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Omfattning: §§ 99-120
Sammanträdet offentligt för allmänheten §§ 101-120
Närvarande Ledamöter
Ida Legnemark (V) ordf.
Annacarin Martinsson (M)
Christer Lundberg (S) andra v. ordf
Annette Nordström (M)
Ulla-Britt Möller (S)
Lars Andersson (M)
Jan Nilsson (SD)
Ingela Hallgren (KD)
Henrik Yrlid (S)

ers. Cecilia Andersson (C) v. ordf.

ers. Björn Qvarnström (SD)
ers. Erik Johnson (MP)

Närvarande ersättare
Marcus Robertsson (M)
Steve Liljekvist (V)
Britt-Marie Halldén (FP)
Linnea Johansson Kläth (MP)
Ronny Svensson (FP)
Övriga närvarande
Tommy Jingfors, förvaltningschef
Johanna Jönsson, nämndsekreterare
Susanne Carlsson, enhetschef
Hans Andersson, enhetschef
Cecilia Strömberg, enhetschef
Mona Carlbom, badchef
Nicklas Selin, tillståndshandläggare
Anna Paulsson, Vision
Annika Larsen, praktikant

Närvarande §§ 99 - 100
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Lars Andersson (M) med Annette
Nordström (M) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-09-23

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Lars Andersson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2015-09-25.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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§ 101
2015/FF0137 042
Tertialrapport 2 2015, Fritids- och folkhälsonämnden
En rapport för tertial 2, perioden januari - augusti 2015 har upprättats.
Under perioden har det hänt en hel del. Världens största orienteringsäventyr,
O-ringen har arrangerats i Borås under vecka 29 och 30. Över 30 000 människor har levt och besökt
Borås med omnejd. Deltagarna kommer från hela världen och över 40 nationer var representerade. 18
058 kom till start vid den sista etappen på Rya Åsar.
Badenheten förbereder för öppnandet av Sandaredsbadet den 1 oktober, projektet ”jämlik hälsa” är i
full gång i Sjuhäradshallen, friluftsguiden är tryckt i 30 000 exemplar, utveckling av mötesplatserna
Brygghuset och Lundby Park pågår med fokus på trygghet och säkerhet, analys och bearbetning av
trygghetsmätning och välfärdsbokslut, anpassning och integrering av det nya föreningsbidraget,
utbildning i föreningskunskap samt inbjudan till dialog om serveringstillstånd och kortutbildning i
alkohollagen, är bara ett axplock av alla periodens händelser och aktiviteter.
Periodens resultat visar på ett överskott för fritidsramen och ett underskott på bidragsramen. Det
ekonomiska utfallet följs upp med kontinuitet. Utifrån dagens kända förutsättningar prognostiseras en
budget i balans för fritidsramen medan bidragsramen prognostiserar ett underskott motsvarande 850
tkr.
Bilaga: Rapport; Tertial 2 Fritids- och folkhälsonämnden.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 2 - 2015 och att överlämna denna till
Kommunstyrelsen.
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§ 102
2015/FF0245 805
Revidering av Borås Stads bidragsbestämmelser 2016
Anläggningsbidraget har inte ändrats sedan 1995. Bidraget är till för ny-, om-, och tillbyggnad av
föreningarnas anläggningar såsom renovering av omklädningsrum, byte av tak med mera. Bidraget är
40 % av kostnaderna, dock max 80 000 kr. Kostnaderna har ökat under tiden fram till idag och vi
föreslår en höjning av maxbidraget till 120 000 kr. För arbeten som innefattar övergång till
förnyelsebar energi (sol, vind och vattenkraft) föreslås procentsatsen öka till 50 % och maxbidraget
blir då 150 000 kr.
Socialt riktat bidrag har funnits sedan 2002 och har fungerat som ett extra stöd till föreningar som
jobbar i socialt utsatta områden definierade av Borås Stads välfärdsbokslut. I dagsläget söker 10-15
föreningar varje år. Bidrag ges till bland annat resor till och från matcher, avgiftsreducering för barnoch ungdomsverksamhet och inköp av visst material med mera. Maxbidraget är 75 000 kr. För att
kunna möte framtida utmaningar i dessa områden föreslås en höjning av maxbidraget till 250 000 kr.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tog 2010 över bidragsgivningen till sociala föreningar från Sociala
omsorgsförvaltningen. Riktlinjerna har reviderats och kortats ned för att passa in i mallen för Borås
Stads bidragsbestämmelser.
