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Sammanträdesdatum

2017-12-11
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Plats och tid

Sundholmens Kursgård, måndagen den 11 december 2017 kl 13:50 – 16:30
Ajournering: 15:40 – 15:50

Beslutande

Ledamöter
Ida Legnemark (V), Ordförande
Cecilia Andersson (C), 1:e vice ordförande
Christer Lundberg (S), 2:e vice ordförande
Ulla-Britt Möller (S)
Linnea Johansson Kläth (MP)
Marie Jöreteg (M)
Lars Andersson (M)
Ingela Hallgren (KD)
Jan Nilsson (SD)

Ers. Erik Johnson (MP) som lämnar 15:50
Ers. Annette Nordström (M)
Ej närvarande § 140, 142 p.g.a. jäv

Ersättare
Ronny Svensson (L)
Linda Pålemo (L)
Robert Skånberg (SD)
Övriga närvarande

Ers. Jan Nilsson (SD) § 140, § 142 p.g.a. jäv

Tommy Jingfors, förvaltningschef
Johanna Jönsson, nämndsekreterare
Susanne Carlsson, verksamhetschef
Marie-Louise Bengtsson, verksamhetschef
Hans Andersson, verksamhetschef
Linda Andersson, verksamhetschef
Cecilia Strömberg, verksamhetschef
Annelie Jonsson, fritidsutvecklare
Erik Hang, verksamhetssamordnare
Åsa Broms, enhetschef
Ricard Sunding, enhetschef
Mikael Hedberg, Vision

Närvarande §§ 133-139
Närvarande §§ 133-139
Närvarande §§ 133-139
Närvarande §§ 133-139
Närvarande §§ 133-139

Justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Ingela Hallgren (KD) med
Ulla-Britt Möller (S) som ersättare.

Justeringens plats och tid

Sturegatan 38, 2017-12-18

Underskrifter
Förvaltningschef

Paragrafer
Tommy Jingfors

Ordförande
Ida Legnemark (V)
Justerare
Ingela Hallgren (KD)

Sekreterare

Justerandes signatur

Johanna Jönsson

Utdragsbestyrkande

§§ 133-148

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(21)

Sammanträdesdatum

2017-12-11
Fritids- och
folkhälsonämnden

Ärendelista
§ 133 Upprop och val av protokollsjusterare
§ 134 Allmänhetens frågestund
§ 135 Dnr FOFN 2017-00132 041

3
4
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Slutrapport för produktionsskolan/ung till ung på Brygghuset .....................7
§ 137 Dnr FOFN 2017-00194 826

Utredning om kostnad och tillvägagångssätt för att avveckla användningen
av .................................................................................................................9
plast/gummigranulat i konstgräsmattor........................................................9
§ 138 Dnr FOFN 2017-00051 012

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser .........................10
§ 139 Dnr FOFN 2017-00205 805

Ansökan om socialt riktat bidrag till föreningsverksamhet i socialt utsatta
områden 2018 ...........................................................................................11
§ 140 Dnr FOFN 2017-00074 805

Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2018 .................................12
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§ 133

Dnr FOFN 12028

Upprop och val av protokollsjusterare
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens
protokoll, utses Ingela Hallgren (KD) med Ulla-Britt Möller (S) som ersättare.
Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, måndagen den
18 december.
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§ 134

Dnr FOFN 12029

Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.
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§ 135

Dnr FOFN 2017-00132 041

Budget 2018:2 för Fritids- och folkhälsonämnden inkl.
taxor och avgifter
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna budget 2018:2 ink. reviderade
taxor och avgifter med följande två tilläggsyrkanden:
-

att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen
redovisa en långsiktig lösning på aktivitetsplatsen vid Hulta,

-

att ge förvaltningen i uppdrag att förbereda den kommande lokalresursplanen
med den reviderade hallutredningen,

-

att med hänsyn till slutrapporten för det sociala investeringsprojektet
”Produktionsskolan” återkomma till nämnden med förslag till
implementering av arbetet i den ordinarie verksamheten.

