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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-12-15

Tid: 13:30 - 15:15, Ajournering: 14:40 – 15:00
Plats: Sundholmens kursgård, Äspered
Omfattning: §§ 140-165
Sammanträdet offentligt för allmänheten §§ 144-165
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)
Annacarin Martinsson (M)
Erik Johnson (MP)

ers. Ingela Hallgren (KD)

Närvarande ersättare
Henrik Yrlid (S)
Britt-Marie Halldén (L)
Jan Nilsson (SD)
Linnea Johansson Kläth (MP)
Ronny Svensson (L)
Övriga närvarande
Tommy Jingfors, förvaltningschef
Johanna Jönsson, nämndsekreterare
Susanne Carlsson, enhetschef
Hans Andersson, enhetschef
Cecilia Strömberg, enhetschef
Mona Carlbom, enhetschef
Marlene Tenbrink, tillståndshandläggare
Katarina Fingalsson, tillsynshandläggare
Eva Forsgren, tillsynshandläggare
Mikael Hedberg, fritidsutvecklare
Annelie Jonsson, fritidsutvecklare
Ingvor Krantz, administrativ handläggare
Annika Baagöe-Larsen, Vision

Närvarande §§ 140 – 143
Närvarande §§ 140 – 143
Närvarande §§ 140 – 143
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Björn Qvarnström (SD) med UllaBritt Möller (S) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-12-17

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Björn Qvarnström (SD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2015-12-18.

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

3(27)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-12-15
§ 144
2015/FF0160 041
Budget 2016:2 för Fritids- och folkhälsonämnden inkl. taxor och avgifter
Fritids- och folkhälsonämndens totala nämndbidrag för 2016 uppgår till 191 650 tkr, fördelat på
fritidsramen 152 100 tkr och bidragsramen 39 550 tkr.
I den budget som antogs av nämnden den 19 augusti 2015 (budget 2016:1) presenterades ett antal
merkostnader som nämnden begärde kompensation för. Efter beslut i Kommunstyrelsen i november
2015 blev nämnden kompenserad för:
• Ökade hyreskostnader för Sandaredsbadet – 2 000 tkr.
• Tillsyn enligt alkohollagen, tjänst 50 %, - 300 tkr
• Minskade intäkter på Borås Arena i samband med nya hyresprinciper för entrébelagda matcher
och logehyror – 1 900 tkr
• Anpassningar till beslutade förändringar i bidragsreglerna – 1 400 tkr
Brygghuset har under en 3 - års period, med start 2015, blivit tilldelad 4 100 tkr ur den sociala
investeringsfonden. Under 2016 beräknas 1 400 tkr användas. Kostnaderna finns inte med i befintlig
budgetram utan kostnaderna särredovisas i löpande uppföljningar under året.
Stadsparksbadet kommer att hålla stängt för renovering, enligt nuvarande plan, under perioden april
2016 – februari 2017. Stadsparksbadets budget bygger på antaganden utifrån nuvarande
förutsättningar.
Beräkningarna visar en intäktsförslut på ca 7 350 tkr. Budgeten bygger på en hyreskostnad som
motsvarar den beräknade kapitalkostnaden för 2016. Minskade driftskostnader och en genomtänkt
personalplanering tillsammans med en lägre hyreskostnad ska i ett första steg matcha intäktsförlusten.
Vi kan dock se svårigheter att balansera intäktsförlusten helt i vår egen verksamhet.
Vi jobbar för att eliminera effekterna av stängningen hos badgästerna så långt det är möjligt.
Simskoleverksamheten organiseras om till andra anläggningar, det blir förlängda öppettider samt en
anpassad och utökad verksamhet på andra bad.
Ett mindre förtydligande har gjorts i dokumentet som avser taxor och avgifter för 2016. I övrigt är
taxorna i enlighet med beslut 19 augusti 2015.
I bifogad rapport finns Fritids- och folkhälsonämndens tilldelade medel för investeringar 2016.
Eventuella kvarstående medel på investeringsprojekt från 2015 flyttas till 2016.

