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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Annette Nordström (M) med Erik
Johnson (MP) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2017-02-23

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Annette Nordström (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2017-02-24.

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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§ 21
2016/FF0211 042
Årsredovisning 2016 för Fritids- och folkhälsonämnden
Under året har Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetat med totalt 13 uppdrag. Sju stycken kommer
från Kommunfullmäktige och sex stycken är Fritids- och folkhälsonämndens egna uppdrag till
förvaltningen. Under året har totalt sex uppdrag genomförts och resterande är delvis genomförda.
Förvaltningen kommer att arbeta vidare med dessa under 2017.
Därutöver finns nio uppdrag tilldelade nämnden/förvaltningen och avser uppdrag som inte ingår i
budget. Dessa redovisas separat två gånger om året i april och oktober.
2016 har varit ett händelserikt år som avslutades med förberedelser kring den nya organisationen som
träder i kraft 2017.
Det bokförda resultatet för 2016 visar ett underskott på 3 831 tkr, fördelat på fritidsramen – 3 822 tkr
och bidragsramen – 9 tkr.
På Fritidsramen finns bokförda kostnader motsvarande 3 415 tkr som påverkat resultatet negativt och
som är av kommunövergripande karaktär eller som avser beviljade medel i den sociala
investeringsfonden.
Bilagor: Årsredovisning 2016 - Fritids- och folkhälsonämnden, Bilaga 1 – Verksamhetssammanställning 2016 och
Bilaga 2 – DB-blanketter 2016
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner årsredovisningen för 2016 och översänder denna till
Kommunstyrelsen för kännedom.
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§ 22
Uppföljning av intern kontrollplan 2016

2016/FF0213 007

Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2015-12-15 § 145, om nämndens interna kontrollplan för
2016. Samtliga punkter i planen är nu avstämda och redovisas i nämndens uppföljning av intern
kontrollplan 2016.
Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för planering och
uppföljning.
I dagsläget är det inte speciellt 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 vissa områden kan dock kontrollen och kunskapen bli än bättre.
Bilaga: Uppföljning intern kontroll 2016 – Fritids- och folkhälsonämnden.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen
2016 och översänder denna till Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen för kännedom.
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§ 23
2016/FF0212 007
Riskanalys och intern kontrollplan 2017 för Fritids- och folkhälsonämnden
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.
Till grund för 2017 års interna kontrollplan ligger en förvaltningsövergripande genomförd riskanalys
samt en riskinventering, som genomfördes 2017-01-23, tillsammans med förtroendevalda i nämnden.
Fokus har varit att beakta risker inom den egna verksamheten och särskilt risker i samband med den
nya organisationen. 2017 års interna kontrollplan lägger fokus på risker som avser bland annat:
•
•
•
•
•
•

Trygghet och Säkerhet
Mål och uppdrag
Utbildning, informationsspridning och interna processer
Verksamhet och förväntningar
Jämställdhet
Lokaler

Bilagor: Riskanalys 2017- Fritids- och folkhälsonämnden och Intern kontrollplan 2017 – Fritids- och
folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan för 2017 och
översända denna till Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen för kännedom.