Fritids- och folkhälsonämnden översänder beslutet samt bilagorna till
Kommunstyrelsen
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsonämndens totala budgetram för 2018 uppgår till 235 350 tkr.
Budgeten är fördelad på två ramar, fritidsramen 193 950 tkr och bidragsramen 41
400 tkr.
Nämndens fritidsram har tilldelats en ramförstärkning i jämförelse med budget 20181 med 2 000 tkr. Därutöver har 3 300 tkr flyttats till Vård- och äldrenämnden.
Bidragsramen har förstärkts med 400 tkr för kostnader i samband med
”Överenskommelsen.”
Nämnden har höjt taxorna med i genomsnitt 3% på idrotts- och
fritidsanläggningarna.
Nämnden tilldelas en investeringsbudget på 16 150 tkr. Eventuella kvarstående
investeringsmedel kompletterar investeringsbudgeten efter bokslut 2017.
Nämnden har fått tre nya uppdrag att arbeta med under 2018 – genomföra en
förstudie för att skapa aktivitetsplatser på Hässleholmen och Norrby, ta fram en plan
för att införa simfritids samt utreda hur ideella föreningar kan få stöd att
miljödiplomera sig.

Justerandes signatur
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Fokus i drifts- och investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess former och på
ett målmedvetet jämställdhetsarbete.
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§ 136

Dnr FOFN 2017-00211 833

Slutrapport för produktionsskolan/ung till ung på
Brygghuset
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att projektet har varit lyckosamt och
godkänner slutrapporten och utvärderingen, samt ger förvaltningen i uppdrag att
senast på nämndens februarimöte återkomma med förslag på hur arbetet kan
implementeras i förvaltningens ordinarie verksamhet. Beslut och bifogade rapporter
översändes till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2014-11-18 – 2017-11-30 har enheten Brygghuset bedrivit ett socialt
investeringsprojekt kallat Produktionsskolan med metoden Ung till Ung.
Produktionsskolans arbetssätt grundar sig i ett upplevelsebaserat lärande och att
arbeta i skarpt läge – ”learning by doing”. Ingenting ska vara på låtsas. Att få växa
med uppgift och ansvar samt bidra med sin kompetens i en kreativ och levande
verksamhet, har visat sig vara grundläggande för individens framgång.
Individernas upplevda arbetsförmåga och känsla av sammanhang (KASAM) har ökat
och deltagarna har stakat ut en ny riktning och närmat sig den reguljära
arbetsmarknaden och/eller studier. 39 deltagare har fullföljt projektet. 82% av
deltagarna är i arbete, studier eller i annan arbetsmarknadsåtgärd. Samtliga deltagare
har uppnått syftet att vara med i projektet och utvecklat sin förmåga att arbeta i
”skarpt” läge. Närvaron har legat på 83% av deltagarnas anställningsgrad.
Payoff (utvärderingsföretag) konstaterar att Produktionsskolan på ett effektivt sätt
utvecklat en modell som gör skillnad på riktigt. Projektet lever väl upp till Borås
Stads övergripande ambition med att bryta ett utanförskap genom att satsa på sociala
projekt.
Målgruppen satte innan projektet ett tungt avtryck i ekonomin, genom att vara
beroende av försörjningsstöd och resurskrävande insatser från Borås Stad och till
viss del från vården. Produktionsskolan har på ett effektivt sätt stöttat deltagarna så
att de i stor utsträckning har blivit individer som klarar av att försörja sig själva och
mår bättre.
Payoff konstaterar att återbetalningstiden för Borås Stad ä r 12 månader och för
samhället 20 månader.
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Vok (ett annat utvärderingsföretag) har mätt effekten av vilken påverkan projektet
har skapat på deltagaren. Deltagarintervjuer har genomförts som sedan legat till
grund för att göra ett förenklat social-ekonomiskt bokslut baserat på SROI-metoden
(social avkastning på investeringen). Vok konstaterar att SROI-värdet är 1,37:1, vilket
innebär att projektet har genererat mer tillbaka i värde och att Produktionsskolan har
varit väl investerade pengar.
Projektets kostnader har uppgått till 3 835 000 kr, den godkända budgeten för
perioden var 4 100 000 kr.
Beslutsunderlag
1. Brygghusets egen Slutrapport
2. Payoff:s utvärdering
3. Vok:s utvärdering
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§ 137

