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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Björn Qvarnström (SD) med
Christer Lundberg (S) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-02-25.

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Björn Qvarnström (SD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2015-02-27.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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§ 18
2014/FF0102
Synpunktshantering 2014 för Fritids- och folkhälsonämnden
Under 2014 har förvaltningen tagit emot synpunkter digitalt via en modul. Medborgaren har via en
sida på boras.se kunnat fylla i ett formulär som sedan har distribuerats till berörd förvaltning. I
formuläret har man kunnat klicka i vad ärendet handlar om såsom: Beröm, klagomål, förslag eller
fråga. Därefter har hen kunnat skriva in text och också bestämma hur hen vill bli kontaktad av oss.
Förvaltningen har under 2014 fått in 76 synpunkter varav 68 st. har angett ett av ovanstående fyra
kriterier, övriga åtta har skickats vidare till annan förvaltning eller har inte angett någon avsändare och
har därmed inte heller kunnat besvaras. Alla synpunkter har besvarats skyndsamt.
Bilaga: Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2014
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna redovisning av 2014 års synpunktshantering och
skicka den vidare till Kommunstyrelsen.
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§ 19
2013/FF0240
Årsredovisning 2014 för fritids- och folkhälsonämnden
År 2014 har varit ett händelserikt och utvecklande år för Fritids- och folkhälsonämnden. Vi kan
summera ett år med många positiva inslag i de olika verksamheterna och stora insatser från
föreningslivet i Borås. Nämndens verksamheter och samarbetspartners bidrar till att göra skillnad i
vardagen för boråsare och besökare i staden.
Fritids- och folkhälsonämndens resultat för 2014 är -176 tkr, fördelat på fritidsramen - 786 tkr och
bidragsramen +610 tkr. På fritidsramen har kostnader motsvarande 147 tkr bokförts som avser
projektet ”Ung till Ung”, som finansieras med medel från den sociala investeringsfonden.
Underskottet på fritidsramen beror främst på ökade kostnader i samband med SM-veckan, kostnader
som kan anses vara kommungemensamma, då flertalet av de kostnader som är fakturerade kommer
från interna motparter. En annan orsak är ökade personalkostnader. Dessa ökade kostnader beror
främst på en medveten satsning på en verksamhet, ”Ung till Ung”, som idag ligger inom ramen för
den sociala investeringsfonden samt obudgeterade kostnader för personal på Rotundan och Kårhuset,
i väntan på beslut om framtida lösning för anläggningarna.
Bidragsramens överskott beror bland annat på att antalet aktiviteter har minskat som en följd av
bidragsomläggningen 2013, då den nedre bidragsåldern höjdes från 4 till 6 år samt att utbetalningarna
till kartritningar tagit en ”paus” på grund av kommande O-ringen tävlingen. Antalet
bidragsberättigade medlemmar har sjunkit, vilket är en följd av bidragsomläggningen.
Bilagor: Årsredovisning 2014 och verksamhetssammanställning 2014
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner årsredovisningen för 2014 och översänder denna till
Kommunstyrelsen för kännedom.
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§ 20
Uppföljning av intern kontrollplan 2014

2014/FF0283

Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2014-04-03 § 36, om nämndens interna kontrollplan för
2014. Samtliga punkter i planen är nu avstämda och redovisas i bilagd rapport.
Under 2014 har redovisningen av uppföljningen gjorts i Stratsys, som är ett system som används i
Borås Stad för planering och uppföljning.
I dagsläget är det inte mycket troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga konsekvenser för
verksamheten. Det råder god kontroll och en kännedom om vilka rutiner och riktlinjer som gäller
inom respektive ansvarsområden. Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att bedriva ett
förbättringsarbete inom följande områden;
* När det gäller förvaltningens inventariehantering kommer arbetet med att inventera befintlig
utrustning att fortsätta. Det bör dock kopplas en ansvarig som samordnar detta arbetet för respektive
arbetsplats/anläggning.
* Program, deltagarförteckning och syfte bör bifogas till fakturor där kostnaden/utgiften inte direkt
kan kopplas till bedriven verksamhet
* Kontroll av kunduppgifter och kontinuerlig inlämning av fakturaunderlag bör förbättras
* Frågeformuläret vid ett upphandlingsförfarande bör innehålla andra avgörande parametrar än enbart
pris
* Särskilda riktlinjer bör tas fram kring direktupphandling med klargörande av beloppsgränser samt
särskild dokumentation av inköp enligt ny lagstiftning som trädde i kraft juli 2014
* En bättre sökmotor i Borås Stads avtalsdatabas bör utformas
* Säkerställa upphandlingsförfarandet vid större arrangemang
* Samt att med kontinuitet arbeta med viktiga ”planer” och andra dokument för att de ska genomsyra
vårt dagliga arbete.
