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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)
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Ingela Hallgren (KD)
Erik Johnson (MP)

ers. Björn Qvarnström (SD)

Närvarande ersättare
Henrik Yrlid (S)
Annacarin Martinsson (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
Katarina Fingalsson, tillsynshandläggare
Marlene Tenbrink, tillståndshandläggare
Nicklas Selin, tillståndshandläggare
Mikael Hedberg, fritidsutvecklare
Eva Lindqvist, Vision

Närvarande §§ 121 – 127
Närvarande §§ 121 – 127
Närvarande §§ 121 - 127
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Erik Johnson (MP) med Christer
Lundberg (S) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-11-05

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Erik Johnson (MP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2015-11-06.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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§ 128
Årets integrationsfrämjande förening 2015

2015/FF0298 805

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige, att enligt Borås Stads
program för ett integrerat samhälle, utse en förening som årets integrationsfrämjande förening.
Fritids- och folkhälsonämnden ska samverka med Föreningsrådet.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har fått in 11 ansökningar från föreningar om att bli årets
integrationsfrämjande förening. Alla dessa föreningar arbetar engagerat och målmedvetet med
integration.
Följande kriterier ligger till grund för bedömningen:
• Att göra deltagandet i verksamheten tillgänglig både ekonomiskt och ”välkomnade”.
• Att skapa gemensamma mötesplatser för människor från olika länder och kulturer.
• Att samverka med andra föreningar, skolor med flera i närområdet.
• Föreningspåverkan – Hur ser ledarfördelningen och styrelsen ut?
• Att skapa jämställdhet och jämlikhet i föreningen.
• Att arbeta med nyskapande verksamhet som främjar integrationen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tilldelar KFUM Borås Basket priset som årets integrationsfrämjande
förening 2015 på 25 000 kronor.
Motiveringen lyder: "KFUM Borås Basket bedriver sedan tidigare ett långsiktigt arbete med
integration och socialt ansvarstagande. Föreningen har påbörjat ett projekt inom ramen för Svenska
Basketförbundets projekt ”Välkommen hit”. Detta är ett projekt som syftar till att introducera
basketen och föreningslivet för ensamkommande flyktingbarn. Projektledare är Richard Ssentamu
som själv är ensamkommande flykting från Uganda. Här samarbetar föreningen med flyktingboende
och flyktingsamordnare samt med Tullengymnasiet.
Föreningen arbetar även för att få fler ledare med utländsk bakgrund, idag har 29 % av ledarna
utländsk bakgrund."
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§ 129
2015/FF0280 805
Ansökan om arrangörsbidrag till Gina Tricot Borås Grand Prix 2016
Borås Fältrittklubb har en lång tradition med att arrangera tävlingar och har sedan 1996 arrangerat GP
tävlingar i hästhoppning. Från måndagen den 7/3 till onsdagen den 9/3 kommer det att vara
nationella tävlingar. Torsdagen den 10/3 till söndagen den 13/3 är det internationella tävlingar.
Föreningen räknar med cirka 300 ryttare och cirka 2 000 starter under arrangemanget. Vid tävlingarna
i våras såg cirka 50 000 personer på webbsändningarna.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser positivt på att Borås Fältrittklubb arrangerar stora tävlingar
inom hästsporten. 2016 får tävlingen trestjärnig internationell status för första gången.
Nytt för tävlingen 2016 är att tävlingarna utökas med dressyr. Det blir dressyr på allra högsta nivå med
stjärnor i världsklass.
Förvaltningens bedömning är att detta är ett mycket stort arrangemang. Vi bedömer att det är ungefär
likvärdigt med VM i Trail och SM i Dans som båda fick 50 000 kr i arrangörsbidrag.
Beslut
Fritids och folkhälsonämnden beslutar att bevilja ett arrangörsbidrag på max 50 000 kr för Borås
Grand Prix Gina Tricot 7-13 mars 2016.