Forts.
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Forts. § 144
Beviljade investeringsmedel för 2016;
• Utveckling av konstgräsplaner – 3 500 tkr
• Utveckling av aktivitetsplatser och utebad – 2 000 tkr
• Utveckling av idrottsanläggningar, ute och inne – 1 500 tkr
• Utveckling av spår och leder – 3 000 tkr
• Utveckling av Borås ridhus – 1 000 tkr
• Evenemangstaden Borås – 1 000 tkr
• Utveckling av Lundby Park – 500 tkr
Nettoinvesteringar; 12 500 tkr
Därutöver avsätts 43 000 tkr för renovering av Stadsparksbadet samt 1 490 tkr till ny infart, flytt av
fotbollsplan och parkering, som en effekt av detaljplan för ny förskola vid Kransmossen. Båda
investeringsprojekten hanteras av Lokalförsörjningsförvaltningen.
Bilagor: 1. Budget 2016-2 – Fritids- och folkhälsonämnden, 2. Taxor och avgifter 2016- Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, Borås Stad
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Fritids- och folkhälsonämndens drifts- och
investeringsbudget 2016:2 och översända denna till Kommunstyrelsen.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Taxor och avgifter 2016 - Fritids-och
folkhälsoförvaltningen, Borås Stad och översända dessa till Kommunstyrelsen.
Sverigedemokraterna genom Björn Qvarnström meddelar att de ej deltar i beslutet.
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§ 145
2015/FF0265 007
Riskanalys och intern kontrollplan 2016 för Fritids- och folkhälsonämnden
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den
professionella ledningen och övrig personal samverkar.
Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Risker ska värderas utifrån
sannolikhet och konsekvens.
I enlighet med Fullmäktiges regler för intern kontroll ska respektive nämnd ta fram en intern
kontrollplan för varje verksamhetsår. Till grund för 2016 års interna kontrollplan för Fritids- och
folkhälsonämnden ligger en förvaltningsövergripande genomförd riskanalys.
Bilagor: 1. Riskanalys – 2016 Fritids- och folkhälsonämnden, 2. Intern kontrollplan – 2016 Fritids- och
folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan för 2016 och
översända denna till Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen för kännedom.
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§ 146
2015/FF0367 002
Attest, Attestanter 2016 för Fritids- och folkhälsonämnden
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje nämnd utse
attestanter. I bilagd lista framgår Fritids- och folkhälsonämndens besluts- och behörighetsattestanter
för 2016, med giltighet från 2015-12-01.
Bilaga: Attestanter FOFN 20151215
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna besluts- och behörighetsattestanter för 2016,
med giltighet från 2015-12-01, enligt bilagd lista.
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§ 147
2015/FF0254 046
Utdelning ur Borås Stads Sociala Samfond 1, hösten 2015
Enligt uppgift från Ekonomistyrning finns följande belopp för Fritids- och folkhälsonämnden i Borås
att fördela hösten 2015;

Borås Stads Sociala Samfond 1

Belopp

Utdelning

166 681 kr

166 600 kr

Bilaga: Statistik av ansökningar.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att medel ur Borås Stads Sociala Samfond 1 delas ut enligt
förslag i bifogad förteckning och sänder den till Ekonomistyrning.