Bilaga Uppföljning intern kontroll 2014, Fritids- och folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen
2014 och översända denna till Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen för kännedom.
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§ 21
2014/FF0278
Komplettering av besluts- och behörighetsattestanter för Fritids- och folkhälsonämnden
2015
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje nämnd utse
attestanter.
Efter beslut i Fritids- och folkhälsonämnden, 2015-01-20 , har listan med besluts- och
behörighetsattestanter uppdateras. I bilagd lista framgår Fritids- och folkhälsoförvaltningens beslutsoch behörighetsattestanter för 2015 efter komplettering.
Bilaga: Attestanter FOFN 2015-02
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna kompletteringen av besluts- och
behörighetsattestanter för 2015 enligt bilagd lista.
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§ 22
Utvärdering av Grönområdesplan 2014

2015/FF0005

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.
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 folkhälsosynpunkt. 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”.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2015 inga specifika investeringsmedel till åtgärder inom
Grönområdesplanen. Däremot har nämnden fått investeringsmedel till tillgänglighetsåtgärder på våra
motionsspår och leder, vilket i många fall ”gränsar” till åtgärder inom Grönområdesplanen.
Bilaga: Fritid- och folkhälsoförvaltningens utvärdering av Grönområdesplan 2014
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner utvärdering av Grönområdesplan 2014 och översänder
yttrandet till Stadskansliet.
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§ 23
2015/FF0023
Redskap till Gymnastikens Hus i Sjuhäradshallen
Borås Gymnastikallians Ekonomiska förening är en sammanslutning av tre gymnastikföreningar,
Borås Gymnastiksällskap, IK Ymer gymnastiksektion samt Athena IK. Gymnastikalliansen kommer
att hyra den delen av Sjuhäradshallen som vi kallar för Gymnastikens Hus. De tar ansvar för
fördelningen av tider och de städar lokalerna själva. Hyran är i enlighet med nämndens taxa. Lokalen
är ombyggd och skräddarsydd för gymnastikverksamhet. Gymnastikalliansen har för avsikt att själva
investera i redskap och övriga inventarier för att sedan hyra ut dessa till Borås Stad. Fastigheten ägs av
Borås Arena AB och hyrs ut i sin helhet till Fritids- och folkhälsonämnden.
Gymnastikalliansen har sökt och fått 800 tkr beviljat från Sparbanksstiftelsen och Västergötlands
Idrottsförbund, dock saknas ca 2 400 tkr för att färdigställa lokalen. De återstående redskapen har
varit föremål för en LOU-upphandling (Lagen om offentlig upphandling). Föreningen har investerat i
utrustningen själva och kommer att hyra ut den till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen kommer i sin tur att debitera sedvanlig taxa till Gymnastikalliansen och till
skolan som hyr hallen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner överenskommelsen mellan Borås Gymnastikallians
Ekonomiska förening och Fritids- och folkhälsonämnden avseende investering och hyra av redskap
till Gymnastikens Hus.
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§ 24
2015/FF0022
Rullskidspår och konstsnöutveckling på Skidstadion
Fritids- och folkhälsonämnden stödjer tanken på att investera i ett nytt rullskidspår på Skidstadion.
Idag finns ett markerat spår på Kransmossen friluftsområde som är tillgängligt för alla. Här samsas
rullskidåkare, människor med barnvagnar, rullatorer och rullstolar och inte sällan sker det tillbud
mellan rullskidåkare och annan besökare. Vid något tillfälle har det också skett en allvarlig olycka.
Det nya spåret på Skidstadion blir 1,8 km långt och kan fungera som rullskidåkarnas spår, där vi kan
hänvisa intresserade åkare till Skidstadion och samtidigt ta bort markeringen på kransmossen, för att i
förebyggande syfte undvika framtida tillbud. Spåret blir ca 5 m brett, varav asfaltsytan är 3 m och en
grusyta på var sida som är 50 cm resp 1,5 m bred. På den bredare grusytan gör man plats för andra
motionärer i spåret.
