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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Tid: 16:00 - 18:35, Ajournering: 17:10 – 17:20
Plats: Sturegatan 38
Omfattning: §§ 59-77
Sammanträdet offentligt för allmänheten §§ 66-77
Närvarande Ledamöter
Ida Legnemark (V) ordf.
Cecilia Andersson (C) v. ordf.
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)
Närvarande ersättare
Henrik Yrlid (S)
Emelie Christensson (S)
Marcus Robertsson (M)
Steve Liljekvist (V)
Jan Nilsson (SD)
Linnea Johansson Kläth (MP)
Ronny Svensson (FP)
Övriga närvarande
Tommy Jingfors, förvaltningschef
Johanna Jönsson, nämndsekreterare
Susanne Carlsson, enhetschef
Katarina Fingalsson, tillsynshandläggare
Richard Schober, tillståndshandläggare
Annika Baagöe-Larsen, Vision

Närvarande §§ 59 - 65
Närvarande §§ 59 – 65

Närvarande §§ 59 - 60
Närvarande §§ 59 - 65
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Christer Lundberg (S) med Björn
Qvarnström (SD) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-06-03.

Ida Legnemark (C)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2015-06-04.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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§ 66
2015/FF0137 042
Tertialrapport 1 2015 för Fritids- och folkhälsonämnden
En rapport för tertial 1, perioden januari - april 2015 har upprättats.
I enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för budgetuppföljning ska resultat och budgetprognos per
april 2015 ha inkommit till Kommunstyrelsen senast den 20 maj 2015.
För att överlämna rapporten inom föreskriven tid godkände Fritids- och folkhälsonämndens
presidium tertialrapporten 2015-05-13.
Bilaga: Rapport; Tertial 1 Fritids- och folkhälsonämnden.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 1 2015 och att överlämna denna till
Kommunstyrelsen.
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§ 67
Broddar till ålderspensionärer

2014/FF0012 773

Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-15 att uppdra åt Fritids- och folkhälsonämnden att erbjuda
alla kommuninvånare 65+ gratis broddar att gälla från senast 1 januari 2016.
Vid årsskiftet 2014/15 fanns 20 530 personer 65 år och äldre i Borås. I tabellen nedan anges en
uppskattning av kostnaderna i olika alternativ beroende på pris för broddarna och hur stor andel av
målgruppen som hämtar ut sina broddar.
Pris/brodd
150 kr
100 kr

Alla
3 079 500 kr
2 053 000 kr

65 procent
2 001 675 kr
1 334 450 kr

50 procent
1 539 750 kr
1 026 500 kr

25 procent
769 875 kr
513 250 kr

Det är några kommuner i landet som erbjudit denna grupp medborgare broddar. Den praktiska
hanteringen har lösts lite olika i kommunerna.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslår att en upphandling sker enligt en liknande modell som den
i Göteborg, det vill säga att ett styckbelopp anges för två typer av broddar (häl och helfot) och
anbudsgivaren får svara vad den kan leverera för angivet belopp. Ett brevutskick görs till målgruppen
med information och en kupong som kan lösas in hos utvalda handlare. Marknadsföring sker genom
artikel i Borås Stads tidning Saxen.
Till detta kommer kostnader för brevutskick uppskattningsvis 200 000 kr. Erfarenheter från Göteborg
visade att många hörde av sig per telefon med anledning av brevet med kupongen, en del hade inte
fått brevet, kupongen hade försvunnit, eller man förstod inte riktigt hur man skulle göra för att få
broddar. Denna service bör kunna ske via till exempel träffpunkter för äldre.
Uppföljning av insatsen sker genom att mäta andelen utdelade broddar i förhållande till målgruppen.
En effektutvärdering bedöms inte som realistisk med tanke på att det då krävs förändrad registrering
av olycksfall inom regionens sjukvårds-verksamheter.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att upphandling av tjänsten att tillhandahålla broddar åt alla
ålderspensionärer sker hos handlare med verksamhet i Borås.
Nämnden begär tilläggsanslag med full kostnadstäckning för inköp av tjänst och diverse omkostnader
hos kommunstyrelsen i 2015 års budget, för att kunna erbjuda alla ålderspensionärer broddar senast 1
januari 2016.
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§ 68
2015/FF0036 046
Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och donationsfonder våren 2015
Enligt uppgift från ekonomistyrning finns följande belopp för fritids- och folkhälsonämnden i Borås
att fördela 2015;

