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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-11-03

Tid: 16:00 – 17:30, Ajournering: 16:35 – 16:40
Plats: Sturegatan 38
Omfattning: §§ 128-141
Sammanträdet offentligt för allmänheten §§ 129-141
Närvarande ledamöter
Ida Legnemark (V) ordf.
Ronny Svensson (L)
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)

ers. Cecilia Andersson (C) v. ordf.

Närvarande ersättare
Jan Nilsson (SD)
Linnea Johansson Kläth (MP)
Övriga närvarande
Tommy Jingfors, förvaltningschef
Johanna Jönsson, nämndsekreterare
Susanne Carlsson, enhetschef
Eva Forsgren, tillsynshandläggare
Per Blank, utvecklingsledare
Pernilla Bertilsson, praktikant
Mikael Hedberg, Vision

Närvarande § 128
Närvarande § 129
Närvarande §§ 129 - 141
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Sammanträdesdatum
2016-11-03
Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Lars Andersson (M) med Christer
Lundberg (S) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2016-11-14

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Lars Andersson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2016-11-16.

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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2016-11-03
§ 129
2016/FF0048 761
Återremiss - Revidering av Borås Stads Drogpolitiska program
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till Borås Stads Drogpolitiska program har återremitterats av
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen vill att programmet:
• även lyfter problem med spelmissbruk och även inbegriper sådant missbruk
• att skolans roll tydliggöras
• att polisen ökar sin involvering för att bekämpa narkotikaflödet på våra skolor
• att skolpersonal och föräldrar erbjuds utbildning för att tidigt kunna upptäcka och hantera
missbruk av droger
Programmet har justerats i enlighet med dessa önskemål, förutom vad gäller spelmissbruk. Detta
missbruk ingår inte i den nationella strategin på ANTD-området.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ändra förslaget till Drogpolitiskt program i enlighet med
förslag i tjänsteskrivelse och sända det till Kommunstyrelsen.
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§ 130
Årets Integrationsfrämjande förening 2016

