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Övriga närvarande
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Mona Carlbom, verksamhetschef
Annika Baagöe-Larsen, Vision

ers. Anette Nordström (M)
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Cecilia Andersson (C) med Christer
Lundberg (S) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2017-08-22

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Cecilia Andersson (C)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2017-08-23.

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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§ 89
Landskamp på Borås Arena

2017/FF0148 808

Fritids- och folkhälsonämnden har fått en konkret förfrågan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) att
arrangera en A-landskamp för damer på Borås Arena den 24 oktober i år.
Landskampen är en kvalmatch för kvalificerande till VM i Frankrike 2019. I Sveriges kvalgrupp ingår
Danmark, Ungern, Kroatien och Ukraina. VM-kvalet pågår från 19 september 2017 till den 4
september 2018. Det finns sju grupper i Europa och gruppsegraren är med automatik klar för VM
2019. De fyra bästa grupptvåorna gör upp om ytterligare en plats från Europa.
Sverige-Ungern blir den första landskampen på Borås Arena sedan tillkomsten av Arenan. Att det
också är en tävlingsmatch för damer som kan betyda avancemang till VM är extra glädjande. Fritidsoch folkhälsoförvaltningen planerar arrangemanget tillsammans med Borås TME och Svenska
Fotbollsförbundet. Viktiga samarbetspartners är samtliga föreningar med flick- och damfotboll i
Borås och Sjuhärad. IF Elfsborg kommer att delta med sin matchorganisation för att arrangemanget
ska uppfylla de krav som förbund, FIFA och UEFA ställer på arrangemanget.
I bifogat avtal redogörs för de förutsättningar som gäller för arrangemanget. Sammanfattningsvis så är
det kostnader på ca 400 000 kr och preliminära intäkter på ca 100 000 kr, vilket innebär en
nettokostnad på 300 000 kr. Det finns en klausul i avtalet som kan ge mer intäkter till Borås Stad
beroende på hur mycket publik som kommer.
I avtalet finns också reglerat att det ska vara ”Clean Arena”, vilket innebär att Arenan ska vara fri från
reklam och att det åligger Borås Stad att bekosta demontering eller övertäckning av befintlig reklam.
SvFF har med sig egen reklam som täcker en stor del av den befintliga reklamen. Övriga ytor som inte
täcks av förbundets reklam ska bekostas av Fritids- och folkhälsnämnden och kommer att sparas för
framtida liknande ändamål.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar tillsammans med Borås TME för att utveckla Borås som
evenemangstad. Detta sker bland annat genom att vi uppvaktar olika idrottsförbund och
organisationer i syfte att de ska förlägga sina större tävlingar och arrangemang till Borås.
Landskampen i oktober är det senaste resultat av det arbetet.
Vi kommer att bjuda in de föreningar som bedriver flick- och damfotboll i Borås för att hitta lämpliga
samverkansformer, dels före landskampen och dels under själva matchen. Likaså kan lagen i Sjuhärad
bjudas in för att ta del av arrangemanget.
Bilaga: Förslag till Avtal

Forts.

4(4)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-08-22
Forts. § 89
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ansöker om ett utökat kommunalt driftbidrag på 300 000 kr som en
garanti för arrangemanget - VM-kvalmatch i fotboll för Damer på Borås Arena 24 oktober 2017
mellan Sverige - Ungern.
Paragrafen justeras omedelbart