8(27)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-12-15
§ 148
2015/FF0331 046
Utdelning ur Borås Stads Sociala Samfond 3, 2015
Genom Borås Stads Sociala Samfond 3 ges möjligheter till föreningar och organisationer att få medel
för punktinsatser som syftar till att främja barn och ungdomars situation inom Borås Stad. Den
disponibla avkastningen ska användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till främjandet av
barn och ungdomsinsatser i Borås. Löpande och ordinarie föreningsverksamhet kan i regel inte
stödjas. Det är bara föreningar och organisationer med verksamhet inom Borås Stad som kan söka
pengar ur fonden. Fonden har 34 482 kronor att fördela 2015, nämnden föreslår fördelning enligt
förslag på 34 482 kronor. Vid ansökningstidens utgång 2015-10-24 hade 9 ansökningar inkommit.
Borås Stads Sociala Samfond 3 består av ett antal småfonder som genom permutation sammanslagits
till en fond. Pengarna kommer ursprungligen från privatpersoner som testamenterat pengarna med
villkor till Borås Stad som åtagit sig att betala ut avkastningen varje år.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att;
1. godkänna ansökan från Equmenia Fristad, 12 000 kr,
2. godkänna ansökan från Borås HK-84 med 6 000 kr,
3. godkänna ansökan från Borås Fältrittklubb med 5 500 kr,
4. avslå ansökan från Musketeers Funky Cheer,
5. godkänna ansökan från Borås Atletklubb med 2 000 kr,
6. godkänna ansökan från Friluftsfrämjandet i Borås med 7 032 kr,
7. godkänna ansökan från Sjömarkens IF med 1 950 kr,
8. avslå ansökan från SK 70,
9. avslå ansökan från ISTK.
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§ 149
2015/FF0332 705
Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar 2016
Fritids- och folkhälsonämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela kommunens årliga
bidrag till olika sociala föreningar, för vilka de vanliga generella bidragsreglerna inte är adekvata.
Föreningsbidraget omfattar de föreningar som har aktiviteter inom individ- och familjeomsorgens
verksamhetsområde samt klientorganisationer och föreningar som utför verksamhet som kan
hänföras till individ- och familjeomsorgen samt socialpsykiatrin. Riktlinjer för föreningsbidrag antogs
av Fritids- och folkhälsonämnden 2015-09-21.
Enligt riktlinjerna är det av vikt att stödja frivilligt socialt arbete. Föreningarna skapar mötesplatser
och ger stöd och kamratskap på ett sätt som en myndighet inte kan göra. De medel som finns till
föreningsbidrag fördelas för att kunna ge stöd till alla föreningar som omfattas av riktlinjerna. Det är
viktigt att genom föreningsbidraget stödja och skapa förutsättningar för ett utbud av frivilligt socialt
arbete. 17 st. föreningar har kommit med ansökan om föreningsbidrag för 2016.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att;
1. godkänna ansökan från BOJ med 44 000 kr,
2. godkänna ansökan från Fristad-Gingri Rödakorskrets med 12 000 kr,
3. godkänna ansökan från AA med 85 000 kr,
4. godkänna ansökan från Kvinnojouren med 1 284 000 kr,
5. godkänna ansökan från KFR med 150 000 kr,
6. godkänna ansökan från Rädda Barnen Borås med 54 000 kr,
7. godkänna ansökan från Balans Borås/Sjuhärad med 10 000 kr,
8. godkänna ansökan från Röda Korset Boråskretsen med 50 000 kr,
9. godkänna ansökan från Kamratföreningen Elvan med 10 000 kr,
10. godkänna ansökan från LP-Sjuhärad med 230 000 kr,
11. godkänna ansökan från Fria Sällskapet Länkarna med faktiskt hyresbidrag och verksamhetsbidrag
om 68 000 kr,
12. godkänna ansökan från BNC med 55 000 kr,
13. godkänna ansökan från KF Länken med faktiskt hyresbidrag och verksamhetsbidrag om 45 000
kr,
14. godkänna ansökan från BRIS med 170 100 kr,
15. godkänna ansökan från RFSL med 225 000 kr,
16. godkänna ansökan från RSMH Tryggheten med 122 000 kr,
17. godkänna ansökan från Borås Besöksverksamhet med 8 000 kr.
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§ 150
2015/FF0319 805
Ansökan om bidrag till fritidsverksamhet för intellektuellt funktionsnedsatta 2016
1996 överfördes medel från dåvarande landstinget till kommunen för fortsatt bidragsgivande till
fritidsverksamhet för intellektuellt funktionsnedsatta. Enligt riktlinjer fastställda i Socialnämnden
2007-08-21 betalades föreningsbidrag ut till FUB som sedan fördelade bidragen till olika aktiviteter;
dels i egen regi och dels till andra föreningar. Sedan 2014 handlägger Fritids- och
folkhälsoförvaltningen bidraget. Bidraget syftar till att ge bidrag för merkostnader som föreningen har
för denna verksamhet.
Fem föreningar har sökt bidrag för 2016. För några av föreningarna är detta bidrag ett stort tillskott
under året, så stort att till och med någon inte skulle klara sig utan.
Fritids- och folkhälsonämnden behöver se över bidraget inför kommande år med tanke på nämndens
övriga satsningar på målgruppen och fler föreningar kan komma att behöva stöd för denna typ av
verksamhet. Bidraget har legat på samma summa sedan nämnden tog över ansvaret 2014.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om följande fördelning 2016;
FUB Borås
Borås Fältrittklubb
Borås HBK
Studieförbundet vuxenskolan
Odenslunds 4H

