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Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Anette Nordström (M) med Ingela 
Hallgren (KD) som ersättare.  
 
 
Vid protokollet  
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§ 110    2016/FF0054  042 
Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden 

  
Verksamheten inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde kan under årets åtta månader 
kännetecknas av gedigen samverkan med civilsamhället, utmanande uppdrag och utredningar. 
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 3 400 
tkr. 2 000 tkr kan härledas till badenheten och 1 400 tkr till Brygghusenheten och kostnader som 
ligger inom ramen för det sociala investeringsprojektet, där kostnaderna enligt överenskommelse 
redovisas inom ordinarie budgetram. 
 
Bidragsramen prognostiserar i nuläget ett överskott på 700 tkr. Överskottet ligger inom ramen 
föreningsbidrag där det socialt riktade bidraget samt verksamhetsbidraget visar störst överskott. 
 
 
Bilaga: Rapport; Tertial 2 - Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 2 - 2016 och att överlämna denna till 
Kommunstyrelsen. 
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§ 111    2016/FF0085  709 
Förslag till Borås Stads nya Riktlinjer för alkoholservering 2016 

  
Riktlinjer för alkoholservering i Borås Stad ska enligt beslut i Kommunfullmäktige revideras 2016. De 
har skickats ut på remiss till berörda och inkomna synpunkter har beaktats. Övervägande delen är 
positiva och tillstyrker förslaget i sin helhet. Inga ändringar behövde därför göras utifrån 
remissrundan. 
 
 
Bilagor: Borås Stads riktlinjer för alkoholservering, Remissammanställning Borås Stads riktlinjer för alkoholservering 
samt Utkast Borås Stads riktlinjer för alkoholservering´. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås godkänna Riktlinjer för alkoholservering i Borås Stad och 
översända till Kommunstyrelsen.  
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§ 112    2016/FF0086  105 
Reviderad varumärkesstrategi för Brygghuset 

  
Brygghuset har sedan november 2015 arbetet med att ta fram en varumärkesstrategi för verksamheten 
tillsammans med en varumärkesstrateg. Arbetet har skett i en process där ett antal workshops har 
hållits med den fasta personalen, tillsammans med de unga vuxna i olika utvecklingsanställningar 
(Produktionsskolan). Under juni 2015 gjordes också en enkätundersökning av ferieungdomar för vår 
räkning.   
 
Målet med varumärkesarbetet är att hitta fokus i en verksamhet som sedan starten vuxit organiskt och 
varit föränderlig utifrån besökarnas behov. Utifrån nämndens uppdrag att utveckla ”Brygghuset fullt 
ut”, med fokus på åldersgruppen unga från 16 år och i nära samverkan mellan olika organisationer, 
föreningar och övriga förvaltningar, så har förvaltningen haft fria händer att utveckla verksamheten. 
  
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig bakom den föreslagna varumärkesstrategin för 
Brygghuset. 
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§ 113    2016/FF0114  761 
Begäran om stöd för uppropet Tobacco Endgame 2025 

  
Tankesmedjan Tobaksfakta har i en skrivelse till kommunen begärt att kommunen stödjer uppropet 
Tobacco Endgame 2025.  
 
Rökning är trots minskat rökande i befolkningen fortfarande en av våra största enskilda orsaker till 
ohälsa och för tidig död. Ett kommunalt ställningstagande för Tobacco Endgame skulle vara ett stöd 
också för det lokala tobaksförebyggande arbetet. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att Borås Stad ställer sig bakom 
initiativet ”Tobacco Endgame 2025”. 



7(21) 
  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

  2016-09-21 
 

 

 

§ 114    2016/FF0082  805 
Ansökan om anläggningslån för ny ridanläggning; Tämta Ridklubb 

  
Tämta Ridklubb ansöker om ett anläggningslån för en ny ridanläggning. Tämta Ridklubb har som mål 
att bygga ett nytt stall, ett nytt ridhus, förlänga paddocken så att en dressyrbana blir möjlig samt en del 
kringarbeten för att kunna möta den ökade verksamhet som den nya anläggningen medför. Bland 
annat en ny parkeringsplats samt en egenborrad brunn. El och belysning uppgraderas till att möta 
dagens krav för en säkrare miljö. Dessa anpassningar kommer att göra Tämta Ridklubb tillgänglig för 
alla och dessutom bidra till en bättre arbetsmiljö.  
 