Bilaga: Borås Stads bidragsbestämmelser med ändringar markerad med röd text.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om justering av Anläggningsbidraget och Socialt riktat bidrag
samt infoga riktlinjer för bidrag till sociala föreningar i bidragsbestämmelserna och föreslår
Kommunstyrelsen att godkänna justeringarna.
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§ 103
2015/FF0258 003
Revidering av Fritids- och folkhälsonämndens reglemente avseende de sociala
donationsfonderna
Fritids- och folkhälsonämnden hanterar sedan 2010/2011 de sociala donationsfonderna. I samband
med dåvarande organisationsförändring flyttades alla föreningsbidrag och sociala donationsfonder
över från Sociala omsorgsnämnden till Fritids- och folkhälsonämnden. Fritids- och folkhälsonämnden
konstaterar att donationsfonderna skiljer sig från de traditionella föreningsbidragen, på det sätt att de
är till för att ge ett ekonomiskt bidrag till privatpersoner bosatta i Borås.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i samråd med Arbetslivsförvaltningen och Ekonomistyrning
diskuterat lämpligheten att föra över dessa till Arbetslivsförvaltningen. En fond blir kvar inom Fritidsoch folkhälsonämndens ansvarsområde och det är Borås Stads samfond 3, som riktar sig till barn- och
ungdomsverksamhet och föreningslivet i Borås.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att göra en revidering av
Reglementet avseende de sociala donationsfonderna. Nämnden föreslår att Arbetslivsnämnden
hanterar följande fonder; Borås kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns sociala samfond 1,
Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons donationsfond, Finn Reimanns
donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och Charlotta Palmqvists donation, från och
med 1 januari 2016.
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§ 104
Ny logotyp för Sandaredsbadet

2015/FF0262 822

Sandaredsbadet har varit stängt under två år för renovering och kommer under hösten att återinvigas.
I samband med renoveringen har en ny modernare logotyp tagits fram. Den förra togs fram till
invigningen av Sandaredsbadet för närmare 40 år sedan. Logotypen är också missvisande då den visar
en person som hoppar från en trampolin ner på en simmare. Den nya logotypen stämmer även
formmässigt bättre överens med de övriga baden i Borås Stad.
Inför återinvigningen av Sandaredsbadet önskar nämnden få ersätta nuvarande logotype med en ny
som bättre motsvarar nutiden.
Samverkan har skett med Borås Stads kommunikationsavdelning.
Bilaga: Förslag på ny logotyp för Sandaredsbadet.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna en ny logotyp för
Sandaredsbadet.
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§ 105
2015/FF0264 805
Ansökan om anläggningslån, Elfsborg Tennis Borås
Elfsborg Tennis Borås ansöker om ett anläggningslån avseende nya tennisbanor. Elfsborg Tennis är
en sammanslagen förening av tre tidigare tennisföreningar. Idag bedriver föreningen verksamhet i
tennishallen samt på Göta. Utebanorna på Göta har funnits i många år, dock har de utsatts för en hel
del skadegörelse och står inför stora renoveringsinsatser. Närheten till Tennishallen är en bra
förutsättning för att kunna utveckla verksamheten.
Föreningen ser många synergieffekter genom att flytta från Göta till Ålgårdsplan. Bland annat kan
man exponera banorna på ett helt annat sätt än idag, Saltemads camping och de omkringliggande
skolorna kan lätt få tillgång till banorna. Närheten till tennishallens omklädningsrum, café, tennisshop
samt banor (vid otjänlig väderlek) är andra positiva effekter.