203 000 kr
35 000 kr
35 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
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§ 151
2015/FF0159 805
Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2016
Riktade bidrag är till för organisationer som inte passar in i bidragsbestämmelserna men som på andra
sätt tillför samhället andra viktiga dimensioner. Sju föreningar har ansökt om Riktat bidrag 2016 om
sammanlagt 2 774 500 kr. Nämnden föreslås bevilja 2 584 500 kr.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås bevilja nedanstående föreningar Riktat bidrag för 2016;
Borås Närradioförening
SISU Idrottsutbildarna Borås
Korpen Borås
SLS
Borås Ungdomsallians
Föreningsrådet i Borås
HSO i Borås, verksamhetsbidrag
HSO i Borås, lokalbidrag
Odenslunds 4H

36 000 kr
1 500 000 kr
350 000 kr
7 500 kr
120 000 kr
10 000 kr
100 000 kr
11 050 kr
450 000 kr
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§ 152
2015/FF0347 805
Ansökan om driftsbidrag rörande elljusspår för SOK 68 2015
Föreningen ansöker om driftsbidrag för sitt elljusspår. De har ett fint och välskött elljusspår, som är
mycket uppskattat och välbesökt av framförallt skidåkare. Eftersom spåret ligger på hög höjd kan det
ofta användas för skidåkning.
De flesta föreningar får driftsbidrag för sina elljusspår via bidragsreglerna. För att få driftsbidrag för
bland annat elljusspår krävs att föreningen redovisar minst 15 medlemmar mellan 6-20 år samt minst
70 bidragsberättigade aktiviteter.
Föreningen har redovisat 46 bidragsberättigade medlemmar 2014 samt 11 bidragsberättigade
aktiviteter.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att föreningar tar på sig driften av motionsspår. SOK 68
Sandared har ansvarat för underhåll av spåret i många år och har bra och välskötta spår med många
besökare. Föreningen når tyvärr inte upp till 70 bidragsberättigade aktiviteter men klarar kraven på
antalet bidragsberättigade medlemmar.
Utifrån ett folkhälsoperspektiv bör föreningen få samma bidrag som föreningar som uppfyller kraven
för driftsbidrag. Detta innebär att SOK 68 Sandared får ett bidrag på
24 000 kr, vilket motsvarar 8 000 kr/km elljusspår.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja föreningen 24 000 kr i bidrag för elljusspåret
verksamhetsåret 2015, samt att pengarna tas från kontot bidrag till Fritids- och folkhälsonämndens
förfogande.
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§ 153
2015/FF0261 214
Begäran om planändring; Borås Miniracing Klubb
Borås Miniracingklubb har verksamhet i Viskafors/Svaneholm (Borås Rydboholm 1:402), både inomoch utomhus, och sysslar med radiostyrd bilsport. Föreningen har hittills haft tillfälligt bygglov för sin
verksamhet, via ett arrendeavtal, och vid utgången 2018 har föreningen bedrivit verksamhet på platsen
i 20 år. Föreningen kommer inte att få permanent bygglov för sin verksamhet, då detaljplanen
föreskriver annan verksamhet (Folkets Hus och parkering).
Borås Miniracingklubb tillhör Bilsportförbundet och sysslar med en idrottsdisciplin där alla utövar
sporten på lika villkor. Det sker ingen indelning efter kön, ålder eller fysisk funktionalitet. Alla
medverkar, tränar och tävlar på samma villkor.
Intresset för föreningen och dess verksamhet är stort, föreningen har flera större mästerskap
genomförda på anläggningen genom åren. Föreningen har med stor framgång gett alla medlemmar
möjligheten att från lek- och nöjesnivå utvecklas och kunna tillhöra eliten inom sporten. Borås
Miniracingklubb har fostrat många av Sveriges bästa förare och gör det än idag.
Efter 18 års verksamhet på samma ställe, så är det rimligt att Borås Stad ger föreningen permanenta
förutsättningar att fortsätta bedriva sin verksamhet.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att Borås Miniracingklubb kan permanenta sin
verksamhet i Viskafors/Svaneholm och föreslår Kommunstyrelsen att starta arbetet med att förändra
detaljplanen för att säkerställa marken för föreningens ändamål.
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§ 154
2015/FF0320 822
Öppettider på Stadsparksbadet, Borås Simarena/Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och
Sandaredsbadet 2016
Under 2016 blir det en hel del förändringar mot tidigare år. Sandaredsbadet är åter öppet och
Stadsparksbadet stänger för renovering. Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska göra sitt yttersta för
att öka öppethållandet på de andra baden under tiden.
Stängningen av Stadsparksbadet är planerad till 1 april 2016. Vi kommer därför att öppna upp
Alidebergsbadet 2 maj, en månad tidigare än tidigare år och hålla öppet minst till den 16 oktober om
vädret tillåter.
Med anledning av att Stadsparksbadet kommer att vara stängt så kommer vi även att öppna upp både
Sandaredsbadet och Dalsjöbadet under sommaren.
När vi sedan kommer till hösten 2016 så kommer vi även att hålla Dalsjöbadet öppet på söndagar. Vi
har valt att ha kvar öppettiderna för Sandaredsbadet under hösten som tidigare. Detta för att vi inte
vill störa de befintliga föreningsverksamheterna. Föreningarna (SK 70 och Korpen) har under de två
år som Sandaredsbadet varit stängt, haft det besvärligt och vi vill ge dem en chans till ”återhämtning”
av sina verksamheter.
Bilaga: Säsongs- och öppettider på baden 2016
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna säsongs- och öppettider 2016 på
Stadsparksbadet, Borås Simarena/Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet.

