
  1(23) 
  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

  2016-04-07 
       

 

  

 

 
 

Tid: 16:00 – 17:45 

Plats: Sturegatan 38 

Omfattning: §§  31-50 
Sammanträdet offentligt för allmänheten §§ 33-50 
 

Närvarande ledamöter  
Ida Legnemark (V) ordf.   
Cecilia Andersson (C) v. ordf.  
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    
Henrik Yrlid (S)  
Annacarin Martinsson (M)  
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    
Nicklas Selin, tillståndshandläggare   Närvarande §§ 31-32 
Eva Gustavsson, tillsynshandläggare Närvarande §§ 31-32 
Per Blank, utvecklingsledare Närvarande § 33 
Åsa Skytt Jansson, utvecklingsledare Närvarande §§ 33 - 34 
Mikael Hedberg, Vision  
 
  
 
 



2(23) 
  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

  2016-04-07 
 

 

 

Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Ingela Hallgren (KD) med Lars 
Andersson (M) som ersättare.  
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§ 33    2016/FF0048   761 
Revidering av Borås Stads Drogpolitiska program 

  
Regeringen har i en skrivelse till riksdagen (Skr. 2015/16:86 sid 36) angett mål och inriktning när det 
gäller ANTD-politiken 2016-20 och då skärpt formuleringen när det gäller barn och unga och 
tobaksdebut. Det nya målet lyder – Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, 
dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har i enlighet med programmet fastställt en handlingsplan för det 
drogförebyggande arbetet och förvaltningen har årligen redovisat hur det drogförebyggande arbetet 
fortskridit. Arbetet har fungerat väl och i enlighet med arbetsplanen. 
 
Förvaltningens förslag är att programmet inte förändras, utom vad gäller målet för tobak, samt att 
hänsyn tas till den nya organisationen i skrivningarna. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden begär synpunkter från nämnder, förvaltningar och bolag. 
 
 
Bilaga: Drogpolitiskt program – med markerade justeringar. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden begär synpunkter från nämnder, förvaltningar och bolag och 
samverkansparter. 
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§ 34    2016/FF0047  750 
Revidering av Borås Stads Program för föräldrastöd 

  
Den nationella myndigheten för föräldraskapsstöd är numera Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd. Föräldrastöd har bytt namn till föräldraskapsstöd. I förslaget till Program för 
föräldraskapsstöd inbegriper föräldraskapsstöd stöd till föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga 
vuxna i barns liv.  
 
Samverkan med andra parter som arbetar med föräldraskapsstöd betonas ännu mer i detta förslag och 
är en av avsikterna med det generella föräldraskapsstödet.  
 
Inriktningen av arbetet har utökats med två nya områden, dels att erbjuda stöd i parrelationen och 
dels att erbjuda stöd i föräldraskapet oavsett familjetyp.  
 
I enlighet med programmet har Fritids- och folkhälsoförvaltningen fastställt en kommungemensam 
handlingsplan, vilken följts upp årligen.  
 
Programmet för föräldrastöd gäller till och med 2016 och skall enligt beslut i Kommunfullmäktige 
revideras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen för nytt beslut. Nämndens förslag är att Programmet 
för föräldraskapsstöd ändras enligt bifogat dokument. I förslaget är ny text rödmarkerad och text som 
tas bort från programmet är överstruken.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen begär synpunkter från nämnder, förvaltningar och 
samverkanspartner. 
 
 
Bilaga: Program för föräldrastöd – med markerade justeringar. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden begär synpunkter från nämnder, förvaltningar och samverkanspartner. 
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§ 35    2016/FF0029  805 
Ansökan om anläggningsbidrag för installation av bergvärme; Seglora Bygdegårdsförening 

  
Seglora Bygdegårdsförening ansöker om ett anläggningsbidrag för installation av bergvärme. 
Förenings uppvärmningssystem består idag av direktverkande elradiatorer samt luftvärmepumpar. Då 
detta system förbrukar mycket el och är dyrt i drift samt att värmepumparna behöver bytas ut vill 
föreningen byta uppvärmningssystem till bergvärme. Föreningen vill borra för bergvärme och 
samtidigt bygga om till vattenburet system i byggnaden. Kostnaden beräknas gå på 320 000 kr och 
föreningen har även sökt bidrag av Jordbruksverket. 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen anser att det är viktigt att föreningen gör investeringar både för att 
minska energiförbrukningen samt för att välja miljövänligare alternativ. Fritids- och 
folkhälsonämnden har bland annat höjt bidraget från 40 % till 50 % av totalkostnaden för 
miljöförbättrande åtgärder i bland annat föreningslokaler. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Seglora Bygdegårdsförening ett anläggningsbidrag 
på 50 % av kostnaden, dock max 80 000 kr, för installation av bergvärme. 
 