Borås Stads sociala samfond 1
Borås Stads sociala samfond 2
Edvard Björnssons donation
L Svensson och M Fagerströms stiftelse
Finn Reimans donation
Sven P och Charlotta Palmqvists donation
Borås Stads sociala samfond A
S A Wassbergs minnesfond

Belopp

Utdelning

316 681 kr
13 216 kr
14 519 kr
49 247 kr
2 006 kr
22 635 kr
128 639 kr
467 kr

150 000 kr
13 000 kr
14 509,50 kr
49 200 kr
2 000 kr
22 600 kr
128 600 kr
400 kr

Utdelning av resterande belopp från Borås Stads sociala samfond 1 sker under hösten 2015.
Bilagor: Statistik av ansökningar och Förteckning över utbetalningar.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att medel ur samfonder delas ut enligt förslag i bifogad
förteckning och sänder den till Ekonomistyrning.
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§ 69
2015/FF0146 739
Yttrande över remiss - Handlingsplan för verksamheten inom äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över remissen Handlingsplan för
verksamheten inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Stadskansliet har presenterat en
handlingsplan för att utveckla äldreomsorg och funktionshinderverksamheten.
Nämnden arbetar hälsofrämjande bland äldre och personer med funktionshinder på flera sätt, inte
minst genom åtagandet Säker och trygg kommun.
Nämnden ser positivt på förslagen som ligger i linje med det som vi prioriterar för närvarande.
Folkhälsoenheten har sedan lång tid tillbaka bedrivit ett skadeförebyggande arbete riktat bland annat
till äldre. Insatser för folkhälsa bland äldre i en vidare mening, kommer att aktualiseras i olika
sammanhang. Ett hälsosamt åldrande innebär livskvalitet för äldre och kan ge fler friska år till livet.
Tillsammans med äldreomsorgen har förvaltningen startat samlingssidan ”Äldre och levnadsvan” på
Borås Stads webbplats för att öka äldres tillgänglighet till information. Nu när Träffpunkt Simonsland
kommit till, ökar förutsättningarna för hälsofrämjande insatser bland äldre och samverkan med deras
föreningar.
Verksamheten i Sjuhäradshallen och projektet Jämlik hälsa, med ett ökat utbud och utbildning av
personal, är exempel där Fritids- och folkhälsoförvaltningen medverkar för att funktionshindrade skall
inkluderas i stadens utbud av fritidsaktiviteter.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till förslagen i handlingsplanen.
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§ 70
2015/FF0029 214
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.
Fritids- och folkhälsonämnden har sedan tidigare yttrat sig över detaljplanen. De synpunkter som
nämnden hade beträffande marmorn har vidarebefordrats till byggherren.
Nämnden vill ännu en gång understryka vikten av tydlig skyltning, inbjudande omgivning och bra
beläggning av stråket som leder från Centralstationen till Kongresshuset. Man kan även öka antalet
cykelparkeringar och överväga att anlägga cykelbroar, för att på ett enkelt sätt kunna ta sig med mellan
områdena runt järnvägen.
Möjligheterna för invånarna att göra hälsosamma val och välja miljövänliga transporter ökar genom
att man underlättar för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Bra belysning av såväl stråken till
Kongresshuset som i närmiljön runt huset, är viktig ur ett trygghetsperspektiv.
I syfte att skapa en tryggare trafikmiljö i närområdet kan man undersöka möjligheten till en direktlinje
med buss till Kongresshuset.
Bilagor: Planbeskrivning, plankarta och mobilitetsstudie.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrandet avseende granskning för detaljplan för Centrum, kv.
Eolus, Kongresshuset, Borås Stad till Samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 71
2015/FF0131 214
Yttrande över remiss - Detaljplan för Brämhult, del av Brämhult 4:2 m.fl., Kärrabacken,
Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över remissen Detaljplan för Brämhult,
del av Brämhult 4:2 m.fl., Kärrabacken, Borås Stad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny
förskola med sex avdelningar i området. Detaljplanen gör det även möjligt att i framtiden använda
tomten till annan skolverksamhet, bostäder eller vårdboende. Förkolan byggs i ett område mellan ett
äldre område med bebyggelse från 1970-talet och ett nyare med bebyggelse från 2011. I området har
behovet av förskoleplatser varit stort.
Nämnden anser att området lämpar sig väl för att bygga en förskola. Det finns närhet till bebyggelse
och en bra infrastruktur för dem som går och cyklar. Det kan bli ett bekymmer att närmaste
busshållplats är 300 meter bort, då fler kan frestas att ta bilen i stället för bussen. Därmed kan det
finnas risk för att miljön utanför förskolan blir sämre för oskyddade trafikanter. Att förskolan
kommer att ligga mitt i ett grönområde ger bra förutsättningar för utevistelse och rörelse för barnen.
