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Tid: 17:00 - 18:50, Ajournering: 18:15 - 18:35 

Plats: Sandaredsbadet, Allingsåsvägen Sandared 

Omfattning: §§  12-30 
Sammanträdet offentligt för allmänheten §§ 13-30 
 

Närvarande ledamöter  
Ida Legnemark (V) ordf.   
Cecilia Andersson (C) v. ordf.  
Henrik Yrlid (S) ers. Christer Lundberg (S) andra v. ordf. 
Annette Nordström (M)  
Ulla-Britt Möller (S)  
Lars Andersson (M)  
Björn Qvarnström (SD)  
Ingela Hallgren (KD)  
Erik Johnson (MP)  
  
  
Närvarande ersättare    
Steve Liljekvist (V)  
Britt-Marie Halldén (L)  
Jan Nilsson (SD)  
Linnea Johansson Kläth (MP)  
Ronny Svensson (L)   
   
Övriga närvarande  
Tommy Jingfors, förvaltningschef   
Johanna Jönsson, nämndsekreterare  
Susanne Carlsson, enhetschef    
Hans Andersson, enhetschef  
Cecilia Strömberg, enhetschef   
Mona Carlbom, enhetschef  
Marlene Tenbrink, tillståndshandläggare Närvarande § 12 
Annika Baagöe-Larsen, Vision  
Eva-Lena Andersson, praktikant  
Line Stein, praktikant  
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Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Cecilia Andersson (C) med Anette 
Nordström (M) som ersättare.  
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
 

 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
 
 
 

 

Justeras 2016-02-24  
 
 
   

 
 
 
 

Ida Legnemark (V)  Cecilia Andersson (C) 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2016-02-26. 
 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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§ 13    2016/FF0016  042 
Årsredovisning 2015 för Fritids- och folkhälsonämnden 

  
Årets stora händelse i Borås och inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde var O-ringen. 
Världens största orienteringsäventyr gick av stapeln i Borås under vecka 29 och 30. Över 30 000 
människor har levt och besökt Borås med omnejd och omfattar 112 miljoner kr under ca 14 dagar. 
Deltagarna kommer från hela världen och över 40 nationer var representerade.  
 
2015 har precis som året innan varit ett händelserikt och utvecklande år för Fritids- och 
folkhälsonämnden. Vi kan summera ett år med många positiva inslag i de olika verksamheterna och 
stora insatser från föreningslivet i Borås. Nämndens verksamheter och samarbetspartners bidrar till att 
göra skillnad i vardagen för boråsare och besökare i staden. 
 
Det bokförda resultatet för 2015 visar ett underskott på 4 162 tkr, fördelat på fritidsramen – 2 681 tkr 
och bidragsramen – 1 481 tkr.  
Det finns dock kostnader som påverkat resultatet negativt och som bland annat beror på beslut i 
Kommunfullmäktige och i andra överenskommelser. Dessa är; 
 

• Nya principer för hyressättning på Borås Arena, start 2015-09-01, medför minskade intäkter 
motsvarande 978 tkr samt justering av logehyror 310 tkr.  
Totalt - 1 288 tkr. 

 
• Beviljade medel från den sociala investeringsfonden, projektet ”Ung till Ung”.  

Totalt - 1 191 tkr. 
 

• Markarbete för en ny minigolfbana i anslutning till Djurparken och Alidebergsbadet.                                                                                         
Totalt - 698 tkr. 

 
Med hänsyn till ovanstående regleringar blir resultatet istället + 496 tkr. 
 
Kommunfullmäktige antog 2015-03-01 nya bidragsbestämmelser. Det redovisade underskottet på 
bidragsramen beror till stor del på beslutet att ge alla föreningar 150 kr per medlem i grundbidrag 
samt beslutet om riktat bidrag för ersättningslokal till studentkåren.  Det totala underskottet som 
avser grundbidrag är 880 tkr och övriga riktade bidrag, däri ersättningslokal studentkåren, - 1 365 tkr. 
Årsredovisningen är framtagen i samverkan med representanter från samtliga enheter inom nämndens 
ansvarsområde. 
 
