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Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Ulla-Britt Möller (S) med Björn 
Qvarnström (SD) som ersättare.  
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§ 54    2016/FF0054  042 
Tertialrapport 1- 2016, Fritids- och folkhälsonämnden 

  
Verksamheten inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde kan under de fyra första månader 
kännetecknas av stor aktivitet, gedigen samverkan med civilsamhället och utmanande uppdrag. 
Förvaltningen har sammansatt ett antal arbetsgrupper för att fullfölja uppdragen och målen från 
Kommunfullmäktige och nämnden. 
 
Periodens resultat visar på ett underskott för fritidsramen och ett underskott på bidragsramen. Det 
ekonomiska utfallet följs upp med kontinuitet och därmed hålls avvikelserna under uppsikt och 
åtgärder sätts in vid behov.  
 
Utifrån dagens kända förutsättningar prognostiseras ett underskott på fritidsramen motsvarande 2 800 
tkr. 1 400 tkr kan härledas till badenheten och 1 400 tkr till Brygghusenheten och kostnader som avser 
den sociala investeringsfonden.  
 
Bidragsramen förväntas i dagsläget ha en budget i balans vid årets slut. 
 
 
Bilaga: Rapport; Tertial 1 2016- Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 1 - 2016 och att överlämna denna till 
Kommunstyrelsen. 
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§ 55    2016/FF0053  007 
Regler och anvisningar för intern kontroll, Fritids- och folkhälsonämnden 

  
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för interna kontroll (KF 2014-03-20) 
anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin 
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 
 
Bifogat förslag till regler och anvisningar rörande intern kontroll beskriver nämndens 
ansvarsfördelning och arbetsgång genom både processer och arbetsflöden. 
 
 
Bilaga: Regler och anvisningar - intern kontroll 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget avseende Fritids- och 
folkhälsonämndens regler och anvisningar för intern kontroll och översända dessa till 
Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen för kännedom. 
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§ 56    2015/FF0386  823 
Utredning avseende Spår och leder 

  
Fritids- och folkhälsoförvaltningen fick under 2015 uppdraget av Fritids- och folkhälsonämnden att 
göra en utredning om Borås Stads motionsspår och vandringsleder. Under arbetet med utredningen 
har Tekniska förvaltningen tillkommit som del av utredningsgruppen. Utredningen täcker hela 
kommunen, och bygger på en inventering av befintliga motionsspår och vandringsleder.  
 
Arbetet har dels utmynnat i en utredning, dels i en plan för de kommande fem åren samt dels i en 
inventering över befintliga friluftsmöjligheter i hela kommunen. 
 
Utredningen lägger stor tyngd på att förvaltningarnas mål ska vara att underlätta för allmänheten att 
besöka och aktivera sig i sina närområden och skogar och på så sätt också verka för en bättre hälsa 
bland befolkningen. 
 
Arbetet med utredningen har resulterat i ett förslag till en femårsplan för utveckling av spår och leder. 
Planen består både av utveckling av befintliga områden och också skapandet av nya områden. 
Förslagen till hur de nya områdena ska se ut och vad de ska innehålla har anpassats till befintlig 
terräng och med en önskan om att nyttja de värden (både natur-, kultur- och aktivitetsvärden) som 
redan finns i området. 
 
Planen består också av idéer om hur vi kan få fler att nyttja stadens frilufts- och rekreationsområden. 
Arbetet har dessutom resulterat i några långsiktiga strategier för kommunens fortsatta arbete med 
friluftsliv. 
 
De planerade åtgärderna ska följas upp årligen av Fritids- och folkhälsonämnden respektive Tekniska 
nämnden, och var femte år ska utredningen och planen revideras. 
 
Friluftliv och rekreation är en betydelsefull fritidssysselsättning för många barn och vuxna, i 
organiserad eller oorganiserad form. Frilufts- och rekreationsområden kan öka den fysiska aktiviteten, 
främja socialt deltagande och interaktion mellan människor. Frilufts- och rekreationsområdena ger 
möjligheter för människor att mötas på lika villkor, vilket skapar förutsättningar för ökad integration 
och social sammanhållning. 
 