Bilagor: Plankarta och planbeskrivning.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrandet avseende Detaljplan för Brämhult, del av Brämhult
4:2 m fl, Kärrabacken, Borås Stad, till Samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 72
2015/FF0117 701
Yttrande över motion- Trygghetsvandringar 2.0- för ökad trygghet i närmiljön; Annette
Carlsson (M)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över motionen Trygghetsvandringar 2.0
- för ökad trygghet i närmiljön; Annette Carlson (M). Motionen vill uppmuntra och stödja
trygghetsvandringar i Borås. Människor ska känna sig trygga när de går ut och inte behöva avstå från
utevistelse eller gå omvägar på grund av otrygga trafikmiljöer eller trasig utomhusbelysning.
Trygghetsvandringar som metod är positiva ur många perspektiv. Förutom att invånarna får vara med
och påverka i sin närmiljö så skapas även dialog invånarna emellan samt mellan invånarna,
representanter från kommunen och andra berörda aktörer.
För att trygghetsvandringar ska kunna bedrivas på ett likartat och kraftfullt sätt i Borås Stad behövs
det enhetliga riktlinjer och en väl fungerande samverkan.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är sammankallande i arbetet med att ta fram enhetliga riktlinjer,
tillsammans med Stadsdelsförvaltningarna, Tekniska förvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden bifaller motionen om Trygghetsvandringar 2.0 – för en ökad trygghet i
närmiljön och sänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
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§ 73
2015/FF0127 459
Yttrande över motion - Sanering av klotter inom 24 timmar! Annette Carlson (M), Ulf
Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över motionen Sanering av klotter inom
24 timmar! Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Stenkvist (M). Motionen föreslår att allt
klotter som anmäls ska saneras inom 24 timmar. Syftet är att boråsarna ska uppleva trygghet och att
miljön i kommunen ska vara välvårdad. Klotter och graffitti ses som en slags skadegörelse som måste
bekämpas.
Sanering av klotter inom 24 timmar är en positiv utveckling av det befintliga arbetet med att skapa ett
rent, snyggt och tryggt Borås. Genom att använda befintliga anmälningssätt kan Borås rent och snyggt
bidra med att uppmuntra medborgarna att engagera sig i arbetet och anmäla klotter så som de idag
uppmuntras att anmäla nedskräpning.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden bifaller motionen om sanering av klotter inom 24 timmar och sänder
yttrandet till Kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna genom Björn Qvarnström reserverar sig mor beslutet enligt bilaga.
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§ 74
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan om protokollsutdrag 2015-04-16 § 71 avseende Svar på motion av
Alexis Mouschopanis (M) och Annette Carlson (M); Bygg en idrottshall i anslutning till
Sjömarkenskolan (20152/FF0096 821).
Kommunfullmäktige: Anmälan om protokollsutdrag 2015-04-16 § 73 avseende Svar på motion av
Morgan Hjalmarsson (FP); Inför maskeringsförbud nu! (2013/FF0380 820).
Kommunfullmäktige: Anmälan om protokollsutdrag 2015-04-16 § 74 avseende Svar på motion av
Joakim Malmberg (FP) Inför studentmedarbetarsystem i Borås ! (2015/FF0129 023).
Kommunstyrelsen: Anmälan om protokollsutdrag 2015-04-13 § 139 avseende Kommunstyrelsens
sammanträdesdagar 2015 (2014/FF0241 006).
Kommunstyrelsen: Beviljat investeringsanslag för anläggande av konstgräsplaner vid Dalsjöfors och
Sandared (2015/FF0021 052).
Kommunfullmäktige/Stadsrevisonen: Revisionsberättelse för Fritids- och folkhälsonämnden 2014
(2015/FF0130 007).
Polisen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Förutsättningar för sekretessbrytande kontrakt mellan
Polis och Brygghusenhten (2015/FF0133 701).
Strategiska utvecklingsgruppen: Anmälan om minnesanteckningar 2015-04-23 (2015/FF0132 808).
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år
2015 (2015/FF0144 040).
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Budgetförutsättningar för åren 2015-2018
(2015/FF0149 040).
Öresjö SS Rodsektion: Tackskrivelse från Öresjö SS Roddsektion (2015/FF0145 805).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan om inlämnad tertialrapport 1 till Ekonomistyrning
(2015/FF0137 042).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan om skrivelse avseende Grönyta/konstgräsplan i
anslutning till Kransmossens friluftsområde (2015/FF0148 826).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan om skrivelse till Samhällsbyggnad avseende yttrande
över granskning för detaljplan för Hulta, del av Hulta 4:1 m.fl., Borås Stad (2014/FF0308 214).