2016/FF0131 805

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige, att enligt Borås Stads
program för ett integrerat samhälle, utse en förening som årets integrationsfrämjande förening.
Fritids- och folkhälsonämnden ska samverka med Föreningsrådet.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har fått in 8 st ansökningar från föreningar om att bli årets
integrationsfrämjande förening. Alla dessa föreningar arbetar engagerat och målmedvetet med
integration.
Följande kriterier ligger till grund för bedömningen:
• Att göra deltagandet i verksamheten tillgänglig både ekonomiskt och ”välkomnade”.
• Att skapa gemensamma mötesplatser för människor från olika länder och kulturer.
• Att samverka med andra föreningar, skolor med flera i närområdet.
• Föreningspåverkan – Hur ser ledarfördelningen och styrelsen ut?
• Att skapa jämställdhet och jämlikhet i föreningen.
• Att arbeta med nyskapande verksamhet som främjar integrationen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tilldelar Kronängs IF priset som årets integrationsfrämjande förening
2016.
Motiveringen lyder:
"Kronängs IF har arbetat med integrationsfrämjande insatser på ett framgångsrikt
sätt. Ungefär 70 % av föreningens medlemmar har utländsk bakgrund och många kommer från socialt
utsatta områden.
Under de senaste åren har ett stort antal ensamkommande barn och ungdomar sökt sig till föreningen
för att delta i verksamheten. Föreningens filosofi har varit att de ensamkommande barnen och
ungdomarna ska integreras i befintliga lag och delta i föreningens ordinarie verksamhet.
Föreningen har förstärkt verksamheten med både arvoderade och ideella ledare. De ensamkommande
ungdomarna har också, precis som övriga medlemmar, hjälpt till som publikvärdar och bollpojkar på
IF Elfsborgs matcher, som ledare vid fotbollsskolan samt som funktionärer vid Kretsloppet.
Kronängs IF är ett föredöme för övriga föreningar. De har visat att det innebär möjligheter för en
förening att öppna sin verksamhet för ensamkommande barn och unga samtidigt som de erbjuder en
bra fritid mitt i en utsatt situation."
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§ 131
2016/FF0153 805
Revidering av Borås Stads Bidragsbestämmelser 2017 - verksamhetsbidrag till
funktionshinderföreningar
Verksamhetsbidraget till funktionshinderföreningar har inte förändrats sedan år 2000. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen vill nu anpassa och revidera förslaget till flera nivåer i ”bidragsstegen”, samt att
få en mer logisk utformning av bidragsstegen. Samtidigt kommer kraven att vara samma för
medlemsantal och bidragsberättigade aktiviteter vilket gör det lättare att komma ihåg.
I nuvarande regler finns det bara tre olika nivåer, med bidrag från 30 000 kr – 60 000 kr. I det nya
förslaget finns det nio olika nivåer med bidrag från 15 000 – 175 000 kr.
Den ekonomiska kostnaden för förändringen blir cirka 360 000 kr, denna ökade kostnad kommer att
inrymmas i bidragsramens budget för 2017.
Nya regler för verksamhetsbidrag för funktionshinderföreningar:
Medlemmar
Aktiviteter
Bidrag
50
50
15 000 kr
75
75
30 000 kr
125
125
45 000 kr
175
175
60 000 kr
225
225
75 000 kr
275
275
100 000 kr
325
325
125 000 kr
375
375
150 000 kr
425
425
175 000 kr
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ändra verksamhetsbidraget enligt förslag.
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§ 132
2016/FF0135 805
Ansökan om anläggningsbidrag för nytt pumphus samt förrådsutrymme; Gingri Nya
Bygdegårdsförening
Gingri Bygdegårdsförening har idag ett pumphus för sin brunn där föreningen tar sitt vatten. Både
pumpen och vattenreningen är nu i så dåligt skick att den behöver bytas ut. I samband med detta
bygger man om och till pumphuset med ett tillhörande förråd. Totaltsumman för hela arbetet är på
186 038, varav 87 438 kr har sökts från Jordbruksverket. Föreningen skjuter till resterande kostnad på
24 185 kr.
Gingri Bygdegårdsförening fungerar idag som samlingsplats för ortens föreningsliv. De har idag
bidrag för att de fungerar som samlingslokal för dessa föreningar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen
bedömer det som viktigt att arbetena utförs så att föreningen kan fortsätta som samlingsplats.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Gingri Bygdegårdsförening ett anläggningsbidrag på
40 % av kostnaderna, dock max 74 415 kr för ett nytt pumphus för dricksvattnet och vattenrening
samt tillhörande förrådsutrymmen och elarbeten. Bidraget betalas ut efter det att föreningen skriftligt
redovisat utfallet senast två år efter beslutsdatum.

