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Cecilia Andersson ordf. (C)
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Ann-Katrin Kjöllerström (M)
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Närvarande ersättare
Annacarin Martinsson (M)
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Susanne Karlander (FP)
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Henrik Yrlid (S)
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Hans Andersson, enhetschef
Cecilia Strömberg, ekonom
Anders Holmberg, enhetschef
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Mikael Hedberg, fritidsutvecklare
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ers. Christer Lundberg (S) v. ordf.

Ej närvarande § 162 p.g.a. jäv

§ 162 ers. Anita Spjuth

Närvarande §§ 147 - 158
Närvarande §§ 147 - 158
Närvarande § 146
Närvarande §§ 163 - 172
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Bengt Westmalm (FP) med Ulla-Britt
Möller (S) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2014-12-18

Cecilia Andersson (C)
Ordförande

Bengt Westmalm (FP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2014-12-19.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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§ 147

2014/FF0203

Ansökan om föreningsbidrag, Sociala föreningar 2015
Fritids- och folkhälsonämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela kommunens årliga bidrag
till olika sociala föreningar, för vilka de vanliga generella bidragsreglerna inte är adekvata.
Föreningsbidraget omfattar de föreningar som har aktiviteter inom individ- och familjeomsorgens
verksamhetsområde samt klientorganisationer och föreningar som utför verksamhet som kan hänföras
till individ- och familjeomsorgen samt socialpsykiatrin. Riktlinjer för föreningsbidrag antogs av Fritidsoch folkhälsonämnden 2011-07-01.
Enligt riktlinjerna är det av vikt att stödja frivilligt socialt arbete. Föreningarna skapar mötesplatser och
ger stöd och kamratskap på ett sätt som en myndighet inte kan göra. De medel som finns till
föreningsbidrag fördelas för att kunna ge stöd till alla föreningar som omfattas av riktlinjerna. Det är
viktigt att genom föreningsbidraget stödja och skapa förutsättningar för ett utbud av frivilligt socialt
arbete inom Borås stad.17 föreningar har kommit in med ansökan om föreningsbidrag för 2015.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar enligt följande:
1. beviljar bidrag till BOJ med 43 000 kr,
2. beviljar bidrag till Fristad-Gingri Rödakorskrets med 15 000 kr,
3. beviljar bidrag till AA med 85 000 kr,
4. beviljar bidrag till Kvinnojouren med 1 240 000 kr,
5. beviljar bidrag till KFR med 130 000 kr,
6. beviljar bidrag till Rädda Barnen Borås med 54 000 kr,
7. beviljar bidrag till Balans Borås/Sjuhärad med 5 442 kr,
8. beviljar bidrag till Röda Korset Borås kretsen med 35 000 kr,
9. beviljar bidrag till Kamratföreningen Elvan med 10 000 kr,
10. beviljar bidrag till LP-Sjuhärad med 230 000 kr,
11. beviljar bidrag till Fria Sällskapet Länkarna med faktiskt hyresbidrag och verksamhetsbidrag om 68
000 kr,
12. beviljar bidrag till BNC med 55 000 kr,
13. beviljar bidrag till KF Länken med faktiskt hyresbidrag och verksamhetsbidrag om 45 000 kr,
14. beviljar bidrag till BRIS med 170 100 kr,
15. beviljar bidrag till RFSL med 200 000 kr,
16. beviljar bidrag till RSMH Tryggheten med 122 000 kr,
17. beviljar bidrag till Borås Besöksverksamhet med 8 000 kr.
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2014/FF0256