15(27)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-12-15
§ 155
2015/FF0311 006
Sammanträdestider för Fritids- och folkhälsonämnden 2016
Förslag till sammanträdestider för Fritids- och folkhälsonämnden. Hänsyn har tagits till föreslagen
sammanträdesplan för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Datum
Måndag 11/1
Tisdag 19/1
Torsdag 11/2
Måndag 22/2
Tisdag 29/3
Torsdag 7/4
Tisdag 3/5
Måndag 16/5
Onsdag 8/6
Måndag 20/6
Torsdag 18/8
Måndag 29/8
Måndag 12/9
Torsdag 22/9
Tisdag 25/10
Torsdag 3/11
Torsdag 1/12
Tisdag 13/12

Tid
09:00 – 11:00
16:00
15:00 – 17:00
17:00
13:00 – 15:00
16:00
09:00 – 11:00
17:00
09:00 – 11:00
17:00
09:00 – 11:00
16:00
14:00 – 16:00
16:00
15:00 – 17:00
16:00
09:00 – 11:00
14:00 (lunch 12:00)

Presidium/Nämnd
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde

Gruppmöte
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
15:00 – 16:00
15:00 – 16:00
15:00 – 16:00
13:00 – 14:00

Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för 2016 enligt förslag.
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§ 156
2014/FF0284 214
Delegationsordning för Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Med anledning av att enhetschefen för Brygghuset har slutat beviljades inte förvaltningen att
tillsvidareanställa en ny enhetschef, detta på grund av pågående omorganisation i Borås Stad.
Efter en internansökan har förvaltningschefen utsett två föreståndare, en för Brygghuset och en för
Lundby Park till den 30 november 2016. Detta innebär att delegationsordningen för förvaltningen
ändras, där tidigare enhetschefen för Brygghuset haft ansvaret.
De två föreståndrana har verksamhets-, budget- och personalansvar.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar anta de föreslagna ändringarna i delegationsordningen som
börjar gälla från det att formellt beslut är taget.
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§ 157
2015/FF0340 001
Yttrande över remiss - Förslag till ny nämndorganisation
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala facknämnder ska införas från årsskiftet
2016/2017 och att stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen har fastställt
uppdragsdirektiv för översynen. Där formuleras bland annat målbilden att förändringar i den politiska
organisationen ska syfta till;
• förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett var invånaren
bor,
• förbättrad effektivitet,
• att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheter och har
befogenheter förknippade med detta ansvar,
• en fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av verksamhet och kvalitet som möter
invånarnas behov,
• att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare,
• att styrning, ledning och uppsikt underlättas.
För Fritids- och folkhälsonämnden innebär organisationsförändringen att ansvaret för kommunens
tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen överförs till Miljö- och konsumentnämnden.
Detsamma gäller tillsyn enligt tobakslagen och anmälan om försäljning av tobak samt kommunens
kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Fritids- och folkhälsonämnden får nya uppdrag i form av det operativa ansvaret för lokalt inflytande,
demokratifrågor och mötesplatser samt ansvaret för fritidsgårdsverksamheten, föreningsgårdar samt
badresor på sommaren.
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget till ny nämndorganisation. Nämnden ser positivt på
de tillkommande uppdrag som nämnden föreslås få. Det ger goda utvecklingsmöjligheter utifrån den
befintliga verksamheten, liksom tydliga synergieffekter i att hantera även de tillkommande uppdragen.
Förvaltningen vill framhålla vikten av att samla ansvaret för lokala mötesplatser och menar att även
Träffpunkt Simonsland bör tillföras Fritids- och folkhälsonämnden.
Nämnden har inga invändningar mot att Tillståndsenheten förs över till Miljö- och