”Utredningen Spår och leder” utgår bland annat från de tio nationella målen för friluftslivspolitiken, 
det övergripande nationella folkhälsomålet och målområdet Fysisk aktivitet, samt Borås Stads 
välfärdsbokslut. Hänsyn har också tagits till Borås stads olika styrdokument och handlingsplaner, som 
på något sätt berör området friluftsliv. 
 
 
Bilagor: 1 Utredning, 2 Områdeskarta, 3 Karta över befintliga spår och leder, 4 Karta elljusspår, 5 Plan och 6 
Inventering 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     Forts. 
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Forts. § 56 
 
 
Beslut 
Fritids- och Folkhälsonämnen beslutar att godkänna ”Utredning spår och leder” samt tillhörande plan 
för de kommande fem åren. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar dessutom att: 
• Föreslå Kommunstyrelsen att ta fram en kommunal friluftsplan för Borås Stad. Målen i denna 

friluftsplan bör baseras på de 10 nationella friluftsmålen, 
• Utreda frågan om delar av Borås Stads frilufts- och rekreationsområden kan göras om till 

naturreservat med inriktning rekreation eller liknande detta, för att säkerställa skydd mot framtida 
byggnationer och vägdragningar, 

• Ta fram en plan för utveckling av Kypegårdens och Kransmossens friluftsgårdar, 
• Utreda möjligheten att skapa ett nytt bidrag (både för anläggning och drift) för föreningar och 

andra som uppför anläggningar för friluftsliv och rekreation som allmänheten får använda gratis, 
• Utreda möjligheten att även icke bidragsberättigade föreningar kan söka driftbidrag för elljusspår. 
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§ 57    2015/FF0264  805 
Ansökan om anläggningslån avseende steg 2; Elfsborg Tennis Borås 

  
Elfsborg Tennis Borås lämnade in en ansökan till Borås Stad under hösten 2015 för anläggande av 
fyra nya tennisbanor och två nya paddelbanor vid Ålgårdsplan. Den totala kostnaden uppgår till 6 529 
000 kr och föreningen ville dela upp investeringen i två steg, 2016 och 2017. Anläggningslånet för steg 
1 beviljades i Kommunfullmäktige 2016-01-28 § 21 (dnr 2015/KS0630 805) på motsvarande 1 260 
000 kr. 
 
Elfsborg Tennis Borås hade då en ambition i att bygga nya tennisbanor i två steg, dels under 2016 och 
dels under 2017. Föreningen har nu reviderat sina planer och vill bygga alla fyra tennisbanor och två 
paddelbanor samtidigt under 2016. 
 
Det finns starka skäl att bevilja föreningen ett anläggningslån för steg 2 för att färdigställa 
anläggningen under 2016. Banorna kan stå färdiga i maj 2017 och kunna användas i samband med 
SM-veckan 2017. Föreningen har fått klartecken att arrangera, dels rullstols SM och dels lag SM, 
under SM-veckan. 
 
Föreningen har också en ambition att ta upp rullstolstennis som en gren i den ordinarie verksamheten. 
Rullstolstennis fanns i föreningen för ca 15 år sedan. 
 
 
Bilaga: Elfsborg Tennis Borås ansökan 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja ett anläggningslån på 40 %, 
motsvarande 1 352 000 kr, till Elfsborg Tennis Borås för steg 2 i anläggandet av nya tennisbanor vid 
Ålgårdsplan. Lånet är baserat på en kostnad av 3 379 000 kr.  
Anläggningslånet förutsätter erforderliga myndighetsbeslut. 
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§ 58    2016/FF0062  821 
Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall över Borås Arena 2 

  
Borås Arena AB vill fullfölja planerna på en övertäckning över Borås Arena 2. Kostnaden är beräknad 
till 35 milj kr. 
 
I samband med att Sjuhäradshallen konverterades till Gymnastikens Hus och en Idrottshall för 
människor med funktionsnedsättning så beslutade Kommunfullmäktige, 2014-02-20 § 23, om ett 
borgensåtagande på 22 milj kr, som dels skulle täcka ombyggnaden av Sjuhäradshallen och dels 
investeringen av ett nytt tält över Borås Arena 2. Tältet på Borås Arena 2 skulle fungera som ett 
alternativ för vinterträning inomhus i gamla Sjuhäradshallen. Av de 22 milj kr så återstår 10 milj kr 
som en outnyttjad borgen för hall över Borås Arena 2. De övriga 12 milj kr har bekostat 
ombyggnaden av Sjuhäradshallen. 
 