Bidraget utbetalas efter att föreningen redovisat sina kostnader, senast två år efter beslutet.  
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§ 36    2016/FF0041  805 
Ansökan om anläggningsbidrag avseende nytt parkettgolv; DHR Boråsavdelningen 

  
DHR Boråsavdelningen ansöker om ett anläggningsbidrag för byte av parkettgolvet i stora salen. 
Golvet har slipats många gånger och är nu i behov av att bytas ut. Föreningen har mycket verksamhet 
i lokalen och hyr även ut lokalen till andra föreningar.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tycker det är viktigt att lokalerna på Ribbingsgården är i bra skick, 
eftersom lokalerna används av många föreningar och är anpassade för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja DHR Boråsavdelningen ett anläggningsbidrag på  
40 % av kostnaden, dock max 76 000 kr för nytt parkettgolv. 
 
Bidraget utbetalas efter att föreningen redovisat sina kostnader, senast två år efter beslutet. 
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§ 37    2016/FF0024  805 
Ansökan om anläggningsbidrag till Pingstkyrkan i Borås avseende iordningställande av helt 
ny barn- och ungdomsvåning på 165 m2 

  
Pingstkyrkan i Borås ansöker om anläggningsbidrag för att göra i ordning en helt ny barn- och 
ungdomsvåning på 165 kvm. Föreningens barn- och ungdomsverksamhet växer och de tänker nu 
bygga om plan 4 där det tidigare var kontor till ungdomslokaler. De kommer att ha olika grupprum 
med pentry och toaletter, varav en toalett kommer att vara anpassad för personer med 
funktionsnedsättningar. Föreningen beräknar att den totala kostnaden för anpassningen blir cirka 1,6 
miljoner. 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tycker det är positivt att föreningen bygger om och anpassar 
lokaler till deras barn- och ungdomsverksamhet. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Pingstförsamlingen i Borås ett anläggningsbidrag på 
40 % av kostnaden, dock max 120 000 kr, för iordningställande av barn- och ungdomslokaler. 
 
Bidraget utbetalas efter att föreningen redovisat sina kostnader, senast två år efter beslutet. 
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§ 38    2016/FF0022  805 
Ansökan om arrangörsbidrag för gemonförande av Borås Pride 30 juni - 2 juli 2016 

  
RFSL Borås ansöker om medel för genomförandet av Borås Pride 30 juni - 2 juli 2016. Borås första 
Pride-festival kommer inte enbart att innehålla fest, parader och konserter utan även föreläsningar, 
seminarier, teater och filmvisning med mera. Syftet med Pride är att öka kunskapen om HBTQIA-
rörelsen (Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera personer, Intersexpersoner och Asexuella 
samt andra personer som inte tillhör den sexuella eller binära könsnormen). 
 
Då det är första gången som Pride arrangeras i Borås är de initiala kostnaderna för arrangemanget 
sannolikt högre än när det är ett årligt återkommande evenemang. Fritids- och folkhälsoförvaltningens 
uppfattning är att Pride är ett viktigt evenemang för att stödja människors likaberättigande oavsett 
sexuell läggning och föreslår därför att RFSL medges arrangörsbidrag för Pride Borås. RFSL Borås 
har redan fått löfte om att låna vepor av Borås Stad utan kostnad. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att bevilja ett arrangörsbidrag på 30 000 kr för 
genomförandet av Borås Pride 30 juni – 2 juli 2016. 
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§ 39    2016/FF0043  821 
Förstudie avseende Bodavallens idrottsområde 

  
Bodavallen är ett strategiskt beläget idrottsområde i en tätbefolkad stadsdel. Med en grundskola på ca 
550 elever, en dominerande idrottsförening, etablerade fotbollsplaner och stora grusytor, så kan 
området vidareutvecklas och förädlas. Det finns ett stort behov av upprustning av befintliga 
omklädningsrum, att utveckla olika idrotter och friluftsliv samt att se över jämställdhetsaspekten och 
tillgängligheten.  
 
