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Cecilia Andersson (C) v. ordf.  
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Annette Nordström (M)  
Ulla-Britt Möller (S)  
Lars Andersson (M)  
Björn Qvarnström (SD)  
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Steve Liljekvist (V)  
Linnea Johansson Kläth (MP)  
Ronny Svensson (L)   
   
Övriga närvarande  
Tommy Jingfors, förvaltningschef   
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Marlene Tenbrink, tillståndshandläggare Närvarande §§ 1-2 
Mikael Hedberg, Vision  
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Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Christer Lundberg (S) med Erik 
Johnson (MP) som ersättare.  
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
 

 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
 
 
 

 

Justeras 2016-01-25   
 
 
   

 
 
 
 

Ida Legnemark (V)   Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2016-01-27. 
 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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§ 3    2015/FF0317 805 
Ansökan om anläggningsbidrag avseende renovering av duschutrymme i Borgstena IFs 
klubbstuga 

  
Borgstena IF ansöker om ett anläggningsbidrag avseende renovering av dusch och toalett. 
Föreningens klubbstuga används mycket till olika former av möten samt som omklädningsrum vid 
träning och fotbollsmatcher. Stugan är i behov av renovering av duscharna samt toaletten behöver 
anpassas för funktionsnedsatta. Föreningen planerar att starta renoveringen så snart de har blivit 
beviljade ett bidrag från Borås Stad. De hoppas vara klara med renoveringen tills fotbollssäsongen 
startar på allvar i början av maj. 
 
Det är viktigt att föreningen får stöd till renovering av duschar och anpassning av toaletten för 
funktionsnedsatta, detta för att klubbstugan ska vara i bra skick och kunna användas av alla.   
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja ett anläggningsbidrag på 40 % av kostnaden, dock 
max 49 960 kr till föreningen för renoveringen av klubbstugan. Bidraget utbetalas efter att föreningen 
redovisat sina kostnader, senast två år efter beslutet. 
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§ 4    2015/FF0380 805 
Ansökan om anläggningsbidrag avseende upprustning av Kvarnstugan; Vänga 
Hembygdsförening 

  
Vänga Kvarn drivs av Vänga Hembygdsförening och har 25 000 – 30 000 besökare varje år. Det är 
besökare till caféet, kunder i Lanthandelns hantverksbod eller intresserade som vill se Kvarnen, 
Stärkelsefabriken, Galleriet eller de som bara vill lyssna på musik. 
 
Kvarnstugan byggdes på 1920-talet och har inte renoverats sedan 60-talet. Föreningen vill rusta upp 
stugan för att kunna använda den för egen verksamhet samt för att kunna hyra ut delar av stugan till 
de entreprenörer som driver caféet och restaurangen. 
Föreningen söker nu pengar för att kunna nå nödvändig grundstandard på huset. De söker bidrag för 
avloppsanläggning och upprustning av invändigt vatten/avlopp. Toaletter och duschar måste 
renoveras och anpassas för funktionsnedsatta. Elinstallationen byts också ut. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden tycker det är angeläget att föreningen får möjlighet att utveckla 
verksamheten på Vänga Kvarn. Det är en viktig kulturhistorisk plats med ett levande 
arbetslivsmuseum och en turistattraktion med många besökare. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att bevilja Vänga Hembygdsförening ett 
anläggningsbidrag på 40 % av kostnaden, dock max 120 000 kr. 
Bidraget utbetalas efter att föreningen redovisat sina kostnader, senast två år efter beslutet. 
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§ 5    2015/FF0382  805 
Ansökan om anläggningsbidrag avseende ombyggnation av ventilationssystem i 
Nykterhetsgården Lönnen; IOGT-NTO/MHF 

  
IOGT/NTO i Borås ansöker om ett anläggningsbidrag avseende ombyggnation av 
ventilationssystem. I samband med en OVK (obligatorisk ventilationskotroll) i IOGT/NTO:s lokaler 
på Kasernvägen 6 upptäcktes att ventilationen på vissa håll var obefintlig. Då lokalerna används flitigt 
av föreningen tvingas man nu vidta nödvändiga åtgärder.  
 
