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Plats: Ymergården, Brämhult
Omfattning: §§ 99-116
Sammanträdet offentligt för allmänheten §§ 99-116
Närvarande ledamöter
Ida Legnemark (V) ordf.
Cecilia Andersson (C) v. ordf.
Christer Lundberg (S) andra v. ordf.
Daniel Gustavsson (S)
Erik Johnson (MP)
Anette Nordström (M)
Lars Andersson (M)
Ingela Hallgren (KD)
Jan Nilsson (SD)
Närvarande ersättare
Steve Liljekvist (V)
Linnea Johansson Kläth (MP)
Ronny Svensson (L)
Linda Pålemo (L)
Övriga närvarande
Tommy Jingfors, förvaltningschef
Johanna Jönsson, nämndsekreterare
Linda Andersson, verksamhetschef
Anki Karlsson, integrationshandläggare
Robert Simonovic, brobyggare
Carina Lindberg, IK Ymer
Robert Skånberg, allmänhet
Anna Paulsson, Vision

Ej närvarande § 103 p.g.a. jäv
ers. Ulla-Britt Möller (S)

§ 103 ers. Cecilia Andersson (C)

Närvarande § 116
Närvarande § 116
Närvarande § 116
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Lars Andersson (M) med Ingela
Hallgren (KD) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2017-09-28

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Lars Andersson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2017-09-29.

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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§ 99
2017/FF0086 042
Tertialrapport 2 2017- Fritids-och folkhälsonämnden
Verksamheten inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde har under det första halvåret
kännetecknats av otaliga välbesökta och mångfacetterade aktiviteter med hög kvalitet.
På Stadsparksbadet har vi oförtrutet jobbat vidare med att planera verksamheten efter stängningen
den 1 juni. På övriga bad är det högtryck i verksamheten, med hög efterfrågan på olika aktiviteter som
erbjuds. Initiativ har också tagits för att starta en badmästarutbildning i Borås, då vi har svårt att
rekrytera utbildad personal till våra verksamheter.
Ett gediget samarbete har utvecklats med civilsamhället inom olika områden. SM-veckan i somras är
ett tydligt bevis på en lyckosam samverkan med föreningar och organisationer samt övriga
förvaltningar och bolag i Borås Stad.
Periodens resultat visar på ett underskott för fritidsramen och ett underskott på bidragsramen.
Avvikelserna på fritidsramen kan härledas till mindre intäkter än budgeterat för perioden, vilket
påverkar främst Badenheten. Däremot har det bokförts mindre kostnader än vad som budgeterats för
perioden. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan kan framförallt härledas till verksamheten för
evenemang där alla kostnader för SM-veckan ännu inte kommit oss tillhanda. Övriga enheter med
överskott på kostnadssidan är främst Anläggningsenheten samt Folkhälsoenheten.
Personalkostnaderna bör hållas under uppsikt då det för perioden finns en negativ avvikelse i jämfört
med budget. Därutöver har kostnaderna för kommungemensamma tjänster, så som e-handels- och
upphandlingstjänster, förvaltningsabonnemang, fördelade licenskostnader, fackliga företrädare etc.
ökat med närmare 1 900 tkr i jämförelse med föregående år. En förklaring är att nämnden har blivit
dubbelt så stor verksamhetsmässigt. Till viss del har budgeten fördelats för att kunna täcka dessa
kostnadsökningar men då till nackdel för andra verksamhetsområden. Det återstår fortfarande
oklarheter om nämnden i resurstilldelningen fått kompensation för denna typ av kostnadsökningar.
Utifrån nuvarande förutsättningar prognostiseras, vid årets slut, ett underskott på fritidsramen
motsvarande 7 270 tkr som avser vårt samverkansuppdrag kring lokalt inflytande och
demokratifrågor, sociala investeringsprojekten ”En kommun fri från våld” samt ”Produktionsskolan –
Ung till Ung” och Badenheten som en konsekvens av Stadsparksbadets stängning. Därutöver
prognostiseras ett överskott på Träffpunkt Simonsland.
