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Sammanträdesdatum
2015-08-19

Tid: 14:00 – 15:20, Ajournering: 14:50 – 15:05
Plats: Sturegatan 38
Omfattning: §§ 78-98
Sammanträdet offentligt för allmänheten §§ 81-98
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)
Annacarin Martinsson (M)
Steve Liljekvist (V)
Britt-Marie Halldén (FP)
Jan Nilsson (SD)
Ronny Svensson (FP)
Övriga närvarande
Tommy Jingfors, förvaltningschef
Johanna Jönsson, nämndsekreterare
Hans Andersson, enhetschef
Cecilia Strömberg, enhetschef
Nicklas Selin, tillståndshandläggare
Eva Forsgren, tillsynshandläggare
Marlene Tenbrink, tillståndshandläggare
Annika Baagöe-Larsen, Vision

Närvarande §§ 78 – 80
Närvarande §§ 78 – 80
Närvarande §§ 78 – 80
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Ingela Hallgren (KD) med Ulla-Britt
Möller (S) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-08-25

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Ingela Hallgren (KD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2015-08-26.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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§ 81
2015/FF0160 041
Budget 2016 för Fritids- och folkhälsonämnden inkl. taxor och avgifter
Fritids- och folkhälsonämndens totala nämndbidrag för 2016 uppgår till 186 050 tkr, fördelat på
fritidsramen 147 900 tkr och bidragsramen 38 150 tkr.
Inom nämndens olika områden sker ett ständigt utvecklingsarbete för att på bästa sätt möta våra
uppdragsgivare.
Under 2016 finns många ambitionshöjande men också nödvändiga åtgärder som medför ökade
kostnader. För att få en budget i balans äskar Fritids- och folkhälsonämnden en utökad budget för
fritidsramen motsvarande 5 290 tkr och bidragsramen 2 039 tkr.
För 2016 äskas investeringsanslag för totalt 17 250 tkr.
Bilagor: Budget facknämnder 2016 inkl. taxor och avgifter – Fritids- och folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget till drifts- och investeringsbudget för
Fritids- och folkhälsonämnden 2016 och översända denna till Kommunstyrelsen.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar också att godkänna förslaget till taxor och avgifter för Fritidsoch folkhälsoförvaltningen i Borås Stad 2016 och översända denna till Kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna genom Björn Qvarnström reserverar sig mot beslutet enligt bilaga.
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§ 82
Reviderat avtal med Borås Skidlöparklubb

2015/FF0222 050

Sedan ett antal år finns ett avtal mellan Borås Stad och Borås skidlöparklubb om driften av skidspåren
vid Borås skidstadion, Brämhult. Borås skidlöparklubb har i sin tur samverkat med andra
skidföreningar för att verksamheten ska fungera så bra som möjligt. Under sommaren 2015 investeras
det i en förbättrad konstsnöanläggning för att effektivisera snötillverkning och förlänga skidsäsongen.
Tillsammans med Borås skidlöparklubb vill vi skapa en långsiktigt fungerande skidanläggning vid
Borås Skidstadion. Borås skidlöparklubb har bildat ett bolag, Borås Skidarena AB, för att renodla
själva driften av skidanläggningen från föreningsverksamheten.
Vårt förslag är att teckna ett nytt avtal med föreningen som reglerar hela driften av skidanläggningen,
där bolaget tar alla kostnader och får del av intäkterna samt ett kommunbidrag. I bilaga 1 redovisas
föreningsdriften och i bilaga 2 redovisas kostnads- och intäktsbudgeten.
Bilagor: 1. Föreningsavtal – driften, 2. Kostnads- och intäktsbudget
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner det reviderade avtalet med Borås skidlöparklubb för driften
av skidstadion, att gälla från 1 september 2015 och tills vidare. Avstämningar sker minst två gånger
per år för att följa intentionerna i avtalet.
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§ 83
2015/FF0040 826
Projekteringsframställan avseende Kransmossen - Flytt av fotbollsplan
Lokalförsörjningsnämnden har i uppdrag att projektera och bygga en ny förskola i anslutning till
Kransmossens idrottsanläggning. Förskolan och nya parkeringsplatser tar en del mark i anspråk som
idag används som naturgräsplaner vid Kransmossen. En fullstor naturgräsplan försvinner.