Den ursprungliga tanken var en Air Dome (upp- och nedmonterbart tält) över ytan. Borås Arena AB 
och IF Elfsborg har reviderat sina planer på en tältbyggnad och vill istället bygga en permanent 
inomhushall till en kostnad av 35 milj kr. Driftkostnaden för den permanenta hallen skiljer sig inte 
markant från driftkostnaden för en tälthall. Anledningen är en längre avskrivningstid på en permanent 
hall och att drifts- och uppvärmningskostnaderna bedöms som likvärdiga. 
 
Principen för driften av Borås Arena 2 är densamma som för huvudarenan. I förslaget till ny hall finns 
också en läktare med en publikkapacitet på ca 1 200 pers. 
 
Tillskottet av en fullstor inomhushall ger Borås fotbollsföreningar stora möjligheter att bedriva en 
ändamålsenlig och meningsfull träning året om. Hallen kommer att få en hög nyttjandegrad under 
perioden september – april. I hallen finns också möjlighet till andra aktiviteter än fotboll.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ett ökat borgensåtagande till 
Borås Arena AB på 25 milj kr för uppförande av en ny permanent inomhushall över Borås Arena 2. 
Beslutet förutsätter erforderliga myndighetsbeslut. 
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§ 59    2016/FF0063  805 
Ansökan om bidrag för upprustning av skjutbana; Bredareds Sportskytteklubb 

  
Bredareds Sportskytteklubb ansöker om ett anläggningsbidrag för upprustning av sin skjutbana. 
Föreningen måste enligt föreskifter för civila skjutbanor, SäkB, åtgärda sina skjutvallar samt öka 
varningsskyltning utanför riskområdet. Detta är kostnadskrävande och nödvändigt för att föreningen 
ska kunna fortsätta sin verksamhet. Totala kostnader är 234 750 kr. 
 
Bredareds Sportskytteklubb är en aktiv skytteklubb med stor verksamhet. Föreningen har i dagsläget 
ca 250 medlemmar varav ca 40 i bidragsberättigad ålder. Föreningen var med och arrangerade 
tävlingar under SM-veckan 2014 och är aktiva med Idrottsskola. Förvaltningen tycker det är bra att 
föreningen uppdaterar sin anläggning för att kunna behålla sin verksamhet.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att ge Bredareds Sportskytteklubb ett anläggningsbidrag 
på 40 % av kostnaderna, dock max 93 900 kr.  
Föreningen ska lämna en skriftlig sammanställning över kostnaderna senast två år efter beslutsdatum.  
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§ 60    2016/FF0035  809 
Ansökan om ersättning för fördyrade omkostnader; BHK84 

  
BHK84 har tillskrivit Fritids- och folkhälsonämnden om de konsekvenser föreningen haft med 
stängningen av Lundbyhallarna i samband med att hallen fungerat som evakueringsboende för 
nyanlända flyktingar. 
 
Föreningen skriver att hallen inte varit tillgänglig under 18 veckor och att föreningen haft fördyrade 
omkostnader i transporter, material, annonser och administration, minskade intäkter i form av 
aktivitetsstöd och medlemsavgifter, inställda aktiviteter under höstlovet och uteblivna intäkter och 
projektmedel. 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under perioden försökt att tillgodose BHK84 önskemål och 
behov av alternativa idrottshallar. Med tanke på den ovisshet som rådde kring hur länge hallen skulle 
vara indisponibel för idrottsändamål, så var det svårt för BHK84 att planera sin verksamhet. Av den 
anledningen fick föreningen fördyrade omkostnader och minskade intäkter i olika former. Föreningen 
har styrkt sina ökade kostnader och minskade intäkter till en summa av 101 000 kr. Fritids- och 
folkhälsonämndens presidium har diskuterat en princip utifrån den här typen av uppkomna 
situationer och kommit fram till att 35 % är en rimlig nivå att utgå ifrån. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ersätta BHK84 med 35 %, 35 350 kr, av de fördyrade 
omkostnader föreningen haft i samband med att Lundbyhallarna inte har varit användbara för 
idrottsändamål. 
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§ 61    2012/FF0034  761 
Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2015 

  
Ledningsgruppen för det drogpolitiska programmet har avlämnat rapport för 2015 års arbete. Arbetet 
har skett enligt planens intentioner. 
 