 
Bilagor: Årsredovisning 2015 - Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner årsredovisningen för 2015 och översänder denna till 
Kommunstyrelsen för kännedom. 

Paragrafen justeras omedelbart 
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§ 14    2016/FF0017  007 
Uppföljning av intern kontrollplan 2015 

  
Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2014-12-16 § 161, om nämndens interna kontrollplan för 
2015. Samtliga punkter i planen är nu avstämda och redovisas i bilagd rapport. 
 
Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för planering och 
uppföljning.  
 
I dagsläget är det inte mycket 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. Nedanstående bör belysas 
under 2016; 
 

• Arbetet med att inventera befintlig utrustning kommer att fortsätta. Det bör dock kopplas en 
ansvarig som samordnar detta arbetet för respektive arbetsplats/anläggning. Detta möjliggör 
inte bara en bättre kontroll av befintlig utrustning utan också en bättre kontinuitet i 
registrering och stöldmärkning. 

• Program, deltagarförteckning och syfte ska bifogas till fakturor där kostnaden/utgiften inte 
direkt kan kopplas till bedriven verksamhet. Fungerar bra idag men detta kan bli än bättre. 

• Säkerställa uppgifter på fakturaunderlag innan de skickas för fakturering. Inlämning av 
uppgifter för fakturering bör också göras med kontinuitet. De båda förbättringarna minskar 
makuleringen av felaktiga fakturor och förhindrar arbetstoppar. 

• Förbättra kunskapen kring begreppet investeringar. 
• Alla som gör inköp måste ta ett aktivt ansvar att se till att upphandlade leverantörer används. 

En bättre sökmotor i Borås Stads avtalsdatabas bör utformas. 
• Bättre kontroll och dokumentation av genomförda livräddningsprov bland personalen på 

Badenheten samt bättre planering och uppföljning inför och efter brandövningar. 
• Säkerställa kompetensförsörjning och tillgång av personal på Badenheten. 
• Bättre dokumentation kring händelser som upplevs hotfulla hos anställda på 

Tillståndsenheten. 
• Påbörja arbetet med att certifiera Skatehallen som en säker och trygg anläggning. 

 
Samverkan har skett med berörda parter inom respektive ansvarsområde. 
 
 
Bilagor: Uppföljning intern kontroll 2015 
 
 
Beslut  
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen 
2015 och översända denna till Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen för kännedom. 
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§ 15    2015/FF0333  805 
Ansökan om socialt riktat bidrag till föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2016 

  
Bidraget har funnits sedan 2003 och varit ett extra stöd för föreningar i socialt utsatta områden 
definierade i Borås Stads välfärdsbokslut. 2016-01-01 höjdes beloppsgränsen från 75 000 kr till 250 
000 kr. Bevekelsegrunden för det höjda bidraget beror bland annat på att den stora strömmen av 
asylsökande har ökat markant. Många har sökt sin tillflykt till Sverige för att undkomma krig och 
andra allvarliga svårigheter i hemlandet. Till Borås har en stor mängd personer kommit, såväl 
ensamkommande barn som familjer och vuxna. De barn och ungdomar som har kommit till oss har 
både intresse och behov av att ta del av utbudet av fritids- och föreningsaktiviteter. Det första 
mottagandet har stor betydelse för den fortsatta integrationen i vårt samhälle.  
 
Genom det utökade bidraget får föreningar bättre förutsättningar att erbjuda ett bra mottagande. 
Samtidigt har vi uppmuntrat föreningarna att söka externa medel för att förstärka sitt föreningsarbete 
och tillsammans med det kommunala stödet kan utväxlingen bli ”1+1 ska bli 3”. I just det senare 
avseendet har ett samarbete med SISU och Arbetslivsförvaltningen inletts och resulterat i att de båda 
parterna har skjutit till pengar i projektform. Projektet heter ”Sports 4 you” och syftar till att stärka 
befintlig verksamhet samt få igång nya verksamheter i framförallt föreningarna Norrby IF och Borås 
GIF. Nu får dessa föreningar möjlighet att stötta upp projektet från ”insidan” och kunna ta vara på 
den verksamheten som projektet förhoppningsvis lämnar efter sig. Borås AIK har också erbjudits 
denna möjlighet och diskussioner pågår huruvida vi kan stödja dem på samma sätt.   
 