Verksamheten vid Kransmossen är omfattande och kommer att få negativa konsekvenser om inte den
fullstora gräsplanen ersätts med en annan plan. Kransmossen är en etablerad idrotts- och
friluftsanläggning och det finns många praktiska skäl att koncentrera resurserna till en stor anläggning.
Här finns bland annat befintliga omklädningsrum och vaktmästare på plats.
Den nya konstgräsplanen föreslås anläggas på en befintlig fullstor grusyta och i närheten av övriga
planer.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden äskar hos Kommunstyrelsen att 1 500 tkr ställs till förfogande till en
ny konstgräsplan vid Kransmossen idrottsanläggning. Medel finns upptagna i Fritids- och
folkhälsonämndens investeringsbudget för 2016.
Paragrafen justeras omedelbart
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§ 84
2015/FF0041 826
Projekteringsframställan avseende Sagavallen fotbollsplan
Lokalförsörjningsnämnden har fått i uppdrag att projektera och bygga en ny förskola i anslutning till
Sagavallens fotbollsplan. Den nya förskolan kommer att behöva ta en del mark i anspråk som
påverkar den befintliga fotbollsplanen. Av den anledningen begärde Fritids- och folkhälsonämnden
att en ny mindre konstgräsplan med tillhörande omklädningsrum skulle ersätta befintlig gräsplan och
de gamla omklädningsrummen.
Idag ser behovet annorlunda ut, det är endast en förening (Norrmalms IK) som är aktiva på
anläggningen och de bedriver enbart seniorfotboll. I samråd med föreningen kommer vi att erbjuda
träning och matchspel på andra planer i tätorten.
Det finns idag större behov av nya omklädningsrum och ytterligare någon konstgräsplan på andra
platser inom kommunen, som Fritids- och folkhälsonämnden presenterar i budgetförslaget för 2016.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ej investera i en ny konstgräsplan och nya omklädningsrum
vid Sagavallens idrottsplats på grund av förändrade förutsättningar. Bevekelsegrunden är att behovet
ser annorlunda ut idag än för ett år sedan.
Paragrafen justeras omedelbart
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§ 85
2013/FF0347 822
Projekteringsframställan avseende renovering av Stadsparksbadet
Stadsparksbadet är 30 år gammalt och är i stort behov av renoveringsinsatser. Etapp 1 avser endast
renovering av befintligt bad medan etapp 2 är en utveckling av badet med ny undervisningsbassäng,
barnlandskap samt ett ”tyst rum”. Undervisningsbassängen är 12 x 6 meter och byggs i anslutning till
befintligt bad med en höj- och sänkbar botten. Barnlandskapet är till för barn upp till 6 år. Här finns
lek i både grunt vatten och på torra land, tanken är att vuxna och barn ska leka tillsammans. Det
”tysta rummet” består av en relaxavdelning med bastu, upplevelseduschar och ljusterapi.
I Lokalförsörjningsnämndens redovisning beskrivs de nya hyresförhållandena. Efter etapp 1 så ökar
hyran med drygt 4 miljoner kronor i jämförelse med dagens hyra. Det finns ingen möjlighet för
Fritids- och folkhälsonämnden att själva bära den ökade kostnaden utan att stora neddragningar i
verksamheten blir nödvändiga. Efter etapp 2 så höjs hyran med ytterligare 2,7 miljoner kronor. I det
perspektivet så bör verksamheten generera en ansenlig högre intäkt jämfört med idag. Hur mycket kan
vara svårt att bedöma innan etapp 1 är genomförd.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Lokalförsörjningsnämnden framställan avseende
projekteringsuppdrag av Stadsparksbadet för etapp 1 och etapp 2 samt för uteplats för
café/restaurangdel, under förutsättning att Kommunstyrelsen anvisar medel till de ökade
hyreskostnaderna.
Paragrafen justeras omedelbart
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§ 86
2015/FF0219 106
Synpunktshantering för Fritids- och folkhälsonämnden - Redovisning halvår 1 2015
Förvaltningen har under perioden 1/1-30/6 2015 registrerat 19 sypunkter i synpunktsmodulen. Två
av dessa har därefter skickats vidare till annan förvaltning för handläggning. Samtliga övriga ärenden
har handlagts och besvarats inom stipulerad tid och med bra kommunikation gentemot
synpunktslämnaren. Rapportering av sifferunderlaget är gjort i Stratsys.