Borås Stads hälsoenkät och CAN:s riksundersökning (Centralförbundet för Alkohol och Narkotika) 
indikerar en fortsatt positiv utveckling när det gäller ungdomars tobaks- och alkoholbruk. När det 
gäller narkotika visar riksundersökningen ett stabilt läge.  
 
Utfallen för de olika programavsnitten visar att arbetet löper enligt plan och satsningarna riktade till 
föräldrar har ökat.  
 
 
Bilaga: Rapport drogpolitisk handlingsplan 2015 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnder beslutar godkänna rapporten och sänder den till Kommunstyrelsen. 
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§ 62    2012/FF0034  761 
Drogpolitiskt handlingsplan för Borås Stad 2016 

  
Kommunfullmäktige antog i december 2013 ett drogpolitiskt program för Borås Stad. Fritids- och 
folkhälsonämnden har samordningsansvaret för det drogpolitiska arbetet och ska göra en 
kommungemensam plan som vägledning och stöd i nämndernas arbete. Insatser i planen ska stödja 
nämndernas arbete och val av metoder. 
 
Ledningsgruppen för det drogpolitiska programmet har formulerat en handlingsplan. Program och 
handlingsplan skall följas upp varje år och redovisas till kommunstyrelsen. 
 
 
Bilaga: Drogpolitisk handlingsplan Borås Stad 2016 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden antar förslaget till drogpolitisk handlingsplan 2016 för Borås Stad. 



13(21) 
  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

  2016-05-16 
 

 

 

§ 63    2015/FF0379  007 
Missiv med Revisionsrapport - Borås Stads personalpolitik 

  
Stadsrevisionen har till Fritids- och folkhälsonämnden översänt revisionsrapport för yttrande. 
Personalpolitiken i Borås Stad har granskats av Borås Stads revisionskontor för att undersöka om 
Borås Stads personalpolitik är ändamålsenlig och lever upp till målsättningarna i det personalpolitiska 
programmet.  
 
Borås Stads personalpolitiska program beskriver hur staden har ambitioner att vara en attraktiv 
arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som erbjuder viktiga och utvecklande jobb, programmet 
utgår från stadens vision ”Borås 2025”.  
Det personalpolitiska programmet är ett övergripande styrdokument som gäller för alla förvaltningar 
och arbetsplatser i Borås Stad. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden instämmer i Stadsrevisionen rapport att ”Borås Stads personalpolitiska 
program ger utryck för höga ambitioner och tilltro till personalen och dess roll för att nå 
verksamhetsmålen och också för att personalen, genom kreativitet och självständighet, är den 
viktigaste faktorn för verksamhetens långsiktiga utveckling". 
 
Revisionens bedömning är att personalpolitiken i väsentliga delar inte når upp till målsättningarna i 
det personalpolitiska programmet. I rapporten framgår att bristerna är så stora att personalpolitiken 
inte kan betraktas som ändamålsenlig, givet att ändamålet är att Borås Stad ska kunna rekrytera och 
behålla kompetent personal. 
 
Revisionen anser också att Borås Stad inte har konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Betydande 
brister föreligger när det bland annat gäller lönenivåer/löneutveckling, hållbart arbetsliv, 
förutsättningar för chefskap och förutsättningar för innovationer. Bristerna när det gäller 
konkurrenskraft bedöms utgöra en allvarlig risk för stadens kompetensförsörjning och därigenom 
även för förvaltningarnas förmåga att nå kvalitet och effektivitet i verksamheterna. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden instämmer i att det finns förbättringsområden i Borås Stads arbete 
med personalpolitiken. Det är väsentligt att resurser säkerställs, dels på central nivå och dels på 
förvaltningsnivå, för att utveckla verksamheten i en riktning som innebär att målsättningen i det 
personalpolitiska programmet kan fullföljas. 
 