konsumentnämnden men framhåller vikten av att pågående förändrings- och utvecklingsarbete
fortgår.
Nämnden påpekar att det är viktigt att det finns ett ”hela staden-perspektiv” på främjande och
förebyggande frågor. Den nya fackförvaltningsorganisationen ställer stora krav på att ansvaret för
respektive nämnd är tydligt, liksom att intentionerna om samverkan i staden görs tydligt.
Inom folkhälsoområdet och i det brottsförebyggande arbete finns idag väl förankrade och fungerande
samarbetsformer där stadsdelsförvaltningarna haft en tydlig och viktig roll. Det är angeläget att arbetet
fortsätter även i den nya organisationen, varför fackförvaltningarnas ansvar för medverkan i
folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete bör tydliggöras.
Forts.
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Sammanträdesdatum
2015-12-15
Forts. § 157
Beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att tillstyrka förslaget till ny nämndorganisation med
framhållande av de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet samt med tillägget att Träffpunkt
Simonsland bör sortera under Fritids- och folkhälsonämnden.
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Sammanträdesdatum
2015-12-15
§ 158
2015/FF0341 003
Yttrande över remiss - Förslag till reglementen fr.o.m. 2017-01-01 med anledning av förslag
till ny nämndorganisation
Ett nytt reglemente ska börja gälla från 1 januari 2017. Anledningen är att Borås Stad står inför en
organisationsförändring, där nuvarande stadsdelsnämnder upphör och ersätts med nya facknämnder.
För Fritids- och folkhälsonämnden innebär organisationsförändringen att reglementet måste anpassas
till de nya förutsättningarna.
Förändringen innebär att ansvaret för kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen
överförs till Miljö- och konsumentnämnden. Detsamma gäller tillsyn enligt tobakslagen och anmälan
om försäljning av tobak samt kommunens kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel.
Fritids- och folkhälsonämnden får nya uppdrag i form av det operativa ansvaret för lokalt inflytande,
demokratifrågor och mötesplatser samt ansvaret för fritidsgårdsverksamheten, föreningsgårdar samt
badresor på sommaren.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner förslaget till nytt reglemente med följande revideringar och
under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om ny organisation från den 1 januari 2017;
- ”att avge yttranden i anledning av remisser från lotteriinspektionen”, ska överföras till Miljöoch konsumentnämnden, då det följer handläggarna för tillstånds- och tillsynsuppgifterna för
alkohol och tobak.
- ”att i den mån Kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara
för kommunens samlade bidragsgivning till föreningar, Borås Stads Samfond 3 och
föreningsgårdar enligt gällande regler samt att pröva framställningar om lån till
föreningsanläggningar”
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Sammanträdesdatum
2015-12-15
§ 159
2015/FF0351 100
Yttrande över remiss - Program för ett integrerat samhälle 2015
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frågor
utgår ifrån programmet för ett integrerat samhälle, som fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15
och gäller fram till 2018. Programmet pekar ut den politiska viljeinriktningen hur Borås Stad förväntas
agera i alla nämnder och styrelser.
Fokus under 2015 är fyra av programmets sju programområden: arbete, utbildning, boende samt
delaktighet.
Förvaltningen bedriver ett omfattande arbete för att integrera nyanlända personer i vårt samhälle.
Produktionsskolan, förenings- och intern personalutbildning är några av de insatser vi har gjort under
året.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden bifaller svaren som lämnats på de frågor som berör nämnden i
yttrandet över remiss/pm i programmet för ett integrerat samhälle 2015. Yttrandet översänds till
Arbetslivsförvaltningen för sammanställning.