Enligt tidigare beslut får Nämnden en kompensation i årsbokslutet för de två sociala
investeringsprojekten.
Bidragsramens underskott för perioden beror på svårigheterna att periodisera budgeten fullt ut efter
de utbetalningar som görs. Bidragsramen prognostiserar ett underskott på 800 tkr vid årets slut.
Bilaga: Tertial 2 2017 Fritids- och folkhälsonämnden

Forts.
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Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 2 - 2017 och att överlämna denna till
Kommunstyrelsen.
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§ 100
2017/FF0150 007
Regler och anvisningar för intern kontroll 2017, Fritids- och folkhälsonämnden
Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för arbetet
beskrivs. I denna framgår att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation för
sin interna kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna.
Regler och anvisningar för intern kontroll inom Fritids- och folkhälsonämnden beskriver
ansvarsfördelning, vad som ska uppnås med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med
vilka arbetsrutiner.
Bilaga: Regler och anvisningar – intern kontroll
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget avseende Fritids- och
folkhälsonämndens regler och anvisningar för intern kontroll samt översända dessa till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.
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§ 101
Uppdrag som inte ingår i budget 2017

2017/FF0060 040

Fritids- och folkhälsonämnden har vid tidpunkten för redovisningen sju uppdrag från
Kommunfullmäktige utanför budget. Tre av uppdragen bedöms som genomförda och resterande är
påbörjade.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av uppdrag som ej ingår i budget och
översända skrivelsen till Kommunstyrelsen för kännedom.
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§ 102
Kraftsamling Sjöbo - lokal utveckling

2017/FF0152 808

Kommunfullmäktige i Borås beslöt i september 2013 att införa sociala investeringar och avsätta 20
miljoner kronor i syfte att motverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp.
Den primära målgruppen har varit barn och unga. Projekten syftar till att hitta nya arbetssätt, metoder
och modeller som hjälper till att beskriva komplexa händelsekedjor som staden kan förhålla sig till
utifrån social, ekologisk och ekonomisk dimension för att långsiktigt nå hållbarhet.
Sociala investeringar kan beskrivas som ett ekonomiskt angreppsätt för att bryta strukturella normer
som exempelvis ungdomsarbetslöshet och därmed bryta negativa livsmönster och negativa spiraler
som medför mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Flera kommuner, utöver Borås, avsätter
så kallade "fondmedel" utanför ordinarie budget i syfte att bryta negativa mönster, minska risker och
arbeta förebyggande.
Fritids- och folkhälsonämnden följer varje år hur folkhälsan utvecklas inom staden. Detta har gjorts
under hela 2000-talet genom ett välfärdsbokslut. Den långa tidsperioden visar hur de olika
stadsdelarna långsiktigt utvecklas inom folkhälsområdet. I många delar är det en positiv läsning, likt
landet i övrigt så lever allt fler allt längre och mår dessutom bättre. Samtidigt visar vårt välfärdsbokslut
att skillnaderna i hälsan ökar. Kopplingen hälsa, ekonomi och utbildning är slående. I de områden där
medelinkomsten är högst lever också människor längst och motsatsen fattigdom leder till för tidig
död.
Årets välfärdsbokslut visar på de lokala förutsättningarna utifrån de elva nationella folkhälsomålen
samt ytterligare ett område som handlar om äldres hälsa. Sammantaget ger dessa fakta en bild av
Sjöbo som bör uppmärksammas. Dessutom har professionen, det vill säga personal inom socialtjänst,
polis och på fritid, berättat om en ogynnsam utveckling. Samtidigt är kanske Sjöbo den stadsdel med
den största potentialen att utvecklas till en attraktiv och unik stadsdel. De boende har via
medborgardialoger och enkäter uttryckt en stor optimism om Sjöbo, miljön och närheten till friluftsliv
och till centrum, boende- och fritidsmiljöer som kan utvecklas, ett civilsamhälle som kan göra mera,
innebär att stadsdelen har resurser att utvecklas.