6(24)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-02-20
§ 24
2016/FF0043 821
Förstudie - utveckling av Bodavallens idrottsområde
Under våren 2016 gav Fritids- och folkhälsonämnden förvaltningen uppdraget att göra en förstudie
kring utvecklingen av Bodavallens idrottsområde. Förstudien skulle med hänsyn till befintligt
föreningsliv undersöka möjligheten att nya idrotter kan etableras i området i samverkan med skola,
fritidsgårdar, föreningar och bostadsbolag. Jämställdhetsaspekten och tillgänglighetsperspektivet
betonades vara viktigt.
En arbetsgrupp med representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och
Stadsdelsförvaltningen Öster bildades under hösten 2016 och har tillsammans tagit fram förstudien i
nära samverkan med unga och de idéburna organisationerna.
För att få en tydligare uppfattning av behov och önskemål från befolkningen har det förts dialoger
med unga och många aktörer i närliggande område till Bodavallen. Resultatet från dialogerna har
sedan legat till grund för förslaget som presenteras i förstudien.
Förslaget innebär att det skall skapas ett allaktivitetsområde på Bodavallen där kommunen
tillsammans med idéburna aktörer resursmässigt kraftsamlar för att skapa en trygg och god
uppväxtmiljö för barn och unga.
Bilagor: Förstudie – Utveckling av Bodavallens idrottsområde inklusive bilagor.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig bakom visionen av ett allaktivitetsområde på Bodavallen. De
föreslagna aktiviteterna ska ses som ett axplock av idéer som kan komma att förändras till såväl
innehåll som placering. Förvaltningen får i uppdrag att förankra förslaget med övriga berörda
förvaltningar och återkomma med ett förslag på tidsplan för arbete senast den 30 juni i år.