12 föreningar har sökt om totalt 1 066 800 kr. Förslaget är att ge bidrag om max 730 000 kr samt 15 
kr/deltagare/tillfälle för Borås gymnastiksällskap. Redovisning av anslaget belopp redovisas senast 
den 15/12 -16. Norrby IF och Borås GIF ska delredovisa sitt anslag på grund av det höga belopp 
föreningen får, se beslut. 
 
Samverkan har skett med SISU, Arbetslivsförvaltningen, folkhälsoenheten samt berörda föreningar.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslås bevilja/avslå Socialt riktat bidrag till följande föreningar; 
 
Norrby IF  250 000 kr 
Borås GIF  225 000 kr 
Borås AIK 75 000 kr 
Somali FF 60 000 kr 
Kronängs IF 35 000 kr 
IK Ymer, boxning 25 000 kr 
Byttorps IF 30 000 kr 
Afghanska kulturföreningen 10 000 kr 
Simklubben Elfsborg  10 000 kr 
Aisha Islamsk förening 10 000 kr 
Borås gymnastiksällskap 15 kr/delt/tillfälle 
Borås Taekwondo Center Avslag 

 
  Forts. 
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Forts. § 15 
 
 
Norrby IF och Borås GIF delredovisar senast den 31/8 2016 eller efter överenskommelse med 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Övriga föreningar redovisar senast den 15/12-16. I de fall 
föreningen fått bidrag till att kunna hålla låga avgifter kan inte medlemsavgifter räknas in.  
 
Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna genom Björn Qvarnström reserverar sig mot beslutet enligt bilaga. 
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§ 16    2015/FF0219  106 
Sammanställning synpunktshantering 2015 för Fritids- och folkhälsonämnden 

  
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har registrerat 50 synpunkter under 2015. Utöver det har 19 
stycken inkommit till oss som direkt skickats vidare till annan förvaltning och av dessa har 10 stycken 
skickats till Tekniska förvaltningen för handläggning. Gränsdragningarna beträffande vilken 
förvaltning som ansvarar för vad beträffande våra motionsspår och vandringsleder, kan vara otydliga 
för personer som tar emot synpunkten innan den når vår förvaltning. Synpunkterna har hanterats på 
ett tillfredställande sätt och i en god ton. 
 
Förvaltningen arbetar mycket ”hands on” vilket innebär att när ett problem eller klagomål 
uppstår/framförs löses det omgående. Enheterna har därmed svårt att se om samma problem är 
återkommande. För att kunna upptäcka dessa områden är metoden ”ständiga förbättringar” ett bra 
hjälpmedel. 
 
 
Bilagor: Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2015 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna redovisningen av 2015 års synpunktshantering 
och översänder den till Kommunstyrelsen. 
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§ 17    2016/FF0018  106 
Bildande av styrgrupp avseende Överenskommelsen 

  
Fritids- och folkhälsonämnden har i fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta ansvar för arbetet 
med Överenskommelsen. Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och civilsamhället ska 
förhålla sig till varandra i arbetet med att utveckla välfärden i Borås. Idag finns en beredningsgrupp 
bestående av tre tjänstemän från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, två representanter från Svenska 
kyrkan och en representant från Föreningsrådet. Beredningsgruppen har planerat de tre stormötena 
som hittills varit samt planerat de kommande aktiviteterna.  
 
En styrgrupp bör dock bildas som, på det övergripande planet, tar ställning till den fortsatta processen 
och de kommande besluten. Styrgruppen föreslås bestå av åtta personer, fyra från Borås Stad och fyra 
från civilsamhället. Från Borås Stad föreslås ordförande och vice ordförande i Fritids- och 
folkhälsonämnden, förvaltningschefen i Fritids- och folkhälsonämnden samt Kommunchefen eller 
den han delegerar till. Civilsamhället kommer att utse en representant från respektive 
Kyrkan/Samfunden, Studieförbunden, Föreningsrådet samt från Social ekonomi. 
 