Bilaga: Kraftsamling för en hållbar stadsdel – Sjöbo
Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om att få använda kvarvarande 3,0
mnkr som återstår av de sociala investeringsmedlen för att genomföra Kraftsamling för en hållbar
stadsdel – Sjöbo.
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§ 103
2016/FF0190 861
Avtal med IK Ymer om arrangörskap avseende European Athletics U20 Championships
2019
Europeiska Friidrottsförbundet (EAA) är huvudman för European Athletics U20 Championships 1821 juli 2019 i Borås. Föreningen och Staden står som operativ genomförare för arrangemanget
tillsammans med Svenska Friidrottsförbundet (SFIF).
I samband med ansökan om mästerskapen har Staden och Föreningen godkänt tre dokument som
ligger till grund för arrangemanget;
1) Organiser Agreement, avtalet mellan EAA, SFIF och Staden om arrangemanget.
2) Bidding Application Form, en beskrivning av Stadens och föreningens åtagande inklusive budget.
3) Organising Manual, en manual för evenemanget framtaget av EAA som beskriver hur och vad vi
ska göra.
Föreliggande avtal reglerar ansvarsförhållandena mellan Staden och Föreningen och är ämnat att
förtydliga de åtagande som åvilar endera parten.
Staden står för kostnader för LOC:s möten. Parterna står själva för rese- och logikostnader som
uppkommer genom deltagandet i LOC.
Samtliga övriga kostnader, personal, aktiviteter i centrum med mera för evenemanget, som enligt
avtalet åvilar LOC, ska täckas av den budget som LOC fastställer för och som Staden har anvisat för
arrangemanget.
Staden avsätter erforderliga medel för arrangemanget och har ansvar för den tilldelade budgetramen.
Projektledaren anställs av IK Ymer under perioden 1 september 2017 – 30 september 2019.
Anställningen är deltid fram till 1 maj 2018 då Projektledaren arbetar heltid till den 30 september
2019. IK Ymer får ett projektledarstöd under motsvarande tid på 1 100 000 kr inklusive sociala
avgifter. Övriga administrativa kostnader för evenemanget ska inrymmas i den anvisade budgeten.
Anläggningarna Ryavallen, Ryahallen och Borås Arena med logevåning upplåts hyresfritt till LOC
under arrangemanget. Eventuella övriga tjänster, som normalt inte ingår vid hyresupplåtelse, som
Staden tillhandahåller, ska budgeteras och bekostas av LOC.
Bilaga: Avtalet med IK Ymer
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner det upprättade avtalet med IK Ymer om arrangörskap
avseende European Athletics U20 Championships 2019.
På grund av jäv deltar inte Cecilia Andersson (C) i beslutet.
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§ 104
2017/FF0165 805
Ansökan om anläggningslån till Dalsjöfors Scoutkår för köp av Tummarp 1:116
Dalsjöfors Scoutkår söker ett anläggningslån för inköpet och underhållet av fastigheten. Summan
uppgår till 950 000 kr. Föreningen tar själva ansvar för 570 000 kr och söker för de återstående 380
000 kr.
Föreningen hyr fastigheten idag av Borås Stad. Lokalförsörjningsnämnden har för avsikt att sälja
fastigheten och har värderat den till 800 000 kr. Det finns ett uppskattat underhållsbehov på 150 000
kr. Scoutföreningen har fått ett erbjudande att köpa fastigheten för den värderade summan.
Dalsjöfors Scoutkår har bedrivit verksamhet i lokalen sedan 1976. Föreningen har 174 medlemmar
och varje vecka samlas ca 100 barn och ungdomar i åldern 8-18 år för att bedriva verksamhet.
Verksamheten är öppen och tillgänglig för alla och föreningen bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete.
Scoutkåren spelar en viktig roll för barn och ungdomar i och omkring Dalsjöfors.