Våra medborgare, såväl boende i Borås som besökare i vår stad har möjlighet att digitalt, skriftligt och
muntligt lämna in synpunkter på stadens kommunala verksamheter. Alla anställda i staden har
skyldighet att ta emot dessa och se till så att de registreras, hanteras och om möjligt åtgärdas, för att
därefter återkoppla till synpunktslämnaren på det sätt hen önskar.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har många kontakter såväl direkt som indirekt med allmänheten
vilket framförallt märks på vår anläggningsenhet som under första halvåret fått 12 st synpunkter.
Enheten ansvarar bland annat för: Spår och leder, uthyrning av idrottslokaler, idrottsplatser, Borås
Arena och badplatser.
Förvaltningen ser alla synpunkter som en del i vårt utvecklingsarbete inför framtiden.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna synpunkter till
förvaltningen för första halvåret 2015.

9(24)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-08-19
§ 87
2015/FF0236 809
Nya principer för hyressättning på Borås Arena
Borås Stad planerar, efter 10 års verksamhet, att förändra principerna i avtalet med Borås Arena AB
och IF Elfsborg och anpassa dem till 2015 års förutsättningar. Den del av förändringen som berör
Fritids- och folkhälsonämnden består av två aktiviteter;
* hyran för logerna bygger på ett kvadratmeterspris, likt övriga taxor som finns i Fritids- och
folkhälsonämndens taxesystem.
* de entrébelagda arrangemangen får ett takpris på 2,0 milj kr. IF Elfsborg
betalar 15 % av biljettintäkterna som alla andra föreningar, dock max 2,0 milj kr per
år.
Förändringen innebär att Borås Arena AB, IF Elfsborg och Borås Stad kan planera och budgetera
kostnader och intäkter på ett mer tillförlitligt sätt än tidigare.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget till nya principer för hyressättning på
Borås Arena under hösten 2015, dock senast 1 januari 2016.
Fritids- och folkhälsonämnden ser förändringarna som en del i översynen och revideringen av det
övergripande avtalet mellan Borås Stad och Borås Arena AB.
Förändringarna innebär en ökad hyreskostnad respektive ett intäktsbortfall motsvarande 1 900 tkr
som Fritids- och folkhälsonämnden begär kompensation i budgetramen för.
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§ 88
2015/FF0174 805
Ansökan om anläggningsbidrag avseende elljusspår på Hestra IF
Hestra IF ansöker om anläggningsbidrag för att dels gräva med ledningar i marken för ökad säkerhet
och drift samt byta gamla trästolpar till nya moderna armaturer med LED-belysning. Kostnaden
beräknas till 272 500 kr varav eget arbete beräknas uppgå till 240 timmar á 50 kr. Sträckan är ca 1 km.
Hestra IF har ca 500 medlemmar varav ca 110 mellan 6-20 år. 2013 gjorde föreningen en satsning på
en egen konstsnöanläggning vid sin klubbstuga på Hestra. Detta har resulterat i en tredubbling av
besöksantalet och föreningen vill nu satsa på en modern och driftsäker anläggning.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Hestra IF 40 % av redovisade kostnader, max 80 000 kr
i bidrag för renovering av elljusspår vid sin motionsanläggning. Bidraget ska slutredovisas skriftligt
senast två år efter beslutsdatum.
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§ 89
2015/FF0161 805
Ansökan om anläggningsbidrag för renovering av dusch och toalettbod vid Tämta Ridklubb
Tämta Ridklubb ansöker om anläggningsbidrag för renovering av dusch och toalett. Föreningen
bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet i Tämta. Föreningens lokaler har i viss mån
äldre standard och nu till sommaren behövs både dusch och toalett renoveras.
Förvaltningen bedömer det som viktigt att göra dessa åtgärder då sommarverksamheten annars skulle
bli lidande. Både lägerverksamhet och nyrekrytering är beroende av att projektet genomförs.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslut att bevilja Tämta Ridklubb 40 % av kostnaderna dock max 46
480 kr i anläggningsbidrag för renovering av dusch och toalett. Bidrag utgår först efter att föreningen
lämnat en skriftlig redovisning av projektet.