Föreningens ansökan är gediget gjord och alla kostnader är styrkta med offerter. Totalsumman (12 
098 432 kr) fördelar sig på tre stora bidragsgivare; Borås Stad (4 839 476 kr), Arvsfonden (5 717 143 
kr) och Boverket (1 541 813 kr). Med kalkylerade bidrag blir det ett nollsummespel från föreningens 
sida, alltså all finansiering sker via bidragsgivning på ett eller annat sätt och därför är Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen positiv till föreningens initiativ. Det kan tilläggas att föreningen inte sökt 
bidrag ur Västergötlands Idrottsförbunds anläggningsbidrag/idrottslyft, där maxbidraget är 400 000 
kr.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta att ge Tämta Ridklubb ett 
anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 4 839 476 kr för anläggning av ny ridanläggning.  
Lånet beviljas förutsatt föreningens finansieringsplan enligt ansökan kan ordnas eller annan likvärdig 
finansiering kan uppvisas.  
 
Bidraget redovisas skriftligen senast två år efter beslutsdatum. 
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§ 115    2016/FF0084  805 
Ansökan om anläggningslån för asfaltering på Borås Motorstadion; FMCK Borås 

  
FMCK Borås ansöker om ett anläggningslån för asfaltering på Borås Motorstadion. FMCK bedriver 
motorsport på både två och fyra hjul på motorbanan i Gäddered i Svaneholm. På senare år har 
intresset för Karting ökat på grund av ökad tillgång även till inomhuskarting. Kartingbanan i 
Gäddered är i så dåligt skicka att det inte längre går att köra på den, det är 21 år sedan det lades ny 
asfalt. I samband med asfalteringen kommer föreningen även att uppdatera sina curves, alltså den del 
av banan som markerar innerdelen av svängen.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är positiv till föreningens initiativ. Det är också en förutsättning 
för föreningen att kunna växa och tilltala fler inom motorsporten. Den totala investeringen är 2 033 
163 kr och ett anläggningslån från Borås Stad på 813 265 kr kommer att kompletteras med ansökan 
om medel från arvsfonden. Medel ur Västergötlands Idrottsförbund/Idrottslyftet har inte sökts.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta att ge FMCK Borås ett 
anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 813 265 kr, för asfaltering av karting- och 
supermotardbanan. Bidrag ges förutsatt resterande finansiering kan uppvisas.  
 
Redovisning ska ske skriftligen senast två år efter beslutsdatum.  
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§ 116    2016/FF0129  805 
Ansökan om anläggningsbidrag för underarbete samt asfaltering av tillfartsväg till 
Hestrastugan; Hestra IF 

  
Hestra IF ansöker om ett anläggningsbidrag för underarbete samt asfaltering av tillfartsväg till 
Hestrastugan. Tillfartsvägen till Hestrastugen är i så dåligt skick att det blir allt svårare att ta sig fram. 
Tjälskott och slitage under många år gör det svårt inte bara för bilar utan även för cyklar och 
funktionsnedsatta att ta sig till stugan.  
 
Hestra IF är en aktiv förening som ligger bakom bland annat Linnémarschen. De har en aktiv 
ungdoms- och motionsverksamhet som i huvudsak består av orientering och längdskidåkning. 
Föreningen har på senare år fått ett uppsving med den allmänna motionstrenden och har byggt ut sin 
anläggning med konstsnöspår för att möta det ökade trycket av tillresta motionsidrottare. Detta har 
gjort att vägen till stugan, som redan var dålig, har blivit ännu sämre.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Hestra IF ett anläggningsbidrag på 40 % av 
kostnaderna, dock max 52 204 kr för asfaltering av tillfartsväg till Hestrastugan. Bidraget betalas ut i 
efterskott efter att föreningen lämnat in en skriftlig redovisning av arbetet.  