21(27)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-12-15
§ 160
2015/FF0349 214
Yttrande över remiss - Inbjudan till samråd för detaljplan för Sandared, Sandared 1:81
m.fl., Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Detaljplan för Sandared,
Sandared 1:81 m.fl., Borås Stad. Området som tidigare använts för industriändamål, har en tydlig
koppling till såväl centrum i Sandared som till strandområdet utmed Viaredssjön. Syftet med
planändringen är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse och att utveckla befintlig
industribyggnad med en mer flexibel användning. Syftet är också att allmänheten ska kunna ta sig
genom området från Sandared centrum till Viaredssjön.
Det är positivt för boende i Sandared att det centralt placerad stationsområdet får ett lyft.
Flerbostadshusen blir ett bra komplement till befintliga fristående villor. Därmed skapas möjligheter
till centrala boenden i Sandared med närhet till rekreation och service samt större möjligheter att bo
kvar i Sandared för dem som sålt sina villor.
Genom detaljplanen förbättras även möjligheterna för alla i Sandared att få tillgång till strandområdet
vid Viaredssjön. I området finns tillfälle till naturupplevelser och bad, en scoutgård samt
segelklubbens och tennisklubbens verksamheter. Bättre tillgänglighet skapas genom att man kapar en
ny gång- och cykelväg som binder samman Industrivägen och Promenaden.
Att ha möjligheter till en aktiv fritid är av stor betydelse för folkhälsan. Med förändringarna i
detaljplanen skapas ytterligare möjligheter för sandaredsborna till ett aktivt liv.
Då befintliga tennisbanor flyttas vill Fritids- och folkhälsonämnden ännu en gång betona vikten av att
Borås Stad ger Sandareds Tennisklubb ekonomiska förutsättningar i samband med anläggandet av de
nya banorna.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrandet över samråd för detaljplan i Sandared 1:81 m fl,
Borås Stad, till Samhällsbyggnadsnämnden.
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Sammanträdesdatum
2015-12-15
§ 161
2015/FF0318 531
Yttrande över remiss - Revidering av Riktlinjer för resor
Borås Stads Riktlinjer för resor ska revideras under 2015. Fritids- och folkförvaltningen har fått
möjlighet att ge sina synpunkter på förslaget till de reviderade riktlinjerna i en remiss från
Miljöförvaltningen.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser positivt på förslaget till Borås Stads nya riktlinjer för resor.
Förvaltningen tycker det är viktigt att erbjuda och uppmuntra anställda i kommunen att transportera
sig via cykel, både ur folkhälso- och miljösynpunkt.
Förvaltningen tycker även att riktlinjerna kan innehålla information där man tydliggör vissa sträckor,
exempelvis cykelvägar, där det är fördelaktigt att förflytta sig med cykel.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen Revidering av Borås Stads riktlinjer för resor och
sänder yttrandet till Miljöförvaltningen.
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Sammanträdesdatum
2015-12-15
§ 162
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2015-03-26 § 61 avseende Svar på motion av
Sven-Erik Håkansson (C) och Alexander Andersson (C); Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters
stationsområde (2014/FF0148 829).
Kommunfullmäktige: Anmälan av Borås Stads Energi- och klimatstrategi (2015/FF0322 409).
Kommunstyrelsen: Anmälan av Kommunstyrelsens beslut 2015-11-16 avseende Kommunstyrelsens
sammanträdesdagar 2016 (2015/FF0311 006).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2015-10-26 § 460 avseende Ny logotyp för
Sandaredsbadet (2015/FF0262 822).
Stadskansliet/Ekonomistyrning: Anmälan av Tider för Årsredovisning 2015, Budgetuppföljning 2016
och Budget 2017 (2015/FF0321 042).
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Cirkulär 15:30 avseende Pensionsnämndens beslut
om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt
omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2016 (2015/FF0090 000).
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Cirkulär 15:31 avseende Överenskommelse om
Bestämmelser för traineejobb (2015/FF0090 000).
Miljöförvaltningen: Anmälan av Miljörapport Tertial 2 2015 – Borås Stad (2015/FF0089 403).
Lokalförsörjningsförvaltningen: Anmälan av protokollsutdrag 2015-06-16 § 104 avseende
Projekteringsframställan för renovering av Stadsparksbadet i Borås (2013/FF0347 822).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritidsoch folkhälsonämnden, oktober 2015 (2015/FF0073 041).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden avseende
förstudie om ny idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan (2015/FF0342 821).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Avtal om samverkan mellan Borås Stad och
Bollebygds kommun (FHE2015-002).
Södra hälso- och sjukvärdsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2015-11-26 § 101 avseende
Verksamhetsplan folkhälsa 2016 för Borås Stad (2015/FF0315 012)
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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Sammanträdesdatum