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§ 90
2015/FF0190 805
Ansökan om anläggningsbidrag för byte av bergvärmepump, Byggnadsföreningen Solidar
(Dalsjöfors Folkets Park)
Byggnadsföreningen Solidar (Dalsjöfors Folkets Park) ansöker om anläggningsbidrag för byte av
bergvärmepump. Föreningen har en gammal bergvärmepump som är uttjänt. Det är inte längre
lönsamt att reparera pumpen, utan föreningen konstaterar att ett byte är nödvändigt.
Föreningens lokaler används av flera olika föreningar och är en mötesplats för invånarna i samhället.
Förvaltningen stödjer Byggnadsföreningen Solidar vid uthyrning till bidragsberättigade föreningar via:
”Bidraget till hyra av allmänna samlingslokaler”. Det innebär att förvaltningen betalar 80 % av hyran,
max 1 500 kr per tillfälle.
Anläggningsbidraget är på 40 % av föreningens redovisade kostnader, föreningen har begärt in anbud
på arbetet som slutade på 139 800 kr.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja Byggnadsföreningen Solidar (Dalsjöfors Folkets
Park) ett anläggningsbidrag på max 55 920 kr för byte av bergvärmepump.
Redovisning av bidraget ska ske senast två år efter beslutet.

13(24)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-08-19
§ 91
2015/FF0107 705
Ansökan om medel till nationellt MBU-läger 4-6 september 2015 på Viskadalen folkhögskola
MBU står för ”Människan bakom uniformen” och startades upp i Borås 2013. Arbetet är
brottsförebyggande och syftar till att bygga broar mellan ungdomar och blåljusyrkena samt att öka
tilliten till dessa. MBU ger ungdomarna en inblick i blåljusyrkenas verksamheter samt en förståelse för
vilka svårigheter och komplexa situationer poliser, brandmän och ambulanssjuksköterskor ställs inför
dagligen i sina yrken.
Syftet med lägret är att skapa nya kontakter mellan ungdomar nationellt samt att öka samverkan
mellan andra städer som har MBU. Det kommer att ske erfarenhetsutbyte mellan både ungdomar och
personal, vilket i sig kommer att resultera i en utveckling av MBU lokalt. Lägret främjar också
integrationen, då ungdomar med olika bakgrunder och från olika stadsdelar lär känna varandra. Lägret
är dessutom i Borås kommun och skapar ett värdskap och stolthet för ungdomarna.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beviljar 30 000 kr till ett nationellt MBU-läger den 4-6 september på
Viskadalens folkhögsskola. Medlen avser endast deltagare från Borås Stad. Bidraget tas från nämndens
förfogande.
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§ 92
2015/FF0194 050
Yttrande över remiss - Förslag till förändring av upphandlande myndighet, ändringar av
direktupphandlingsgränser och begränsningar i direktupphandlingsförfarande
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Förslag till förändring av
upphandlande myndighet, ändring av direktupphandlingsgränser och begränsning i
direktupphandlingsförfarande.
De kommunala nämnderna bör bli egna upphandlande myndigheter för att förenkla och säkerställa att
inköp och uppföljning görs enligt lagar och förordningar, samtidigt som tidigare fastställda
beloppsgränser för direktupphandling bör ändras till lagstadgade beloppsgränser.
Direktupphandlingar ska genomföras med hjälp av den så kallade direktupphandlingsmodulen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till remissen Förslag till förändring av upphandlande
myndighet, ändring av direktupphandlingsgränser och begränsning i direktupphandlingsförfarande.
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§ 93
2015/FF0126 822
Yttrande över motion - "Ljusrum" till Borås Stadsparksbad; Anna Kjellberg (MP), Anna
Klaar (S) och Tommy Josefsson (V)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion avseende Ljusrum till
Borås Stadsparksbad; Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V). I motionen
beskrivs de positiva fördelarna med ett ”ljusrum”. Förslagsställarna föreslår att ett ”ljusrum” byggs till
i samband med Stadsparksbadets renovering och tillbyggnad.
Nämnden har lämnat förslag till ett ”ljusrum” i etapp 2 av ombyggnaden av Stadsparksbadet. På
många andra, nyare bad- och simanläggningar, investeras det i ”ljusrum”. De för människan skadliga
UV-strålarna har reducerats så att ljuset uppfyller de krav som myndigheterna ställer. På andra
badanläggningar marknadsförs ”ljusrummen” som ljusterapi, ”där rätt ljusbelysning reglerar melatonin
och serotoninnivåerna på samma sätt som dagsljuset. Du blir piggare, mår bättre och orkar mer under
den mörka årstiden”. Känslan är att det ger en positiv upplevelse.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden är positiva till motionen om ett ”ljusrum” på Stadsparksbadet. I etapp
2 av renovering och ombyggnad av Stadsparksbadet finns ett ”ljusrum” med i projekteringen.