10(21) 
  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

  2016-09-21 
 

 

 

§ 117    2016/FF0132  050 
SM-veckan 2017, avtal med Riksidrottsförbundet 

  
Borås Stad står åter som värdstad för SM-veckan. Borås tilldelades arrangemanget, efter en ansökan 
från Staden, i november 2014. Det är andra gången Borås Stad står som värdstad. När arrangemanget 
avgjordes 2014, så slogs ett antal rekord, bland annat så var det den bäst arrangerade SM-veckan 
hittills med flest idrotter – 41 st. Dessutom slog Sara Sjöström världsrekord på 50 m fjäril på 
Alidebergsbadet. 
 
Arrangemanget är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television (SVT) i 
samverkan med berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden. 
 
Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska mästerskap i olika idrotter i en 
och samma stad. SM-veckan genomförs vanligtvis varje år, vinter respektive sommar, och ska 
genomföras på olika orter i Sverige. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 71 SF vilka 
representerar upp emot 250 olika idrotter (grenar). Genom SM-veckan ökar intresset för svenska 
mästerskapen genom att större och mindre idrotter samlas under ett gemensamt evenemang. Många 
människor ska kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media och framför TV:n. SM-
veckans ambition är att vara en idrottslig folkfest i värdstaden under en vecka. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har begärt 5 milj kr i driftbudgeten och 1 milj kr i 
investeringsbudgeten 2017 för att genomföra arrangemanget.  
 
 
Bilaga: Avtal med RF 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker det upprättade avtalet mellan Riksidrottsförbundet och 
Borås Stad och översänder detsamma till Kommunstyrelsen för beslut. Fritids- och folkhälsonämnden 
vill också betona att arrangemanget är en angelägenhet för hela Borås stad och dess nämnder och 
bolag. 
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§ 118    2016/FF0133  861 
Inriktningsdokument för evenemang i Borås Stad 

  
BoråsBorås TME och Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans arbetat med frågan om ett 
inriktningsdokument för evenemang i Borås.  
 
Bakgrunden är de senaste årens lyckade idrottsevenemang i Borås och den positiva uppmärksamhet 
som evenemangen för med sig. BoråsBorås TME och Fritids- och folkhälsoförvaltningen har 
tillsammans med föreningar i Borås upparbetat en gedigen samverkan för att lyckas genomföra såväl 
stora som små evenemang. Nästa steg är att tänka långsiktigt och strategiskt för att utvecklas inom 
evenemangsområdet. Borås har stora förutsättningar, genom ett rikt och engagerat föreningsliv och 
väl anpassade arenor, för att ta nästa steg i utvecklingen. En grundläggande förutsättning är att det 
finns en politisk övertygelse om att evenemang är bra för Borås och att vi ska arbeta målmedvetet för 
att genomföra aktiviteter i enlighet med inriktningsdokumentet. 
 
Idrottens Affärer har i samverkan med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Borås TME tagit fram 
ett utkast till en evenemangsstrategi för Borås Stad. Utgångspunkten har varit en inventering av 
befintliga evenemang och intervjuer med ett 25-tal olika föreningsrepresentanter.   
 
Att Borås kan vara med och arrangera så stora tävlingar vi gjort under de tre senaste åren vittnar om 
en oerhörd kraft i det ideella föreningslivet och en bra support från stadens förvaltningar och bolag 
samt näringsliv. De turistekonomiska effekterna är betydande för staden. Att arrangera stora tävlingar 
har blivit något av hårdvaluta bland Sveriges större städer och kommuner. Det är många städer som 
konkurrerar om de stora arrangemang som finns. Bevekelsegrunden är, förutom de ekonomiska 
pluseffekterna ett arrangemang ger, de mjuka värdena. Här handlar det oftast om att profilera staden, 
skapa stolthet, leverera ett värdskap, öka besöksnäringen och vara en attraktiv boendeort. Allt detta 
har Borås visat att staden står för. 
 