7(24)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-02-20
§ 25
2016/FF0116 106
Redovisning av synpunktshantering 2016 för Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsoförvaltningens synpunkter har halverats jämfört med de som registrerades 2015.
Majoriteten av synpunkterna som kommer in berör anläggningsenheten, vars verksamheter många
boråsare och besökare kommer i kontakt med. Många av frågorna och förslagen, berömmen och
klagomålen rör våra spår och leder, aktivitetsplatser och utebadplatser. För Borås Arenas del har flera
frågor handlat om, dels hur vi hanterar granulatet ur miljöhänseende, men också om hur vi ser på
frågan att lägga naturgräs där.
På våra badanläggningar har synpunkterna handlat om bad- och duschhygien och hur vi arbetar med
den frågan. Badenheten har under året genomfört en kampanj, på alla våra fyra bad, som gick under
namnet ”Jag duschar innan bad! – Gör du?”.
Det har också tagits fram material, översatt till sju språk, som illustrerar duschhygien.
Överlag har alla synpunkterna hanterats väl. De klagomål som inkommit har gjort att vi har kunnat
åtgärda påtalade fel alternativt noterat dem inför framtiden.
Bilaga: Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2016
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna redovisning av synpunktshanteringen för 2016
och översända den till Kommunstyrelsen.
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§ 26
2017/FF0024 002
Delegationsordning för Fritids- och folkhälsoförvaltningen 2017
Med stöd av reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden lämnar nämnden rätt för förtroendemän
och tjänstemän att fatta beslut i de grupper av ärenden och i den omfattning som anges i denna
delegationsordning. Beslutsfattare träder in i upprättad ordning.
Bilaga: Delegationsordning för Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen.
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§ 27
2017/FF0010 282
Ombyggnad av Daltorpsskolan med tillhörande fritidsgård
I syfte att skapa verksamhetsmässig samverkan mellan skola och fritid och möta Daltorpskolans
behov av att frigöra lokaler i samband med ett växande elevantal, samt att minska förvaltningens
långsiktiga lokalkostnader, påbörjades under 2014 ett arbete inom stadsdelsförvaltningen Väster.
Detta resulterade i att Stadsdelsnämnden Väster 2015-04-29 beslutade att uppdra åt
Lokalförsörjningsnämnden att projektera för en eventuell förflyttning av fritidsgården i Götaområdet
till Daltorpskolan, samt skolbibliotekets flytt till gamla idrottshallen. Dessutom fick förvaltningen i
uppdrag att utarbeta förslag till lokallösningar som ger bättre lokalutnyttjande och möjliggör
verksamhetsamverkan.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser positivt på de samverkansmöjligheter en flytt av nuvarande
fritidsgårdsverksamhet på Varbergsvägen 38 till Daltorpskolan kan innebära, men bedömer inte att
det är avgörande för en eventuell ombyggnad. Förvaltningen 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.
Det pågår också en intern översyn inom förvaltningen gällande hur fritidsgårdsenheternas lokalisering,
bemanning och öppettider ska se ut framöver. Om en samlokalisering av verksamheterna ska ske bör
alltså samverkansformerna mellan grundskoleförvaltningen och fritids- och folkhälsoförvaltningen
klargöras och nämndens ambitionsnivå gällande antalet enheter belysas.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på de samverkansmöjligheter en flytt av nuvarande
fritidsgårdsverksamhet på Varbergsvägen 38 till Daltorpskolan kan innebära, men bedömer inte att
det är avgörande för en eventuell ombyggnad.
Några nya utökade hyreskostnader kan inte Fritids- och folkhälsonämnden inrymma i den befintliga
budgeten utan att det sker en kompensation i kommande budgetram.
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§ 28
2017/FF0027 81
Fritids- och folkhälsoförvaltningen anlägger två nya motions- och rekreationsområden;
Gässlösa samt Kolbränningen/Hestra
I led med framtagen Spår- och lederutredning med tillhörande plan, tagen i Fritids- och
Folkhälsonämnden samt Tekniska nämnden maj 2016, avser Fritids- och Folkhälsoförvaltningen att
skapa ytterligare två motions- och rekreationsområden.
Spår- och lederutredningen med tillhörande plan har fokuserat på ett nära friluftsliv - ”Friluftsliv för
alla” och bygger dels på forskning om hur nära man bör ha till ett ordnat motions-, frilufts- och
rekreationsområde. Utredningen har också lutat sig emot Borås stads välfärdsbokslut och en önskan
om att uppmuntra till fysisk aktivitet i samhället.
Utredningen visade på flera ”vita områden” inom Borås stad vad gäller förekomsten av ett ordnat
tränings- och friluftsliv i form av motionsspår och vandringsleder, framför allt väster och söder om
Borås.
De närmsta åren (2017 och 2018) kommer förvaltningen att påbörja skapandet av Kolbränningens
motions- och rekreationsområde samt Gässlösa motions- och rekreationsområde. Respektive område
skall innehålla både elljusspår och vandringsleder och därutöver ytterligare aktivitetsanläggningar som