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§ 130
2015/FF0316 805
Ansökan om arrangörsbidrag till Linnémarschens 40-årsjubileum 2016
Sedan 1977 har Hestra IF arrangerat Linnémarschen i åminnelse av Carl von Linnés västgötaresa
1746. Det gör Linnémarschen till ett av Borås äldsta, årligen återkommande, arrangemang. 2016 års
marsch kommer att bli den 40:e i obruten följd. Deltagarantalet har varierat genom åren, men de
senaste åren har det legat runt 4 000 starter över helgen. Start och mål är sedan några år tillbaka
förlagt till Borås Arena och lördagens banor passerar genom Borås centrum.
Hestra IF arbetar för att göra nästa års marsch till något utöver det vanliga. I samband med detta
uppvaktar föreningen Borås Stad för att söka stöd för ett antal aktiviteter i samband med 40-års
jubileumet. Föreningen vill bland annat arrangera en Linnéutställning i Orangeriet, bjuda in en
kunglighet till jubileumet, få ett bidrag till många av de fasta kostnaderna föreningen har för
arrangemanget, köpa in tygmärken och medaljer till marschen samt bidrag till en projektanställning
som kan marknadsföra arrangemanget.
Hestra IF har utvecklat Linnémarschen till en av årets höjdpunkter vad gäller arrangemang i Borås.
Genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete har Linnemarschen också nått besökare från hela
Europa. Det är naturligt att vi ställer våra anläggningar till förfogande och att utrustningen från IP
Skogen kan användas fritt. Vi passar också på att lämna över den nya Friluftsguiden till samtliga
vandrare med förhoppningen att de återvänder till Borås och upptäcker några av alla smultronställen i
kommunen. Avslutningsvis bör föreningen få möjlighet att marknadsföra arrangemanget till företag
och andra arbetsgivare så att de i sin tur kan erbjuda Linnémarschen som en friskvårdsaktivitet.
Hestra IF vill anställa en person som stödjer dem i förberedelsearbetet.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Hestra IF:s ambitioner för Linnémarschen 2016.
Nämnden beviljar Hestra IF ett arrangemangsstöd på 50 000 kr till förberedelsearbetet och upplåter
de aktuella idrottsanläggningarna gratis samt att fritt hyra idrottsmaterial från IP Skogen.
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§ 131
2014/FF0284 002
Ändring av delegationsordning för Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Under slutet av augusti presenterades en mätning (SKL:s undersökning Insikt), avseende Borås Stads
myndighetsutövning och service till företagen. Där hade man bland annat synpunkter på effektiviteten
och bemötande när man ansöker om serveringstillstånd. I det utvecklingsarbete som pågår har det
identifierats ett antal åtgärder, varav ändringen i delegationsordningen är en viktig pusselbit.
Som ett led i förbättringsarbetet på Fritids- och folkhälsoförvaltningens tillståndsenhet föreslås att
delegationsordningen ändras. De flesta ärenden som inte har några anmärkningar skulle med fördel
kunna beslutas på delegation av tillståndshandläggarna. Allt för att minska administration som
tillkommer då man behöver ta beslut i avvaktan på nästa möte samt även skriva fram ett
tjänsteutlåtande till nästkommande nämndssammanträde.
Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning där Örebro kommun gjort liknande förändringar i
delegationsordningen som bidragit till att handläggningstiderna blivit kortare.
Tillägget till delegationsordningen gäller stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd med förslag till
bifall. Vid avslag och förslag om villkor eller andra begränsningar i serveringstillståndet går ärendena
upp för beslut i nämnden.
Handläggarna kan genom ändringar i delegationsordningen snabbare ge besked om beslut till dem
som ansöker om ett serveringstillstånd. Onödig administration minskar, handläggningstiderna blir
kortare och ärendena till nämnden blir färre.
Bilaga: Förslag till ny Delegationsordning.
Beslut
Förvaltningen föreslår att delegationsordningen ändras i enlighet med bilagt förslag.
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§ 132
Lokalresursplan 2017-2019