I samband med att ett rullskidspår anläggs så kompletteras konstsnöanläggningen med nya luft- och
vattenledningar samt elkabel i marken under den asfalterade ytan. Detta innebär en betydligt
effektivare drift av snötillverkningen under vinterperioden. Åtgärden är bra sett ur ett
arbetsmiljöperspektiv samtidigt som den är energi-, och kostnadseffektiv.
Borås skidlöparklubb investerar i det nya spåret och i den nya konstsnöanläggningen och hyr ut
densamma till Fritids- och folkhälsonämnden. I samband med investeringen förändras det nuvarande
avtalet mellan Fritids- och folkhälsonämnden och Borås skidlöparklubb så att merkostnaden på ca
300 tkr för Fritids- och folkhälsonämnden blir neutral i förhållande till dagens kostnader.
Energieffektiviseringen uppgår till ca 100 tkr och förändringen i avtalet innebär en ökad intäkt för
Fritids- och folkhälsonämnden på 200 tkr.
Borås Skidlöparklubb kommer att göra en LOU-upphandling (Lagen om offentlig upphandling) och
bekostar investeringen själva. Föreningen hyr ut densamma till Fritids- och folkhälsonämnden som tar
merparten av de intäkter som genereras på anläggningen.
Bilaga: Situationsplan över rullskidspåret
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner överenskommelsen mellan Borås Skidlöparklubb och
Fritids- och folkhälsonämnden avseende investering i ett nytt rullskidspår samt utveckling av
konstsnöanläggningen på Borås Skidstadion.
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§ 25
2015/FF0040
Projekteringsframställan avseende Kransmossen - Flytt av fotbollsplan
Lokalförsörjningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att bygga en ny förskola i
anslutning till Kransmossen frilufts- och idrottsområde. Konsekvensen är att mark som idag används
för parkering och till fotbollsspel kommer att behöva tas i anspråk. Av den anledningen har
Lokalförsörjningsnämnden genomfört en förstudie för nybyggnad av ny infart och nya
parkeringsplatser samt flytt av fotbollsplan vid Kransmossens idrottsområde.
Det är viktigt att Fritids- och folkhälsonämnden kan medverka till att hitta bra lösningar till
placeringar av nya förskolor. Kransmossen idrotts- och friluftsområde ger många pluseffekter för
barn och personal. Den slutliga lösningen till hur grönytor och fotbollsspel kommer att utformas, sker
i nära samverkan med Mariedals IK och Lokalförsörjningsförvaltningen.
Bilaga: Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan
avseende nybyggnad av ny infart och parkeringsplatser samt flytt av fotbollsplan, under förutsättning
att nämnden får kompensation för den utökade hyreskostnaden.
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§ 26
2014/FF0083
Miljörapport 2014 för Fritids- och folkhälsonämnden
I december 2012 antog Kommunfullmäktige Miljömål för Borås Stad 2013-2016. Miljömålen visar
kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretiserar miljöpolicyn.
Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen verksamhet i en miljöanpassad riktning.
Det ska vara en grund för att i samarbete med näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå
ett miljömässigt hållbart Borås.
Miljömålen bygger på fyra prioriterade målområden, hållbara perspektiv, hållbar samhällsplanering,
fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt hållbar natur.
För varje målområde finns etappmål som definierar steg på vägen samt åtgärder som krävs för att nå
målet. Etappmålen ska följas upp av ansvariga nämnder.
Fritids- och folkhälsonämnden ska 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.
Bilaga: Miljörapport, årsredovisning 2014
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Miljörapport, årsredovisning, 2014 och översänder denna
till Miljöförvaltningen.
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§ 27
2014/FF0300
Yttrande över remiss - Energi- och klimatstrategi för Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Miljö- och konsumentnämnden att yttra sig över
en remiss avseende Energi- och klimatstrategi för Borås Stad. Miljö- och konsumentnämnden fick i
budget 2013 uppdraget att ta fram en energi- och klimatplan för Borås Stad. Uppdraget har sedan
anpassats till Borås Stads riktlinjer för styrdokument och är numera en strategi. Energi- och
klimatstrategin med dess bakgrundsrapport utgör tillsammans med Borås Stads miljömål den
energiplan som lagen om energiplanering kräver att alla kommuner har.
Energi- och klimatstrategin innehåller en framtidsbild, där energi och fysisk planering kopplas ihop.
Framtidsbilden har målår 2035 och utgår från arbetet med Borås Stads översiktsplan. I strategin finns
också mål för minskning av koldioxidutsläpp och energieffektivisering som har mål år 2020. Målen
tillsammans med beskrivningen av nuläget ger oss ett antal utmaningar för framtidens arbete.