till exempel hinderbana, utegym, pulkabacke, isbana med mera. Finns möjlighet ska också någon form
av aktivitetsled anläggas, såsom moutainbike, cykel- eller ridled.
En eller flera friluftsgårdar/föreningsgårdar finns inom varje område, dessa gårdar är också lämpliga
som entréområden.
Samtliga befintliga och nya motions- och rekreationsområden kommer att innehålla både kommunala
och föreningsägda objekt. Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att ansvara för de kommunala
objekten och verksamheterna och dessa kan drivas i antingen kommunal regi eller genom
föreningsdrift.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anlägga två nya motions- och rekreationsområden:
Gässlösa samt Kolbränningen/Hestra och översänder beslutet till Kommunstyrelsen.
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§ 29
2017/FF0026 808
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) - Framtid tillsammans
Framtid tillsammans syftar till att upptäcka, identifiera och fånga upp barn och ungdomar som
befinner sig i, eller är på väg in i utanförskap, verksamheten ska främst bedrivas i områden som
definieras tillsammans med staden. Syftet är att få in fler ungdomar i olika aktiviteter för att på så sätt
skapa en meningsfull tillvaro för dem. För samverkande föreningar kan detta på sikt betyda fler
medlemmar.
Framtid tillsammans avser att komplettera skolan både på och efter skoltid, genom ”fler vuxna på
skolgården”, rastaktiviteter, skapa en tryggare skolmiljö utanför klassrummet.
Framtid tillsammans samarbetar med fritidsgårdar, samfund, föreningar och organisationer, som vill
samverka till att hjälpa barn och ungdomar in i gemenskapen.
Borås Stad bidrar med upp till 20 personer i ettåriga arbetsmarknadsanställningar för Framtid
tillsammans, staden står för själva anställningen och IF Elfsborg ansvarar för den dagliga
arbetsledningen och arbetsuppgifter i samverkan med stadens olika verksamheter.
En styrgrupp bildas av de deltagande aktörerna.
IF Elfsborg bidrar med kunskaper och resurser som finns inom elitverksamheten i föreningen.
Borås Stad bidrar med 850 tkr per år, summan fördelas mellan Arbetslivsnämnden 500 tkr,
Grundskolenämnden 250 tkr samt Fritids- och folkhälsonämnden 100 tkr.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på initiativet från IF Elfsborg och den samverkan som är
föreslagen med Arbetslivsnämnden, Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden.
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§ 30
2017/FF0031 808
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) - Boråsklassikern
Korpen ska samordna arbetet med administration och utveckling av Boråsklassikern. Boråsklassikern
har till syfte att locka allmänheten till olika former av fysisk aktivitet i ett socialt sammanhang. Det ska
vara roligt och påfrestande utifrån individens egen kapacitet. Varje år uppmärksammas deltagarna vid
den årliga Föreningsgalan. Arrangörsföreningarna och Korpen, med bistånd från Fritids- och
folkhälsonämnden, har ett ansvar att utveckla Boråsklassikern till en motionsaktivitet som hela tiden
lockar nya deltagare och ser till att arrangemanget utvecklas för såväl deltagarna som för
arrangörsföreningarna.
Utvecklingen av Boråsklassikern syftar till att alla grupper i Borås ska få tillgång till att delta i
friskvårdande aktiviteter utifrån var och ens villkor. Boråsklassikern ska också vara känd som
företeelse bland kommuninvånarna i Borås. Korpen ska samordna det arbetet.
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: IOP-avtalet
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på initiativet från Korpen i Borås och godkänner det
upprättade avtalet.
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§ 31
2017/FF0025 050
Reviderat avtal mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Simklubben Elfsborg
avseende drift av Alidebergsbadet
Avtalet är en justering och revidering av tidigare avtal mellan Simklubben Elfsborg och Borås Stad
och ersätter samtliga tidigare avtal och överenskommelser, från 1992 och till och med 2016.
På anläggningen ska SK Elfsborg bedriva en öppen, välkomnande och utåtriktad verksamhet för
kommuninvånare och besökare. Badanläggningen ska vara tillgänglig för alla och ha generösa
öppettider som Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om. Simklubben äger rätten att bedriva
simskolor och annan förenlig verksamhet på området. Simklubben äger också rätten att bedriva
caféverksamhet på området under avtalstiden. Erforderliga tillstånd för caféverksamhet ska sökas från
berörda myndigheter. Utrustning som krävs för denna caféverksamhet står föreningen själva för.
En förändring i det nya avtalet, jämfört med de tidigare, är att entréavgifterna delas lika mellan
förening och Borås Stad. Tidigare har intäkten tillfallit simklubben till 100%. Någon avräkning för
årskort eller rabattkort sker inte.
En annan förändring i det nya avtalet är att, om kommunen under avtalstiden stänger en annan
badanläggning, så äger kommunen rätt att pausa avtalet. Detta måste meddelas Simklubben Elfsborg
