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Tid: 17:00 - 19:00, Ajournering: 17:40 – 17:50
Plats: Sturegatan 38
Omfattning: §§ 50-58
Sammanträdet offentligt för allmänheten §§ 50-58
Närvarande Ledamöter
Ida Legnemark (V) ordf.
Cecilia Andersson (C) v. ordf.
Christer Lundberg (S) andra v. ordf
Annette Nordström (M)
Henrik Yrlid (S)
Lars Andersson (M)
Björn Qvarnström (SD)
Annacarin Martinsson (M)
Erik Johnson (MP)

ers. Ulla-Britt Möller (S)
ers. Ingela Hallgren (KD)

Närvarande ersättare
Emelie Christensson (S)
Steve Liljekvist (V)
Britt-Marie Halldén (FP)
Jan Nilsson (SD)
Ronny Svensson (FP)
Övriga närvarande
Tommy Jingfors, förvaltningschef
Johanna Jönsson, nämndsekreterare
Susanne Carlsson, enhetschef
Anna Karlsson, fritidsutvecklare
Per Blank, utvecklingsledare
Kristina Nyberg Smahel, utvecklingsledare
Mikael Hedberg, Vision

Närvarande §§ 50 – 51
Närvarande §§ 50 - 51
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Annette Nordström (M) med Lars
Andersson (M) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-05-12.

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Annette Nordström (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2015-05-13.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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§ 50
Välfärdsbokslut 2014

2015/FF0110 100

Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa folkhälsans utveckling i Borås Stad. Bokslutet beskriver med hjälp
av tidsserier utvecklingen för ett antal indikatorer som valts för att motsvara de sju, av staden
prioriterade, folkhälsopolitiska målområdena. Dessa målområden relateras till stadens vision 2025 och
en åtgärdsplan för folkhälsoområdet refereras.
Folkhälsan utvecklas positivt, men det finns skillnader mellan geografiska områden i staden och
mellan grupper av människor med olika ekonomiska och utbildningsmässiga förutsättningar.
För barn och unga är bilden splittrad, å ena sidan är skoltrivsel och egenskattad hälsa god. Å andra
sidan rapporterar många olika psykosomatiska besvär som ont i magen och svårt för att sova.
Utvecklingen inom tobaks- och alkoholområdet ser positiv ut bland ungdomar.
Bilaga: Välfärdsbokslut 2014
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Välfärdsbokslutet 2014 och översänder det till
Kommunfullmäktige.
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§ 51
Droghandlingsplan rapport 2014