Strategierna visar oss hur vi ska möta utmaningarna och närma oss framtidsbilden. Sist i strategin
beskrivs hur Energi- och klimatstrategin ska följas upp.
Fritids- och folkhälsonämnden har yttrat sig över hur de åtta strategierna som ska leda oss till det
klimatsmarta samhället ska implementeras i förvaltningen och vad konsekvenserna av
implementeringen blir.
Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar med många delar som kan kopplas ihop med hållbar
livsstil. Förvaltningen ansvarar för bland annat spår och leder inom Borås Stad och vilka ger
människor goda förutsättningar till att motionera. I Borås finns det oändliga möjligheter till friluftsliv
året om.
Arbeta med klimatsmart upphandling
Förvaltningen har med miljöaspekten när vi upphandlar/köper in något, exempelvis konstgräs eller
städ.
Skapa förutsättningar för resurseffektiva bebyggelsestrukturer
Fritids- och folkhälsoförvaltningen anser att Borås behöver se över bostadsmöjligheter vid Borås
eventområde. Det finns idag bra förutsättningarna för fler bostäder då Borås eventområde har bra
infrastruktur, i form av bland annat cykelvägar och kollektivtrafik.
Minska klimatavtrycket från byggnader
Förvaltningen arbetar aktivt med att hitta nya lösningar för att minska klimatavtrycket. I framtiden
bör Borås Stad se över alternativ för förnyelsebar energi. Man skulle exempelvis kunna ”byta” energi
anläggningar emellan, såsom kyla kontra värme.
Skapa förutsättningar för energieffektiviseringar inom näringslivet
När förvaltningen får in ansökningar om anläggningslån är vi positiva till att föreslå förändringar som
bidrar till energieffektiviseringar. Det kan bland annat handla om när en förening vill byta
värmesystem i sin klubbstuga.
Forts.

13(22)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-02-23
Forts. § 27
Skapa förutsättningar för alternativa fordonsbränslen
Vid inköp eller utbyte av fordon och maskiner eftersträvar förvaltningen att de drivs av alternativa
bränslen, som exempelvis biogas eller el.
Skapa förutsättningar för ökad lokal energiproduktion
Det är viktigt för förvaltningen att ta vara på våra rekreativa värden i våra skogar.
Skapa förutsättningar för utveckling och innovation
Utveckling och innovation är ett viktigt område för förvaltningen att ligga i framkant i. Det gäller för
förvaltningen att försöka driva arbetet framåt och att komma med nya lösningar. För framtiden är ett
förslag att kunna erbjuda föreningar utbildningar kring att certifiera olika event till klimatsmarta.
Bilagor: Energi- och klimatstrategi för Borås Stad, remissutgåva och Bakgrundsrapport
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner yttrandet över remissen Energi- och klimatstrategi för
Borås Stad och översänder det till Miljöförvaltningen.
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§ 28
2015/FF0029
Yttrande över remiss - Detaljplan för Centrum, kv. Eolus, Kongresshuset, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en remiss avseende Detaljplan för
Centrum, kv. Elous, Kongresshuset, Borås Stad. Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett
kongresshus med hög arkitektonisk kvalitet där Folkets hus står idag. Fasaden mot Järnvägsgatan
återskapas till det utseende som den hade när huset uppfördes. Utrymmen ovanför allmän plats ges en
byggrätt som möjliggör att byggnaden sticker ut över allmän plats.
Fritids- och folkhälsonämnden anser att kongresshuset kommer att bli en naturlig mötesplats för både
boråsare och besökare till staden. Runt platsen finns redan idag tillgång till kollektivtrafik och gångoch cykelstråk. Med tydlig skyltning och bra beläggning på stråken som leder från Centralstationen till
Kongresshuset, kan man påverka upplevelsen av sträckans längd.
Då fler rör sig vid olika tider på dygnet i området, ökar upplevelsen av trygghet. Med bra belysning
och bra förutsättningar för gång- och cykeltrafik förstärks den.
Slutligen vill nämnden att man undersöker möjligheten att ta tillvara marmorn från gamla entrén då
den har ett historiskt värde och återanvända den i den nya entrén.