2015/FF0279 280

Lokalförsörjningsförvaltningen har i uppdrag att tillhandahålla sunda, ändamålsenliga och
miljöanpassade lokaler i rätt tid, till rätt pris samt att vara kommunens samordnande och verkställande
organ vid nybyggnad och ändring av kommunens lokaler.
För att uppnå en hög kundnöjdhet försöker Lokalförsörjningsnämnden att fånga upp respektive
nämnds lokalbehov i ett tidigt skede. Detta sker genom lokalresursplanen. Syftet med planen är att få
en samlad överblick av förändringsbehovet, vilket är av mycket stor vikt för att kunna tillgodose
nämndernas kommande behov. Lokalresursplanen påverkar de beslut och de förslag som
Lokalförsörjningsnämnden tillskriver kommunstyrelsen, om vilka projekt som skall genomföras, vilket
i sin tur påverkar respektive nämnd och deras verksamhet.
Fritids- och folkhälsonämnden ser en långsiktig plan över kommande investeringar och
reinvesteringar som en nödvändig åtgärd för att möta de behov och önskemål som finns i kommunen.
Steg 1 kan vara att vi målmedvetet avsätter medel till förstudier där vi tillsammans med brukarna kan
komma fram till kostnadseffektiva lösningar.
Samtidigt finns de stora underhållsbehov i framförallt omklädningsrum på olika anläggningar, som
måste hanteras innan det är för sent att åtgärda.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Lokalförsörjningsnämnden, i samråd med Fritids- och
folkhälsonämnden, upprättar en långsiktig plan över nya investeringar och reinvesteringar i idrottsoch fritidsanläggningar. Planen kommer att underlätta de båda nämndernas arbete samt fungera som
en tydlighet mot kommunens föreningar.
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2015/FF0307 514
Yttrande över remiss - Parkeringsnorm för Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Parkeringsnorm för
Borås Stad. Gällande parkeringsnorm från 1998 har visat sig föråldrad och i behov av anpassning till
utvecklingen i samhället och till stadens visioner.
De viktigaste skillnaderna jämfört med tidigare parkeringsnorm är lägre parkeringstal, möjlighet att
reducera parkeringstalen samt parkeringstal för cykel. Parkeringstalen anger en fastighets totala
parkeringsbehov inklusive besöksparkering och angöring.
Parkeringstalet för cykel, tillsammans med de sänkta parkeringstalen för bil är ett steg mot en större
andel hållbara transporter. Cykelparkering är en viktig del av stadens infrastruktur och villkor behövs
för hur man ska arbeta med cykelparkering vid planläggning och nybyggnation. Ytterligare minskning
av parkeringstalet för bil kan göras under förutsättning att åtgärder görs som underlättar användandet
av kollektivtrafik och cykel.
Parkeringstalen är dessutom indelade i två kategorier baserade på två olika zoner. En zon för centrala
delen av tätorten och en zon för övriga kommunen.
Fritids- och folkhälsonämndens verksamhetsområde berörs till liten del av parkeringsnormen och då
endast vid ny- eller ombyggnation av idrottsanläggningar. Merparten av dessa ägs av
Lokalförsörjningsförvaltningen som då hanterar dessa frågor. Dock är det viktigt att det finns
tillräckligt med parkeringsplatser och bra kollektivtrafik vid idrottsanläggningar och friluftsområden
för att dessa ska vara tillgängliga för alla. Parkeringstalens inriktning mot ökad cykling och minskad
bilanvändning är positivt ur både ett miljö- och ett folkhälsoperspektiv.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till remissen Parkeringsnorm för Borås Stad.
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§ 134
2015/FF0285 773
Yttrande över motion - Livsviktiga projekt mot ungdomars psykiska ohälsa; Mattias
Karlsson (M), Annacarin Martinsson (M) och Annette Carlson (M)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion avseende Livsviktiga
projekt mot ungdomars psykiska ohälsa. Mattias Karlsson (M), Annacarin Martinsson (M) och
Annette Carlson (M) har i motionen föreslagit att Borås Stad inleder ett suicidpreventivt
(självmordsförebyggande) arbete enligt modellen SEYLE-Awarness på samtliga skolor i Borås med
elever i åldrarna 12-16 år.
Självmord är ett folkhälsoproblem och folkhälsomyndigheten har nyligen givits samordningsansvar
för det självbordspreventiva arbetet i Sverige. Metoden är för närvarande att anse som ett lovande
forskningsprojekt som behöver utvecklas för att fungera i reguljär verksamhet. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen följer utvecklingen på området.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden anser att den föreslagna metoden verkar lovande, och att staden bör
följa utvecklingen. När det gäller suicidprevention ska vi fortsätta arbeta enligt de nyligen antagna
nationella strategierna i samverkan med andra parter. Nämnden föreslår att motionen därmed skall
anses besvarad.
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2015/FF0294 100
Yttrande över motion - Tjänstegarantier i näringslivet; Annette Carlson (M) och LarsGunnar Comén (M)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion avseende
Tjänstegarantier i näringslivet; Annette Carlson (M) och Lars-Gunnar Comén (M). Motionen handlar
om att inrätta tjänstegarantier i näringslivet i syfte att stärka servicen till företagen. Motionärerna
föreslår att tjänstegarantier inrättas för exempelvis behandling av tillståndsansökningar för
uteserveringar, bygglov, företag, nybyggnad och tillbyggnad. Förvaltningen har valt att avgränsa svaret
till förvaltningens verksamhetsområde serveringstillstånd.
Hög effektivitet, bra bemötande och god tillgänglighet ska prägla kontakterna med alla som söker ett
serveringstillstånd i Borås. För att säkerställa detta bedriver Fritids- och folkhälsoförvaltningens
tillståndsenhet sedan årsskiftet ett förbättringsarbete och speciella resurser har tillskapats sedan ett par
månader tillbaka.
Genom förbättringar under hösten har man skapat ”en väg in”, schemalagda mottagningstider, ett
startmöte där man tidigt träffar en handläggare samt ett åtagande att handläggaren meddelar besked
till den sökande inom 3 veckor, efter att alla kompletteringar inkommit. Dessutom kommer de nya
planerade e-tjänsterna betyda att tillståndshavare eller sökande kommer att kunna administrera sitt
tillstånd/ansökan, göra ändringar, tillägg, söka ytterligare tillstånd etc.