Elfsborg Tennis Borås har en ambition i att skapa fyra nya tennisbanor och två paddeltennisbanor på
Ålgårdsplan, grusytan i anslutning till Borås Arena 2. Föreningen vill göra satsningen i två steg för att
inte äventyra föreningens ekonomi. I ansökan vill föreningen att Borås Stad går in som borgenär för
det banklån föreningen själv kommer att ta för resterande del i projektet. Elfsborg Tennis Borås har
större och bättre möjligheter att få ett banklån om Borås Stad är borgenär, uteanläggningen ses inte
som en fastighet och fungerar således inte som en säkerhet för banken.
Samtidigt släpper föreningen det nuvarande arrendeavtalet på Göta, där det idag finns fyra banor. Den
marken kan användas som en strategisk resurs i framtida samhällsplanering.
Förslaget från Elfsborg Tennis Borås är genomtänkt och realistiskt. Områdets karaktär blir tydligare
som ett sport- och evenemangsområde. Dock försvinner möjligheten att parkera på grysytan vid
andra större arrangemang. Detta är dock en utmaning för området i sin helhet och bör studeras mera
ingående.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Elfsborg Tennis Borås ett
anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 1 260 000 kr, för anläggande av två nya
tennisbanor samt markförberedelser för ytterligare två tennisbanor och två paddeltennisbanor.
Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
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§ 106
2015/FF0263 805
Ansökan om anläggningslån avseende finansiering avseende tennisbanor med mera till
Sandareds Tennisklubb
Sandareds Tennisklubb ansöker om ett anläggningslån för finansiering av utetennisbanor, renovering
av omklädningsrum samt nytt energisystem. Sandareds TK är en aktiv förening med 339 medlemmar i
åldern 6-20 år och med 120 barn i regelbunden träning. De fyller en viktig funktion i samhället med
att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter. I föreningens verksamhetsberättelse för 2014 kan vi utläsa
bland annat att de arrangerar många turneringar och cuper, anordnar träningsläger för barn och
föräldrar, är aktiva på lovdagar, deltar i seriespel, delaktiga i större arrangemang typ FED-cup i
Boråshallen, samverkar med skolor och så vidare.
Sandareds TK föreslår i sin skrivelse att Borås Stad löser in de befintliga utebanorna som ligger på
stadens mark, en mark som nu kan användas för annat ändamål. Värdet på dessa banor har beräknats
till 4 500 000 kr. Detta belopp utgör Sandareds TK:s del i finansieringen av föreslagen investering.
Åtgärderna som Sandareds TK föreslår i Tennishallen är fullt berättigade och välbehövliga. Hallen
behöver en uppfräschning och ett nytt energisystem. Utebanorna är en förutsättning för att vara en
attraktiv förening som kan utveckla verksamheten. Positivt är att föreningen anlägger en
paddeltennisbana, vilket säkert kommer att uppskattas av medlemmar och besökare.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Sandareds tennisklubb ett
anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 2 566 000 kr, för anläggande av tre nya
tennisbanor, en paddelbana, nytt energisystem för tennishallen, renovering av befintlig belysning samt
renovering av våtutrymmen. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast
två år efter beslutsdatum.
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§ 107
2015/FF0158 805
Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening i Borås avseende Sommargården
Ekhagen
EFS Missionsförening i Borås ansöker om ett anläggningslån avseende Sommargården Ekhagen.
Sommargården Ekhagen i Frufällan är välkänd för många boråsare och används av bland andra
Sociala omsorgsförvaltningen för många aktiviteter, musikläger av olika slag, scoutverksamhet året
runt och det finns även en beachvolleybollplan med läktare som används flitigt på sommaren. Även
skolor använder gården för olika uppstart/avslutning av verksamheter.
Föreningen vill nu vidga sin verksamhet för att nå fler. Därför behöver en ombyggnation av bland
annat köket ske utifrån den aspekten att kunna hyra ut och uppfylla lagar och bestämmelser. Köket
behöver moderniseras och i samband med detta vill föreningen göra vissa ändringar i planlösningen.
Arbetet beräknas börja först 2016.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge EFS Missionsförening i
Borås ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 360 000 kr, för renovering av
sommargården Ekhagen i Frufällan. Bidraget betalas ut efter föreningen lämnat in en skriftlig
redovisning senast två år efter beslutsdatum.