Bilagor: Plankarta och planbeskrivning
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrandet avseende Detaljplan för Centrum, kv Eolus,
Kongresshuset , Borås Stad, till Samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 29
2015/FF0006
Deltagande i ECAD-konferensen 11-12 maj 2015
European Cities Against Drugs (ECAD) anordnar varje år en Mayors´ Conference där
medlemsstäder/kommuner från hela Europa bjuds in. Målgruppen för konferensen är politiker och
tjänstemän. Konferensen syftar till att stärka såväl tjänstemän som politiker genom kunskapsökning,
erfarenhetsutbyte och nätverkande.
Borås Stad är medlem av ECAD. Genom medlemskapet i ECAD har staden tagit ställning emot
legalisering av narkotika och arbetar enligt ECAD´s riktlinjer för en restriktiv narkotikapolitik.
Genom att Borås Stad medverkar i konferensen får man breddade kunskaper inom drogförebyggande
arbete, samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra deltagande
städer/kommuner.
Bilaga: Inbjudan till konferensen
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden utser Steve Liljekvist (V) och Cecilia Andersson (C) från nämnden att
representera Borås Stad vid ECAD Mayors´ Conference den 11-12 maj på Malta.
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§ 30
2015/FF0042
Ändring av fadderpolitiker i Fritids- och folkhälsonämnden till Borås Stads Ungdomsråd på
grund av ny mandatperiod 2015
Rådslag med fadderpolitiker och ungdomar har sedan några år hållits en till två gånger per termin.
Arbetet med att sammanlänka politiker och unga i Borås ger bra möjligheter för båda parter att
utveckla olika typer av samarbeten. Fadderpolitikerna har även haft möjlighet att delta i
demokratidagar och utbildningsdagar.
Under ett par år har man arbetat med att se över hur man i Borås Stad införlivar Barnkonventionen i
förvaltningar och nämnder samt hur man arbetar med inflytande för barn och unga. Under 2011
fortsatte arbetet med att finslipa Borås Stads strategi, den så kallade Boråspaletten. Strategin bidrog till
att Borås Stad av Ungdomsstyrelsen blev utsedda till Årets ungdomskommun 2010. Förslaget ligger
helt i linje med det arbetet.
Den 28 mars 2011 § 43 svarade Fritids- och folkhälsonämnden på remissen ”Ytterligare utveckling av
Borås Stads fadderpolitikersystem och rådslag mellan politiker och Borås Stads Ungdomsråd”.
Fritids- och folkhälsonämnden utsåg då två fadderpolitiker som skulle representera nämnden vid
rådslag mellan politiker och ungdomar i Borås.
Då det är en ny mandatperiod och nämnden fått nya politiker behöver det utses två nya
förtroendevalda som representerar nämnden som fadderpolitiker.

Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden utser Henrik Yrlid (S) och Marcus Robertsson (M) att representera
nämnden i rådslag mellan politiker och Borås Stads Ungdomsråd.
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Dialogforum för nationella minoriteter, 2015

2015/FF0043

Arbetslivsnämnden har fått i uppdrag att skapa rutiner för ett dialogforum där representanter för de
fem nationella minoriteterna (sverigefinnar, tornedalingar, samer, romer och judar) kan träffa politiker
och tjänstemän från äldreomsorg, utbildning, kultur och fritid.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med Stadsdelsförvaltningarna,
Kulturförvaltningen och Utbildningsförvaltningen blivit inbjudna att representeras av vardera en
tjänsteman och en politiker.
Bakgrunden är dokumentet Promemoria om de nationella minoriteternas ställning i Borås Stad, som
beslutades i juni 2010. Där står att ”Borås Stad ska genom insatser inom verksamhetsområdena
utbildning, äldreomsorg, kultur och fritid bidra till att stärka deras nationella identiteter. Ett
dialogforum ska genomföras för att säkerställa dessa åtgärder.”

Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden utser Ulla-Britt Möller (S) som representant i Dialogforum för
nationella minoriteter.
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§ 32
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-01-15 § 9 avseende Program för integrerat
samhälle (2014/FF0110 100).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-01-15 § 22 avseende Svar på motion av
Patric Cerny (FP) Broddar till ålderspensionärer! För ökad trygghet under vinterhalvåret
(2014/FF0012 773).
Polisen: Polisens analysrapport Borås utifrån trygghetsmätningen 2014, 2015-01-20. (Rapporten samt
diagram över resultaten har skickats till Fritids- och folkhälsonämnden via mejl) (2015/FF0028 701).