Samverkan ska ske med fritidsgård, bostadsbolag och andra föreningar samt stimulera till andra 
idrotter kan etableras i området, sett ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden uppdrar åt förvaltningen att påbörja en förstudie kring utvecklingen av 
Bodavallens idrottsområde. Förstudien ska ta hänsyn till befintligt föreningsliv men också se 
möjligheten att nya idrotter kan etableras i området.  
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§ 40    2016/FF0049  829 
Iordningställande av ett aktivitetsområde på det gamla stationsområdet i Gånghester 

  
Borås Stad äger sedan 2014-03-28 fastigheten för det tidigare stationshuset i Gånghester, då det 
köptes av Trafikverket.  
 
Sven-Erik Håkansson (c) och Alexander Andersson (c) har i en motion till Kommunfullmäktige 
föreslagit att det byggs ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde. Invånarna i Gånghester 
har visat ett stort engagemang och har också en stor förväntan att Borås Stad förverkligar motionen 
och fullföljer intentionerna i köpet av egendomen. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden och Stadsdel Öster har genomfört två medborgardialoger för att ta 
reda på hur de boende i Gånghester vill använda det gamla stationshuset. I processen har det 
framkommit önskemål om att rusta upp och iordningsställa fastigheterna, röja och städa upp i 
området, bygga boulebanor och grillplats samt att använda husen till föreningsgård och 
omklädningsrum.  
 
En förutsättning för att tillskapa den verksamhet som invånarna i Gånghester önskar är att en 
prövning sker i gällande detaljplan alternativt en förändring av nuvarande detaljplan. I köpeavtalet 
mellan Borås Stad och Trafikverket, skriver Trafikverket ”På grund av närheten till järnvägen är 
fastigheten inte lämplig att använda för bostadsändamål, skol- eller vårdverksamhet eller annan 
verksamhet som kan innebära konflikt mellan järnvägen och användningen av fastigheten. 
Trafikverket kommer att vid prövning av ändring av användningssätt vid ny/ändrad detaljplan eller 
vid bygglovsprövning avstyrka användning som inte är förenlig med järnverksverksamhet och hävda 
riksintresset för järnvägen”. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att detaljplaneändringen bör prövas för att kunna nyttja 
stationshuset fullt ut, men är samtidigt medveten om att ärendet sannolikt är förknippat med 
svårigheter. Staden riskerar i annat fall att ha en fastighet i sin ägo som inte kan användas. 
 
Under processen med en eventuell detaljplaneändring föreslår Fritids- och folkhälsonämnden att ett 
antal åtgärder ändå vidtas, bland annat bör området röjas och städas upp för att i möjligaste mån 
återställas till den ursprungliga miljön, fastigheterna bör målas om, grusytorna bör iordningsställs. 
 
En erfarenhet att ta med i framtida liknande ärenden är att göra klart i samband med köpeavtalet vad 
syftet med köpet är och starta eventuella detaljplaneförändringar omgående. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att initiera en prövning av detaljplanen för 
stationshuset i Gånghester, för att skapa förutsättningar för aktiviteter i och i anslutning till 
fastigheten.  
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§ 41    2015/FF0328  823 
Svar på skrivelse avseende projektidé om en belyst gångväg runt Dalsjön i Dalsjöfors; 
Attraktiva Toarp 

  
Fritids- och folkhälsonämnden har erhållit en skrivelse från Attraktiva Toarp med en projektidé för 
förverkligandet av en elbelyst gångväg runt Stora Dalsjön. I skrivelsen finns också en förhoppning om 
medfinansiering av projektet av Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Området omkring Stora Dalsjön är ett område som idag inte är tillgängligt för alla. Slänten ned mot 
sjön är kuperad och de stigar som finns idag är mycket små och bemängda med både rötter och 
stenar. En förbättring av dessa stigar till en bredare och slätare gångväg skulle vara positiv för många 
Dalsjöforsbor och andra besökare, både till fots och med t.ex. barnvagn eller rullator. 
 