Utdelning ur Borås Stads sociala Samfond 3, 2014
Samfond 3 består av ett antal småfonder som sammanslagits till en fond. Pengarna kommer
ursprungligen från privatpersoner som testamenterat pengarna med villkor till Borås Stad som åtagit
sig att betala ut avkastningen varje år.
Genom Samfond 3 ges möjligheter till föreningar och organisationer att få medel för punktinsatser
som syftar till att främja barn och ungdomars situation inom Borås Stad. Den disponibla avkastningen
ska användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till främjandet av barn och ungdomsinsatser i
Borås. Löpande och ordinarie föreningsverksamhet kan i regel inte stödjas. Det är bara föreningar och
organisationer med verksamhet inom Borås Stad som kan söka pengar ur fonden. Fonden har 26 825
kronor att fördela 2014, nämnden föreslår fördelning enligt förslag på 26 800 kr. Vid ansökningstidens
utgång 2014-10-24 hade 8 ansökningar inkommit.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar enligt följande:
1. avslår ansökan från Borås GK,
2. beviljar bidrag till Fristad GoIF med 5 000 kr,
3. beviljar bidrag till Odenslunds 4H med 5 000 kr,
4. beviljar bidrag till Bodakyrkans Ungdom Equmenia med 5 000 kr,
5. beviljar bidrag till Borås Atletklubb med 4 000 kr,
6. beviljar bidrag till Hestra IF med 2 800 kr
7. beviljar bidrag till Norrby IF med 5 000 kr,
8. avslår ansökan från Sjömarkens IF.
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2014/FF0255

Gemenskaps jul 2014
Fritids- och folkhälsonämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela kommunens årliga bidrag
till olika social föreningar, där de vanliga generella bidragens regler till bl.a. ungdomsföreningar inte är
adekvata. Föreningsbidraget omfattar de föreningar som har aktiviteter inom Individ- och
familjeomsorgens verksamhetsområden samt klientorganisationer och föreningar som utför
verksamhet som kan hänföras till Individ och familjeomsorgen samt Socialpsykiatrin. Riktlinjerna för
föreningsbidrag antogs av Fritids- och folkhälsonämnden 2011-07-01.
Sedan många år tillbaka arrangeras i Borås olika former av gemensam jul för människor som är
ensamma och söker samvaro med andra ensamma människor. Det finns människor i vårt samhälle
som upplever att de stora familjehelgerna är traumatiska och understryker ensamhet och sociala
tillkortakommande. Det märks kanske extra tydligt i grupper som missbrukare och psykiskt sjuka då
julen är en av de helger under året som ger extra mycket larm till sociala jouren och överbelastning av
vårdcentraler.
Immanuelskyrkan fyller ett stort syfte och är uppbyggt på ideella insatser. Immanuelskyrkans
gemenskapsjul sker på julaftons kväll, annandag jul och nyårsafton. Arrangemanget brukar samla
mellan 60-80 personer. Ett 15-tal frivilliga är engagerade från kyrkan. Bidraget avser användas för
matinköp.
SSU Södra Älvsborg har en lång tradition av att arrangera Gemenskaps Jul på Hemgården i Borås.
Hemgården hålls öppet under julafton och juldagen, där det serveras ett traditionellt julbord och
julfirande med gemenskap, musik, samvaro och underhållning och möjligheter till samvaro med andra.
Till detta julfirande kommer barnfamiljer, ensamstående, hemlösa, nyanlända invandrare m.m.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beviljar bidrag till Gemenskapsjul från Immanuelskyrkan på 7 000 kr
samt SSU Södra Älvsborg på 16 000 kr.
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2014/FF0183

Utdelning ur Edvard Björnssons donationsfond 2014
Enligt uppgift från Stadsledningskontoret finns följande belopp för Fritids- och folkhälsonämnden i
Borås att fördela 2014.

Namn

Belopp att fördela

Förslag på utdelning

Edvard Björnssons donation

9 423 kr

9 423 kr

Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att medel ur Edvard Björnssons donationsfond delas ut enligt
förslag i bifogad förteckning som sänds till Ekonomistyrning för utbetalning.
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2014/FF0211