7(17)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-11-03
§ 133
2016/FF0085 709
Revidering av Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering 2016
Fritids- och folkhälsonämnden beslutade på nämndsammanträdet den 21 september 2016 att
godkänna föreslagna Riktlinjer för alkoholservering i Borås Stad och översända till Kommunstyrelsen.
I början av oktober var Länsstyrelsen på verksamhetstillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Borås.
Under tillsynen framkom att även riktlinjerna tillhör de uppgifter som enligt alkohollagen ska fullgöras
av den eller de nämnder som Kommunfullmäktige bestämmer.
Kommunfullmäktige i Borås Stad har tidigare beslutat om Riktlinjer för alkoholservering. En
konsekvens av Länsstyrelsens tillsyn är att beslut om kommunala riktlinjer numera fattas i den nämnd
som kommunfullmäktige bestämmer, vilket för närvarande är Fritids- och folkhälsonämnden.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås besluta Riktlinjer för alkoholservering i Borås Stad enligt
förslaget och översända till Kommunstyrelsen för kännedom.
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§ 134
2016/FF0124 106
Överenskommelse mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna i Borås
I Sverige har en Överenskommelse slutits på nationell nivå mellan regering, Sveriges kommuner och
landsting (SKL) och civilsamhällets organisationer för hur samverkan ska se ut mellan det offentliga
och civilsamhället. Liknande Överenskommelser har också skett på regional och kommunal nivå runt
om i landet.
Denna lokala Överenskommelse i Borås handlar om hur Borås Stad och De idéburnas organisationer
ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen blir hur man gemensamt kan
upprätthålla och utveckla välfärden. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet och möjlighet att
påverka. Representanter från De idéburna och Borås Stad har fört en dialog om förutsättningar för
samverkan och resultatet är detta gemensamma dokument, se bilaga 1. Remissvaren för dokumentets
utformning redovisas i bilaga 2.
Våren 2015 startade en gedigen process i Borås kring en gemensam Överenskommelse mellan Borås
Stad och De idéburna organisationerna. Fram till oktober 2016 har det varit ett antal möten av olika
karaktär, sex stormöten, tio fokusmöten, två skrivarmöten samt 18 möten i styr- och
beredningsgrupp. Totalt har 155 personer deltagit som har representerat 53 olika föreningar, sju
politiska partier, 14 organisationer, tre företag, nio samfund och fem kommunala förvaltningar. Styroch beredningsgrupp, med representanter från de olika aktörerna, har planerat och följt upp arbetet.
Till sin hjälp har de haft två processledare, en från Borås Stad och en från De idéburna
organisationerna.
Bilagor: 1. Överenskommelsen, 2. De samlade remissvaren
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ställa sig bakom Borås Stads åtagande i
den föreslagna Överenskommelsen mellan Borås Stad och De idéburna organisationerna i Borås.
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår också Kommunstyrelsen att avgöra vilken nämnd och
förvaltning som ska ombesörja det fortsatta arbetet med Överenskommelsen.
Paragrafen justeras omedelbart
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§ 135
2016/FF0093 805
Yttrande avseende förvaltningsbesvär avseende initiativärende: Gällande beslut taget på
Fritids- och folkhälsonämndens sammanträde 7 april 2016 - Ansökan om arrangörsbidrag
för genomförande av Borås Pride 30 juni - 2 juli 2016
Förvaltningsrätten i Jönköping har begärt in yttrande från Fritids- och folkhälsonämnden (se bilaga)
avseende förvaltningsbesvär avseende initiativärende: Gällande beslut taget på Fritids- och
folkhälsonämndens sammanträde 7 april 2016 - Ansökan om arrangörsbidrag för genomförande av
Borås Pride 30 juni - 2 juli 2016.
Bilaga: Yttrande i mål 4378-16; laglighetsprövning
Ida Legnemark (V) bifaller förvaltningens förslag.
Björn Qvarnström (SD) ger ett alternativt förslag till beslut och föreslår att avslå ordförandens förslag
till yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping.
Propositionsordning
Följande voteringsproposition fastställes: Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja och den
som bifaller Björn Qvarnströms (SD) förslag röstar nej. Vinner nej har Björn Qvarnströms förslag
bifallits. Vid votering röstas enligt följande:
Christer Lundberg (S)
Ulla-Britt Möller (S)
Erik Johnson (MP)
Ronny Svensson (L)
Annette Nordström (M)
Lars Andersson (M)
Ingela Hallgren (KD)
Björn Qvarnström (SD)