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§ 94
2015/FF0162 824
Yttrande över initiativärende - Mer bastubad vid Kypesjön! Ingela Hallgren (KD), Anette
Nordström (M) och Cecilia Andersson (C)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått ett initiativärende angående ”Mer bastubad vid Kypesjön”.
Förslagsställarna vill att Fritids- och folkhälsoförvaltningen presenterar en tidsplan för ett tag-system
som tidigare har utlovats samt presenterar förutsättningarna för att överlämna skötseln av
verksamheten till någon förening.¨
Idag finns en väl fungerande drift av Kypegårdens friluftsanläggning. Lokalförsörjningsnämnden äger
fastigheten och Servicenämndens personal har ansvar för drift och underhåll av anläggningen samt de
tillhörande motionsspåren. Fritids- och folkhälsonämnden är ”hyresgäst” och har ansvaret gentemot
besökare och övrig allmänhet.
Kypegården skiljer sig mot övriga idrotts- och friluftsanläggningar. Gården servar allmänheten och
har ingen direkt målgrupp, till skillnad mot idrottsanläggningar som oftast har en eller två föreningar
som har sin huvudsakliga verksamhet på anläggningen. Vår bedömning är, mot bakgrund av vår egen
erfarenhet samt yttrande från Servicekontoret och Lokalförsörjningskontoret, att en föreningsdrift av
anläggningen inte är lämplig. Däremot kan det finnas en möjlighetet att föra en diskussion med en
godkänd och engagerad förening om föreningsdrift av själva gården på tider som inte inryms i de
ordinarie öppettiderna.
När det gäller tag-system, det vill säga att en hyresgäst har en ”bricka” som ger möjlighet till tillträde
till anläggningen på tider som Fritids- och folkhälsoförvaltningen upplåter, så finns det idag tekniska
lösningar via mobiltelefon om man vill införa. Teknikutvecklingen ger olika möjligheter till olika
kostnader. Kostnaden måste dock utredas och ställas i relation till nyttograden. Beslutet måste fattas i
nära samverkan med Lokalförsörjningsförvaltningen.
Att bedriva föreningsdrift fullt ut på Kypegårdens friluftsanläggning anser Fritids- och
folkhälsoförvaltningen vara direkt olämpligt. Däremot kan en godkänd förening få ta ansvar för
öppethållande, städning, betalningssystem med mera, på tider utöver de ordinarie öppettiderna. Ett
avtal upprättas mellan Fritids- och folkhälsonämnden och berörd förening om de villkor som ska gälla
och som liknar övriga föreningsavtal på andra idrottsanläggningar.
Bilagor: 1. Servicekontorets yttrande, 2. Lokalförsörjningsförvaltningens yttrande
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att erbjuda en godkänd förening, möjlighet att ta det fulla
ansvaret för öppethållande (betalning, städning och drift) på de tider då anläggningen inte har
ordinarie öppethållande. Nuvarande drift av anläggningen, med öppethållande och drift av fastighet
och spår berörs inte. Överenskommelsen ska följa de riktlinjer som finns vid övrig föreningsdrift på
våra idrottsanläggningar.
Paragrafen justeras omedelbart

17(24)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-08-19
§ 95
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-05-28 § 90 avseende Kommunalt
anläggningslån till Borås Minigolfklubb (2015/FF0078 805).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-05-28 § 94 avseende Svar på motion av Per
Carlsson (S) och Sofie Bohlin (S); APL-platser (2014/FF0169 106).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-06-17 § 106 samt rapport avseende
Delårsrapport januari – april 2015 (2015/FF0209 042).
Kommunfullmäktige/Representationskommitén: Anmälan av protokollsutdrag 2015-05-26 § 47
avseende Ansökan från Fritids- och folkhälsoförvaltningen om värdskap vid banketten i samband
med O-ringen 2015-07-18 (2013/FF0293 808).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2015-06-28 § 267 samt rutin avseende
Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av Kommunfullmäktiges beslut (2015/FF0197 007).