minst 5 månader i förväg. Föreningen äger då ej rätt till ersättning eller kompensation. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och föreningen har kommit överens om att förvaltningen driver
Alidebergsbadet till sommaren, då Stadsparksbadet planeras att stängas för renovering.
Bilaga: Upprättat avtal
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner det upprättade förslaget att gälla från 1 juni - 31 augusti
varje år under de kommande fem åren, med start 2017.
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§ 32
2015/FF0089 403
Miljömålsuppföljning för Fritids- och folkhälsonämnden 2016
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.
Under 2016 har Fritids- och folkhälsoförvaltningens miljöarbete fortsatt och fokus har under året
varit specifika miljömål på enhetsnivå då vi har en så bred verksamhet.
Exempel på miljömål som tagit fram är bland annat att ersätta äldre belysning till LED vid våra
elljusspår, se över våra styrsystem och timers vid idrottsanläggningar och erbjuda miljöutbildningar till
föreningsanställd personal.
Under juni månad omcertifierades förvaltningens miljöledningssystem.
Bilaga: Miljörapport 2016
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Miljömåluppföljning för 2016 och översänder denna till
Miljöförvaltningen.
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§ 33
2017/FF0022 808
Val av ledamöter och ersättare till Kommunala Fritidsrådet 2017
Fritidsrådet är en referens- och samrådsgrupp, utan beslutande funktioner, till Fritids- och
folkhälsonämnden. Fritidsrådets syfte är att bereda föreningslivet möjlighet att framföra åsikter och få
insyn i nämndens verksamhet beträffande handläggning av fritids- och idrottsfrågor av allmän
karaktär.
Fritidsrådet har nio ledamöter och sju ersättare. Fem av ledamöterna jämte fem ersättare utses av
Fritids- och folkhälsonämnden. Övriga ledamöter och ersättare utses av föreningarna genom
Föreningsrådet.
Bilaga: Reglemente
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse följande fem politiker som ledamöter;
Ida Legnemark (V), Erik Johnson (MP), Ronny Svensson (L), Christian Ekström (M) och Jan Nilsson
(SD) och följande fem politiker som ersättare; Steve Liljekvist (V), Ulla-Britt Möller (S), Annette
Nordström (M), Linda Pålemo (L) och Jessica Lindström (SD) till Kommunala Fritidsrådet under
perioden 2017-2018.
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§ 34
2017/FF0023 027
Deltagande i ECAD Mayors' Conference 12-13 juni 2017
ECAD anordnar varje år en Mayors´ Conference där medlemsstäder/kommuner från hela Europa
bjuds in. Målgruppen för konferensen är politiker och tjänstemän. Konferensen syftar till att stärka
såväl tjänstemän som politiker genom kunskapsökning, erfarenhetsutbyte och nätverkande.
Borås Stad är medlem av European Cities Against Drugs. Sammanslutningen anordnar årliga
konferenser där politiker och tjänstemän representerar staden.
Genom att Borås Stad medverkar i konferensen får man breddade kunskaper inom drogförebyggande
arbete, samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra deltagande
städer/kommuner.
Årets konferens äger rum 12-13 juni i Kaunas, Litauen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden utser Ida Legnemark (V) och Annette Nordström (M) från nämnden
att representera Borås Stad vid ECAD Mayors’ Conference den 12-13 juni i Kaunas, Litauen.
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§ 35
2017/FF0013 214
Yttrande över remiss - Inbjudan till programsamråd gällande Planprogram Hestra, TorpaHestra 4:1 m.fl., Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Planprogram Hestra, Torpa-Hestra
4:1 m.fl., Borås Stad. Planprogrammet för Torpa-Hestra 4:1 med flera omfattar området nordväst om
Symfonigatan upp mot Ryssbybäcken. Huvudfokus är att se över lämplig exploatering och strategiska
ställningstaganden som behöver göras när det gäller kommunikationer, grönstruktur och
servicebehov.
Planprogrammet övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsättningar, ta fram en
målbild, en struktur för bebyggelseområden och grönområden samt planeringsprinciper för områdets
innehåll.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ställer sig positiv till planprogrammet för Hestra. Det är väl
genomarbetat utifrån olika aspekter.
I programmet finns strukturer som borgar för att kvaliteten på boende och närhet till naturen ska vara
fortsatt hög. Här behöver kommunen vara nära exploatörerna och följa upp planprogrammets
intentioner. Eftersom Borås har behov av bättre integration är det även viktigt att man undersöker
möjligheten att bygga i olika prisnivåer, vilket gynnar mångfalden.
Vi vill även understryka behovet av gröna stråk genom området för att nå de friluftsområden som
angränsar till Hestra. Har man ett grönområde inom 5-10 minuters promenad från sin bostad används
det i högre grad av de som bor i närheten.
Förvaltningen genomförde nyligen en aktivitetsplatsutredning. Området Hestra var ett utav de
områden som pekades ut för att man saknade mötesplatser av den här typen. Här behöver man tidigt i