Den planerade gångvägen är en stor förbättring för Dalsjöfors samhälle, sett både till möjligheten att 
utöva fritidsintressen samt en förbättring av vår hälsa och vårt välbefinnande. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden är mycket positiv till att Attraktiva Toarp tagit på sig rollen att driva 
arbetet avseende en elbelyst gångväg runt Stora Dalsjön. Dalsjöfors är ett av få större samhällen 
utanför Borås som idag saknar elljusspår. En plan gångväg förbättrar också möjligheten för många fler 
att röra sig i ett område som idag är ganska otillgängligt på grund av kupering, rötter och stenar. Den 
planerade sträckningen passerar många olika natur- och terrängtyper vilket ökar upplevelsevärdet av 
leden, något som på sikt också kan locka besökare även utanför Dalsjöforsområdet. 
 
Projektmedlen fördelas genom att bekosta återstoden av etapp 1 med 120 000 kronor samt hela etapp 
3 med 300 000 kronor gällande de delar av projektet som avser själva gångvägen.  
 
För att säkerställa att kabeln till den framtida elbelysningen grävs ner får föreningen också ett 
ekonomiskt stöd för nedgrävningen av kabel till etapp 1 och etapp 3 till en summa av 57 000 kronor.  
 
477 000 kr utbetalas till föreningen Attraktiva Toarp som sedan står som ägare till gångvägen och den 
tillhörande elbelysningen. 
 
Följande kriterier skall uppfyllas för att bidraget skall utbetalas: 
 

• Skriftliga avtal om minst 10 år skall finnas med samtliga markägare, inklusive Borås Stad och 
de olika vägföreningarna. 

• Strandskyddsdispens skall sökas och erhållas för de delar av gångvägen som ligger innanför 
strandskyddsområdet. 

• Den framtida elbelysningen bör grävas ner för att undvika framtida stormfällningar. 
• Efter utbetalningen står föreningen Attraktiva Toarp som ägare till gångvägen och den 

tillhörande elbelysningen. 

 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till föreningens projektidé och beslutar att under 
2016 delfinansiera projektet med 477 000 kr.  För att stödet ska utgå krävs erforderliga 
myndighetsbeslut.
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§ 42    2014/FF0045  823 
Yttrande över e-petition - Elljusspår vid Kype, Kypegården, nåbart från Sjöbo 

  
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. 
 
Skribenten har lämnat in ett förslag avseende belysning längs grusvägen mellan Sjöbo och 
Kypegården.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tagit fasta på skribentens förslag. I Fritids- och 
folkhälsonämndens budget 2016 äskade nämnden bland annat medel till byggnation av elbelysning 
längs grusvägen mellan Sjöbo och Kypegården. Arbetet var tänkt att stå klart hösten 2016, men då det 
senare framkom att hela grusvägen mellan Sjöbo och Kypegården skall grävas upp under år 2017 i 
samband med en större kabelförläggning mellan Sjöbo och Sobacken, så blir vi tvungna till att skjuta 
på arbetet med den elbelysta sträckan till hösten 2017. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden anser e-petitionen besvarad och skickar svaret till Stadskansliet. 
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§ 43    2015/FF0278  441 
Yttrande över e-petition - Nedskräpning och soptunnor vid Skalle badstrand, badplats 

  
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. 
 
Skribenten föreslår att större eller fler soptunnor köps in till Skalle badplats, detta på grund av det 
höga besökstrycket under högsäsongen. 
 
Större soptunnor är inköpta, dessutom kommer soptömning numera att ske varje vecka under 
högsäsong, istället för enbart varannan vecka. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden anser e-petitionen besvarad och skickar svaret till Stadskansliet. 
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§ 44    2016/FF0002  829 
Yttrande över e-petition - Utegym i anslutning till Almenäs badplats 

  
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. 
 
Skribenten föreslår ett utegym i anslutning till Almenäs badplats. 
 
Under de senaste åren har Fritids- och folkhälsoförvaltningen uppfört flera utegym både inom 
tätorten och i de större samhällena utanför staden. Vi äskar varje år nya medel för att kunna uppföra 
fler utegym. I investeringsbudgeten för 2016 så är Sjöbo prioriterat för ett nytt utegym.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden kommer även framöver att äska pengar till både utegym och andra 
former av aktivitetsplatser. Vi förordar dock att de uppförs på platser i närheten av bostadsområden 
och skolor så att de kan användas under så stor del av dygnet som möjligt. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden anser e-petitionen besvarad och skickar svaret till Stadskansliet. 
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§ 45    2015/FF0363  829 
Yttrande över e-petition - Utegym till Fristad 

  
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. 
 