Nämnden anser också att Kommunstyrelsen tydligare ska ange ramarna för lönesättning och 
löneöversyn och att nämnderna med denna utgångspunkt har ansvar för lönebesluten utifrån sin 
budget. Detta innebär att Kommunstyrelsen utvecklar en tydlig och övergripande styrning som bygger 
på marknadsförutsättningar och långsiktighet. 
 
 
Bilaga: Missiv med Revisionsrapport – Borås Stads personalpolitik 
 
 
Beslut 
Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna yttrande över revisionsrapport - Borås stads 
personalpolitik och översända yttrandet till Stadsrevisionen. 
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§ 64    2016/FF0065  009 
Översyn av Borås Stads riktlinjer för medborgardialog 

  
Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en 
allt viktigare fråga för kommuner, landsting och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska 
systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Kommunfullmäktige i Borås fastställde 2013 
riktlinjer för medborgardialog.   
 
I samband med arbetet att utveckla medborgardialogen inrättades en politisk beredning för 
medborgardialog under kommunfullmäktige. Beredningen består av en representant från varje parti i 
kommunfullmäktige. Beredningen kommer att genomföra en översyn av riktlinjerna under år 2016. 
För att få ett underlag inför detta arbete önskar beredningen att nämnden besvarar ett antal frågor. 
Redovisningen gäller nämndens arbete år 2014 och 2015. 
 
Svar på frågor; 
 
Fråga 1. Ge exempel på där medborgardialogen gett ett bra underlag. Har det vid något tillfälle inte 
fungerat, ge exempel. 
 
Svar; I arbetet med Överenskommelsen så har det varit en mycket bra dialog. Anledningen till att 
dialogen har fungerat beror på duktiga processledare, ett tydligt uppdrag och en målsättning med vart 
dialogen ska leda. 
 
Fråga 2. Hur många medborgare har medverkat vid respektive dialog? Om skillnaden är stor kan ni 
se någon orsak. 
 
Svar; Antalet deltagare har varit mellan 50 – 100 personer vid tre olika tillfällen. 
 
Fråga 3. Vilka av handbokens metoder har ni använt vid medborgardialogen? Beskriv gärna vilka 
som fungerade bra/dåligt. 
 
Svar; Vi har använt oss av en kombination av dialogcafé och öppet forum som har varit effektiva och 
framgångsrika i vårt arbete. 
 
Fråga 4. Har ni nått målgruppen ”mycket berörda” i medborgardialogen. Ge exempel. 
 
Svar; I arbetet med Överenskommelsen så har vi vänt oss brett till alla intresserade av samverkan 
mellan staden och civilsamhället. Samtidigt har vi också riktat inbjudan till samtliga föreningar, 
samfund och organisationer i Borås Stad. 
 
Fråga 5. Anser ni att medborgardialog gett boråsarna möjlighet till ökat inflytande? På vilket sätt? 
 
Svar; I Fritids- och folkhälsoförvaltningen har vi ständiga dialoger, träffar och samtal med 
samarbetspartners (oftast föreningar), allmänheten och andra som är intresserade av vår verksamhet. 
Vi upplever inte att medborgardialogen i sig har någon avgörande betydelse för boråsarnas inflytande 
inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde.  
                                                                                                                                                     Forts. 
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Forts. § 65 
 
 
Fråga 6. Har handboken gett ett bra stöd, finns det något som saknas? 
 
Svar; Handboken är ett bra verktyg och ger ett tillräckligt bra stöd för att kunna arbeta med 
medborgardialog 
  
Fråga 7. Vilket stöd har nämnden fått av beredningen, ge exempel. 
 
Svar; Genom framtagandet av handboken. 
  
Övrig synpunketer förbättringsförslag. 
 
Svar; Indikatorn för medborgardialoger bör förändras, från antal genomförda dialoger till en mer 
kvalitativ indikator. Det viktigaste bör vara vad som kommer ut av dialogen och inte hur många 
dialoger respektive nämnd ska genomföra. 
 