IOGT/NTO har sin huvudsakliga verksamhet i sin föreningslokal som ligger på Kasernvägen 6, 
också kallad Lönnen. Föreningen har ett tiotal sektioner med olika inriktningar för olika åldrar, drygt 
300 medlemmar (6-20 år) samt över 600 aktiviteter varje år och erbjuder ett bra utbud av aktiviteter 
för stadens invånare. Föreningen kommer också att söka medel från Boverket. 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen anser att det är angeläget att föreningen kan bedriva sin 
verksamhet i sina lokaler.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja IOGT/NTO i Borås ett anläggningsbidrag på 40 % 
av kostnaderna, dock max 69 000 kr. Bidraget avser ombyggnad/renovering av befintlig ventilation i 
fastigheten Lönnen. Arbetet ska slutredovisas senast två år efter beslutsdatum. 
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§ 6    2015/FF0381  805 
Ansökan om anläggningsbidrag för Sjömarkens Idrottsgård; Sjömarkens IF 

Sjömarkens IF ansöker om anläggningsbidrag avseende dränering och allmänna åtgärder runt sitt 
klubbhus. Föreningen har som mål att Idrottsgården ska vara en given möteplats i samhället där 
idrott, glädje och hälsa förenas. Mycket har hänt de senaste åren och föreningen växer stadigt. I 
samband med anläggningen av konstgräsplanen behöver vissa ytor runt klubbstugan förbättras. De 
kommer att anlägga parkgräs mellan klubbstugan och konstgräsplanen, lägga plattor mellan konstgräs 
och naturgräsplanen samt lägga en dränering längs med naturgräsplanen. 

Idrottsgården i Sjömarken är flitigt använd och många barn och ungdomar rör sig på området varje 
vecka. Arbetena med parkgräs och plattläggning skapar en bättre helhet och underlättar renhållning 
och städning på området och i klubbhuset. Dräneringen är nödvändig för att planen ska kunna 
utnyttjas till fullo. 

 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beviljar Sjömarkens IF ett anläggningsbidrag på 40 %, dock max 61 
500 kr, för dränering samt plattläggning och anläggning av parkgräs. Bidraget betalas ut i efterskott 
efter att föreningen, senast två år efter beslutsdatum, redovisat sina kostnader.
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§ 7    2016/FF0006  805 
Ansökan om anläggningslån avseende uppförande av elvamanna konstgräsplan samt 
renovering av kök; Sparsörs AIK 

  
Sparsörs AIK har under 2015 tillskrivit Fritids- och folkhälsonämnden om att få anlägga en fullstor 
konstgräsplan på Trollevi. Samtidigt har Lokalförsörjningsförvaltningen uppvaktat föreningen om att 
få ta en del av marken i anspråk för att bygga en temporär förskola på föreningens område. Frågan 
har diskuterats sedan i september 2015 och flertalet möten har ägt rum. Föreningen har ställt sig 
positiv till förfrågan, förutsatt att de kan utveckla sin anläggning i samband med etableringen av 
förskolan. I överläggningarna har vi kommit fram till att placeringen av förskolan kan ske på 
nuvarande 7-spelsplan.   
 
Lokalförsörjningsförvaltningen har i överläggningarna gjort klart för föreningen att de kan samordna 
och ta kostnaden för markarbetena för etableringen av förskolan och konstgräsplanen. Åtgärderna 
innebär att en ny förskola kan etableras i ett barnvänligt och attraktivt område i Sparsör samtidigt som 
föreningen kan utveckla sin verksamhet i önskvärd riktning. Förutsättningen för projektet är att 
bygglov medges för etableringen av förskolan. 
 
På nuvarande tennisbana, som är dåligt underhållen och eftersatt, kan en aktivitetsplats anläggas för 
att öka attraktionen i området. Fritids- och folkhälsoförvaltningen tar ansvar för den åtgärden.  
 
Föreningen har genomfört moderniseringar och förbättringar av klubbhuset de senaste åren. Med en 
ökad verksamhet och mer aktivitet kommer behovet av ett fungerande kök att öka. I ansökan om 
anläggningslån ingår en köksrenovering. 
 