Lokalbidrag till pensionärsföreningar i "Kommungemensam träffpunkt - föreningshus anhörigcentral - frivilligcentral"
Kommunfullmäktige beslutade 18 juni 2014 § 87 att de bidragsberättigade föreningar som disponerar
egna kontorslokaler skall få hyresbidrag med 90 % av kostnaden dock högst 850 kr/kvm. Hyran skall
grundas på kommunens självkostnad.
Borås Stad har tillsammans med pensionärsföreningarna och föreningar för funktionsnedsatta letat,
sedan slutet av 90-talet, efter en stor lokal där de kan bedriva sin verksamhet och en del av sina
aktiviteter. Vid Simonsland finns nu en lokal som kan anpassas till föreningarnas behov. Inflyttningen
sker efterhand i de nya lokalerna, med en förhoppning om att alla ska ha flyttat in den 1 mars 2015.
Beslutet innebär att pensionärsföreningar och föreningar för funktionsnedsatta får samma bidrag för
sina kontorslokaler i huset.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att införa ett lokalbidrag för bidragsberättigade
pensionärsföreningar som har egna kontor i kommungemensam träffpunkt – föreningshusanhörigcentral-frivilligcentral.
Beslutet grundar sig på Kommunfullmäktiges beslut vid mötet den 18 juni 2014 § 87.
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2014/FF0273

Ansökan om bidrag till SM i hästhoppning 2015
SM i hästhoppning för seniorer avgörs mellan 11-13 februari 2015, där det förväntas ca 1 000 åskådare
per dag. Totalt deltar cirka 250 ryttare i tävlingarna. Under 14-15 februari 2015 avgörs Gina Tricot
Grand Prix, där de 100 bästa svenska ryttarna deltar. Dessutom deltar de 20 bästa från varje nordiskt
land. Ifjol såg ca 50 000 personer på webbtv-sändningarna.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser positivt på att Borås Fältrittklubb arrangerar stora tävlingar
inom hästsporten. Sedan ett år tillbaka har Borås Fältrittklubb lyckats förena SM i hästhoppning och
Gina Tricot Grand Prix. De båda tävlingarna är mycket uppskattade och välbesökta. Föreningen har en
lång tradition med att arrangera tävlingar och har sedan 1996 arrangerat GP tävlingar i hästhoppning.
Arrangemanget har växt och har sedan förra året fått SM status.
Beslut
- Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja ett arrangörsbidrag på max 50 000 kr för SM i
hästhoppning den 11-13 februari, som sker tillsammans med Gina Tricot Grand Prix.
- Bidraget betalas ut efter att föreningen, senast 3 månader efter genomfört arrangemang, lämnar in en
ekonomisk redovisning till förvaltningen.
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2014/FF0267

Ansökan om driftsbidrag rörande elljusspår för SOK 68
SOK 68 ansöker om driftbidrag för sitt elljusspår. De har ett fint och välskött elljusspår, som är
mycket uppskattat och välbesökt av framförallt skidåkare. Eftersom spåret ligger på hög höjd kan det
ofta användas för skidåkning.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser positivt på att föreningar tar på sig driften av motionsspår. SOK
68 Sandared har ansvarat för underhållet av spåren i många år och har bra och välskötta spår med
många besökare. För att få driftbidrag för bland annat elljusspår krävs att föreningen redovisar minst
15 medlemmar mellan 6-20 år samt minst 70 bidragsberättigade aktiviteter. SOK 68 har redovisat 39
bidragsberättigade medlemmar (2013) samt 24 bidragsberättigade aktiviteter.
Föreningen når inte upp till 70 bidragsberättigade aktiviteter men klarar kraven på antal
bidragsberättigade medlemmar. Utifrån ett folkhälsoperspektiv bör föreningen få samma bidrag som
föreningar som uppfyller kraven för driftbidrag. Detta innebär att SOK 68 Sandared får ett bidrag på
26 400 kr, vilket motsvarar 8 000 kr/km elljusspår.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja föreningen 26 400 kr i bidrag för elljusspåret för
verksamhetsåret 2014, samt att pengarna tas från kontot bidrag till Fritids- och folkhälsonämndens
förfogande.
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2014/FF0094