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§ 163
Delegationsärenden
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-11-26, i
Textilhögskolan, Skaraborgsvägen 3A, Borås (2015/FF0305 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-12-12, Restaurang
Jasmine, Källegatan 6, Borås (2015/FF0337 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-12-10 – 2015-1211, Restaurang Jasmine, Källegatan 6, Borås (2015/FF0336 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-12-04 – 2015-1205, Restaurang Jasmine, Källegatan 6, Borås (2015/FF0335 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-12-02, Restaurang
Jasmine, Källegatan 6, Borås (2015/FF0334 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-11-11,
Annelundsvillan AB, i Borås Tennis och Boulcenter, Ålgårdsvägen 20, Borås (2015/FF0304 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2011-05-13, IF
Elfsborg, i Folkets Hus, Allégatan 1, Borås (2011/FF0170 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-12-10, Träffpunkt
Simonsland, Viskastrandsgatan 5, Borås (2015/FF0313 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 2015-10-24, Sandareds
IF, Tennishallen i Sandared, Promenaden 3, Sandared (2015/FF0266 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i Restaurang Efes,
Hallbergsgatan 7, Borås. Nu fråga om tillfälligt tillstånd under perioden, 2015-11-01 – 2015-11-15, i
väntan på slutligt beslut (2015/FF0283 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 2015-11-27, 2015-11-28,
2015-12-25 och 2016-01-29, GG-Mat AB, i Folkets Hus/Rabalder, Allégatan 2, Borås (2015/FF0323
702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-12-04, 2015-12-11,
2015-12-12 och 2015-12-18, Viskan Mat och Dryck AB, i Uddetorps Säteri, Borgstena (2015/FF0352
702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-12-04, Enarxies
AB, i Grekiska Föreningen, Evedalsgatan 1, Borås (2015/FF0325 702).
Forts.
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Sammanträdesdatum
2015-12-15
Forts. § 163
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal för servering vid cateringverksamhet, 2015-11-02, Bowlingcafét
i Borås AB, i Boråshallen, Bockasjögatan 2, Borås (2015/FF0346 702).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater på
Katrinedals Bowling, Borås (2011/FF0468 703).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater på
Kings Hill, Borås (2015/FF0344 703).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater på
Idrottens Bingo, Borås (2015/FF0327 703).
Tillståndsenheten: Yttrande till Lotteriinspektionen gällande tillstånd till spel på värdeautomater på
Norrby Bingo, Borås (2015/FF0326 703).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd på Brämhults Gård, Brämhult – nu
fråga om avskrivning (2015/FF0018 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd p.g.a. upphörande av verksamhet – Yoghi, Borås
(2011/FF0359 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd p.g.a. upphörande av verksamhet - Weimann &
Co, Borås (2011/FF0369 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i Restaurang
Indienhuset, Alingsåsvägen 15, Borås (2015/FF0075 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd – Gastronomi Elva, Åsboholmsgatan 6, Borås
(2011/FF0327 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 2015-12-25, i Grekiska
föreningen i Borås, Evedalsgatan 1, Borås (2015/FF0366 702).
Föreningsenheten: Beslut om arrangörsbidrag till ”The King of the Ring” 8-10 januari 2016, BK
Rebell, Borås (2015/FF0324 805).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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§ 164
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
- om nästa möte med Överenskommelsen som äger rum 26/1 på Textile Fashion Center. Fritidsoch folkhälsonämndens ledamöter är välkomna att delta på mötet.
- om flyktingsituationen och boendet på bland annat Lundbyhallen. Lokalförsörjningsförvaltningen
arbetar med alternativa lösningar till Lundbyhallen. Föreningarna har haft stor förståelse för den
uppkomna situationen och har ställt upp på alternativa lösningar med verksamhet i andra idrottshallar.
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§ 165
Övrigt
-

Sebastian Spogardh och Emelie Johansson besöker nämnden och gör en föredragning avseende
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för The Kårner.

-

Gunilla Castegren Graff besöker nämnden och gör en föredragning avseende stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten för Restaurang Villastaden.

-

Ordförande Ida Legnemark (V) tackar Fritids- och folkhälsoförvaltningen för ett bra arbete och
ett fantastiskt år. Ordförande tackar även nämnden för ett bra engagemang och önskar ledamöter
och förvaltningens personal en God Jul och ett Gott Nytt År.

-

Vice ordförande Cecilia Andersson (C) återgäldar nämndens tack och tillönskar ordförande God
Jul och ett Gott Nytt År.

-

Förvaltningschef Tommy Jingfors tackar Fritids- och folkhälsonämnden samt dess presidium, på
förvaltningens vägnar, för ett gott samarbete under året och önskar samtliga ledamöter en God Jul
och ett Gott Nytt År.