Kommunstyrelsen: Anmälan av Ekonomiska ramar 2016 för kommunens budget (2015/FF0201
041).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2015-05-25 § 229 samt skrivelse avseende
Uppdragsdirektiv för översyn av den politiska organisationen (2015/FF0196 001).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2015-05-25 § 240 avseende Dialog om samverkan
kring evidensbaserad vård för personer som injicerar droger (2015/FF0195 773).
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse avseende Intern kontrollplan 2015 samt redovisning av
intern kontroll 2014 (2015/FF0156 007).
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2015-06-15 avseende Kommunkompassen – Analys av
Borås Stad 2015 (2015/FF0191 007).
Arbetslivsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2015-05-19 avseende Övertagande från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen av donationsfonder i Borås Stad (2015/FF0153 046).
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2015-06-16 § 103 avseende Upplägg av
förstudiekonto avseende jumbotron samt utbyte av stolar i Boråshallen (2015/FF0198 040).
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2015-06-16 § 106 avseende
Anslagsframställan för Infart Kransmossen idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering, kv
Guldhornet 1, Borås (2015/FF0040 826).
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2015-06-16 § 104 samt skrivelse avseende
Projekteringsframställan för renovering av Stadsparksbadet i Borås (2013/FF0347 822).
Forts.
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Miljöförvaltningen: Anmälan av skrivelse 2015-05-13 avseende Klimatkompensation för resor med bil
och flyg 2016 (2015/FF0157 409).
Miljöförvaltningen: Anmälan av Miljömålsuppföljningen Tertial 1 år 2015 (2015/FF0089 703).
Tekniska förvaltningen: Anmälan av svar angående Lokal vägvisning till badplatser i Borås
(2015/FF0172 302).
Revisionskontoret: Anmälan av rapporten Beställare-utföraremodellen i Borås Stad –
Kommunalteknisk verksamhet (2014/FF0296 059).
Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av protokoll från Kommunala Fritidsrådets möte 2015-05-29
(2015/FF0199 808).
Länsstyrelsen, Västra Götalands Län: Anmälan av protokollsutdrag 2015-05-08 avseende Statligt
bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Västra Götalands län 2015 (2015/FF0275 723).
Miljöstrategen i Jönköping AB: Anmälan av revisionsrapport avseende miljörevision och
miljöcertifiering för Fritids- och folkhälsoförvaltningen (2015/FF0200 007).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritidsoch folkhälsonämnden, maj 2015 (2015/FF0073 041).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritidsoch folkhälsonämnden, juli 2015 (2015/FF0073 041).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av skrivelse 2015-06-23 till
Lokalförsörjningsförvaltningen avseende Ansökan om ”femårslån” för utbyte av ett gödselband och
transportskruv vid Borås Ridhus (2015/FF0203 485).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av skrivelse 2015-06-02 till
Lokalförsörjningsförvaltningen avseende Ombyggnad av tak och köksutrymme på Brygghuset
(2015/FF0163 833).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av skrivelse 2015-05-28 till Västra Götalandsregionen
avseende Ansökan om medel för att förverkliga ett Street Art Gallery i Skatehallen (2015/FF0154
866).
Per-Göran Tenbrink: Anmälan av Skrivelse om att Rökpolicy vid idrottsanläggningar inte respekteras
(2015/FF0101 108).
Kyrkornas flyktingrådgivning: Anmälan av Tackbrev, skrivelse från Kyrkornas flyktingrådgivning
avseende bidrag och stöd (2015/FF0234 705).
Forts.

19(24)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-08-19
Forts. § 95
Stadskansliet: Anmälan om inbjudan avseende konferensen Mötesplats Sociala Medier 2015
(2015/FF0192 027).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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Delegationsärenden
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-06-03 i Viva la
Focaccia, Borås (2015/FF0138 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-06-07, Viskans mat
och dryck AB, i Uddetorp Säteri, Borgstena (2015/FF0136 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i Kings Hill, Borås.
Nu fråga om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten under perioden 2015-05-05 – 2015-06-28
(2015/FF0010 702).
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap 2015-09-15, Gastronomi Elva, i
Borås Energi och Miljö, Västerlånggatan 10 (Elektra), Borås (2012/FF0207 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 2015-06-06,
Kinnarummadagen, Åvägen, 515 92 Kinnarumma (2015/FF0086 702).