Ansökan om riktade bidrag 2015
Riktade bidrag är till för organisationer som inte passar in i bidragsbestämmelserna men som på andra
sätt tillför samhället andra viktiga dimensioner. Åtta föreningar har ansökt om riktat bidrag 2015 om
sammanlagt 2 726 000 kr. Nämnden beslutar bevilja 2 583 500 kr.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar nedanstående föreningar Riktat bidrag för 2015. Samtidigt får
förvaltningen i uppdrag att under våren 2015 göra en översyn av de Riktade bidragen och återkomma
med förslag på nya riktlinjer inför 2016.
Borås Närradioförening
SISU Idrottsutbildarna Borås
Korpen Borås
SLS
Borås Ungdomsallians
Föreningsrådet i Borås
HSO i Borås, verksamhetsbidrag
HSO i Borås, lokalbidrag
Odenslunds 4H

36 000 kr
1 500 000 kr
350 000 kr
7 500 kr
120 000 kr
10 000 kr
110 000 kr
11 050 kr
450 000 kr
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2014/FF0257

Ansökan om socialt riktat bidrag till föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2015
Socialt riktat bidrag har funnits i drygt tio år. Bidraget är till för föreningar som verkar i, eller vill starta
verksamhet i socialt utsatta områden. Områdena definieras av Borås Stads Välfärdsbokslut. Bidraget
syftar till att ge föreningar i dessa områden möjlighet att söka bidrag för de extra kostnader som
uppstår, huvudsakligen på grund av områdets socioekonomiskt svaga grund. Exempel på extra
kostnader kan vara resor till och från matcher, information på olika språk eller helt enkelt för att kunna
hålla nere avgifter så att så många som möjligt får chansen att vara med. Maxbeloppet är 75 000 kr,
minibeloppet är 10 000 kr.
Elva föreningar har ansökt om socialt riktat bidrag 2015. Den totala ansökningssumman är 644 000 kr.
Förvaltningen föreslår nämnden att bevilja bidrag om totalt 340 000 kr.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedan föreningar Socialt riktat bidrag 2015. Samtidigt får
förvaltningen i uppdrag att under våren 2015 revidera och återkomma med förslag på nya riktlinjer för
det socialt riktade bidraget inför 2016.
Musketeers Funky Cheer
Somali FF
Borås GIF
Borås AIK
SK Elfsborg
Norrby IF
Kronängs IF
Byttorps IF
RCCG New Covenant
Bosnisk Islamsk församling
ISTK Center (Somalisk förening)

10 000 kr
50 000 kr
75 000 kr
75 000 kr
15 000 kr
75 000 kr
10 000 kr
30 000 kr
Avslag
Avslag
Avslag

Bidraget utbetalas i efterskott mot redovisning av uppkomna kostnader.
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2014/FF0282

Ansökan om bidrag för personer med intellektuella funktionsnedsättningar 2015
1996 överfördes medel från dåvarande landstinget till kommunen för fortsatt bidragsgivande till
fritidsverksamhet för intellektuellt funktionsnedsatta. Enligt riktlinjer fastställda i Socialnämnden 200708-21 betalades föreningsbidrag ut till FUB som sedan fördelade bidragen till olika aktiviteter; dels i
egen regi och dels till andra föreningar. Sedan 2014 handlägger Fritids- och folkhälsonämnden
bidraget. Bidraget syftar till att ge bidrag för merkostnader som föreningen har för denna verksamhet.
Fem föreningar har sökt bidraget för 2015. Förvaltningen fördelar bidraget enligt riktlinjer fastställda
2007-07-11.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fördela 303 000 kr enligt följande;
Borås Fältrittklubb
Odenslunds 4H
Borås HBK
Studieförbundet vuxenskolan
FUB Borås Stad

35 000 kr
10 000 kr
35 000 kr
20 000 kr
203 000 kr

Nämnden beslutar också att en översyn av bidraget och riktlinjerna görs under 2015 inför 2016.
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2014/FF0290