Gruppen kommer att träffas vid tre till fyra tillfällen under 2016.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden utser ordförande och vice ordförande att ingå i en styrgrupp för 
arbetet med den så kallade Överenskommelsen. 
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§ 18    2015/FF0089  403 
Miljörapport, årsredovisning 2015 

  
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 2015 arbetade Fritids- och folkhälsoförvaltningen aktivt med målet att ha ett fungerande 
miljöledningssystem och att vara en miljöcertifierad förvaltning till sommaren 2015.  
 
Den 11 juni 2015 hade Fritids- och folkhälsoförvaltningen revision av miljöledningssystemet. Jens 
Ottosson, revisor på Miljöstrategen i Jönköping, besökte kontoret på Sturegatan och några av 
anläggningarna, bland annat Stadsparksbadet och Brygghuset. Förvaltningen fick två mindre 
avvikelser som snabbt åtgärdades och förvaltningen är nu miljöcertifierad.  
 
Arbetet med miljöledningssystemet kommer dock fortsätta precis som tidigare, fast med nya mål. Vi 
kommer bland annat inrikta oss på egna miljömål på enhetsnivå. Tanken är att varje enhet ska ha egna 
mål att arbeta med då förvaltningen har sådan bred verksamhet. 
 
Till sommaren 2016 kommer förvaltningens miljöledningssystem omcertifieras. 
 
 
Bilagor: Miljörapport, årsredovisning 2015 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Miljörapport 2015 och översänder denna till 
Miljöförvaltningen. 
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§ 19    2016/FF0025  049 
Borås Arena - Begäran om amorteringsfrihet 

  
Borås Arena AB har för avsikt att byta konstgräs på Arenan i samband med speluppehållet för 
fotbolls-EM i Frankrike. EM-uppehållet är under drygt en månad och lämpar sig utmärkt för byte av 
konstgräs utan att verksamheten störs allt för mycket. Nuvarande konstgräs är fyra år gammalt till 
sommaren -16 och har ett år kvar på avskrivningstiden. Det gamla gräset kommer att återanvändas på 
aktivitetsplatser och/eller skolgårdar. 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Polisen och IF Elfsborg har också tagit fram ett förslag på ny 
supporteryta för att undvika konfrontationer mellan bortalagets supportrar och annan publik, där vi 
kan underlätta visiteringar, särskilt i samband med högriskmatcher. I anslutning till Skaraborgsvägen 
skapas ett inhägnat område för bortalagets bussar samtidigt som hela området rustas upp, den gamla 
biljettkiosken försvinner, staket byts ut och planteringar kommer till. Se bilaga. 
 
Åtgärderna är kostnadsberäknade till 4,4 milj kr (2,2 milj kr för konstgräsbytet och 2,2 milj kr för 
säkerhets- och miljöförbättringar). 
 
I Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-18/19 § 184, kan Kommunstyrelsen lämna amorteringsfrihet 
efter en årlig framställan om aktuella projekt från Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Borås Arena AB har hittills investerat 138 500 tkr i tre anläggningar, Borås Arena 1 och 2 samt 
Sjuhäradshallen. Den totala låneskulden uppgår idag till ca 84 000 tkr. Förutom ett stöd från 
Sparbanksstiftelsen på 9 000 tkr och IF Elfsborgs egen insats på 6 700 tkr, så har Borås Arena 
regelbundet amorterat på lånet. Borås Stads borgensåtagande uppgår till 83 200 tkr.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen bedömer att bytet av konstgräs får de minsta konsekvenserna med 
ett byte under juni månad i år, bortsett från att Norrby IF får spela två hemmamatcher på 
Ramnavallen. Ett planerat byte under 2017 får större konsekvenser för det allsvenska fotbollsspelet 
samt att Arenan inte kan bli aktuell för eventuella aktiviteter under SM-veckan som avgörs under v 
26-27. 
 