Scoutrörelsen i Sverige växer och har gjort det under de tre senaste åren. Med drygt 68 000
medlemmar är de en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer. Mest ökar åldergruppen
15-17 år, vilket är ovanligt sett ur ett bredare föreningsperspektiv. Just i den åldersgruppen lämnar
många andra ungdomar sin förening.
Bilaga: Dalsjöfors Scoutkårs ansökan
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänner Dalsjöfors Scoutkårs ansökan om ett
anläggningslån för inköp av Scoutstugan (Tummarp 1:116) och föreslår Kommunstyrelsen att bevilja
380 000 kr i anläggningslån.
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§ 105
2017/FF0167 808
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) - Hitta Ut Borås
Utvecklingen av hittaut, syftar till att alla grupper i Borås ska få tillgång till att delta i friskvårdande
aktiviteter utifrån var och ens villkor. Hittaut ska också vara känd som företeelse bland
kommuninvånarna i Borås. Hestra samordnar och utvecklar det arbetet.
Hestra är en ideell förening utan vinstintresse och som har följande vision; levande, öppen och
attraktiv förening året om. Föreningen har 862 medlemmar (2016). Orientering, skidor och
Linnémarschen dominerar verksamheten. Verksamheten som bedrivs inom ramen för hittaut, är inte
på något sätt att betrakta som konkurrensutsatt.
Överenskommelsen bygger på Hestra IF:s initiativ och vårt tidigare samarbete inom olika
friskvårdande områden. Överenskommelsen är framtagen i samverkan mellan parterna och reglerar
åtaganden, organisation samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten som är knuten till
överenskommelsen.
Hestra har en 50% projektledare anställd för ändamålet. I arbetet ingår planering, kartframställning,
utsättning av checkpoints, kundtjänst och marknadsföring. I övrigt deltar Hestras ideella ledare i alla
sammanhang för att aktiviteten hela tiden ska vara uppdaterad. Hestra fakturerar FOF 125 000 kr två
gånger per år, vår och höst. Ersättningen ökar med 2% för varje nytt kalenderår.
Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata de ideella
krafter som finns i Borås, som ett komplement till Borås stads egna verksamheter. Genom avtalet
stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn.
Ett IOP ska aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en del av kommunen, utan skall vara
fri och oberoende – men med en tydlig insyn från det offentliga.
Bilaga: Avtal mellan Fritids- och folkhälsonämnden och Hestra IF
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner det upprättade avtalet mellan Hestra IF och Fritids- och
folkhälsonämnden.
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§ 106
2017/FF0010 282
Anslagsframställan för ombyggnad av Daltorpskolan g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1,
Kv Vallmon, 504 33 Borås
Fritids- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med en
långsiktig utvecklingsplan för fritidsgårdarna som nämnden har ansvar för. Planen ska dels innehålla
förslag till en långsiktig lösning av kombinationstjänster tillsammans med skolan och andra
verksamheter, och dels med tankar på en ökad samverkan i Överenskommelsens anda. Innan
utredningen är klar kan inte nämnden binda upp sig för några nya utökade hyreskostnader.
Förvaltningens uppfattning är att det framtagna förslaget avseende cafeteria
”upphållsrumsverksamhet” tillgodoser de behov som finns om det blir aktuellt att bedriva
fritidsgårdsverksamhet i lokalerna under kvällstid.
Nämnden ser positivt på de samverkansmöjligheter en flytt av nuvarande fritidsgårdsverksamhet på
Varbergsvägen 38 till Daltorpskolan kan innebära, men
menar att frågor om samverkan avseende personal under skoltid- fritid, praktiska rutiner för
samnyttjande och den procentuella fördelning av hyreskostnaderna är frågor som måste klargöras
innan en flytt kan bli möjlig.
För att se hur öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamheten ska se ut framöver pågår det
också en intern översyn inom förvaltningen gällande bemanning och öppettider på stadens enheter.
En viktig del av översynen berör också nivåer och samverkansformerna mellan
grundskoleförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på anslagsframställan under förutsättning att
kompensation kan ske för den utökade hyreskostnaden ombyggnaden innebär.