Revidering av Bidragsbestämmelser 2015
Borås Stads bidragsbestämmelser reglerar bidragsgivning till ungdomsföreningar, invandrarföreningar,
pensionärsföreningar, föreningar med funktionshinder samt politiska ungdomsförbund.
Under sommaren 2014 skickade Fritids- och folkhälsoförvaltningen ut en remiss av ett nytt
verksamhetsbidrag. I korthet gick förslaget ut på att ta bort ”Administratörsbidraget” och istället införa
fler nivåer i ”Verksamhetsbidraget”. Förändringen föreslogs för att dels underlätta för föreningslivet att
planera över lång tid och minska sårbarheten om man mister administratörsbidraget, dels för att
minska administrationen för både förening och kommun.
Kommunstyrelsen godkände det nya verksamhetsbidraget men föreslog ändring av grundbidraget till
att ge 150 kr för samtliga medlemmar oavsett medlemsavgift (minst 50 kr dock, allmänna
bestämmelser). Dessa ändringar är nu införda i bestämmelserna. OBS! Höjningen av grundbidraget till
150 kr/medlem (6-20 år) beräknas kosta ca 600 Tkr. Höjningen finns inte med i budget 2015.
Enligt politisk överenskommelse i maj 2010 som rör mandatperioden 2011-01-01—2014-12-31 ändras
bestämmelserna för bidrag till politiska ungdomsföreningar.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden antar Borås Stads bidragsbestämmelser med nedanstående ändringar.
- Grundbidrag ungdomsföreningar; bidrag utgår per medlem, 6-20 år, med 150 kr.
- Lokalbidrag pensionärsföreningar; se beslut i ärende 2014/FF0211.
- Politiska ungdomsföreningar; enligt politisk överenskommelse.
- Verksamhetsbidrag; enligt nedanstående tabell.
Nivå
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Medl. 6-20 år
25
50
100
125
150
175
200
250
300

Aktiviteter
150
225
350
450
550
700
850
1 000
1 500

Bidrag
10 000 kr
40 000 kr
55 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
175 000 kr
225 000 kr
250 000 kr

Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att höjningen av grundbidraget till 150 kr/medlem (6-20 år)
beräknas kosta ca 600 tkr. Höjningen finns inte med i budget 2015, då förändringen föreslogs efter det
att Fritids- och folkhälsonämnden antagit sin budget för 2015.
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2014/FF0277

Åtgärder vid Borås Arena - Nytt försäljningsställe
Borås Arenas försäljningsställen av biljetter är i dåligt skick och behöver ersättas samtidigt som
framsidan mot Skaraborgsvägen behöver en uppfräschning och förbättring av säkerheten. Ett nytt
försäljningsställe föreslås mellan Harald Nyborg och Max, i ett torn liknande det för utrymningshissen
samtidigt som området mot Skaraborgsvägen görs säkrare och förskönas. IBAB äger och förvaltar den
delen av Borås Arena.
Åtgärderna som föreslås görs för att förbättra säkerheten och arbetsmiljön, men också för att få en
framsida på Borås Arena som är värd namnet. Arbetet görs i Borås Arena AB:s regi och kostnaden
omvandlas till en hyra.
Under det allsvenska speluppehållet på vintern är det lämpligt att göra föreslagna åtgärder. Den
allsvenska säsongen börjar i slutet av mars och då bör det mesta vara genomfört för att påverka så lite
som möjligt. Försäljningsställena av biljetter har de senaste åren enbart använts vid IF Elfsborgs
hemmamatcher, men kan med en mer central placering användas av fler.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner de föreslagna åtgärderna, under förutsättning av erforderliga
myndighetsbeslut (bygglov mm), och föreslår IBAB att investera i ett nytt försäljningsställe samt att
åtgärderna mot Skaraborgsvägen sker i nära samverkan med Tekniska nämnden.
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2014/FF0284

Delegationsordning för Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Nuvarande delegationsordning för Fritids- och folkhälsonämnden är antagen den
27 augusti 2013 § 99.
Delegationsordningen ska hållas aktuell och ses över kontinuerligt.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning för Fritids- och
folkhälsonämnden som börjar gälla från det att formellt beslut är taget.
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2014/FF0037