En centralt inrättad tjänstegaranti skulle kunna leda till att resurser tas från till exempel tillsynen i
jakten på att uppnå en centralt uppsatt tjänstegaranti.
Mot bakgrund av ovanstående ser Fritids- och folkhälsoförvaltningen inga behov av att det centralt
inrättas en tjänstegaranti, eftersom tillståndsenheten, som ett led i förbättringsarbetet, i praktiken
redan tillämpar den typen av åtagande. Idag tillämpar tillståndsenheten samma beräkningsgrund som
Orsa och har då i en handläggningstid på 1- 3 veckor.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås anta förvaltningens förslag till yttrande och skicka det till
Kommunstyrelsen.
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§ 136
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen: Anmälan av Förslag till sammanträdesdagar 2016 för
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige (2015/0311 006).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2015-08-31 § 345 avseende Genomgång av
verksamheten inom äldreomsorg samt slutrapport med bilagor (2015/FF0301 730).
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse avseende Broddar till älderspensionärer (2014/FF0012
773).
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Cirkulär 15:29 avseende Budgetförutsättningar för
åren 2015-2019 (2015/FF0090 000).
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Cirkulär 15:25 avseende Avtal om notkopiering
inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2015/2016 (2015/FF0090 000).
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Cirkulär 15:26 avseende Överenskommelse om lön
och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Vision (2015/FF0090
000).
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Cirkulär 15:28 avseende Preliminära utfall av 2016
års kommunala utjämningssystem och LSS-utjämning (2015/FF0090 000).
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Cirkulär 15:27 avseende Utbildningskontrakt och
Extratjänst (2015/FF0090 000).
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Cirkulär 15:24 avseende Budgetpropositionen för år
2016 (2015/FF0299 040).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritidsoch folkhälsonämnden, september 2015 (2015/FF0073 041).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Folkhälsoenheten: Anmälan av Verksamhetsplan för det
gemensamma folkhälsoarbetet 2016 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad och Borås Stad
(2015/FF0315 012).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Brygghuset: Anmälan av Ansökan om stöd till filmkulturell
verksamhet för barn och ungdom (2015/FF0314 809).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Simklubben Elfsborg: Anmälan av Uppsägning av avtal mellan
Simklubben Elfsborg och Fritids- och folkhälsonämnden gällande driften på Alideberg (2015/0308
050).
Forts.
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Svarsskrivelse till Rydboholms SK angående
utbyggnad av Viskaforshallen (2015/FF0300 821).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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Delegationsärenden
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd – Svenska Krogen, Österlånggatan 21, Borås
(2011/FF0092 702).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater på
Kings Hill, Borås (2015/FF0303 703).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater på
Barbecue N’ Wok, Borås (2015/FF0302 703).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater på
Pizzeria Celea, Borås (2015/0275 703).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater på
Restaurang & Pizzeria Herkules, Borås (2015/FF0274 703).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater på
Amigo, Fristad (2015/FF0276 703).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater på
Lilla Bränneriet, Borås (2015/FF0277 703).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater på
Eat Café & Restaurang, Borås (2015/FF0287 703).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater på
Brasseriet, Borås (2015/FF0286 703).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater på
Bowlingcafét, Borås (2015/FF0297 703).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-09-26, i Albrechts
Lunchrestaurang, Röda matsalen, Allégatan 1, Borås (2015/FF0256 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-09-25 – 2015-0926, Borås Funcentre AB, Bryggaregatan 18, Borås (2015/FF0267 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-10-24, Sandareds
IF, Promenaden 1, Sandared – nu fråga om avskrivning (2015/FF0252 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd – Galaxy Pizzeria, Göteborgsvägen 35, Borås
(2011/FF0120 702).
Forts.
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Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-10-10, Viskans
Mat och Dryck AB, Uddetops Säteri, Borgstena (2015/FF0289 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten – Hell’s Burger,
Allégatan 26, Borås (2015/FF0221 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om ändring i serveringstillstånd, Bowlingcafét, Bockasjögatan 2, Borås
(2011/FF0346 702).
Föreningsenheten: Beslut om arrangörsbidrag till The Golden Girl Championship 20-22 november
2015, BK Rebell (2015/FF0250 805).
Föreningsenheten: Beslut om arrangörsbidrag till Änglahoppet 9-11 oktober 2015, Borås Fältrittklubb
(2015/FF0281 805).
Föreningsenheten: Beslut om arrangörsbidrag till O-EVENT 6-8 november 2015, Hestra IF, Borås
GIF och IK Ymer (2015/FF0282 805).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om aktivitetsbidrag, Borås Taekwon-Do Klubb
(ID481).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om aktivitetsbidrag, Kunskapsföreningen (ID487).
Föreningsenheten: Beslut om arrangörsbidrag till Borås Spelkonvent 30 oktober – 1 november 2015,
Spelföreningen Armagedon Borås (2015/FF0253 805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om startbidrag, Somaliska kvinnoföreningen
(2015/FF0309 805).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2015-10-19.
Folkhälsoenheten: Yttrande över tillägg till detaljplan för del av Sandared, Sandhults-Rydet 1:22
(2015/FF0284 214).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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§ 138
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
-