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§ 107
2017/FF0160 106
Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden, januari - juni 2017
Under det första halvåret 2017 har det inkommit 24st synpunkter. Likt tidigare år är det
anläggningsenheten som fått flest synpunkter, främst om de kommunala badplatserna och
kommunens spår och leder.
På enheten för mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet har man sammanlagt fått in 6st
synpunkter. Hälften av synpunkterna som inkommit är beröm för personalen och hjälpen med
läxläsning på Norrbyhuset.
Badenheten har fått fyra synpunkter och de handlar främst om frågor eller förslag om öppettiderna på
våra badhus.
Bilaga: Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden, januari – juni 2017
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter för januari – juni
2017 och översända den till Kommunstyrelsen.
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§ 108
2017/FF0161 403
Miljömålsuppföljning tertial 2 2017 för Fritids- och folkhälsonämnden
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.
För varje målområde finns etappmål som definierar steg på vägen samt åtgärder som krävs för att nå
målet. Etappmålen skall följas upp av ansvariga nämnder.
Fritids- och folkhälsoförvaltningens miljöarbete fortlöper och efter Borås Stads omorganisation har
förvaltningen nu valt att tillsätta en miljökoordinatorstjänst på 20 %. Arbetet med att nå etappmålet
att alla anställda ska genomgå miljöutbildning fortsätter. Miljöutbildningen har prioriterats olika inom
kommunen, men målet är att alla ska få gå på uppsamlingsutbildningar under hösten 2017 samt vår
2018.
Bilaga: Miljörapport tertial 2 2017
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Miljörapport tertial 2 2017 och översänder denna till Miljöoch konsumentnämnden.
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2017/FF0138 339
Yttrande över Revidering av Grönområdesplan
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts möjlighet att yttra sig över den föreslagna revideringen av
grönområdesplanen, samt dessutom uppge framtida åtgärdsförslag.
Då Borås är en växande stad bör även inventeringen som tillhör grönområdesplanen uppdateras, och
både inventering och plan bör också utökas med serviceorterna samt eventuellt ytterligare några större
samhällen runt om Borås.
Sett till möjligheten att fler natur- och skogsbesök i tillgängliga friluftsområden kan kopplas till ökade
folkhälsovärden bör inventeringen också innehålla de icke kommun-ägda natur- och grönområden
som har stora besöksvärden för allmänheten.
De uppdaterade riktlinjerna för markförvärv, som bland annat nämner möjligheten av markförvärv
för rekreation och friluftsliv, bör nämnas i grönområdesplanen som en möjlighet att skapa bra
möjligheter till ett nära friluftsliv för de bostadsområden som idag saknar detta.
Grönområdessnurrans text och även beskrivningstexten för vad en ”Träffpunkt” är bör ses över.
Forskning visar att platser för bollspel till allt för hög procent enbart utnyttjas av pojkar/män.
Beskrivningen bör antingen vara mer övergripande, alternativt att fler varianter av aktiviteter listas
som önskvärda på platsen.
Kvarstående åtgärder i grönområdesplanen:
• Utveckla delar av Gässlösa, Osdal och Bråt som frilufts- och rekreationsområden (tillsammans med
Tekniska nämnden). Arbetet pågår under år 2017 med att uppföra både elljusspår och vandringsled
som kommer att utgå från Gässlösa idrottsplats.
Under år 2016 färdigställdes utredningen ”Spår och Leder” tillsammans med tillhörande plan.
Utredningen gavs som undertitel rubriken ”Hur underlättar vi för människor i Borås Stad att besöka
och aktivera sig i våra nära grönområden och skogar?” Utredningen och planen täcker hela
kommunen.
Utredningen togs i både Fritids- och folkhälsonämnden samt Tekniska nämnden. Förslagen till nya
åtgärder för de närmsta tre åren hämtas från denna plan. Flera av åtgärderna planeras och utförs
tillsammans med Tekniska förvaltningen.