Budgetuppföljning, budgetprognos för Fritids- och Folkhälsonämnden, januari-november
2014
Budgetuppföljning och budgetprognos för perioden januari-november 2014 har upprättats för Fritidsoch folkhälsonämnden.
Vid prognostillfället förutspås ett underskott motsvarande 1 170 tkr vid årets slut för fritidsramen och
ett överskott på motsvarande 835 tkr för bidragsramen.
Underskottet på fritidsramen beror främst på ökade kostnader i samband med genomförda
evenemang, mindre intäkter än budgeterat på idrottsanläggningarna samt ökade kostnader för personal.
Överskottet på bidragsramen beror bland annat på att bidragen till ungdomsföreningar minskar.
Bidraget till kartritningen har helt uteblivit då O-ringen kommer till Borås under 2015. Dessutom har
en del föreningar minskat i verksamhet vilket gör att aktivitetsbidraget påverkas med ett överskott.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och budgetprognosen för
perioden januari-november 2014 och översända denna till Kommunstyrelsen.
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2014/FF0191

Riskanalys och intern kontrollplan 2015 för Fritids- och folkhälsoförvaltningen
I enlighet med Fullmäktiges regler för intern kontroll ska respektive nämnd ta fram en intern
kontrollplan för varje verksamhetsår. Till grund för 2015 års interna kontrollplan för Fritids- och
folkhälsonämnden ligger en förvaltningsövergripande genomförd riskanalys.
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den
professionella ledningen och övrig personal samverkar. Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan
kontrolleras årligen. Risker ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens.
Bilaga 1: Riskanalys – 2015 Fritids- och folkhälsonämnden
Bilaga 2: Intern kontrollplan – 2015 Fritids- och folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan för 2015 och
översända denna till Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen för kännedom.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2014-12-16
§ 162

2014/FF0285

BHC, Borås Hockey - Reviderat avtal
BHC och Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under hösten 2014 träffats i syfte att förenkla
administrationen och ge föreningen en möjlighet att planera ekonomin och budgetera på rätt sätt. Den
årliga avgiften delas upp i 12-delar och faktureras varje månad.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner det nya reviderade avtalet mellan Borås Hockey klubb och
Fritids- och folkhälsonämnden.
På grund av jäv deltar inte Anita Spjuth (V) i handläggningen.
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Sammanträdesdatum
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§ 163

2014/FF0287

Vi tillsammans och flickakademin
Vi Tillsammans, en organisation inom IF Elfsborg, söker medel för att driva Flickakademin, en
verksamhet för flickor i åldrarna 14-16 år. Verksamheten är startad och medel söks nu för de tre
kommande åren; 2015, 2016 och 2017.
IF Elfsborgs satsning tillsammans med flera andra fotbollsföreningar i Borås på en Flickakademi är ett
positivt och angeläget initiativ. Det bygger på en unik samverkan mellan 10 föreningar, samtidigt som
det stärker de enskilda föreningarnas förutsättningar genom att ge möjlighet till förstärkt utveckling
hos unga spelare med talang.
Flickakademin har långsiktiga och höga mål om utveckling av fotbollen på elitnivå. Flickakademin
bedöms kunna ge ökade förutsättningar och möjligheter till utveckling för tjejer som vill satsa på
fotbollen. Här finns träningsmöjligheter med hög kvalitet samtidigt som flickorna har kvar sin
grundtillhörighet i den ursprungliga klubben.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beviljar 75 tkr till IF Elfsborgs satsning på Flickakademin under 2015.
Fritids- och folkhälsonämnden uttalar en intention om fortsatt stöd till Flickakademin under
kommande två år under förutsättning att verksamheten utvecklas som planerat. Medel tas från kontot
bidrag till Fritids- och folkhälsonämndens förfogande.
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Sammanträdesdatum
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§ 164

2014/FF0241

Sammanträdestider våren 2015 för Fritids- och folkhälsonämnden
Förslag till sammanträdestider för Fritids- och folkhälsonämnden. Hänsyn har tagits till föreslagen
sammanträdesplan för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Datum
12 januari
20 januari
20 januari
12 februari
23 februari
30 mars
8 april
24 april
4 maj
5 juni
15 juni

Tid
16:00 – 18:00
09:00 – 12:00
14:00 – 16:30
09:00 – 11:00
17:00 – 19:30
16:00 – 18:00
14:00 – 16:30
09:00 – 11:00
17:00 – 19:30
09:00 – 11:00
17:00 – 19:30