Skribenten föreslår ett utegym i Fristad. 
 
Under de senaste åren har Fritids- och folkhälsoförvaltningen uppfört flera utegym både inom 
tätorten och i de större samhällena utanför staden. Vi äskar varje år nya medel för att kunna uppföra 
fler utegym. I investeringsbudgeten för 2016 är Sjöbo prioriterat för ett nytt utegym. 
 
Ett helt nytt utegym uppfördes i närheten av torget i Fristad år 2011, och då vi arbetar för att få en 
bra spridning på utegymen så gör detta att andra samhällen står på tur innan vi kan uppföra ytterligare 
ett utegym i Fristad. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden anser e-petitionen besvarad och skickar svaret till Stadskansliet. 
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§ 46    2016/FF0020  027 
Konferens om suicidprevention, Borås 11 maj 2016 

  
Borås Stad har redan en rad olika verksamheter som syftar till att främja god psykisk hälsa allt ifrån en 
väl fungerande förskole- och skolverksamhet för barn och unga till olika verksamheter av främjande 
karaktär för äldre. 
 
Inom Fritids- och folkhälsonämndens område har vi ansvar för övergripande folkhälsoinsatser som 
ytterst har en suicidpreventiv funktion såsom till exempel drogförebyggande, föräldrastöd, 
föreningsstöd till barn- och ungdomsföreningar och pensionärsföreningar. 
 
Konferensen syftar till öka förståelse för och kunskap om suicidprevention och hur ett sådant arbete 
kan bedrivas i en kommun. Ett annat syfte är att diskutera hur intresset är för att bilda nätverk på 
delregional nivå för kommuner som ska starta eller utveckla arbetet inom området.  
 
Arrangörer är Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté, arrangerar i samarbete med 
Suicidprevention i Väst. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden utser Anette Nordström (M) och Linnea Johansson Kläth (MP) från 
nämnden som deltagare i konferens om suicidprevention i Borås den 11 maj 2016. 



17(23) 
  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

  2016-04-07 
 

 

 

§ 47       
Anmälningsärenden 

  
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-03-17 § 85 avseende Förslag till nya och 
reviderade reglementen med anledning av organisationsöversyn (2015/FF0341  003). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-03-17 § 84 avseende Förslag till ny 
nämndorganisation (2015/FF0340  001). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-02-25 § 49 avseende Svar på motion av 
Annette Carlson (M) och Monica Hermansson-Friedman (M) Strandpromenad mellan Asklanda och 
Skalle badplats (2016/FF0032  823). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-01-28 § 21 avseende Ansökan om 
anläggningslån till Elfsborgs Tennis Borås (2015/FF0264  805). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-01-28 § 18 avseende Ansökan om 
anläggningslån till Borgstena Allhall (2015/FF0165  805). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-11-18-19 § 184 avseende Revidering av 
förutsättningar och avtal angående Borås Arena (2015/FF0236  809). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-01-28 § 27 avseende Revidering av Borås 
Stads bidragsbestämmelser 2016 (2015/FF0245  805). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-01-28 § 22 avseende Ansökan om 
anläggningslån till EFS Missionsförening Borås avseende Sommargården Ekhagen (2015/FF0247  
805). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-01-28 § 20 avseende Ansökan om 
anläggningslån avseende finansiering av tennisbanor m.m. till Sandareds Tennisklubb (2015/FF0263  
805). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-02-25 § 58 avseende Svar på motion av 
Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V); Ljusrum till Borås Stadsparksbad 
(2015/FF0126  822). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-02-25 § 73 avseende Svar på motion av 
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) Investera i en näridrottsplats vid Storsjön 
(2014/FF0239  821). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-01-28 § 4 avseende Borås Stads 
ungdomspolitiska program samt Ungdomspolitiska programmet och Handlingsplan 2016 
(2014/FF0103  012). 
 