10(24)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-09-21
§ 108
2015/FF0165 805
Ansökan om anläggningslån, Borgstena Allhall
Borgstena Allhall ägs och drivs av en allians som består av Equmenia Borgstena, Borgstena
hembygdsförening, Molla byalag, Borgstena scouter, Borgstena församling, Föräldraföreningen hem
och skola samt Borgstena IF. Alliansföreningen bildades 2003 för utveckla ungdomsverksamheten på
orten och för att öka bygdens attraktionskraft, förbättra och utöka föreningarnas
ungdomsverksamhet, skapa förutsättningar för handikappidrott, träning och tävling för närområdet,
ge barnen bättre möjlighet till idrotts- och gymnastikundervisning, ge möjlighet till
ungdomsverksamhet för teaterintresserade, konserter och möjlighet till fritidsgårdsverksamhet.
Alliansföreningen är en ideell förening vars medlemmar ställer upp helt ideellt.
Borgstena Allhall har många aktiviteter varje dag i hallen. De största verksamheterna idag är
bordtennis, med att antal tävlingar varje år samt Fristad Drill som bland annat tagit både SM-guld och
brons i år. Unga och gamla blandas i gymmet och sedan primärvården stängde i Fristad så har också
många seniorer flyttat in. Borgstena Alliansförening är ett lysande exempel på ideellt arbete, arbete
över generationsgränser och hur man skapar gemenskap/samhörighet i ett litet samhälle.
Hallen (20x40m) byggdes av ideella krafter mellan åren 2007-2009. I projektet genomfördes hela 16
000 ideella timmar! Det är en fullskalig idrottshall med internationella mått, men bygden fick
dessutom en hall för gemensamma arrangemang, flera föreläsningssalar samt ett café och gym. Borås
Stad har gett anläggningslån om totalt 5 milj. kr. Föreningen vill nu bygga ut gymdelen samt öka
förrådsytorna då verksamheten blir allt större.
Då vintern närmar sig snabbt vill föreningen börja gjuta den bottenplatta som ska ligga till grund för
den nya utbyggnaden och önskar dispens att börja tidigare med denna. Risken är annars att starten
försenas till våren 2016.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Borgstena Alliansförening
ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 900 500 kr (inkl. moms), för tillbyggnad av
förråd och gym. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter
beslutsdatum.
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§ 109
2015/FF0232 805
Ansökan om bidrag till utbildningar av HLR för medlemmar i HSO,
Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation
Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation (HSO) i Borås ansöker i en skrivelse om 20 000 kr i
bidrag för att genomföra HLR-utbildning för sina medlemsföreningar i Träffpunkt Simonsland.
Tidigare gjorde Civilförsvarsförbundet detta gratis, men sedan en tid tillbaka har Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ändrat reglerna för vilka som får utbilda i HLR.
Fritids- och folkhälsonämnden tycker att det är ett bra initiativ av HSO att genomföra dessa
utbildningar. Då det är mycket folk är i rörelse i Träffpunkt Simonsland, ökar också sannolikheten att
en olycka inträffar. Ju fler personer som har kännedom om HLR, desto fler liv kan räddas.
Civilförsvarsförbundet har kontaktats för detta och tar en avgift på 2 000 kr vid varje tillfälle. HSO
planerar att genomföra tio utbildningar till hösten.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge HSO i Borås 2 000 kr/genomförd utbildning, max 20
000 kr för att genomföra HLR-utbildning för sina medlemsföreningar i Träffpunkt Simonsland.
Bidrag utgår ur ”Bidrag till Nämndens förfogande” efter att föreningen inkommit med en skriftlig
redovisning av sina kostnader.
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§ 110
2015/FF0233 805
Ansökan om anläggningsbidrag för installation av bergvärme, ny värmeanläggning, i
Övrarp, Dalsjöfors GoIF
Dalsjöfors GoIF ansöker om ett anläggningsbidrag för installation av bergvärme i sin klubbstuga i
Övrarp. Dalsjöfors GoIF har två klubbstugor, en vid Gårdavallen och en i Övrarp. Klubbstugan i
Övrarp används av boulesektionen samt av skid- och orienteringssektionen. Idag värms stugan av en
gammal och icke tillförlitlig pelletsbrännare som kräver mycket reparationer. Föreningen vill därför
byta till bergvärme.