Kostnader; 

• anläggande av konstgräsplan 1 800 000 kr 
  (inkl. markarbeten, dränering, konstgräs) 

• renovering av kök    283 000 kr 
 

 Summa; 2 083 000 kr 
Avgår; 

• iordningsställande av markarbeten    700 000 kr 
  (LFF ansvarar) 

                      
Nettokostnad; 1 383 000 kr 

 
Anläggningslån på 1 383 000 kr  - 553 000 kr 
  
 Återstår;            830 000 kr 
Att finansiera; 

• Bidrag från Västergötlands Idrottsförbund; - 400 000 kr 
• Utrustningsbidrag från FOF -   50 000 kr 
• Sparsörs AIK insats - 380 000 kr 

  
 Summa;   830 000 kr  
                         Forts. 
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Forts. § 7 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Sparsör AIK ett 
anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 553 000 kr, för anläggande av en ny konstgräsplan 
samt renovering av köksutrymmen. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning 
senast två år efter beslutsdatum. 
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§ 8    2015/FF0359  214 
Yttrande över remiss - Planavdelningens verksamhetsplan 2016 

  
Samhällsbyggnadsnämnden och dess planavdelning har upprättat en prioriterad verksamhetsplan för 
2016. Stort fokus ligger på arbetet med en framtida höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och 
Stockholm samt med detaljplaner för bostadsbyggande.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden har i budget för 2016 fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige som 
lyder ”Knalleland har år för år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och evenemang. Under 
2016 utreder Borås Stad och föreningslivet hur området kan kompletteras till ett fullskaligt 
eventområde, och vilka investeringar detta skulle kräva.” I detta arbete förutsätts 
Samhällsbyggnadsförvaltningens medverkan. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Planavdelningens verksamhetsplan för 2016 med tillägget att 
planen även bör innefatta arbetet med Knallelands utveckling.  
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§ 9       
Anmälningsärenden 

  
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-12-10 § 207 avseende Kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2016 (2015/FF0311  006). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-12-10 § 221 avseende Svar på motion av Ida 
Legnemark (V); Evenemangsfält i Borås (2015/FF0391  216). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-12-10 § 218 avseende Svar på motion av 
Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia Andersson (C) Lys upp banvallen (2014/FF0170  823).  
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-11-18-19 § 186 avseende Revidering av 
reglemente för fritids- och folkhälsonämnden och Arbetslivsnämnden (2015/FF0378  003). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden 2015-12-10 
avseende framställan om förstudie, Bowlinghallen i Boråshallen (2015/FF0388  828). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritids- 
och folkhälsonämnden, november 2015 (2015/FF0073  041). 
 
Strategiska utvecklingsgruppen: Anmälan om minnesanteckningar 2015-11-25 (2015/FF0132  808). 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 
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§ 10       
Delegationsärenden 

  
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Grill & Gryta 
7harad AB, Österlånggatan 47, Borås (2015/FF0123  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-12-18 – 2015-12-
19, The Kårner, Yxhammarsgatan 9, Borås (2015/FF0357  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-02-25, 
Textilhögskolan, Skaraborgsvägen 3A, Borås (2015/FF0376  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-01-15, Restaurang 
Jasmine, Källegatan 6, Borås (2015/FF0394  702). 
 
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd p.g.a. upphörd verksamhet - Torget, Allégatan 26, 
Borås (2011/FF0355  702). 
 
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd p.g.a. upphörd verksamhet – Andra våning Kök 
& Bar, Åsboholmsgatan 12, Borås (2011/FF0367  702). 
 
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd p.g.a. upphörd verksamhet – Grekiska 
Tavernan/Vimmel, Lilla Brogatan 30-32, Borås (2011/FF0088  702). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för verksamhetsåret 2014-
09-09 – 2015-08-31, Brämhults Scoutkår (SC77-04). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om medel för genomförande av Gemenskapsjul 2015, 
Immanuelskyrkan (2015/FF0360  705). 
 
Föreningsenheten: Utdelning ur Asra och Edvard Björnssons donationsfond 2015 (2015/FF0254  
705). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till orienteringskartor, 
Bredareds IF (2015/FF0393  805). 
 
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2015-12-10. 
 
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2015-12-29. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden. 
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§ 11       
Övrigt 

  
- Anette Nordström (M) lyfter frågan om klotter och nedskräpning i Krongängsparken på Norrby. 

Förvaltningen tar med sig frågan och undersöker. 
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