 
                         Forts. 
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Forts. § 47 
 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2016-02-25 § 72 avseende Svar på motion av Anne-
Marie Ekström (FP) Välfärdsbokslut – även för äldre! (2015/FF0024  100). 
 
Arvodesdelegationen: Anmälan av protokollsutdrag 2016-03-01 § 7 avseende Fråga om rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst för ordförande/vice ordföranden för justeringssammanträde 
(förrättning) (2016/FF0034  003). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Cirkulär 16:7 avseende Budgetförutsättningar för 
åren 2016-2019 (2016/FF0031  040). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Ansökan om fortsättningsstöd ur Allmänna 
Arvsfonden till projektet Jämlik Hälsa för personer med funktionsnedsättningar samt bilagor till 
ansökan (2014/FF0039  701). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Komplettering till ansökan om fortsättningsstöd ur 
Allmänna Arvsfonden till projektet Jämlik Hälsa för personer med funktionsnedsättningar 
(2014/FF0039  701). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Ida Legnemarks (V) svar på frågor om broddar 
(2016/FF0023  773). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Verksamhetsberättelse för det gemensamma 
folkhälsoarbetet 2015 mellan HSN och Borås Stad (2014/FF0246  012). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Utvärdering av Plan för lika rättigheter och 
möjligheter 2014-2016 (2013/FF0407  026). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritids- 
och folkhälsonämnden, februari 2016 (2016/FF0036  041). 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 
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§ 48       
Delegationsärenden 

  
Tillståndsenheten: Yttrande i mål nr. 33-16, Gubaman AB./. Fritids- och folkhälsonämnden i Borås 
Stad (16-2016-00001). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2015-04-18, 2015-05-07 
och 2015-05-09, Blixtra AB, i Brämhultsgård, Borås (2015/FF0027  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2015-05-09, Borås 
Funcentre AB, i Laserdome Actioncentre, Bryggaregatan 18, Borås (2015/FF0058  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten, vid sju tillfällen under 
perioden 2014-03-13 till 2014-06-12, Walter & Wictors Förvaltning AB, i Simonsland/Fashion 
Gallery, Viskastrandsgatan 1, Borås (2014/FF0004  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten, 2015-12-15, i SDF Öster 
Träffpunkt Svärdfästet, Borås (2015/FF0312  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2016-03-19, Borås 
Funcentre AB, i Laserdome Actioncentre, Bryggaregatan 18, Borås (06-2016-00063). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2016-03-12, Borås 
Funcentre AB, i Laserdome Actioncentre, Bryggaregatan 18, Borås (06-2016-00044). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2016-04-06, Utbult 
Borneby & Co AB, i Norrby Ifs klubbstuga, Parkgatan 26, Borås (06-2016-00062). 
 
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd i Östra Viks Golfrestaurang, Borås 
(2011/FF0342  702). 
 
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd i Efes, Hallbergsgatan 7, Borås (15-2016-000332 
tidigare 2013/FF0270  702). 
 
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd – Sandra Pizzeria, Fristadsvägen 61, Borås (15-
2016-00032 tidigare 2011/FF0345  702). 
 
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd då serveringsstället upphört; Pool House, Lilla 
Brogatan 8, Borås (38-2016-00013). 
 
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd – The Company, Viskastrandsgatan 1, Borås (15-
2016-00053). 
 
Tillståndsenheten: Yttrande avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater – Nova 
Pizzeria & Restaurang, Borås (2015/FF0339  703). 

 
  Forts. 



20(23) 
  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

  2016-04-07 
 

 

 

 
Forts. § 48 
 
 
Tillståndsenheten: Yttrande avseende ansökan om restaurangkasinotillstånd – Kings Gill, Borås 
(2015/FF0072  703). 
 
Tillståndsenheten: Yttrande avseende ansökan om tillstånd för värdeautomater – Le Croissant, Borås 
(2015/FF0296  703). 
 
Tillståndsenheten: Yttrande avseende ansökan om tillstånd för värdeautomater – Pool House, Borås 
(2015/FF0295  703). 
 
Tillståndsenheten: Yttrande avseende ansökan om tillstånd för värdeautomater – Brasseriet, Borås 
(2013/FF0355  703). 
 
Tillståndsenheten: Yttrande avseende ansökan om tillstånd för värdeautomater – Norrby Bingo, Borås 
(2015/FF0048  703). 
 