BoråsBorås TME har antagit inriktningsdokumentet på sitt styrelsemöte den 31 augusti 2016. 
 
 
Bilaga: Inriktningsdokument för evenemang i Borås 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget om ett inriktningsdokument för evenemang i 
Borås.  
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§ 119    2015/FF0089  403 
Miljörapport - Tertial 2 2016 

  
Fritids- och folkhälsonämnden skall tre gånger per år redovisa vilka miljöåtgärder och aktiviteter som 
genomförs samt göra bedömning av måluppfyllelsen för respektive etappmål gentemot 
Kommunfullmäktiges Miljömål för Borås Stad 2013-2016. 
De åtgärder och aktiviteter som genomförs eller planerats hittills under året redovisas i bifogad 
Miljörapport, tertial 2. 
 
Under tertial 1 och 2 2016 har förvaltningen fortsatt arbetat med miljöledningssystemet och har aktivt 
arbetet med de förbättringsförslag som framkom vid revisionen 2015. 
 
Den 21 juni 2016 hade Fritids- och folkhälsoförvaltningen miljörevision för omcertifiering av 
miljöledningssystemet. Förvaltningen fick två mindre avvikelser som snabbt åtgärdades, och är nu 
miljöcertifierade igen. 
 
 
Bilaga: Miljörapport tertial 2 2016 för Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Miljörapport tertial 2 2016 och översänder denna till Miljö- 
och konsumentnämnden. 
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§ 120    2016/FF0124  106 
Yttrande över remiss - Överenskommelse mellan Borås Stad och de idéburna 
organisationerna i Borås 

  
Fritids- och folkhälsonämnden fick senvåren 2015 uppdraget av Kommunfullmäktige, att genomföra 
en process tillsammans med civilsamhället och de idéburna organisationerna i Borås att återkomma 
med förslag till en Överenskommelse i Borås Stad. 
 
Det har varit en intensiv process med 3 stormöten och många fokusgrupper. Ca 150 unika personer 
har deltagit, 55 föreningar, politiker från nästan alla partier, 14 organisationer, 9 kyrkor/samfund och 
ett 25-tal kommunala tjänstemän. 
 
En skrivargrupp har lämnat ett konkret förslag som har behandlats i beredningsgrupp respektive 
styrgrupp. Förslaget är nu ute på remiss hos samtliga kommunala nämnder och bolag, politiska 
grupper samt hos civilsamhället. Efter remisstiden kommer remissvaren att sammanställas och 
behandlas i beredningsgrupp och styrgrupp innan förslaget slutligen beslutas i Kommunfullmäktige. 
 
 
Bilaga: Förslag till Överenskommelse 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget med kompletteringen att Överenskommelsen gäller 
tillsvidare men med en uppföljning efter fyra år, hösten 2020. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden vill också göra Kommunstyrelsen uppmärksam på att något beslut om 
hur Överenskommelsen ska organiseras efter det att Kommunfullmäktige fattar beslutet om 
Överenskommelsen mellan Borås Stad och de Idéburna organisationerna i Borås, finns inte. 
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§ 121    2016/FF0121  214 
Yttrande över remiss - Detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Sjöboskolan, 
Borås Stad 

  
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Norra Sjöbo, 
Pluggskivlingen 4 m.fl., Sjöboskolan, Borås Stad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny 
förskola med sex avdelningar i anslutning till Sjöboskolan. Planen ska också göra det möjligt för 
omstrukturering av Sjöboskolans byggnader och lekytor, för att tillgodose eventuella förändringar av 
skolans behov längre fram i tiden. Planen innefattar hela skolområdet. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att det byggs en ny förskola i området. Dock är det 
bekymmersamt att lekytorna på skolgården minskar. Barn har behov av utrymme för lek och 
utevistelse i sin närmiljö.  
 