 
Bilagor: 1. Ritningar ny supporteryta i anslutning till Skaraborgsvägen, 2. Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-
18/19 § 184. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge Borås Arena AB amorteringsfrihet 
under 2016 för att skapa ett ekonomiskt utrymme i att byta konstgräs under sommarens EM-uppehåll 
samt för att förbättra säkerheten i anslutning till högriskmatcher och rusta området mot 
Skaraborgsvägen. 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
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§ 20    2015/FF0370  312 
Yttrande över remiss - Cykelplan 2016-2017 

  
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Cykelplan 2016-2017. 
Borås Stad har som långsiktigt mål att bli en cykelkommun i framkant och för att nå dit krävs det flera 
åtgärder. Cykelplan 2016-2017 innehåller såväl åtgärder för att förbättra cykelinfrastruktur samt 
service till cyklisterna, i syfte att förändra attityder bland boråsarna. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till cykelplanen. Planen har en vision, tydliga mål 
samt en struktur för genomförande och uppföljning, i ett långsiktigt perspektiv. Man har tagit avstamp 
i den befintliga stommen med sju stråk som utgår från de centrala delarna av Borås och sedan lyft 
fram områden för förbättringar. 
 
I förslaget har man valt att prioritera gång- och cykelvägar till och från skolor, då de är viktiga 
målpunkter. Här skulle nämnden vilja lyfta ytterligare målpunkter av betydelse för barn och ungas 
rörliga fritid: friluftsgårdar, aktivitetsplatser, idrottsplatser och badplatser. Ur ett folkhälsoperspektiv 
är det bra att man satsar på säkra och trygga gång- och cykelvägar till skolor och fritidsaktiviteter för 
barn och unga. Då grundläggs goda vanor, som man sedan har med sig hela livet. 
 
Nämnden vill slutligen lyfta fram några områden att utveckla:  

- sammanhållna gång- och cykelvägar till och från friluftsgårdarna Kypegården och Kransmossen, 
- ett sammanhållet cykelvägnät i Fristad med målpunkten Skalle badplats, 
- att utveckla cykelvägen från Djupadalsbackan i Gånghester fram till Dalsjöbadet och binda 

samman Gånghester med Dalsjöfors, 
- att vidareutveckla den nya cykelvägen längs förbifart Sjöbo så att den fortsätter ända fram till 

Skogsrydsvägen och kopplas till cykelvägen som planeras från bussvändplatsen på Sjöbo. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrandet över Cykelplan 2016-2017 till Tekniska nämnden. 
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§ 21    2016/FF0010  214 
Yttrande över remiss - Detaljplan för Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2, Borås Stad 

  
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Detaljplan för 
Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2, Borås Stad. Planen syftar till att möjliggöra en verksamhetsetablering 
på före detta Hedvigsborgs idrottsplats. Detaljplanen medger att fastigheten exploateras med handel, 
kontor, annan verksamhet samt parkeringshus. Inom planområdet ryms även en tankautomatstation 
samt en transformatorstation och en återvinningsstation. 
 
Nämnden är positiv till de förbättringar man gör för cyklister och gångtrafikanter på Kråkeredsstigen. 
Dock vill vi lyfta behovet av en säker och trygg skolväg för de barn och unga som har sin skolväg 
längs Hedvigsborgsgatan mot Hedvigsborgsbron eller Kråkeredsstigen norrut. En lösning för att öka 
säkerheten skulle kunna vara en kombinerad cykel- och gångväg längs Hedvigsborgsgatan med ett 
upphöjt övergångsställe vid den nya angöringsgatan mot det nya området.  
 
Ur ett folkhälsoperspektiv är det bra att man satsar på säkra och trygga gång- och cykelvägar till skolor 
och fritidsaktiviteter för barn och unga. Då grundläggs goda vanor, som man sedan har med sig hela 
livet.  
 