Ida Legnemark (V)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Fritids- och folkhälsonämnden har med åtta röster mot en beslutat anta ordförandens förslag.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna yttrande i mål 4378-16; laglighetsprövning och
sänder det till Förvaltningsrätten i Jönköping.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna genom Björn Qvarnström (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 136
2016/FF0152 214
Yttrande över remiss - Inbjudan till samråd för detaljplan för Bergdalen, Kiden 3 m.fl.,
Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Bergdalen, Kiden 3
m.fl., Borås Stad. Detaljplanens syfte är att pröva en högre exploateringsgrad inom kvarteret Kiden
samt att anpassa framtida exploatering till områdets kulturvärden. Detaljplanen medför en förtätning
av stadsdelen Bergdalen i och med att planen möjliggör för flerbostadshus upp till sju våningar.
Detaljplanen följer intentionerna i översiktsplanen med fler bostäder i Bergdalen samt anpassning till
kulturmiljön.
Området är idag bebyggt med flerbostadshus och ett enbostadshus i två till fyra våningar.
Uppskattningsvis föreslås antalet bostäder öka från ca 25-30 lägenheter till ca 100 lägenheter.
Förvaltningen ställer sig positiv till detaljplanens intentioner. Förtätningen kommer att kunna innebära
en större möjlighet till variation av lägenheter och upplåtelseformer, vilket gynnar den sociala
hållbarheten.
Planområdet ligger i en naturskön del av Borås med stora möjligheter till rekreation inom promenadoch cykelavstånd. Förvaltningen vill att man ser över behovet av gång- och cykelbanor i området så
att oskyddade trafikanter kan ta sig mellan hem, arbete, skola och fritid på ett säkert sätt.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrande avseende detaljplan för Bergdalen, Kiden 3 m fl, till
Samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 137
2016/FF0020 027
Deltagande i Integrationsdagen den 1 november i Borås
Integrationsdagen anordnas årligen av Arbetslivsförvaltningen. Att arbete är en nyckel till integration
är ett välkänt faktum och det är även temat i år. Konferensen ger möjlighet till kunskap och
inspiration i ämnet, med såväl nationella utblickar som lokala inslag.
Målgrupp är politiker och tjänstemän i Borås Stads verksamheter, samt andra organisationer som
berörs av temat.
Fritids- och folkhälsonämnden utsåg tre representanter till konferensen ”Vägen in i samhället –
samverkan för integration och hälsa” i september. Inbjudan kom till oss förvaltningen efter
septembernämnden och konferensen äger rum före novembernämnden. Då konferensen har liknande
tema som konferensen ovan, fattade presidiet beslut om att man skulle utse samma deltagare till
denna konferens.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden utser Ulla-Britt Möller som representant från nämnden och deltagare i
Integrationsdagen den 1 november 2016 i Borås.
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§ 138
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-06-16 § 196 avseende Svar på motion av
Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt Eckerström (C): Samlad marknadsförening i Borås!
(2016/FF0145 105)
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-06-16 § 179 avseende Nya och justerade
årsarvoden och övriga bestämmelser i Bilaga A till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda 2015-2018” (2016/FF0143 024).
Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen: Anmälan av Förslag till Kommunfullmäktiges och
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017 (2016/FF0146 006).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2016-09-12 § 460 samt PM avseende Lokalfrågor
med anledning av ny nämnd- och förvaltningsorganisation (2016/FF0138 001).
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2016-09-12 avseende Utvärdering av Grönområdesplan
(2016/FF0044 339).
Ekonomistyrning: Anmälan av Tider för Årsredovisning 2016, Budgetuppföljning 2017 och Budget
2018 (2016/FF0156 042).
Brottsförebyggande rådet: Anmälan av protokoll från Brottsförebyggande rådet 2016-02-24
(2016/FF0079 106).
Brottsförebyggande rådet: Anmälan av protokoll från Brottsförebyggande rådet 2016-09-14
(2016/FF0079 106).
Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet 2016-10-25
(2016/FF0161 808).
Länsstyrelsen: Anmälan av Beslut om vattenverksamhet avseende anläggande av träspång vid
Asklanda kommunala badplats på fastigheterna Borås Asklanda 3:1 samt Borås Fristad Klockarbol 1:1
(2015/FF0260 431).
Miljöförvaltningen: Anmälan av Beslut avseende Strandskyddsdispens för träspång på fastigheterna