Föreningen bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet och har verkligen kommit på
fötter efter konkursen 2012. Verksamheten vid klubbstugan i Övrarp är omfattande och Fritids- och
folkhälsonämnden bedömer det som angeläget att föreningen beviljas bidrag för byte till bergvärme.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Dalsjöfors GoIF ett anläggningsbidrag på 40 % av
redovisade kostnader, dock max 60 900 kr för installation av bergvärme i klubbstugan i Övrarp.
Bidraget betalas ut efter att föreningen lämnat en skriftlig redovisning av arbetet senast två år efter
beslutsdatum.
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§ 111
2015/FF0247 805
Ansökan om anläggningsbidrag för till- och ombyggnad av lokal/kök på sommargården
Solviken Fristads Missionskyrka/SMU- Equmenia
Sommargården Solviken ansöker om ett anläggningsbidrag för till- och ombyggnad av lokal och kök.
Solviken är en sommargård som ligger vid sjön Ärtingen strax väster om Fristad. Under
sommarmånaderna är gården öppen för allmänheten och erbjuder café och bad och andra aktiviteter.
Gården ägs och drivs av Fristad Missionsförsamling/Equmenia Fristad.
Gården har rustats upp i olika omgångar, bland annat under våren 2014 då en anpassning av trösklar
och ramper gjort gården mer tillgänglig. Föreningen vill nu separera köksdelen från samlingslokalen
för att det ska bli tillgänglighetsanpassat och tillgodose krav både av livsmedelhygieniska skäl och
dessutom en bättre arbetsmiljö.
Fritids- och folkhälsonämnden anser att det är viktigt att föreningarna håller sina anläggningar i gott
skick. Det är en förutsättning för att kunna ha en bra verksamhet. Anläggningen betyder mycket, inte
bara för föreningen utan också som rekreationsanläggning tillgänglig för allmänheten.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beviljar ett anläggningsbidrag på 40 % av kostnaderna, dock max 80
000 kr för om- och tillbyggnad av Solviken.
Bidraget utbetalas efter att en skriftlig redovisning inkommit, senast två år efter beslutsdatum.
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§ 112
2015/FF0089 403
Miljörapport tertial 2 2015 för Fritids- och folkhälsonämnden
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 2.
Förvaltningen har sedan rapporteringen av tertial 1 2015 fått ett godkänt miljöledningssystem och
blivit en miljöcertifierad förvaltning. Arbetet med miljöledningssystemet kommer dock fortsätta precis
som tidigare, fast med nya mål. Vi kommer bland annat inrikta oss på egna miljömål på enhetsnivå.
Tanken är att varje enhet ska ha egna mål att arbeta med då förvaltningen har sådan bred verksamhet.
Bilaga: Miljörapport tertial 2 2015 för Fritids- och folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Miljörapport tertial 2 2015 och översänder denna till Miljöoch konsumentnämnden.
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§ 113
Yttrande över remiss - Strategisk plan Sjöbo

2015/FF0210 219

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en remiss avseende strategisk plan
för Sjöbo. Planens syfte är att studera de strategiska utvecklingsmöjligheterna på Sjöbo med
utgångspunkt i att genomfartstrafiken flyttats till den nya förbifarten. I den strategiska planen föreslås
bland annat en förtätning av Sjöbo liksom omvandling av Ryda och del av Nordskogen för att skapa
fler bostäder och förbättra underlaget för service och kollektivtrafik. Förvaltningen har sedan starten
varit med i arbetet med att ta fram den strategiska planen för Sjöbo.
Nämnden ser positivt på planerna att utveckla Sjöbo. Att göra om två utav körfälten till busskörfält
ser förvaltningen som positivt då man ökar tillgängligheten till området, ökar tryggheten i trafikmiljön
samt kan få fler att välja miljövänliga transporter.