• Utför en naturvärdesinventering över Ymerterrängen (2017)
• Anlägga en kortare promenadslinga utmed Viskan i Svaneholm (2017)
• Elbelys gångvägen mellan Sjöbo och Kypegården (2017/2018)
• Utföra en ridleds- samt ridverksamhetsutredning tillsammans med flera andra förvaltningar
(2017/2018)
• Skapa en kort barnvandringsled ”Trollstigen” som binder samman Sjöbo med Viskan (2017/2018)
• Skapa en långled om ca 2 mil som förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, Transås badplats,
Älmås naturreservat och Gånghester (2018)
• Skapa ett kort motionsspår invid skolan och idrottshallen i Viskafors (2018)
Forts.
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• Elbelys stigen mellan Sjöboparken och Viskan (2018)
• Skapa bättre parkeringsmöjligheter utmed Banvallen (2018)
• Skapa en kortare uppmärkt led som binder samman Ekarängen med Hultabergsskogen (2019)
• Återskapa några av de motionsspår, vandringsleder och cykelleder som tidigare utgick från I15 och
bland annat passerade Pickesjön och Bosnäs. (2019)
• Uppföra en tillgänglighetsanpassad led i någon av serviceorterna utanför staden.
Under hösten 2017 kommer nämnden också att anta en utredning med tillhörande plan för
förvaltningens badplatser med tillhörande mindre fritidsområden. Ur denna plan kan ytterligare några
punkter hämtas, dock ej tidssatta:
• Tillgänglighetsanpassa bron ut till Almenäs udde
• ”Eroderingshämmande” åtgärder vid Frufällans, Sjömarken samt Asklanda badplatser.
• Utreda möjligheten att utöka Dalsjöfors badplats- och fritidsområde
• Utreda möjligheten att flytta Äspereds badplats i Tolken till Sundholmen
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker revidering av Grönområdesplanen samt skickar yttrandet till
Kommunstyrelsen.
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2017/FF0158 003
Yttrande över Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts möjlighet att yttra sig över Riktlinjer för uppföljning av
verksamhet som utförs av privata utförare. Nämndens uppfattning är att det är bra med riktlinjer som
visar hur uppföljningen av kommunal verksamhet ska ske. Det ska vara ett naturligt moment i arbetet
med styrning och ledning av kommunal verksamhet. Dock behöver dokumentet tydliggöras avseende
vilka parter som betraktas och inte betraktas som privata utförare. Fritids- och folkhälsonämnden
anser också att villkoren för Överenskommelsen och IOP (Idéburet offentligt partnerskap) bör
beaktas och omnämnas i riktlinjerna.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen med ett förtydligande i enlighet med nämndens
yttrande.
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2017/FF0139 700
Yttrande över motion - FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning; Ida Legnemark (V)
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts möjlighet att yttra sig över en motion där förslaget är att
man tar fram en handbok kopplat till FN´s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Borås Stad.
Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. I den senaste rapporten om folkhälsans utveckling har
man identifierat personer med funktionsnedsättning som en grupp som särskilt behöver
uppmärksammas. Det finns en god grund att arbeta vidare med frågan i Borås Stad då man nyligen
beslutat om ett nytt program för tillgänglighet med en åtgärdsplan som följs upp av Sociala
Omsorgsförvaltningen.
I Botkyrka kommun har man tagit fram en handbok med syftet att anställda och politiker ska förstå
konventionen och på vilket sätt den påverkar vars och ens arbetsområde.
Sedan dess har Myndigheten för delaktighet har tagit fram foldern Konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, i en lättläst version. Den skulle med fördel kunna användas på
flera olika sätt. För att möta motionens intentioner skulle man i ett första steg kunna använda den
nationella foldern och i steg två, om det finns behov, ta fram en handbok med Botkyrka som förebild.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen och skickar yttrandet till Kommunstyrelsen.
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2017/FF0140 100
Yttrande över motion - Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet - gör Borås till
MR-stad, Ida Legnemark (V)
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen Mänskliga rättigheter
är en kommunal angelägenhet - gör Borås till MR-stad; Ida Legnemark (V).