2015/FF0109 761

Fritids- och folkhälsonämnden har samordningsansvaret för det drogpolitiska programmet i Borås
Stad. Nämnden skall årligen följa upp nämndernas arbete och lämna en redogörelse till
Kommunstyrelsen.
Drogpolitiska ledningsgruppen har sammanställt en rapport över verksamheten under 2014. Under
året togs en handlingsplan fram. Av rapporten framgår att arbetet bedrivs enligt plan.
Bilaga: Droghandlingsplan rapport 2014
Beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen godkänner rapporten och sänder den till Kommunstyrelsen.
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§ 52
2015/FF0106 805
Ansökan om anläggningsbidrag för renovering av klubblokaler; FMCK Borås
Föreningen behöver renovera och måla om sina klubblokaler vid Gäddered Motorstadium.
Servicehuset och ladan behöver målas om både invändigt och utvändigt, duschrum och bastu kommer
att färdigställas, miljöstationen kommer att byggas in med väggar och tak. Föreningen har även
tvingats reparera halva taket på ladan sedan det regnat in i ladan. Föreningen kommer att påbörja
dessa åtgärder omgående för att hinna bli klara till VM i Trial den 6-7 juni.
Det är viktigt att anläggningen rustas upp och iordningsställs, inte minst med tanke på VM i trial den
6-7 juni. Föreningen har tagit in anbud för arbete och material på totalt 172 083 kr. Föreningens
medlemmar kommer att arbeta 330 timmar med målning och byggnation. Bidraget är 40 % av
kostnaden samt 50 kr/tim när föreningens medlemmar arbetar ideellt. Sammantaget kan föreningen få
maxbidraget på 80 000 kr, om det utför allt de sökt bidrag för. För reparation av taket får föreningen
inget bidrag eftersom arbetet redan är slutfört.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beviljar ett bidrag på max 80 000 kr för målning och reparationer av
föreningens klubbstugor.
Redovisning av bidraget ska ske senast två år efter beslutet.
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§ 53
2015/FF0097 805
Ansökan om anläggningsbidrag för upprustning av elljusspår; Dannike IK
Elljusspåret är i stort behov av upprustning efter tidigare stormar och skyfall. Föreningen kommer att
skära bort vegetation och ta bort stenar som ”krupit upp”, därefter kommer de att lägga ut en
grusbädd.
Föreningen kommer att göra iordning halva sträckan av det 2,5 km långa spåret. Resten av spåret
kommer att åtgärdas senare. De kommer att hyra in grävmaskiner, minidumper och lastmaskiner.
Arbetet kommer att utföras ideellt av föreningens medlemmar.
Det är viktigt för föreningens medlemmar och de som bor i Dannike att det finns ett bra elljusspår för
motion och rekreation. Kostnaden för åtgärderna uppgår till 120 140 kr och anläggningsbidraget är
max 40 % av totalkostnaden, d v s 48 056 kr.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Dannike IK ett anläggningsbidrag på max 48 056 kr
för upprustning av elljusspåret.
Redovisningen av bidraget ska ske senast två år efter beslutet.
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§ 54
2015/FF0089 403
Miljörapport tertial 1 2015 för Fritids- och folkhälsonämnden
I december 2012 antog Kommunfullmäktige Miljömål för Borås Stad 2013-2016. Miljömålen visar
kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretiserar miljöpolicyn.
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 1.
Bilaga: Miljörapport tertial 1 2015 för Fritids- och folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner miljörapport, tertial 1, för 2015 och översänder denna till
Miljö- och konsumentnämnden.
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§ 55
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan om protokollsutdrag 2015-02-19 § 42 avseende Bestämmelser för
föreningsbidrag (2014/FF0290 805).
Kommunfullmäktige: Anmälan om protokollsutdrag 2015-03-26 § 56 avseende Policy; Vårt
förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter (2014/FF0276 026).
Kommunstyrelsen: Anmälan om skrivelse avseende Projekteringsframställan för infart till
Kransmossens idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering, kv Guldhornet 1 Borås
(2015/FF0040 726).
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan om Cirkulär 15:7 avseende Budgetförutsättningar för
åren 2015-2018 (2015/FF0090 000).
Stadskansliet: Anmälan om uppdaterad plan för Borås Stads riktlinjer för styrdokument 2015
(2015/FF0112 012).
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Anmälan om Underrättelse om granskning för Detaljplan för Hulta,
del av Hulta 4:1 m.fl., Borås Stad (se länk) (2014/FF0308 214).
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Anmälan om Underrättelse om granskning för Tillägg till detaljplan
för Viared, Viared 10:1 m.fl. – Viareds sommarstad, Borås Stad (2014/FF0138 214).
Arbetslivsförvaltningen: Anmälan om Borås Stads Program för ett integrerat samhälle (2014/FF0110
100).
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av Begäran om utökad kompensation avseende om belastning
av saneringskontot gällande Sandaredbadets bad- och idrottshall (2014/FF0013 206).
Kulturnämnden: Anmälan om Yttrande över projektet Street Art Gallery, Lundby Park (2015/FF0032
869).
Miljö- och konsumentnämnden: Anmälan om protokollsutdrag 2015-03-31 § 49 och Miljörapport
avseende Miljömålsuppföljningen 2014 Borås Stad (2015/FF0118 403).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad/Socialförvaltningen, Marks Kommun: Anmälan om
Avtal om samverkan mellan Borås Stad och Marks kommun avseende serveringstillstånd
(2015/FF0093 701).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan om Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritidsoch folkhälsonämnden, mars 2015 (2015/FF0073 041).

Forts.
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Forts. § 55
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan om Ansökan om lokalbidrag för kontorslokal på
Träffpunkt Simon (2015/FF0104 705).
Kommunfullmäktige Bollebygds Kommun: Anmälan om protokollsutdrag 2015-03-19 § 46 avseende
Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen samt kontroll enligt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel 2015 (2015/FF0114 706).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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§ 56
Delegationsärenden
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-04-24, 2015-05-07
och 2015-05-29 i The Kårner, Österlånggatan 9, 503 32, Borås (2015/FF0103 702).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2014 års verksamhet,
Migränföreningen Borås (HA020).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2014 års verksamhet, Sverige
Esternas förbund Borås lokalavdelning (IN028).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2014 års verksamhet,
SOK 68 (ID191).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om lokalbidrag för 2014 års verksamhet, Viskafors IF
(ID195).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2014 års verksamhet, Borås
Rhinos Amerikanska Fotbollsklubb (ID438).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2014 års verksamhet,
Borås Miniracingklubb (ID450).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2014 års verksamhet, Borås
Minigolfklubb (ID370).
Föreningsenheten: Ansökan om anläggningsbidrag för att sätta upp ljuddämpande skivor i tak;
Sandareds Scoutkår (2015/FF0098 805).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2015-04-07.
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2015-04-22.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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§ 57
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
•

om kommande samarbete med BoråsBorås avseende en eventstrategi för Borås Stad.

•

om att Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillsammans med IK Ymer och BoråsBorås ansökt om
EM 2019 för U23 i Friidrott.

•

om uppstartsmöte för Kommunala Fritidsrådet den 29 maj kl. 13:00.

•

om ett kommande kommunalrådsmöte angående uppstart för renovering av Stadsparksbadet.
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§ 58
Övrigt
Enhetschef Susanne Carlsson informerar nämnden om inbjudan till konferensen En kommun fri från
våld den 21 maj 2015 . Samtliga politiker i nämnden är välkomna att delta på konferensen, dock utan
ersättning.

