltons hall (2013/FF0406 702)
8. Överklagande och yttrande till Kammarrätten i Jönköping, Le Croissant, Borås (2013/FF0009 702)
9. Ansökan om arrangörsbidrag till RK Rebell - The Golden Girl Championship 10-12 januari 2014
(2013/FF0386 805)
10. Ansökan om arrangörsbidrag till Borås badminton - Knalleträffen i badminton 16-17 februari 2014
(2013/FF0415 805)
11. Utbetalningslista föreningsbidrag 2014-01-02
12. Utbetalningslista föreningsbidrag 2014-01-24
13. Utbetalningslista föreningsbidrag 2013-12-12
14. Utbetalningslista föreningsbidrag 2013-08-21
15. Ansökan om folkhälsomedel till Hestra IF för Hitta Ut (2013/FF0405 701)
Forts.
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Forts. § 21
16. Delegationsbeslut, DNR 2013/PU0341 023, Vakansprövning av en tillsvidaretjänst som
fritidsutvecklare, 100% (2013/FF0137 023)
17. Förvaltningsrätten - Anmälan om dom avseende Wisers, Borås (2011/FF0137 702)
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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§ 22
Redovisning av anmälningsärenden
1. Anmälan om kryddning av spritdryck, The Company Borås (2013/FF0274 702)
2. Stadsrevisionen - Kortrapport avseende hantering av risker för en förskingring inom Borås Stad
(2013/FF0379 007)
3. Fritids- och folkhälsoförvaltningens klimatkompensation för resor med bil och flyg 2014
(2013/FF0213 409)
4. Stadskansliet - Anmälan om PM avseende beslut om heltidstjänster - ”ekonomiska puckeleffekter”,
definition och grunder för den ekonomiska uppföljningen (2013/FF0132 023)
5. Kommunstyrelsen - Anmälan av beslut avseende intern fördelning av Borås Stads ansvar enligt
åtagandeplanen i Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland,
polisområde Älvsborg och Borås Stad (2010/FF0023 114)
6. Kommunstyrelsen - Anmälan av beslut avseende Lokalförsörjningsnämndens framställan av
projekteringsuppdrag avseende ombyggnad av Sandareds sim- och idrottshall (2012/FF0072 822)
7. Strategiska gruppen för utvecklingsfrågor - Protokollsutdrag 2013-11-12 (2013/FF0154 808)
8. Samhällsbyggnadsförvaltningen - Information avseende VA-sanering och ny detaljplan i Viareds
sommarstad (2013/FF0414 214)
9. Kommunfullmäktige - Anmälan av protokoll §115 avseende anhållan från Fritids- och folkhälsa om
värdskap i samband med FED-cup i tennis 6 februari 2014 (2013/FF0417 105)
10. Kommunstyrelsen - Anmälan av skrivelse avseende avtal med O-ringen i Borås 2015
(2013/FF0293 808)
11. Västra Götalandsregionen - Anmälan av justeringar i verksamhetsplan för det gemensamma
folkhälsoarbetet 2014 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad och Borås Stad (2013/FF0373
012)
12. Kommunstyrelsen - Anmälan av skrivelse avseende Earth Hour 2014 (2013/FF0423 106)
13. Sveriges Kommuner och Landsting - Anmälan av Cirkulär 13:72 avseende budgetförutsättningar
för åren 2013/2017 (2013/FF0133 000)
14. Kommunfullmäktige - Anmälan av protokollsutdrag § 143 avseende avsägelse av
förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval (2013/FF0084 102)
15. Kommunstyrelsen - Anmälan av protokollsutdrag § 369 och analys avseende kommunkompassen
av Borås Stad 2013 (2013/FF0456 007)
Forts.
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16. Kommunfullmäktige - Anmälan av protokollsutdrag § 126 avseende Revidering av Riktlinjer för
styrdokument (2013/FF0455 012)
17. Kommunfullmäktige - Anmälan av protokollsutdrag § 135 avseende delårsrapport januari-augusti
2013 jämte halvårsbokslut 2013-06 (2013/FF0454 042)
18. Kommunfullmäktige - Anmälan av protokollsutdrag § 9 avseende revidering av Borås Stads styr
och ledningssystem (2013/FF0261 100)
19. Skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden avseende kompensation av uteblivna intäkter på
Sandaredsbadets bad- och idrottshall (2014/FF0013 206)
20. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar t.o.m. 15 oktober 2014 (2013/FF0376 006)
21. Kommunstyrelsen - Anmälan av kompletteringar till protokoll § 166 avseende återbetalning av
premier från AFA-försäkring och förslag till utökade kommunbidrag under 2013 (2014/FF0011 040)
22. Kommunfullmäktige - Anmälan av beslut avseende svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) om
reviderad policy för representation (2013/FF0022 105)
23. Kommunfullmäktige - Anmälan av protokollsutdrag §158 avseende Borås Stads Drogpolitiska
program (2012/FF0034 761)
24. Kommunfullmäktige - Anmälan av protokollsutdrag avseende välfärdsbokslut 2012 (2012/FF0317
100)
25. Social omsorgsnämnden - Anmälan av protokollsutdrag avseende ansökan om föreningsbidrag
2014 – Borås Besöksverksamhet (2013/FF0416 705)
26. Kommunstyrelsen - Anmälan av protokollsutdrag avseende åtgärder för romerna (2013/FF0424
701)
27. Kommunstyrelsen - Anmälan av beslut avseende insatser på Borås Ridhus (2014/FF0021 829)
28. Kommunfullmäktige - Anmälan av protokollsutdrag avseende kommunikationspolicy för Borås
Stad (2013/FF0338 809)
29. Anställning av personal, vakansprövningar, uppsägningar, personalärende, delegationsbeslut 2013
(2013/FF0137 023)
30. Brottsförebyggande rådet - Anmälan om beslut om motionen -Inför maskeringsförbud nu!
(2014/FF0028 106)
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
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§ 23
Förvaltningschefen informerar
Tommy Jingfors redogör för tidsplanen med Sjuhäradshallen och det nya fotbollstältet över Borås
Arena 2. Vidare informeras om att två ansökningar är inlämnade till Arvsfonden avseende
Sjuhäradshallen. Dels en ansökan för utveckling av idrott för människor med funktionsnedsättning och
dels en ansökan om lokalbidrag för själva idrottshallen.
SM i hästhoppning och Gina Tricot Horse show pågår på Borås ridhus.
FED-cup i Tennis har nyligen avslutats i Boråshallen, ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang
från besökare, tävlande och internationella tennisförbundet.
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§ 24
Övrigt
Delägare i Lilla Bränneriet framför synpunkter under § 2.
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