Presidie/Nämnd
Presidie
Utbildning
Nämnd
Presidie
Nämnd
Presidie
Nämnd
Presidie
Nämnd
Presidie
Nämnd

Gruppmöte
13:00 – 14:00
16:00 – 17:00
13:00 – 14:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00

Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för våren 2015 enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
2014-12-16
§ 165

2014/FF0209

Yttrande över motion- Arbeta för en narkotikafri skola
Fritids- och folkhälsonämnden har besvarat motionen "Arbeta för en narkotikafri skola", där man
föreslår att Borås Stad inför en utbildning med stöd av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och
deras projekt Narkotikafri skola, i enlighet med motionens intentioner. Motionärerna föreslår även att
Borås Stad tillsammans med polisen ges möjligheter att bekämpa narkotikaflödet i våra skolor samt att
skolpersonal och föräldrar ges utbildning för att tidigt kunna upptäcka och hantera missbruk av droger.
Kommunfullmäktige antog i december 2013 ett drogpolitiskt program med tre målområden:
- Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
- Antalet barn och unga som börjar använda narkotika eller dopningsmedel, eller debuterar tidigt med
alkohol eller tobak, ska successivt minska
- Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.
Fritids- och folkhälsonämnden anser att det drogpolitiska programmet ger en bra grund för samverkan
och kunskapsutveckling och väl täcker in det som motionärerna föreslår i sin motion. Staden är rustad
att på olika nivåer förebygga och hantera narkotikamissbruk bland barn och unga.
Bilaga: Yttrande över motion - Arbeta för en narkotikafri skola
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen och sänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
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Sammanträdesdatum
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§ 166

2014/FF0239

Yttrande över motion - Investera i en näridrottsplats vid Storsjön
Fritids- och folkhälsonämnden har besvarat motionen ”Investera i en näridrottsplats vid Storsjön”.
Nämnden är positiv till allt som skapar fler möjligheter till aktivitet och rekreation. Nämnden förordar
dock att man uppför näridrottsplatser i närheten av där människor bor och föreslår därför att man
istället uppför näridrottsplatsen i antingen Rydboholm eller Svaneholm.
Bilaga: Yttrande över motion - Investera i en näridrottsplats vid Storsjön
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen ”Investera i en näridrottsplats vid Storsjön” och
föreslår att man istället uppför en näridrottsplats i centrala Rydboholm eller Svaneholm. Yttrandet
sänds till Kommunstyrelsen.
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Sammanträdesdatum
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§ 167

2014/FF0233

Yttrande över motion - Om handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och Vänga Mosse
Fritids- och folkhälsonämnden har besvarat motionen "Om handikappanpassade toaletter vid
Pickesjön och Vänga Mosse".
Nämnden är positiv till förbättringar av tillgängligheten till våra rekreationsområden och naturreservat.
Både Pickesjöns rekreationsområde och Vänga Mosses naturreservat är välbesökta. Genom att anlägga
någon form av tillgänglig toalett underlättar vi för människor att besöka de båda platserna. Samtidigt
bör man göra en översyn för att se om det finns ytterligare platser i Borås där man bör anlägga
tillgänglighetsanpassade toaletter.
Bilaga: Yttrande över motion - Om handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och Vänga Mosse
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen "Om handikappanpassade toaletter vid Pickesjön
och Vänga Mosse” men uppmanar också att man gör en översyn för att se om det finns ytterligare
platser i Borås som bör ha en tillgänglighetsanpassad toalett. Yttrandet sänds till Kommunstyrelsen.
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Sammanträdesdatum
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§ 168

2013/FF0359

Yttrande över motion - Inför traineeprogram i Borås Stad
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har besvarat motionen "Inför traineeprogram i Borås Stad". I
motionen föreslås att Borås Stad ska införa ett traineeprogram i sina olika verksamheter. Bakgrunden
är att det kan vara svårt för ungdomar att komma in på den reguljära arbetsmarknaden, även för
nyutexaminerade studenter från högskolor och universitet.
Nämnden menar att ett traineeprogram kan vara ett bra verktyg för att locka unga att vilja pröva
offentlig sektor och kommunal verksamhet. Det kan utgöra en bra rekryteringsväg för såväl
välutbildade specialister som för framtida chefer. Den framtida ledarförsörjningen i kommunen är
avgörande för kommunens förmåga att utveckla verksamheten och fortsätta ge god service.
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, inte minst för unga akademiker om har potential för ett
framtida ledarskap.
Sammanfattningsvis är nämnden positiv till förslaget om att Borås Stad ska införa ett traineeprogram
och föreslår att tillstyrka motionen.
Bilaga: Yttrande över motion - Inför traineeprogram i Borås Stad
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen och sänder yttrandet till Kommunstyrelsen.