Medborgardialogen är en bra metod för att skapa tilltro till det demokratiska systemet, samtidigt som 
det är en bra ”signal” att lyssna in och stämma av olika behov och önskemål som finns inom ett visst 
område. Kommunfullmäktiges indikator för medborgardialoger bör förändras, från antal genomförda 
dialoger till en mer kvalitativ indikator. Det viktigaste bör vara vad som kommer ut av dialogen och 
inte hur många dialoger respektive nämnd ska genomföra. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att översända följande svar på frågor gällande 
medborgardialog från Kommunstyrelsen. 
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§ 65    2016/FF0044  339 
Yttrande över remiss - Utvärdering av Grönområdesplan 

  
År 2014 antogs en grönområdesplan för att värna och utveckla stadens gröna ytor. Flera förvaltningar 
arbetar för att uppfylla den beslutade åtgärdslistan. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har utfört så 
många åtgärder som varit möjligt inom den tilldelade budgeten. Grönområdesplanen ska under 2017 
tas upp för aktualitetsförklaring. Inför det arbetet ombeds nämnderna redan nu fundera på vilka 
åtgärder som bör genomföras under de nästkommande fyra åren. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har under 2016 inga specifika investeringsmedel till åtgärder inom 
Grönområdesplanen. Däremot har nämnden fått investeringsmedel till  motionsspår och 
vandringsleder, vilket används till att utföra flera åtgärder i Grönområdesplanen.  
 
Som underlag för nämndens åtgärder de kommande fyra åren kommer Fritids- och 
folkhälsonämndens och Tekniska nämndens gemensamma Spår- och Leder-utredning med 
tillhörande plan att användas. Under år 2016 kommer Fritids- och folkhälsonämnden också att anta 
en friluftsbadsutredning med tillhörande plan som också den kommer att användas som underlag för 
kommande åtgärder enligt grönområdesplanen. 
Under år 2016 kommer ytterligare en utredning att påbörjas, nämligen en utredning om förvaltningens 
framtida arbete med aktivitetsplatser och mötesplatser. Även denna utredning kommer att ligga till 
grund för grönområdesplansåtgärderna. 
 
Inför det kommande arbetet med aktualiseringen av grönområdesplanen vill vi förorda att, med 
anledning av den pågående och planerade ökade takten för bostadsbyggande och förtätning, 
inventeringen i framtiden bör omfatta hela kommunen vad gäller de viktigaste grönområdena. 
 
Att arbeta med frågorna i grönområdesplanen är en prioriterad åtgärd för Fritids- och 
folkhälsonämnden. En förbättring av grönområdena i staden är viktigt ur många synvinklar, inte minst 
ur ett folkhälsoperspektiv. Utöver alla samhällsekonomiska vinningar av att vistas ute i naturen är det 
ju också så att detta är något som många människor har som sitt stora intresse och helst av allt vill 
göra! De traditionella fritidsvaneundersökningarna visar att 80% tycker ”att det är nödvändigt för 
livskvaliteten att komma ut i skog och mark”. 
 
 
Bilaga: Fritid- och folkhälsoförvaltningens utvärdering av Grönområdesplan 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner utvärdering av Grönområdesplan och översänder yttrandet 
till Stadskansliet. 
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§ 66       
Anmälningsärenden 

  
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-04-18 § 117 avseende Internhyra – förslag 
till ett nytt system (2016/FF0070  206). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-04-18 § 125 avseende Svar på motion av 
Anna Christensen (M); Fritidsgårdar med profilinriktning (2016/FF0067  827). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag och skrivelse 2016-04-04 § 146 avseende Nytt 
ärendehanteringssystem (2016/FF0059  005). 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av Öppnande av förstudiekonto för Racketcenter 
(2014/FF0124  821). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Ida Legnemarks (V) svar på enkel fråga om 
näridrottsplats i Rydboholm (2016/FF0064  821). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritids- 
och folkhälsonämnden, mars 2016 (2016/FF0036  041). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Anmälan om deltagande i insatser mot lagning 2016 
(2016/FF0056  761). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Ansökan om stöd till filmkulturell verksamhet för 
barn och ungdom (2016/FF0060  809). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Ansökan samt beslut om bidrag från 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad till ny ljudanläggning i caféet på Brygghuset (2016/FF0071  809). 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 
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§ 67       
Delegationsärenden 

  
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2016-05-14, 
Albrechts/Balder, Allégatan1, Borås (06-2016-00295). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2016-04-15, Borås 
Funcentre AB, i Laserdome Actioncentre, Bryggaregatan 18, Borås (06-2016-00224). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap, 2016-06-02, Högskolan 
i Borås, Textilhögskolan, Skaraborgsvägen 3A, Borås (53-2016-00225). 
 