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap 2015-06-15, Victoria Hüttner
Restaurang, i Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/SP, Brinellgatan, Borås (2011/FF0307 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om ändring i serveringstillstånd i Hüttner på Mässen, Borås, avseende
tillägg av catering till slutet sällskap. Nu fråga om tillfälligt tillstånd avseende catering under perioden
2015-06-12 – 2015-09-06 (2011/FF0370 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap, Compass Group
AB, i SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut AB:s lokaler, Brinellgatan 4, Borås. Nu fråga om
tillfälligt beslut, 2015-06-16 – 2015-09-30, i avvaktan på slutligt beslut av nämnd (2014/FF0298 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om en förlängning av en redan befintlig uteservering, C F R AB,
restaurang Oliven, Lilla Brogatan 11, Borås. Nu fråga om tillfälligt beslut, 2015-06-11 – 2015-09-30, i
avvaktan på slutligt beslut av nämnd (2015/FF0170 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2016-06-07, Hotell
Prominence AB, på Borås Arena logevåning, Borås (2015/FF0050 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 2015-06-05 – 2015-06-07,
Limmareds Wärdshus AB, i samband med motortävlingar på Borås Motorstadium, Gäddered,
Svaneholm (2015/FF0030 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-06-22, Blixtra AB, i
Brämhults Gård, Eskilsryd 7, 507 90, Brämhult (2015/FF0181 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-06-26, Blixtra AB, i
Brämhults Gård, Eskilsryd 7, 507 90, Brämhult (2015/FF0176 702).
Forts.
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Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-07-04, Blixtra AB, i
Brämhults Gård, Eskilsryd 7, 507 90, Brämhult (2015/FF0183 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, Hotell
Prominence AB, på Borås Arena Logeplan, Borås. Nu fråga om tillfälligt tillstånd under perioden
2015-07-09 – 2015-12-31 i väntan på slutligt beslut av nämnd (2015/FF0050 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten
2015-07-17 – 2015-07-24, Fazer Food Services AB, på O-ringen, Sjöbo Torg, Borås (2015/FF0108
702).
Tillståndsenheten: Yttrande över remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater i
bingohallar på spelplats Norrby Bingo, Borås (2015/FF0206 703).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-08-27, Hotell
Prominence AB, på Nilörngruppen AB, Wieslanders väg 3, Borås (2015/FF0171 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 2015-07-24, GG Mat AB,
i tält mellan Parkhallen och Rotundan, Alidelundsgatan 7, Borås (2015/FF0147 702).
Tillståndsenheten: Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2015-07-12, Danske Kungens
Konditori AB, i Borås Arena Storlogen, Ålgårdsvägen 16, Borås (2013/FF0041 702).
Tillståndsenheten: Anmälan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-08-15, Viskan Mat
och Dryck AB, i Uddetorp Säteri, Borgstena (2015/FF0223 702).
Tillståndsenheten: Anmälan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-08-22, Blixtra AB,
i Brämhults Gård, Eskilsryd 7, 507 90, Brämhult (2015/FF0185 702).
Tillståndsenheten: Anmälan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-08-21, Blixtra AB,
i Brämhults Gård, Eskilsryd 7, 507 90, Brämhult (2015/FF0184 702).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om lokalbidrag för 2014 års verksamhet, EFS
Äsperedsbygden (RE057-05).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2014 års verksamhet, Borås
Demensförening (HA001).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2014 års verksamhet,
Boxningsklubben Rebell (ID459).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2014 års verksamhet,
Borås Vattenskidklubb (ID027).
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Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2014 års verksamhet,
Sportklubben Svängen (ID047).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2014 års verksamhet,
Fristad Aikidoklubb (ID464).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2014 års verksamhet, Toarps
Skytteförening (ÖF171).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2015-06-22.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
-

om Kammarrättens dom angående Air Domen på Borås Arena 2. Kammarrätten avslog
Förvaltningsrättens dom och gick på Borås Stad och Borås Arenas linje.
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Övrigt
Lars Andersson (M) ställer frågan om hur det går med arbetet med bowlingbanorna i Boråshallen.
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar att ärendet är en fråga mellan
Lokalförsörjningsförvaltningen och föreningen.