Med utgångspunkt från kommunens uppdrag som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör och
arbetsgivare har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram en plattform för policy- och
verksamhetsutveckling gällande mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Plattformen kan ses
som ett utvecklingsverktyg och utgångspunkt för arbetet i syfte att synliggöra vad beslutsfattare på
olika nivåer behöver göra för att stärka sitt systematiska arbete med de mänskliga rättigheter som är
beskrivna i de regionala och internationella konventionerna.
För att bli en MR-kommun krävs ett tydliggörande av de åtagande som regleras i regeringsformen,
diskrimineringslagstiftningen, kommunallagen och speciallagstiftningen. Hur dessa ska förverkligas
måste sedan kommunen besluta utifrån sina förutsättningar.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen och ställer sig bakom att Borås Stad inleder ett
arbete utifrån SKL:s plattform för att bli en MR-kommun.
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Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-08-17 § 139 avseende Avsägelse av
förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (2017/FF0159 102).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-08-17 § 149 avseende Program mot
hemlöshet (2017/FF0078 759).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-08-17 § 147 avseende Delårsrapport januari
– april 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen (2017/FF0168 042).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-06-19 § 334 samt bilagor avseende Regler för
koncerninköp (2017/FF0163 059).
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2017-09-04 avseende Landskamp på Borås Arena
(2017/FF0148 808).
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2017-08-21 avseende Intern kontrollplan 2017 samt
redovisning av intern kontroll 2016 (2017/FF0169 007).
Miljöförvaltningen: Anmälan av Kontrollrapport avseende oanmäld inspektion 2017-09-06 på
Brygghuset gällande efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen (2017/FF0036 460).
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-08-22 avseende Fastigheten,
Simonsland 11, Borås Kommun (2017/FF0081 282).
AK Lab: Anmälan av Provrapport för strandbadvatten i Öresjö, Almenäsbadplats 2017-07-11
(2017/FF0149 441).
Stadsledningskansliet: Anmälan av Information om Kommunens Kvalitet i Korthet 2017
(2017/FF0154 001).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Explizit AB: Anmälan av Huvudavtal mellan Explizit Public
Service AB och Borås Stad Fritids- och folkhälsoförvaltningen efter uppgradering av boknings- och
bidragssystem (2017/FF0157 050).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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§ 114
Delegationsärenden
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om startbidrag till Hispanoamericana förening i
Borås (2017/FF0166 805).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag för Änglahoppet 13-15 oktober
2017; Borås Fältrittklubb (2017/FF0144 805).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag till FOK i Borås (ID144).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag till Eritreanska Islamiska
kulturföreningen i Borås (RE075).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-08-29.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
- om att Framtid Fristad har bjudit in de politiska partierna till en debatt den 30 november.
- att Borås Stad blivit nominerade i två kategorier i Sport och Affärers årliga kommunranking. Dels
gäller det huvudpriset Sveriges främsta idrottskommun och dels specialpriset Sveriges främsta
breddidrottskommun. Vinnarna presenteras på seminariet Professionell idrott den 2 oktober i
Jönköping. Fritids- och folkhälsonämndens presidium kommer att närvara.
- om landskampen på Borås Arena 24 oktober.
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Övrigt
- Carina Lindberg från IK Ymer inleder sammanträdet med att hälsa nämnden välkommen till
Ymergården.
- Anki Karlsson, integrationshandläggare och Robert Simonovic, brobyggare från
Arbetslivsförvaltningen besöker nämnden och informerar om Borås Stads arbete med Romsk
inkludering.
- Cecilia Andersson (C) ställer frågan om olika föreningsavgifter/hyror i kommunens lokaler.
Förvaltningen återkommer med information i ärendet.
- Linda Pålemo (L) frågar nämnden om mötet som Valnämnden bjudit in till den 2 oktober.
Ordförande Ida Legnemark (V) svarar att alla ledamöter och ersättare i nämnden är välkomna att
deltaga.