25(28)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 169
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2014-11-20 § 145 avseende Om- och tillbyggnad
av Sandareds bad och idrottshall (2013/FF0377 822).
Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgardialog: Information om medborgardialog
(2014/FF0040 106).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2014-10-27 § 448 avseende Logotyp för Lundby Park
(2014/FF0240 829).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2014-10-27 § 447 avseende Kommunstyrelsens
sammanträdesdagar fr.o.m. den 16 oktober 2014 (2013/FF0376 006).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2014-10-27 § 438 avseende Fördelning av uppgifter
och ansvar på programområden (2014/FF0263 002).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2014-11-10 § 473 avseende Skrivelse till
Kommunstyrelsen med anledning av intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar
(2014/FF0098 012).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Ekonomisk redovisning, 10-dagar facknämnder, oktober 2014
(2014/FF0037 041).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt – LONA –
avseende Tillgänglighetsanpassning promenadslinga runt sjön Kolbränningen samt P-plats
(2014/FF0275 823).
Kammarrätten i Jönköping: Anmälan av protokoll från Kammarrätten 2014-10-29 (2014/FF0174
821).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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§ 170
Delegationsärenden
Föreningsenheten: Beslut om arrangörsbidrag för ”The Golden Girl Championship” 2015 till BK
Rebell (2014/FF0262 805).
Föreningsenheten: Beslut om bidrag till Världens Pingisdag 2015 till Mariedals IK (2014/FF0259 805)
Tillståndsenheten: Beslut om anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2014-10-30 –
Hemgården/Pelarsalen, Österlånggatan 57, Borås (2012/FF0207 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap –
Rabalder, Allégatan 2, Borås (2014/FF0227 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap –
Balder, Allégatan 1, Borås (2014/FF0231 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap –
Borås Ridhus, Varbergsvägen 65, Borås (2014/FF0229 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd – Viva la Focaccia HB (2013/FF0107 702).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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Sammanträdesdatum
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§ 171
Förvaltningschefen informerar
- Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden från mötet på Brygghuset med lokala
föreningar, samt de berörda tjänstemän som var engagerade med SM-veckan. Man utvärderade och
diskuterade bl.a. vad som kan effektiviseras inför SM-veckan 2017.
- Förvaltningschefen gör en sammanfattning och summering om vad som hänt under Fritids- och
folkhälsonämndens mandatperiod. Han berättar om vilka förändringar och förbättringar som skett i
förvaltningen, vilka utmärkelser och priser som förvaltningen tilldelats samt landskamper och tävlingar
som genomförts.
- Tommy Jingfors tackar nämnden och presidiet för gott samarbete som varit under denna
mandatperiod och delar ut en bok till samtliga ledamöter med en dokumentation från SM-veckan 30
juni-6 juli 2014.
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Sammanträdesdatum
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§ 172
Övrigt
- Ulla-Britt Möller (S) rapporterar från medborgadialogmötet på Bäckängskolan där man diskuterade
Halls Terrass.
- Ordförande Cecilia Andersson avslutar mötet med att också göra en sammanfattning av nämndens
mandatperiod och framför ett stort tack till förvaltningen och nämnden för ett gott samarbete samt
önskar alla en God Jul.
- Anita Spjuth (V) önskar ordföranden en God Jul på nämndens vägnar och tackar för sina 8 år då hon
nu lämnar Fritids- och folkhälsonämnden.
- Ulla-Britt Möller (S) tackar för sina 4 år i nämnden samt tackar både nämnd och förvaltning för gott
samarbete.