Nämnden har lagt en konstgräsyta på en befintlig grusplan på skolan. Den försvinner och behöver 
ersättas. Möjligheter finns på grusplanen i kvarteret Sommarleken. 
 
När man bygger en förskola i flera våningar är det viktigt att man ser över hur den utformas, med 
tanke på de risker som finns för små barn när det gäller utrymning, fall i trappor, fall från öppna 
fönster med mera. Barn med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att förflytta sig i 
byggnaden som andra barn. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrande avseende samråd för detaljplan för Norra Sjöbo, 
Pluggskivlingen 4 m fl Sjöboskolan, Borås Stad, till Samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 122    2016/FF0077  214 
Yttrande över remiss - Detaljplan för Sjöbo, del av Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan, 
Borås Stad 

  
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Sjöbo, del av Torpa-
Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan, Borås Stad. Borås Stad vill bygga nya LSS-boenden och har därför gjort 
en plan vars syfte är att tillåta ett LSS-boende. För att planen ska kunna användas till andra 
kommunala ändamål i framtiden tillåts även skola och vård. I planen tillåts även bestämmelsen E som 
betyder tekniska anläggningar. I detta fall är det för att den befintliga återvinningsstationen även i 
framtiden ska kunna inrymmas på platsen samt eventuellt en transformatorstation. 
 
Detaljplanen var uppe för samråd i juninämnden. Planförslaget har nu bearbetats och skickats till 
Fritids- och folkhälsonämnden för granskning. Nämnden är positiv till planen och att man skapar 
möjligheter för fler boenden för personer med olika funktionsvariation. Man ser heller inga hinder i 
att den befintliga återvinningsstationen även i framtiden ska kunna inrymmas på platsen samt 
eventuellt en transformatorstation. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrandet över granskning för detaljplan Sjöbo, del av Torpa-
Sjöbo 2:1, Gyllingtorpsgatan, till Samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 123    2016/FF0078  214 
Yttrande över remiss - Detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl, Skogsfrugatan, Borås 
Stad  

  
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 
2:5 m.fl, Skogsfrugatan, Borås Stad. Borås Stad vill bygga nya LSS-boenden och har därför gjort en 
plan vars syfte är att tillåta ett LSS-boende. För att planen ska kunna användas till andra kommunala 
ändamål i framtiden tillåts även skola och vård. I planen tillåts även bestämmelsen E som betyder 
tekniska anläggningar. I detta fall är det för att den befintliga återvinningsstationen även i framtiden 
ska kunna inrymmas på platsen samt eventuellt en transformatorstation. 
 
Detaljplanen var uppe för samråd i juninämnden. Planförslaget har nu bearbetats och skickats till 
Fritids- och folkhälsonämnden för granskning. Nämnden är positiv till planen och att man skapar 
möjligheter för fler boenden för personer med olika funktionsvariation. Man ser heller inga hinder i 
att den befintliga återvinningsstationen även i framtiden ska kunna inrymmas på platsen samt 
eventuellt en transformatorstation. 
 
 
Beslut  
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrandet över granskning för detaljplan Sjöbo, del av Torpa-
Sjöbo 2:5 m fl, Skogsfrugatan, till Samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 124       
Anmälningsärenden 

  
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-08-18 § 222 samt policy avseende Borås 
Stads Arbetsmiljöpolicy (2016/FF0126  026). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-08-18 § 217 avseende Mottagandet av gåva 
från Stiftelsen Curamus till Träffpunkt Simonsland (2016/FF0125  046). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Cirkulär 16:45 avseende Budgetförutsättningar för 
åren 2016-2019 (2016/FF0120  040). 
 