Dnr FOFN 2017-00194 826

Utredning om kostnad och tillvägagångssätt för att
avveckla användningen av plast/gummigranulat i
konstgräsmattor
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden behåller nuvarande gummimaterial i
konstgräsplanerna tills en fullgod ersättning finns. Samtidigt deltager förvaltningen i
ett utvecklingsarbete tillsammans med Naturvårdsverket och Svenska
Fotbollsförbundet i syfte att minska miljöpåverkan och minimera spridningen av
granulatet.
Sammanfattning av ärendet
Gummigranulat på konstgräsmattor är ett aktuellt ämne och främst dess påverkan på
miljön och människor. Hittills har undersökningar och rapporter visat att inget tyder
på någon risk för människors hälsa. Något fungerande ersättningsmaterial till
gummigranulatet finns ännu inte men arbete pågår för att hitta ett material som är
fullgott både miljömässigt och ekonomiskt samt spelmässigt för fotbollsplaner.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen deltar aktivt i Naturvårdsverkets projekt,
tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet, med att försöka hitta lämpligt
granulatmaterial samt åtgärder som förhindrar granulatet att lämnar fotbollsplanen.
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§ 138

Dnr FOFN 2017-00051 012

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta ”Plan vid samhällsstörningar och
extraordinära händelser”.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit till varje nämnd och bolag att ha en egen, väl
genomarbetad och aktuell plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.
Med grund i Kommunfullmäktiges beslut har Fritids- och folkhälsonämnden 2013
antagit ”Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser”. Nuvarande plan
har under årets setts över och reviderats, ett antal förändringar har gjorts.
Beslutsunderlag
1. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser 2017-12-04
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§ 139

Dnr FOFN 2017-00205 805

Ansökan om socialt riktat bidrag till föreningsverksamhet i
socialt utsatta områden 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedan föreningar Socialt riktat bidrag
för 2018. Bidragen betalas ut efter att föreningarna har redovisat sina kostnader,
dock senast 2018-12-15. Samt att medel reserveras för fortsatta diskussioner med
Norrby IF, Borås AIK, Borås GIF samt Kronängs IF.
Norrby IF
Borås AIK
Borås GIF
Somali FF
Afghanska kulturföreningen
Kronängs IF
Byttorps IF
Borås Brottarklubb
Borås Rhinos
Iqra

75 000 kr
75 000 kr
75 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
40 000 kr
40 000 kr
30 000 kr
Avslag

En skriftlig utvärdering av de extra socialt riktade medel för 2017, för Norrby IF,
Borås AIK och Borås GIF, redovisas på nämndens kommande möte
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har sedan 2003 gett möjligheten till föreningar
som verkar i eller som vill starta verksamhet i de av välfärdsbokslutet definierade
områdena som anses vara socialt utsatta. I samband med den stora flyktingströmmen
under 2015 och 2016 beslutades att ge ett extra bidrag till föreningar som arbetar för
att integrera och inkludera fler i Borås föreningsliv.
Totalt 10 stycken föreningar har ansökt om bidrag för 2018.
Beslutsunderlag
Föreningarnas ansökningar

Justerandes signatur
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§ 140

Dnr FOFN 2017-00074 805

Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att ge nedanstående föreningar ett riktat
bidrag 2018;
SISU
Studentkåren i Borås Stad
FUB Borås
Odenslunds 4H
Korpen Borås
HSO
Borås ungdomsallians
Föreningsrådet i Borås
Borås Närradioförening
SLS
Summa

1 500 000 kr
935 000 kr
550 000 kr
550 000 kr
548 000 kr
141 500 kr
120 000 kr
45 000 kr
36 000 kr
7 500 kr
4 433 000 kr

På grund av jäv deltar inte Jan Nilsson (SD) i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Riktat bidrag ges till föreningar som inte på alla sätt passar in i vårt bidragssystem
men som i övrigt bedöms göra ett viktigt arbete nära eller tillsammans med övrigt
föreningsliv.
Beslutsunderlag
Föreningarnas ansökningar
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§ 141