Detaljplanen innebär dock att möjligheterna till spontan rörelse minskar för barnen som bor i 
området, vilket behöver kompenseras.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrandet över Detaljplan för Hedvigsborg 1:2 m fl, Borås Stad, 
till Samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 22    2015/FF0356  759 
Yttrande över motion - Länge leve kärleken! Patric Cerny (L) 

  
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Patric Cerny (L) 
med förslag om att börja erbjuda PREP-kurser i Borås Stad. Familjerådgivningen i Borås Stad 
erbjuder redan PREP-kurser till par som önskar delta. Kursen erbjuds två gånger per år och är mycket 
uppskattad. Kursledarna arbetar på Familjerådgivningen och har mycket god kompetens inom 
området. Tidigare har kursen erbjudits i samarbete med SENSUS, vilka äger kursmaterialet. Men från 
och med hösten 2016 kommer Borås Stad att driva den i egen regi i Utvägs lokaler på Österlånggatan. 
Kursmaterialet kommer då att köpas av SENSUS och deltagarna betalar samma avgift som tidigare.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden anser att PREP-kurser redan drivs på ett tillfredställande sätt med 
kompetenta kursledare och tycker att det bör fortsätta i befintlig form. Om det är möjligt och om 
behov finns kan den utvecklas ytterligare inom familjerådgivningens regi.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ett övergripande ansvar för samordningen av 
föräldrastödsarbetet i Borås Stad. Förvaltningen bör därför hålla kontakt med familjerådgivningen 
avseende PREP-kurserna och informera om dessa på den övergripande webbsidan boras.se/foralder. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att avslå motionen Länge leve kärleken. 
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§ 23    2015/FF0178  007 
Svar på Kortrapport - Föreningsbidrag, Missiv från Stadsrevisionen 

  
Stadsrevisionen granskade rutinerna för utbetalning av föreningsbidrag. Syftet med granskningen var 
att bedöma om Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad har tillräcklig intern kontroll för hantering 
av föreningsbidrag. Borås Stad betalade under år 2014 ut 36,5 mnkr i föreningsbidrag.  
 
Stadsrevisionens uppmaning var att rutiner för utbetalning och uppföljning av föreningsbidrag bör 
dokumenteras skriftligt. Detta görs sedan flera år tillbaka i en förteckning över samtliga utbetalda 
bidrag. Den ges ut till samtliga nämndsledamöter och publiceras även på förvaltningens webbsida. För 
att underlätta för Stadsrevisionen i fortsättningen kommer förteckningen även att sändas till dem för 
kännedom.  
 
 
Bilagor: Kortrapport föreningsbidrag, Missiv föreningsbidrag 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna samt skicka över 
förteckningen över samtliga utbetalda bidrag till Stadsrevisionen varje år.  
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§ 24    2015/FF0113  826 
Yttrande över e-petition - Låneskridskor till allmänheten 

  
En e-petition är inlämnad i Borås Stads e-petitionssystem. Enligt de regler som Kommunfullmäktige 
fastställt skall e-petitionen efter det att den varit exponerad på stadens webbplats överlämnas till den 
nämnd/bolag som handlägger e-petitionens ämnesområde. Den skall sedan hanteras som ett vanligt 
ärende hos nämnden/bolaget. 
 
Förslagslämnaren vill att Ishallen ska kunna låna ut skridskor till allmänheten. Nyttan skulle vara en 
större tillgänglighet för att kunna pröva på skridskoåkning för alla medborgare. Skolor som besöker 
ishallen skulle också kunna utnyttja denna service. 
 
Om kommunen genom till exempel återbruk samlar in begagnade skridskor och har en service i 
ishallen där allmänheten kan låna skridskor så skulle medborgarna få en större tillgänglighet till ökade 
fritidsaktiviteter. Med denna service underlättar det även för kommunens skolor att kunna erbjuda 
låneskridskor vid besök i ishallen för de barn som inte har egna skridskor. Om ett barn har fått prova 
på skridskoåkning under skoltid och vill göra det igen på sin fritid så finns möjligheten till lån. 
 
Uthyrning av skridskor i Ishallen erbjuds till allmänheten och skolor redan idag genom Borås 
Konståkningsklubb och Konståkarna Borås i samarbete med Borås Stad.  
 
Även SISU har ett pågående arbete där tanken är att samla in begagnade idrottsmaterial som 
allmänheten kan låna. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden anser e-petitionen besvarad och skickar svaret till Stadskansliet. 
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§ 25    2015/FF0355  823 
Yttrande över e-petition - Upprustning av Kransmossens rullskidbana 

  
En e-petition är inlämnad i Borås Stads e-petitionssystem. Enligt de regler som Kommunfullmäktige 
fastställt skall e-petitionen efter det att den varit exponerad på stadens webbplats överlämnas till den 
nämnd/bolag som handlägger e-petitionens ämnesområde. Den skall sedan hanteras som ett vanligt 
ärende hos nämnden/bolaget. 
 