Om det ska bli nya bostäder på Ryda och Nordskogen anser nämnden att en utbyggnad av gång- och
cykelvägar är nödvändig för att på så sätt undvika bilberoende och öka tryggheten i trafikmiljön.
Fritids- och folkhälsonämnden vill understryka vikten av att öka tillgängligheten till
rekreationsområdena och knyta samman Sjöbo i öst- västlig riktning. Här bör fokus vara gång- och
cykelvägar med tydlig skyltning och bra belysning. Detta för att öka den upplevda tryggheten. Det
skulle också vara önskvärt att anlägga en gångväg på den västra sidan utmed Viskan, från Almenäs till
Ålgården, för att ytterligare knyta samman områdena och göra Viskan mer tillgänglig.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen och skickar yttrandet avseende remiss för
Strategisk plan Sjöbo till Kommunstyrelsen.
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2015/FF0205 051
Yttrande över remiss - Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en remiss avseende riktlinjer för
marknadsföringssamarbeten.
Borås Stad tecknar sponsringsavtal med idrottsklubbar och gör olika uppgörelser kring vissa
kulturevenemang. Partnerskapet består av ekonomisk eller annat stöd till partnern och i gengäld får
kommunen reklamutrymme eller liknande.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen gör boråsarna uppmärksamma på att föreningar har lyckats få
stora arrangemang/evenemang till Borås genom bland annat vepor på Kungsbron samt i vissa fall
utgår ett ekonomiskt arrangemangsstöd för större tävlingar.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden bifaller remissen Riktlinjerna för marknadsföringssamarbete med en
komplettering om att även de individuella prestationerna, inom till exempel idrott, bör vara föremål
för ett marknadsföringsstöd.
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2015/FF0224 100
Yttrande över motion - Välfärdsbokslut - även för äldre; Ann Marie Ekström (FP)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion där Anne Marie
Ekström (FP) föreslår att: Borås Stad vid nästa årsbokslut också tar fram ett välfärdsbokslut för
personer över 65 år, samt att för att ta fram vilka parametrar som ska mätas bör en arbetsgrupp med
en från varje parti som är representerat i Kommunfullmäktige tillsättas.
Årliga välfärdsbokslut har framställts i Borås sedan 14 år tillbaka. Boksluten omfattar hela
befolkningen, men har en tyngdpunkt på barns- och ungas hälsa. Det är viktigt med kvalité och
långsiktighet när man väljer kriterier för välfärdsbokslutet. Mycket talar för att bokslutet i framtiden i
större utsträckning bör omfatta äldres hälsa, inte minst på grund av de uppdrag som aktualiserats i
samband med översynen av äldreomsorgen i Borås Stad. Målet är att äldre ska ”ta aktiv del i samhället
och åtnjuta ett självständigt liv med god livskvalitet utan att diskrimineras på grund av ålder”.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att ge nämnden i uppdrag att
tillföra Välfärdsbokslutet indikatorer för äldres hälsa samt att motionen skall anses besvarad.
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2015/FF0237 808
Yttrande över initiativärende - Uppmuntra goda krafter i föreningslivet! Cecilia Andersson
(C)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått ett initiativärende avseende ”Uppmuntra goda krafter i
föreningslivet!”. Cecilia Andersson (C) vill genom sin skrivelse söka upp de goda krafter som finns i
föreningslivet i Borås och premiera/uppmärksamma dessa. Väldigt många gör ett fantastiskt jobb på
många olika sätt och det är sällan det går att värdera dessa insatser och vad det betyder för samhället i
stort. Förslaget är att ta fram förslag på olika utmärkelser som lyfter fram arbetssätt och ledare som
öppnar upp föreningslivet för alla barn och unga oavsett vem de är eller var de bor.
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig bakom Cecilia Anderssons initiativärende, att uppmuntra
goda krafter i föreningslivet. Många personer gör ett enormt och många gånger uppoffrande jobb ute
i föreningarna. Att kunna uppmuntra dessa personer eller deras arbetssätt kanske gör att man orkar
fortsätta ett tag till.
Beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen förslår att en arbetsgrupp bildas tillsammans med andra parter
som delar ut stipendier/priser på föreningsgalan för att utreda hur man på bästa sätt uppmuntrar
föreningslivets goda krafter.
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Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-08-20 § 130 avseende Svar på motion av
Anna Svalander (FP) och Joakim Malmberg (FP); Bilda en central förskole- och grundskolenämnd i
Borås! (2015/FF0269 001).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-08-20 § 132 avseende Svar på motion av
Annette Carlson (M); Avskaffa stadsdelsnämnderna (2015/FF0270 001).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-08-20 § 131 avseende Svar på motion av
Patric Cerny (FP), Anna Christensen (M) och Hans Gustavsson (KD); Inrätta en central
äldreomsorgsnämnd (2015/FF0271 001).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-08-20 § 133 avseende Svar på motion av
Kerstin Koivisto (Vägv); Inrätta EN skolnämnd för grundskolan (2015/FF0272 001).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-08-20 § 129 avseende Nytt reglemente för
Kommunstyrelsen och nya reglementen för övriga nämnder samt gemensamt reglemente för
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad (2015/FF0258 003).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2015-08-31 § 347 avseende Initiativärende:
Effektiviserad beredning av motioner (2015/FF0273 101).
Kommunstyrelsen: Anmälan av Anslagsframställan för infart Kransmossens idrottsområde, flytt av
fotbollsplan och parkering, kv Guldhornet 1 Borås (2015/FF0040 826).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av ansökan om strandskyddsdispens avseende Borås
Asklanda 3:1 samt Borås Fritads Klockarbol 1:1, Asklanda badplats (2015/FF0260 431).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av ansökan om strandskyddsdispens avseende Borås
Längjum 3:34, Sparsörs badplats (2015/FF0259 431).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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Delegationsärenden
Tillståndsenheten: Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2015-09-15, Gastronomi Elva AB,
i Arenan lokal nr 7, Textile Fashion Centre, Skaraborgsvägen 3, Borås (2013/FF0014 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd – Valvet, Göteborgsvägen 35, Borås
(2013/FF0049 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-08-08, Viskans mat
och dryck AB, i Uddetorp Säteri, Borgstena (2015/FF0239 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, pausservering 2015-0903, 2015-10-15, 2015-10-28, 2015-12-19 och 2015-12-31, Utbult Borneby & Co AB, i Röda Kvarn,
Västerbrogatan 13, Borås (2015/FF0208 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 2015-09-22 i SDF Öster
Träffpunkt Svärdfästet, Söderkullagatan 64-66, Borås (2015/FF0177 702).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande ansökan om tillstånd till
restaurangkasinospel på Grand Hotell, Borås (2015/FF0226 703).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande ansökan om tillstånd till två
värdeautomater på Galaxy, Borås (2015/FF0220 703).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande ansökan om tillstånd till
restaurangkasinospel på Tonic Bar & Kök, Borås (2015/FF0225 703).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande ansökan om tillstånd till
restaurangkasinospel på Brasseriet, Borås (2015/FF0227 703).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 2015-09-02, Högskolan i Borås,
Textilhögskolan, Skaraborgsvägen 3A, Borås (2015/FF0189 702).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande ansökan om tillstånd till fem
värdeautomater på Lilla Krogen, Borås (2015/FF0230 703).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-09-11, Blixtra AB,
på Brämhults Gård, Eskilsryd 7, Brämhult (2015/FF0186 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-08-25, Laserdome
Actioncentre, Bryggaregatan 18, Borås (2015/FF0228 702).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande ansökan om tillstånd till tre
värdeautomater på Restaurang Viking, Borås (2015/FF0231 703).
Forts.
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Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-08-28, 2015-09-04
och 2015-09-07, The Kårner, Österlånggatan 9, Borås (2015/FF0212 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-08-20, Restaurang
Jasmine, Källegatan 6, Borås (2015/FF0229 702).
Tillståndsenheten: Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2015-10-19, Danske Kungens
Konditori AB, i Borås Arena Storlogen, Ålgårdsvägen 16, Borås (2013/FF0014 702).