Forts.
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Forts. §74
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av sammanställning av kommunens brottsförebyggande
arbete (2015/FF0128 701).
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av ändrad projekteringsframställan för Infart Kransmossen
idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering, kv Guldhornet 1, Borås (2015/FF0040 826).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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§ 75
Delegationsärenden
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-06-04 i
Textilhögskolan vån 3 och 4, Skaraborgsvägen 3a, 501 90 Borås (2015/0094 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 2015-05-16 i Textile
Fashion Centre, Arenan Lokal nr 7, Skaraborgsvägen 3c, 506 30 Borås (2015/FF0122 702).
Tillståndsenheten: Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2015-05-16, Gastronomi Elva, i
Ryahallen, Skaraborgsvägen, Borås (2012/FF0207 702).
Tillståndsenheten: Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2015-06-01, Gastronomi Elva, i
Gina Tricot, Teknologgatan 2, 503 38, Borås (2012/FF0207 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-05-09 i Albrechts,
Röda matsalen, Allégatan 1, 501 90 Borås (2015/FF0091 702).
Tillståndsenheten: Ändring av tillstånd, utvidgning av serveringsyta (uteservering), O´Learys,
Stationsgatan 16, Borås. Nu fråga om tillfälligt beslut i väntan på slutligt beslut (2014/FF0024 702).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag, Borås Discgolf Open 23-24 maj
2015, IK Ymer (2015/FF0124 805).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2013 års verksamhet,
Islamska Kulturföreningen (RE070).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag, Borås Open Water 15 augusti
2015, Simklubben Elfsborg (2015/FF0115 805).
Föreningsenheten: Ansökan om medel för genomförande av Gemenskapspåsk 2015,
Immanuelskyrkans Misionsförsamling (2015/FF0062 705.
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2015-05-22.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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§ 76
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
-

om ett möte i kommunalrådsberedningen angående Stadsparksbadets framtida utveckling.
Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen redogjorde på
beredningen om de renoveringsbehov som föreligger samt om de utvecklingsplaner som finns
framtagna.
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§ 77
Övrigt
- Markus Boström och Johan Holmberg, besöker nämnden och gör en föredragning avseende
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Ekologi Matsal & Bar.
- Maria Krafft Helgesson besöker nämnden och gör en föredragning om O-ringen 2015.