Dnr FOFN 2017-00183 046

Utdelning ur Borås Stads sociala Samfond 3, 2017
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedanstående föreningar ett bidrag ur
Samfond 3;
Borås Fältrittklubb
Frälsningsarmén Borås Stad
Borås Atletklubb
Dalsjöfors TK
Odenslunds 4H
IK Ymer Frisbee
Sandareds Scoutkår
DGFB Flugan
Sandareds Bordtennisklubb
Mariedals IK
Alkalema familjeförening
Summa

2 979 kr
Avslag
3 500 kr
Avslag
4 750 kr
Avslag
Avslag
7 500 kr
Avslag
7 500 kr
3 552 kr
29 781 kr.

Sammanfattning av ärendet
Genom Samfond 3 ges möjligheter till föreningar och organisationer att får 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. Löpande och ordinarie insatser
kan i regel inte stödjas. Det är bara föreningar verksamma i Borås som kan söka
pengar ur fonden. 2017 finns det 29 781 kr att fördela. Nämnden föreslår en
fördelning enligt ovan.
Samfond 3 består av ett antal småfonder som genom permutation 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.
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§ 142

Dnr FOFN 2017-00178 705

Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att;
1. godkänna ansökan från AA med faktiskt hyresbidrag,
2. godkänna ansökan från Kvinnojouren med 1 327 956 kr,
3. godkänna ansökan från Kyrkornas Flyktingrådgivning med 150 000 kr,
4. godkänna ansökan från Rädda Barnen Borås med 54 000 kr,
5. godkänna ansökan från Balans Borås/Sjuhärad med 10 000 kr,
6. godkänna ansökan från Röda Korset Boråskretsen med 50 000 kr,
7. godkänna ansökan från Kamratföreningen Elvan med 10 000 kr,
8. godkänna ansökan från LP-Sjuhärad med 230 000 kr,
9. godkänna ansökan från Fria Sällskapet Länkarna med faktiskt hyresbidrag samt
verksamhetsbidrag om 68 000 kr,
10. godkänna ansökan från Borås Nykterhetsvänners Centralförbund med 55 000 kr,
11. godkänna ansökan från BRIS med 176 722 kr,
12. godkänna ansökan från RSMH Tryggheten med 136 000 kr,
13. godkänna ansökan från Borås Besöksverksamhet med 8 000 kr,
14. godkänna ansökan från Göteborgs Räddningsmission/Solrosen med 10 000 kr,
15. godkänna ansökan från Brottsofferjouren med 81 000 kr,
16. godkänna ansökan från Fristad-Gingri Rödakorskrets med 17 500 kr.
På grund av jäv deltar inte Jan Nilsson (SD) i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Föreningsbidraget till sociala föreningar är avsett för de grupper som omfattas av
individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatrins verksamheter. Det kan vara
genom det direkta arbetet men även avse förebyggande arbete. I Fritids- och
folkhälsonämndens antagna riktlinjer finns utgångspunkterna för bidraget. I
föreningsbidraget ingår även att ge bidrag till särskilda satsningar inför jul och påsk.
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 avsatta 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.
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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 Fritids- och folkhälsonämnden 2015-09-21.
Beslutsunderlag
Föreningarnas ansökningar
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§ 143

Dnr FOFN 2016-00037 821

Projekteringsframställan för tillbyggnad av Skatehallen,
Armbågavägen 12, Ålgården 6
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens framställan
och ger förvaltningen i uppdrag att överlägga med Lokalförsörjningsförvaltningen
kring tidsplan och hyresnivå.
Sammanfattning av ärendet
Skatehallen har under en lång tid eftersträvat ökade verksamhetsytor, för att bereda
nya föreningar i hallen. Ett förslag finns framme om en tillbyggnad på 278 kvm.
Ärendet har tidigare varit uppe för godkännande och beslut i Fritids- och
folkhälsonämnden, 2017-08-22 § 83.
Den ökade hyran kommer att beaktas i budgeten för Lundby Park.
Beslutsunderlag
1. Lokalförsörjningsnämndens skrivelse, 2017-10-24
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§ 144