Tillståndsenheten: Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2015-09-24, Danske Kungens
Konditori AB, i Borås Arena Storlogen, Ålgårdsvägen 16, Borås (2013/FF0014 702).
Tillståndsenheten: Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2015-08-30, Danske Kungens
Konditori AB, i Borås Arena Storlogen, Ålgårdsvägen 16, Borås (2013/FF0014 702).
Tillståndsenheten: Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2015-08-16, Danske Kungens
Konditori AB, i Borås Arena Storlogen, Ålgårdsvägen 16, Borås (2013/FF0014 702).
Tillståndsenheten: Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2015-08-02, Danske Kungens
Konditori AB, i Borås Arena Storlogen, Ålgårdsvägen 16, Borås (2013/FF0014 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 2015-09-16, Gastronomi
Elva AB, i Borås Stadsteaters foajé, PA Halls Terrass, Borås (2015/FF0120 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 2015-08-22, Utbult
Borneby & CO AB, Dalsjöforsparken, Storgatan 71, Dalsjöfors (2015/FF0102 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-08-01, Restaurang
Jasmine, Källegatan 6, Borås (2015/FF0229 702).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande ansökan om tillstånd till två
värdeautomater på Restaurang Galaxy, Borås (2015/FF0246 703).
Tillståndsenheten: Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2015-09-22, Gastronomi Elva AB,
i Eton, Stora vägen 8, Gånghester (2012/FF0207 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd, Paolo’s, Allégatan 26, Borås (2012/FF0390
702).
Tillståndsenheten: Avskrivning av ansökan om serveringstillstånd, Paolo’s, Allégatan 26, Borås
(2015/FF0066 702).

Forts.
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Tillståndsenheten: Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2015-09-30, Walter & Wictors
Förvaltning AB, i Textile Fashion Centre, Gamla matsalen, Viskastrandsgatan 1, Borås (2013/FF0108
702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-10-01,
Annelundsvillan AB, i Navet Science Centre, Skaraborgsvägen 1A, Borås (2015/FF0251 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om serveringstillstånd i The Beer Company, Viskastrandsgatan 1, Borås –
nu fråga om avskrivning (2015/0134 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 2015-09-10, AB
Traktörpannan Blomqvist o Hartman, i Lokstallarna, Olovsholmsgatan 25, Borås (2015/FF0249
702).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande ansökan om tillstånd till spel på
restaurangkasinospel på The Factory, Borås (2015/FF0255 703).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om startbidrag, Borås Roller Derby (2015/FF0155
805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om startbidrag, Danwadaag förening, Borås
(2015/FF0257 805).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2015-08-31.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
- om Överenskommelsen, som handlar om hur Regeringen, de idéburna organisationerna inom det
sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska förhålla sig till varandra när de jobbar
tillsammans. Ett uppskattat och välbesökt dialogcafé arrangerades den 15 september, två nya
dialogcaféer är inbokade till den 24 november samt 26 januari 2016.
- Skatehallen stängs under ca 2,5 vecka för renovering och upprustning. Anledningen är att hallen inte
upplevs som tillräckligt säker.
- Tillståndsenheten har deltagit i en nationell kvalitetsundersökning som genomförs av SKL (Sveriges
kommuner och landsting) med flera aktörer, i syfte att mäta hur företag upplever den kommunala
servicen utifrån myndighetsutövning. Betyget för Borås är inte upplyftande och Susanne Carlsson,
enhetschef, informerar om en åtgärdsplan för bättre bemötande, tillgänglighet och effektivitet.
- Borås Arena 2, rättsprocessen går vidare kring upphandlingsförfarandet av en Air Dome.
Kammarrätten har godkänt Borås Arena AB samt Borås Stad inlaga i ärendet men kammarrättens
dom är överklagad till högre instans.
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Övrigt
- Enhetschef Susanne Carlsson informerar nämnden om inbjudan till Nationell
tillgänglighetskonferens 21-22 oktober 201 . Samtliga politiker i nämnden är välkomna att delta på
konferensen, dock utan ersättning.
- Susanne Carlsson informerar även nämnden om Hälsoveckan och dess program som anordnas 1218 oktober 2015 i Borås.