Västra Götalandsregionen, Folkhälsokommitténs kansli: Anmälan om beslut gällande Borås Kommun
ansöker om 60 000 kronor till layout kostnader för föräldramötesmaterialet FNATT (2014/FF0177
701).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan om åtgärdsbudget 2015 avseende klimatkompensering
för resor med bil och flyg (2014/FF0108 409).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Enkätsvar, sammanställning av gästernas omdöme om
Stadsparksbadet 2014 (2014/FF0131 822).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Enkätsvar, sammanställning av gästernas omdöme om Borås
Simarena 2014 (2014/FF0131 822).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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Delegationsärenden
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten på
Träffpunkten Svärdfästet, Söderkullagatan 64-66 i Borås (2014/FF0230 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap på
Jugo-klubb, Östergårdsplan 6 i Borås (2014/FF0253 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
2014-12-02 på restaurang Jasmine, Källegatan 6 i Borås (2014/FF0261 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
2014-11-28 på restaurang Jasmine, Källegatan 6 i Borås (2014/FF0258 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
2014-12-25 i Grekiska Föreningen, Evedalsgatan 1 i Borås (2014/FF0288 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
2014-11-19 på restaurang Fusiones, Alingsåsvägen i Borås (2014/FF0265 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
2014-12-06 på Albrechts lunchrestaurang, Allégatan 1 i Borås (2014/FF0245 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
2014-11-22 på Bewellness, Källbäcksrydsgatan 10, Brämhult (2014/FF0244 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap på
Restaurang Tugg Burgers, Västerbrogatan 2 i Borås (2014/FF0264 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
2015-01-31 på Stadshushallen, Kungsgatan 55 i Borås (2014/FF0271 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten i
Dalsjöfors Folkets Park i Dalsjöfors (2014/FF0137 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap på
Brämhults Gård, Eskilsryd 7, Brämhult (2014/FF0303 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap på
Studentkåren, Österlånggatan 9, Borås (2015/FF0002 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
2015-02-19 i Foajén Kulturhuset, Sturegatan i Borås (2014/FF0307 702).
Forts.
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Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap
2015-01-31 i Albrechts Lunchrestaurang, Allégatan 1 i Borås (2015/FF0001 702)
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten
2015-01-31 på Bäckängsskolan. Schelegatan 7 i Borås (2014/FF0289 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten
2015-02-11 – 2015-02-14 på Borås Ridklubb, Varbergsvägen 65 i Borås (2014/FF0299 702).
Tillståndsenheten: Åtgärd mot Borås Masala AB:s serveringstillstånd (2011/FF0129 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse av IF Elfsborgs tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet
sällskap i Sjuhäradshallen, Ålgårdsvägen 32 i Borås (2015/FF0064 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse av Mattfixarna i Borås AB:s tillstånd att året runt till allmänheten
servera starköl, vin och spritdrycker i restaurang Balvet, Göteborgsvägen 35 i Borås (2011/FF0365
702).
Tillståndsenheten: Återkallande av Limmareds Wärdshus AB:s tillstånd att året runt till slutet sällskap
servera starköl, vin och spritdrycker i restaurang på Viareds Två Kockar, Ryssnäsgatan 15 i Borås
(2015/FF0063 702)
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till
allmänheten på Coop Kök & Café, Coop Forum, Enedalsgatan 10, Borås, återkallas (2011/FF0353
702).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till
allmänheten i restaurang Fusiones, Alingsåsvägen 15 i Borås, ansökan återtogs (2014/FF0242 702).
Tillståndsenheten: Yttrande gällande ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater – Barbecue N’
Wok, Borås (2015/FF0013 703).
Tillståndsenheten: Yttrande gällande ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater – Viva (Wisers),
Borås (2015/FF0008 703).
Föreningsenheten: Ansökan om bidrag till sommarfotbollsskola, Norrby IF (2014/FF0129 805).
Föreningsenheten: Ansökan om arrangörsbidrag, Albanska kultur- och idrottsföreningen Dardania
(2015/FF0003 805).
Föreningsenheten: Ansökan om arrangörsbidrag, Knalleträffen 21-22 2015, Borås Badminton
(2015/FF0037 805).
Forts.
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Föreningsenheten: Ansökan om arrangörsbidrag, Veteran SM 6-8 mars 2015, IK Ymer (2015/FF0038
805).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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Övrigt
- Ordförande Ida Legnemark (V) informerar nämnden om rutinerna kring surfplattorna när man reser
utomlands.
- Förvaltningschef Tommy Jingfors håller en kort information om passerkorten som delades ut till
nämnden.