Lägesrapport om flyktingsituationen och de tillfälliga ankomstboendena i Lundbyhallarna.

-

Den 2/11 hade förvaltningen en medborgardialog i Gånghester angående vad man ska göra av
stationshuset som kommunen köpt in. Ett 30-tal personer slöt samman och idéerna som
presenterades kommer sammanställas i en rapport som följs upp i februari 2016.

-

Föreningsgalan som äger rum den 12 november. 132 föreningar/270 personer är hittills anmälda
till galan.

-

Steg två i arbetet med Överenskommelsen kommer att vara den 24/11 med en ny dialog med
civilsamhället.
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§ 139
Övrigt
-

Richard Ringström och Håkan Lindqvist från Attraktiva Toarp besöker nämnden och gör en
föredragning om deras projektidé gällande belyst gångväg runt Dalsjön i Dalsjöfors. Fritids- och
folkhälsonämndens presidium tillsammans med förvaltningschefen tar med sig frågan för vidare
arbete.

-

Ronny Svensson (FP) ställer frågan om hur det går med Borås Arena 2 och Air Domen. Tommy
Jingfors informerar om att läget är oförändrat. Klart är att det inte blir någon ny Air Dome inför
vintern 2015/2016.

-

Ronny Svensson (FP) lyfter frågan om ensamkommande flyktingbarn och integrera dem i
föreningar. Det bör göras en översyn för bidrag till de som ännu inte fått ett svenskt
personnummer. Fritids- och folkhälsonämndens presidium lyfter frågan vid nästa presidiemöte.