Förslagslämnaren vill se en upprustning av Kransmossens rullskidbana då den befintliga är i 
undermåligt skick just nu. Förslagslämnaren föreslår att man lägger ny asfalt, jämnar ut på hela 
sträckan och förlänger den på något ställe då det gynnar många. 
 
Asfalten på Kransmossens rullskidbana lagades temporärt under 2015. Inför kommande säsong så ska 
spåret besiktas och linjemarkeringen kommer att förstärkas. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
kommer att vidta åtgärder för att förebygga olycksrisker på Kransmossens motionsslinga. Dels så 
kommer det att utföras så kallade ”potthålslagning”, det vill säga lagning av hål i asfalten, och dels så 
kan breddning av spåret bli aktuellt på den mest utsatta och frekventerade delen av spåret. 
 
Däremot kommer det i detta läge inte att ske någon totalupprustning av det befintliga spåret. 
Huruvida det framtida rullskidspåret ska vara på Kransmossen eller på Skidstadion återstår att 
processa om.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att åtgärda de mest akuta bristerna på Kransmossens 
asfalterade motionsslinga. Nämnden anser e-petitionen besvarad och skickar svaret till Stadskansliet.  
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§ 26    2016/FF0020  027 
Deltagande i ECAD-konferens 9-10 maj 2016 

  
European Cities Against Drugs (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 ECAD. Genom medlemskapet i ECAD har staden tagit ställning emot 
legalisering av narkotika och arbetar enligt ECAD´s riktlinjer för en restriktiv narkotikapolitik.  
 
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 tema på konferensen är Proactivity beats Reactivity – Examining the evidence for sound drug 
prevention in our cities. 
 
 
Bilaga: Inbjudan till konferensen 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden utser Steve Liljekvist (V) och Ingela Hallgren (KD) från nämnden att 
representera Borås Stad vid ECAD Mayors’ Conference den 9-10 maj 2016 i Stavanger i Norge. 
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§ 27       
Anmälningsärenden 

  
Kommunfullmäktige/Stadskansliet: Anmälan av protokollsutdrag 2016-01-26 § 4 avseende Ansökan 
från Fritids- och folkhälsoförvaltningen om värdskap i samband med Healthy Cities-nätverks årsmöte 
den 15 mars 2016 (2015/FF0389  105). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2016-02-08 avseende Borås Stad Nämndbudget 2016 
(2016/FF0019  041). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av beslut 2015-12-14 § 576 c) Lupp 2014 – resultat och spridning samt 
rapport och PM (2016/FF0005  106). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Cirkulär 15:42 avseende Budgetförutsättningar för 
åren 2015-2019 (2016/FF0003  000). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av åtgärdsbudget 2016 avseende klimatkompensering 
för resor med bil och flyg (2015/FF0157  409). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Fritids- och folkhälsoförvaltningens energi- och 
transportstatistik för 2015 (2016/FF0009  409). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Personalekonomisk redovisning för Fritids- och 
folkhälsonämnden 2015 (2016/FF0013  020). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Fritids- och folkhälsoförvaltningens kartläggning 
inför Borås Stads kommande handlingsplan för Jämställdhet 2016-2018 (2014/FF0237  012). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Ändring av öppettider på Stadsparksbadet, Borås 
Simarena/Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet 2016 (2015/FF0320  822). 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 
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§ 28       
Delegationsärenden 

  
Tillståndsenheten: Avskrivning av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2016-01-
22, 2016-02-26 och 2016-03-25, Synskadades Riksförbund Borås, Viskastrandsgatan 5, Borås 
(2015/FF0385  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2016-02-20 – 2016-02-
21, The Kårner, Yxhammarsgatan 9, Borås (06-2016-00011). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för pausservering till allmänheten, 2016-
01-28, 2016-02-13, 2016-02-25, 2016-04-10, 2016-04-21 och 2016-05-08, Röda Kvarn, Västerbrogatan 
13, Borås (2015/FF0384  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2016-01-30 – 2016-01-
31, The Kårner, Yxhammarsgatan 9, Borås (2015/FF0387  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2016-01-30, Albrecht – 
Röda Matsalen, Allégatan 1, Borås (2015/FF0372  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap, Uddetorps Säteri, 
Borgstena (2015/FF0135  702). 
 