Miljöförvaltningen: Anmälan av Föreläggande om provtagning avseende dräneringsvatten från 
konstgräsplanerna, Kransmossens IP, Hulta 4:2 (2016/FF0119  420). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av skrivelse avseende Renovering av golvbeläggning i 
Ryahallen (2016/FF0117  820). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 
2016 för Fritids- och folkhälsonämnden (2016/FF0116  106). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Ida Legnemarks (V) Svar på enkel fråga avseende 
näridrottsplatsen på Hulta (2016/FF0115  821). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Ändrade öppettider på Brygghuset (2016/FF0123  
833). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Verksamhetsrapport för Produktionsskolan på 
Brygghuset (2016/FF0098  833). 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 
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§ 125       
Delegationsärenden 

  
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Phoenix, Café 
Restaurang Bar, i Phoenix, Österlånggatan 14, Borås (01-2016-00383). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Hos Freddan och 
Lisa Kök och Bar AB, i La Fiesta, Stora Brogatan 6, Borås (50-2016-00329). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Hestraparkstad 
Kvarterskrog AB, i Hestra Kvarterskrog, Hestra Ringväg 2, Borås (50-2016-00318). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-09-29, Insatsen 
3445 AB, i Orangeriet, Teaterbron 1, Borås (06-2016-00488). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 2016-10-05, 
Stadsdelsförvaltningen Öster, i Träffpunkt Svärdfästet, Söderkullagatan 64-66, Borås (52-2016-00490). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-09-23 – 2016-09-
24, Borås Funcentre AB, i Laserdome, Bryggaregatan 18, Borås (53-2016-00494). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-08-25, Halim AB, i 
Restaurang Jasmine, Källegatan 6, Borås (06-2016-00426). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-08-26, Halim AB, i 
Restaurang Jasmine, Källegatan 6, Borås (06-2016-00427). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 2016-07-02, Simonsland 
Restaurang AB, i The Company, innergården mellan Textile Fashion Center och Navet på 
Simonsland, Borås (52-2016-00340). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-09-30 – 2016-10-
02, Fristads Gymnastik och Idrottsförening, Boråshallen/Rotundan, Bockasjögatan 2, Borås (53-
2016-00435). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 2016-08-26 – 2016-08-28, 
Svenska Brukshundklubben, Västra Distriktet, på Ryda Sportfält, Almenäsvägen, Borås (52-2016-
00384). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 2016-09-23 – 2016-09-24, 
Viktoria Hüttner Restaurang AB, på Brodalsplan, Borås (52-2016-00421). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-08-27, Sandareds 
Tennisklubb, Tennishallen Sandared, Promenaden 3, Borås (06-2016-00438). 
 
 
                                                                                                                                                     Forts. 
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Forts. § 125 
 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-09-01, Syskonen 
Anderssons Restaurang AB, i Borås Arena lobbyn, Ålgårdsvägen, Borås (53-2016-00440). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-09-08, 
Studentkåren i Borås, Högskolan i Borås C208, Allégatan 1, Borås (53-2016-00459). 
 
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2016-11-23, Hotell 
Prominence AB, i Borås Stadshus, Kungsgatan 55, Borås (06-2016-00315). 
 
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal för servering vid cateringverksamhet, 2016-10-19, Gastronomi 
Elva AB, Stadshushallen, Kungsgatan 55, Borås (55-2016-00479). 
 
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd p.g.a. ägarbyte, Ta Chan Thuys, i The Wok, Stora 
Brogatan 6, Borås (60-2016-00330). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag till Änglahoppet 14-16 oktober 
2016; Borås Fältrittklubb (2016/FF0111  805). 
 
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2016-08-30. 
 
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2016-09-14. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden. 
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§ 126       
Förvaltningschefen informerar 

  
 Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden; 
 
- om möte med Lokalförsörjningsförvaltningen om förberedelsearbetet för renoveringen av 

Stadsparksbadet. 
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§ 127       
Övrigt 

  
- Ordförande Ida Legnemark (V) öppnar mötet med en tyst minut för ersättare Annacarin 

Martinsson (M) som avled den 20 september. 
 

- Leif Andersson och Linda Bodén från Framtid Fristad besöker nämnden och ger information om 
aktivitetspark i Fristad.  
 

- Per Blank från folkhälsoenheten informerar nämnden om arbetet med suicidprevention. 
 

- Enhetschef Susanne Carlsson informerar nämnden om skolenkäten. 
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