processen planera områden där sådana kan byggas.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrande avseende programsamråd gällande planprogram för
Hestra, Torpa-Hestra 4:1 m fl, Borås Stad till Samhällsbyggnadsnämnden.
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2017/FF0009 819
Yttrande över motion - Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats; Motion av
Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M)
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen Bemannad parklek året
runt på Stadsparkens lekplats, Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M). Enligt motionärerna är en
bemannad parklek en långsiktig investering, inte minst för de barn som behöver särskilt stöd på
fritiden. Parklek innebär fantasifulla miljöer som lockar både gammal och ung till lek, rörelse och
möten - detta med tillgänglig personal nästan alla dagar året runt.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är positiv till idén om bemannad parklek. Det kan med fördel
utvecklas i samverkan med de idéburna organisationerna. Förvaltningen ser dock ett ännu större
behov av bemannade parklekar i områden som inte är så ”resursstarka”, där barn och ungas rörelse är
lägre än genomsnittet och där den direkta närvaron av vuxna på aktivitetsplatser inte är lika stor som i
centrum varvid förslaget är att remissen avstyrks.
Om det blir aktuellt med parklek i Stadsparken skulle detta utvecklas i samarbete med de idéburna
inom ramen för Överenskommelsen. Fritidsbanken är en befintlig verksamhet på Norrby som redan
idag lånar ut idrottsutrustning såsom föreslås, i motionen, att en parkvärd skall göra. ”Sports For
You” är en annan verksamhet inom ramen för SISU som åker runt och arragerar aktiviteter i staden.
Yrkanden:
Ordförande Ida Legnemark (V) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden beslutar enligt Fritids- och
folkhälsoförvaltningens förslag över rubricerad motion.
Annette Nordström (M) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka rubricerad
motion.
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Fritids- och folkhälsonämnden
beslutat i enlighet med det upprättade förslaget.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja och den som
bifaller Annette Nordströms (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Annette Nordströms (M) förslag
bifallits.
Vid omröstning röstas ja av Ida Legnemark (V), Cecilia Andersson (C), Henrik Yrlid (S), Ulla-Britt
Möller (S), Erik Johnson (MP), Ingela Hallgren (KD) samt nej av Annette Nordström (M), Lars
Andersson (M) och Jessica Lindström (SD).
Fritids- och folkhälsonämnden har med sex röster mot tre beslutat i enlighet med ordförandes förslag.
Forts.
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Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen Bemannad parklek året runt på Stadsparkens
lekplats; Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M).
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§ 37
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-01-26 § 17 avseende Svar på motion av
Patric Cerny (L); Länge leve kärleken! (2015/FF0356 759).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-01-26 § 7 avseende Borås Arena 2.0
(2016/FF0155 821).
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2017-01-30 avseende Säker och Trygg kommun
(2017/FF0033 773).
Boverket: Anmälan av beslut 2017-01-31 avseende Ansökan till Boverket om stöd till utemiljöer i
vissa bostadsområden, Boda i Borås (2016/FF0160 829).
Kammarrätten i Jönköping: Anmälan av beslut 2017-02-07 avseende Överklagat avgörande av
Förvaltningsrätten i Jönköpings beslut den 2 november 2016 i mål nr 4989-16 (2016/FF0110 826).
Sveriges Radio/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Begäran om utlämnande av offentliga
uppgifter avseende investeringar i snötillverkningsanläggningar och andra klimatrelaterade åtgärder för
skidanläggningar i Sverige samt svar på begäran (2017/FF0015 009).
Miljöförvaltningen: Anmälan av beslut 2017-01-11 avseende Beslut om riskklassning och årlig
kontrollavgift för Borås Simarena (2017/FF0036 460).
Miljöförvaltningen: Anmälan av kontrollrapport 2017-01-18 avseende oanmäld inspektion 2017-01-16
på Brygghuset gällande efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen (2017/FF0036 460).
Dalsjöforsbygdens Centeravdelning/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av skrivelse
avseende Bygg ut Dalsjöbadet i Dalsjöhallen med en högtempererad bassäng samt svar på skrivelsen
(2017/FF0019 822).
Fritids- och folkhälsonämnden/Norrby IF: Anmälan av Nyttjanderättsavtal 2017 Norrby IF (A201701).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Fritids- och folkhälsoförvaltningens energi- och
transportstatistik för 2016 (2017/FF0014 409).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av En kommun fri från våld, Delrapport 1 januari - 31
november 2016 (2017/FF0021 761).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Delårsrapport 2 juli-dec 2016 för Produktionsskolan
på Brygghusenheten (2016/FF0098 833).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Yttrande över e-petition – Bussar till våra fina
skidspår (2017/FF0016 823).