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal för servering vid cateringverksamhet, 2016-05-24, Gastronomi 
Elva AB, i Borås Väveri, Västerbrogatan 8, Borås (22-2016-00201). 
 
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal för servering av cateringverksamhet, 2016-04-07, 2016-04-18, 
2016-04-28, 2016-05-07, och 2016-05-22, Danske Kungens Konditori AB, i Borås Arena Storlogen, 
Ålgårdsvägen 16, Borås (22-2016-00213 - 217). 
 
Tillståndsenheten: Avskrivning av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, 2016-03-07 – 2016-03-13, 
Exarxeis AB, i Borås Ridhus, Varbergsvägen 64, Borås (11-2016-00032). 
 
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande tillstånd till restaurangkasinospel på X&Y 
Borås/Madnezz, Borås (2016/FF0058  703). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag till SM i Drill 7-8 maj 2016; 
Fristads Drill (2016/FF0030  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om anläggningsbidrag för inköp av ny träningsmatta; 
Borås Karateklubb (2016/FF0040  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag; Framtidsfrämjande förening 
(ÖF463). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2015 års verksamhet; Borås 
Demensförening (HA001). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2015 års verksamhet; 
Viskafors IF (ID195). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2015 års verksamhet; 
Toarps Skytteförening (ÖF171). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2015 års verksamhet; Unga 
Örnar Borås (ÖF124). 
 
                                                                                                                                                     Forts. 
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Forts. § 68 
 
 
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2016-04-11. 
 
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2016-04-22. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden. 
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§ 68       
Förvaltningschefen informerar 

  
 Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden; 
 

- om arbetet med Överenskommelsen. Under oktober, november och januari hade man tre 
stormöten, och därefter fortsatte arbetet med fokusmöten med arbetsgrupper. En styrgrupp är 
bildad, bestående av politiker och tjänstemän från Borås Stad och representanter från 
civilsamhället. Styrgruppen ska överbrygga det arbete som hittills har skett och följa det efter 
att Kommunfullmäktige har fattat sitt beslut. Nu sitter det en skrivargrupp som ska 
sammanfatta allt som kommit fram på mötena och lämna förslag till en sammanfattande 
skrivning. Förslaget ska sedan ut på remiss till samtliga som har deltagit i processen. Det har 
hittills varit en gedigen process och nästa utmaning är hur Överenskommelsen ska 
implementeras i stadens arbete. I samband med den nya organisationen så kan bland annat 
våra mötesplatser vara ambassadörer för arbetet. 
 

- om arbetet med en evenemangsarena. Det förs diskussioner med IF Elfsborg och Borås 
Basket. Konkreta förslag har presenterats på två kommunalrådsberedningar. Innan beslut 
fattas så bör en swot-analys (styrkor och svagheter, hot och möjligheter) genomföras. 
 

- om verksamheten i Brygghuset. 
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§ 69       
Övrigt 

 
- Britt-Marie Halldén (FP) frågar ordförande Ida Legnemark (V) och förvaltningschef Tommy 

Jingfors vad Fritids- och folkhälsoförvaltningen gör för de ensamkommande barnen i sommar, 
så som sommaraktiviteter. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har arbetat tillsammans med 
stadsdelarna för att skapa ett så innehållsrikt utbud av sommarlovsaktiviteter som möjligt. Den 
30 maj öppnar Borås stad en hemsida, www.boras.se/sommarlov, där allt presenteras. 
 

- Thomas Björn och Björn-Anders Larsson från Idrottens Affärer besöker nämnden och ger en 
föredragning om arbetet med en Evenemangsstrategi. 
 

- Erik Johnson (MP) frågar om det finns fortsatta planer om ett evenemangsfält i Borås. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen har i samband med arbetet med den pågående översiktsplanen lyft 
frågan om behovet av ett evenemangsfält. I översiktplanen sker den långsiktiga planeringen av 
stadens mark- och vattenresurser. 
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