Dnr FOFN 2017-00148 808

Slutredovisning efter landskampen mellan Sverige-Ungern
på Borås Arena
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska sammanställningen och
rapporten för A-landskampen för damer mellan Sverige – Ungern på Borås Arena
den 24 oktober 2017.
Sammanfattning av ärendet
Landskampen mellan Sverige – Ungern syftade inte bara till underhållning för
publiken utan också till att lyfta och stärka fotbollen i Borås, damfotbollen specifikt
och damidrotten generellt. Arrangemanget ger också Borås ett starkt medialt värde
och kommer näringslivet till godo i form av bland annat övernattningar, samt stärker
Borås som en attraktiv evenemangsstad i linje med vision 2025.
Antalet besökare, stämningen på Arenan, organisationen inför och under
evenemanget, seminariet om damfotboll, samt betyget från Svenska
Fotbollsförbundet är mycket positiva och ger oss bra förutsättningar för att
arrangera fler landskamper på Borås Arena.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Fritids- och
folkhälsonämnden

§ 145

Dnr FOFN 2017-00193 000

Anmälningsärenden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av
anmälningsärenden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen: Anmälan av Kommunstyrelsens sammanträdestablå för
sammanträdesdagar 2018 (2017-00201 006).
Vinnova: Anmälan av beslut 2017-11-13 avseende Beslut om bidrag för SjöBo 2.0 –
Medborgarlab för sociala innovationer (2017-00206 808).
Svenska Friidrottsförbundet/Borås Stad/IK Ymer: Anmälan av avtal mellan Svenska
Friidrottsförbundet, Borås Stad och IK Ymer gällande parternas åtagande vid
Europamästerskapen i friidrott för 19-årsjuniorer 2019 (JEM 2019).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och
budgetprognos för Fritids- och folkhälsonämnden, oktober 2017 (2017-00053 041).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Dnr FOFN 2017-00192 002

Delegationsärenden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av
delegationsärenden.
Sammanfattning av ärendet
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om anläggningsbidrag för
energieffektivisering till Sandareds Tennisklubb (2017-00180 805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag till The Golden
Girl Championship 2-4 februari 2018; BK Rebell (2017-00212 805).
Föreningsenheten. Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag till Tomten från
Kosova till Borås 13 december 2017; Albanska Kulturföreningen Migjeni (201700188 805).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 147

Dnr FOFN 12030

Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
- om att Svenska Basketförbundet vill förlägga en EM-kval match för Sveriges Adamer i Basket mot Italien, lördagen den 10/2. Borås Basket och Borås Stad har
tackat ja till arrangemanget och vi gör detta tillsammans med Borås TME.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Dnr FOFN 11998

Övrigt

Justerandes signatur

-

Under jullunchen innan nämndens sammanträde uppvaktas Adrian Säverot
som arbetat inom Borås Stad i 25 år.

-

Ronny Svensson (L) frågar förvaltningschefen hur förvaltningen prioriterar
utnyttjandet i våra idrottshallar vid olika arrangemang och tävlingar. Tommy
Jingfors informerar om att det alltid sker utifrån en värdering av
arrangemangets storlek och attraktion.

-

Ordförande Ida Legnemark (V) tackar Sundholmens personal för fantastisk
service och god mat.

-

Ordförande Ida Legnemark (V) tackar Fritids- och folkhälsoförvaltningen för
ett bra arbete och ett fantastiskt år. Ordförande tackar även nämnden för ett
bra engagemang och önskar ledamöter och förvaltningens personal en God
Jul och ett Gott Nytt År.

-

Vice ordförande Cecilia Andersson (C) återgäldar nämndens tack och
tillönskar ordförande God Jul och ett Gott Nytt År.

-

Förvaltningschef Tommy Jingfors tackar Fritids- och folkhälsonämnden
samt dess presidium, på förvaltningens vägnar, för ett gott samarbete under
året och önskar samtliga ledamöter en God Jul och ett Gott Nytt År.

-

Ida Legnemark (V) informerar nämnden om invigningen av en belyst
gångväg vid Dalsjön som äger rum efter nämnden sammanträde 11
december kl. 17:00. De som vill är hjärtligt välkomna att deltaga.

Utdragsbestyrkande