Tillståndsenheten: Yttrande avseende ansökan om tillstånd för värdeautomater – Laserdome 
Actioncentre, Borås (2015/FF0071  703). 
 
Tillståndsenheten: Yttrande avseende ansökan om tillstånd för värdeautomater – Restaurang Galaxy, 
Borås (2016/FF0038  703). 
 
Tillståndsenheten: Ändring av serveringstillstånd – RFSL Borås, Magasingatan 1, Borås 
(2015/FF0022  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om ändring i serveringstillstånd för Viskan Mat och Dryck, Sandwalls 
plats 2, nu fråga om avskrivning (2014/FF0270  702). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Viskan 
Knalleland, Borås (34-2016-00061). 
 
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap, 2015-07-12, Danske Kungens 
Konditori AB, i Borås Arena Storloge, Ålgårdsvägen 16, Borås (22-2016-00049). 
 
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap, 2015-04-29, Danske Kungens 
Konditori AB, i Borås Arena Storloge, Ålgårdsvägen 16, Borås (22-2016-00048). 
 
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap, 2015-04-21, Danske Kungens 
Konditori AB, i Borås Arena Storloge, Ålgårdsvägen 16, Borås (22-2016-00047). 
 
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap, 2015-09-28 och 2015-10-31, 
Danske Kungens Konditori AB, i Borås Arena Storloge, Ålgårdsvägen 16, Borås (22-2016-00046). 
 
 
                         Forts. 
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Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap, 2015-10-22, Gastronomi Elva 
AB, i Navet/Kuben, Skaraborgsvägen 1, Borås (2012/FF0207  702). 
 
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap, 2015-11-26, Walter & Wictors 
Förvaltning AB, i Textile Fashion Center, Arenan lokal nr 7, Skaraborgsvägen 1, Borås (2013/FF0108  
702). 
 
Tillståndsenheten: Åtgärd mot serveringstillstånd gällande Borås Bar & Bistro AB (2013/FF0030  
702). 
 
Tillståndsenheten: Ändring av serveringstillstånd – Bryggan Bistro & Bar, Borås (34-2016-00052). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för SM i Motocross den 11-12 
juni 2016; FMCK Borås (2016/FF0033  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag för Götalandsmästerskapet i 
friidrott den 12-13 mars 2016; IK Ymer (2016/FF0012  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för Borås Ladies Open den 17-19 
juni 2016; Borås Golfklubb (2016/FF0007  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om medel för genomförande av Gemenskapspåsk 
2016; Immanuelskyrkans Missionsförsamling (2016/FF0027  705). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om förlusttäckningsbidrag; Gingri 
Bygdegårdsförening (2016/FF0039  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om att bli en bidragsberättigad förening; Södra 
Älvsborgs Kennelklubb (2015/FF0180  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2015 års verksamhet; 
SOK 68 Sandared (ID191). 
 
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2016-02-22. 
 
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2016-03-14. 
 
Anläggningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om bidrag till vandringsleder i Rångedala 
(2016/FF0026  823). 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden. 
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§ 49       
Förvaltningschefen informerar 

  
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden; 
 

- om planerna för Stadsparksbadets renovering. Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar med frågan 
och i slutet av april vet vi om det kan bli aktuellt att starta upp renoveringen under 2016. 

- om att förberedelserna för SM-veckan i Borås 2017 är igång. Under senare delen av april kommer 
arrangerade föreningar att bjudas in till ett första informationsmöte. Förvaltningen arbetar med 
några nyheter inför nästa år som kommer presenteras för RF (Riksidrottsförbundet) vid nästa 
träff.  

- om arbetet med att förbereda en ny organisation pågår. Fritids- och folkhälsonämnden får ett 
antal nya uppdrag från och med 2017, med bland annat ansvaret för fritidsgårdar och 
mötesplatser. Tillsammans med stadsdelarna pågår nu ett investerings- och överlämningsarbete 
på organisatorisk nivå.  
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§ 50       
Övrigt 
 

- Mimmi Fasth från RFSL besöker nämnden och ger en information om HBTQ. 
- Ordförande Ida Legnemark (V) informerar att nästa nämndsammanträde den 16 maj 

kommer vi att vara i Boråshallen. 
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