Forts.
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Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet 2016-04-19
(2016/FF0161 808).
Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet 2017-02-06
(2017/FF0034 808).
Styrgruppen för Överenskommelsen: Anmälan av minnesanteckningar från Styrgruppen för
Överenskommelsen 2017-02-09 (2017/FF0035 808).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av presentation avseende Merborgardialog Sjöbo torg
2016-12-06.
Brottförebyggande rådet/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Inbjudan till BRÅs
utvecklingsprojekt, inriktning socialt utsatta områden samt skrivelse om projektet (2017/FF0038
701).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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Delegationsärenden
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för SM i synkroniserad
konståkning 25-26 februari 2017; Koståkarna Borås (2016/FF0203 805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för Veteran SM i friidrott 3-5
februari 2017, IK Ymer (2016/FF0202 805).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-01-24.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
−

om arbetet med förvaltningens uppdrag om jämställt idrottsliv. Nämnden får en kort rapport om
vart arbetet befinner sig och en redovisning av hur Borås står sig i jämförelse med
Riksidrottsförbundets siffror för jämställt idrottsliv i hela landet.
Under hösten 2016 skickade förvaltningen ut en enkät till föreningslivet i Borås där förvaltningen
ville ha svar på representationen av kvinnor i styrelser, kvinnliga ledare samt
medlemsfördelningen.
Omkring 150 föreningar svarade på enkäten. Sammanställningen visar att medlemsantalen i
föreningarna, oavsett ålder, är relativt jämställt, 58% män och 42% kvinnor.
Jämställdheten i styrelser ser olika ut beroende på åldersgrupp, i gruppen som är upp till 35 år så
är andelen kvinnor och män lika, bland äldre (+65) är andelen 70% män och 30% kvinnor.
Fördelningen av ledare i föreningarna motsvarar 61% män och 39% kvinnor.

24(24)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-02-20
§ 40
Övrigt
−

Emma Ragnarsson, enhetschef för Norrbyhuset, och Eva Boman, bibliotekarie på Norrbyhuset,
hälsar nämnden välkomna till Norrbyhuset och informerar om verksamheten.

−

Jonas Agdur från nätverket KEKS besöker nämnden och gör en föredragning om öppen
ungdomsverksamhet.

−

Ordförande Ida Legnemark (V) informerar om passerkorten som delades ut till nämnden.

−

Ordförande Ida Legnemark (V) informerar nämnden om Healthy Cities årsmöte och att Borås
fortsätter vara ordförande i nätverket.

−

Erik Johnson (MP) frågar förvaltningschef Tommy Jingfors om den nya organisationen och
flytten som varit. Tommy svarar Erik att det varit lite av en utmaning men att det har fallit väl ut.

−

Cecilia Andersson (C), Annette Nordström (M), Linda Pålemo (L) och Ingela Hallgren (KD)
lämnar in ett initiativärende avseende mall för könsuppdelad statistik till föreningarnas
verksamhetsberättelser. Förvaltningen får i uppdrag att yttra sig över initiativärendet och det
bordläggs till aprilsammanträdet.