Borås Asklanda 3:1 samt Borås Fristads Klockarbol 1:1, Borås Stad (2015/FF0260 431).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Ansökan till Boverket om stöd till utemiljöer i vissa
bostadsområden, Boda i Borås (2016/FF0160 829).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Skrivelse till ordförande Ida Legnemark avseende
avgift för nyttjande av Dalsjöhallen av pensionärer i Dalsjöfors samt Ida Legnemarks svar på
skrivelsen (2016/FF0144 806).
Forts.
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Forts. § 138
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Skrivelse avseende önskemål om bandyhall i Borås
samt Ida Legnemarks svar på skrivelsen (2016/FF0045 826).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritidsoch folkhälsonämnden, september 2016 (2016/FF0036 041).
Riksidrottsförbundet: Anmälan av Inbjudan att söka arrangörskap för SM-veckan vinter 2019 och
2020 (2016/FF0157 808).
Sveriges Föreningar: Anmälan av Inbjudan att nominera till utmärkelsen Sveriges föreningsvänligaste
kommun (2016/FF0159 809).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2017 mellan Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Borås Stad (2016/FF0162 012).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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§ 139
Delegationsärenden
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Envio i Kungsbacka
AB, i Cheers, Allégatan 20, Borås (01-2016-00432).
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, Wikjo AB, i Tugg
Burgers, Västerlånggatan 12, Borås (50-2016-00310).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Katrinedals
Bowlingrestaurang i Borås HB, i Katrinedals Bowlingrestaurang, Katrinehillsgatan 3, Borås. Avskrivs
(50-2016-00532).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 2016-09-23 – 2016-09-25,
Seven Valley Sweden AB, på Brodalsplan i Borås i samband med Oktoberfest, avskrivs (52-201600415).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 2016-08-27, GG-mat AB,
i Folkets Park, Dalsjöfors (52-2016-00397).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 2016-08-26 – 2016-08-28,
Svenska Brukshundsklubben Västra Distriktet, på Ryda Sportfält, Almenäsvägen, Borås (52-201600384).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 2016-07-02, Simonsland
Restaurang AB, på innegården mellan Texile Fashion Center och Navet på Simonsland, Borås (522016-00340).
Tillståndsenheten: Ansökan om ändring i serveringstillstånd, Lilla Bro AB, i Lilla Bro, Brogatan 7,
Borås (51-2016-00437).
Tillståndsenheten: Ansökan om ändring i serveringstillstånd, Lilla Bro AB, i Lilla Bro, Brogatan 7,
Borås (51-2016-00437).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt utvidgat serveringstillstånd till allmänheten, 2016-09-30,
Simonsland Restaurang AB, i The Company, Viskastrandsgatan 1, Borås (51-2016-00510).
Tillståndsenheten: Anmälan av lokal för servering vid cateringverksamhet, 2016-10-13, Simonsland
Restaurang AB, i lokalen Arenan, Skaraborgsvägen 3c, Borås (55-2016-00538).
Tillståndsenheten: Anmälan av lokal för servering vid cateringverksamhet, 2016-10-21, Simonsland
Restaurang AB, i lokalen Textilmuséet, Skaraborgsvägen 3c, Borås (55-2016-00548).
Forts.
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Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande ansökan om tillstånd till
restaurangkasinotillstånd – Cheers, Borås (2016/FF0154 703).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om startbidrag till Gothia Athletics (2016/FF0147
805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till DHR Boråsavdelningen
(2016/FF0134 805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för Borås Spelkonvent 3-6
november 2016; Spelföreningen Armagedon (2016/FF0122 805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för O-EVENT 11-13 november
2016; Hestra IF, Borås GIF och IK Ymer (2016/FF0130 805).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2016-10-21.
Folkhälsoenheten: Yttrande över remiss – Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Hultahus 4
m.fl., Hulta Torg, Borås Stad (2016/FF0139 214).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
- redogör ingående för det som hänt kring istidsfördelningen. All aktuell information finns också på
stadens hemsida.
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§ 141
Övrigt
- Håkan Axelsson från Borås Skidlöparklubb besöker nämnden och föredrar om klubben och Borås
Skidstadions historia och framtidsplaner.
- Moderaterna, genom Anette Nordström (M), lämnar in ett initiativärende avseende
Näridrottsplatsen på Hulta.
- Erik Johnson (MP) och Linnea Johansson Kläth (MP) lämnar in ett initiativärende avseende
Miljödiplomerad förening.