Tillståndsenheten: Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr. 6120-15 (2015/FF0111  709). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Nova Pizzeria & 
Restaurang, Fristadsvägen 61, Borås (2015/FF0293  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2015-12-31, PoPwinner 
Thairestaurang, Sjöbo Torg 5, Borås (2015/FF0348  702). 
 
Tillståndsenheten: Avskrivning av ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, CC 
lax & havtornsupplevelser, Äspered (2013/FF0161  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap, lokalen Gamla 
Matsalen i Simonsland, Simonsland Restaurang, Viskastrandsgatan 1, Borås (2015/FF0292  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap, i Borås Arena 
Logeplan, Hotell Prominence AB, Ålgårdsvägen 32, Borås (2015/FF0050  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2016-01-28, PRO Borås 
Centrum, Träffpunkt Simonsland, Viskastrandsgatan 5, Borås (2015/FF0377  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2016-01-30, 
Stadshushallen, RB Kockesset AB, Kungsgatan 55, Borås (11-2016-00010). 

                                                                                                      
Forts. 
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Forts. § 28 
 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2016-01-15, Laserdome 
Actioncentre, Borås Funcentre AB, Borås (06-2016-00006). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2016-02-13 – 2016-02-
14, Grekiska föreningen i Borås, Evedalsgatan 1, Borås (06-2016-00004). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om lokalbidrag, Sveriges Kommunalpensionärer avd. 
12, Borås (2016/FF0011  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag, Borås Palestinaförening 
(IN025). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om aktivitetsbidrag för hösten 2015, Borås-Fristad 
Schackklubb (ÖF160). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om startbidrag, Eritreanska Islamiska 
Kulturföreningen (2016/FF0015  805). 
 
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2016-01-25. 
 
Folkhälsoenheten: Yttrande över remiss – Detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7 - parkeringshus 
vid Lidaholmsgatan (2016/FF0001  214). 
 
Anläggningsenheten: Yttrande över remiss – Ledningsdragning av överföringsledningar från Sobacken 
till befintliga anläggningar på Gässlösa och Rya (2016/FF0021  219). 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden. 
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§ 29       
Förvaltningschefen informerar 

  
 Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden; 
 
- om en handbok som tagit fram för projektet Jämlik Hälsa. Boken vänder sig i första hand till 

personal inom Sociala omsorgsförvaltningen och är ett bra stöd för personalen. 
 
- om revidering av badtiderna för 2016 i och med att renoveringen av Stadsparksbadet skjuts upp. 
 
-  om processen kring renoveringen av Stadsparksbadet och de överläggningar som sker 

tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen. 
 
-  om en utbildning i HBTQ-frågor nämnden får i samband med nämndsammanträdet den 7 april.  
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§ 30       
Övrigt 

  
- Ronny Svensson (L) lyfter fråga om vinterskötsel av konstgräsplanerna. Förvaltningen kommer att 

diskutera rutinerna med Servicekontoret. 



  

RESERVATION  
Ärende 2015/FF0333 

Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot att Aisha Islamsk förening får 10 000 kr i  
socialt riktat bidrag till föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2016.  

Detta på grund av att enligt ansökan vänder sig till, som dom själva säger "Asha  
Islamiska förening  arbetar  för  islamska  familjer  i Borås  för  att  göra  olika  
aktiviteter  för att syfta  på  bättre  framtid  till vårt samhälle". Vilket är segregerade 
och enligt oss strider mot reglerna som finns för att vara en bidragsberättigad 
förening i Borås stad. 

I övrigt är vi positiva till de övriga beviljade föreningarna i ärendet. 

Björn Qvarnström 

Sverigedemokraterna i Borås
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