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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Ann-Katrin Kjöllerström (M) med
Annetta Nordström (M) som ersättare.
Vid protokollet

Malin Andersson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2014-04-08

Cecilia Andersson
Ordförande

Ann-Katrin Kjöllerström

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 9 april 2014.

Malin Andersson
Sekreterare
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§ 25
Ändringar i föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
§ 31 Upphävning av beslut om anbud och igångsättning avseende konstgräsplaner 2014, tillkom på
föredragningslistan som ärende 7a.
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§ 30

2013/FF0407

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016
Fritids- och folkhälsonämnden har utvärderat den Likabehandlingsplan som gällde från 2011-2013 och
skapat en ny Plan för lika rättigheter och möjligheter för tidsperioden 2014-2016.
Till grund för den nya planen har följande dokument beaktats: Likabehandlingsplan 2011-2013,
Personalekonomiska redovisningen för 2013, genomförda arbetsmiljöronder under 2013, Borås Stads
medarbetarenkät 2013, Lönekartläggning samt dialogen inom samverkanssystemet.
Bilagor: Plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016 samt att
vidarebefordra den till Kommunstyrelsen.
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§ 31

2013/FF0404

Upphävning av beslut om anbud och igångsättning avseende konstgräsplaner 2014
Det är planerat att anlägga fullstora konstgräsplaner vid Borås AIK på Boda och på Byttops IP under
2014 samt utbyte av konstgräset på Dalsjöfors IP. Den tidigare upphandlingen av konstgräs som
genomfördes under jan-feb och som beslutades om under Fritids- och folkhälsonämnden den 13
februari 2014 i år var tvungen att avbrytas på grund av att det uppkommit att inget inkommet anbud
till 100% uppfyllde förfrågningsunderlagets krav.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden upphäver beslut, 2014-02-13 § 9, gällande anbud och igångsättning
avseende konstgräs 2014.
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§ 32

2013/FF0404

Anbud avseende konstgräsplaner 2014, Boda och Byttorp
Det är planerat att anlägga fullstora konstgräsplaner vid Borås AIK på Boda och på Byttops IP under
2014 samt utbyte av konstgräset på Dalsjöfors IP. Den tidigare upphandlingen av konstgräs som
genomfördes under jan-feb i år var tvungen att avbrytas pga att inget inkommet anbud till 100%
uppfyllde förfrågningsunderlagets krav.
Upphandlingen av konstgräs har gjorts om och vid anbudstidens utgång hade 6 st anbud inkommit.
Fem anbud uppfyller kvalificeringsfasens formella skall-krav och togs med till utvärderingsfasen. I
utvärderingsfasen har hänsyn tagits till kriteriet lägst totalpris i enlighet med förfrågningsunderlaget.
Anbud nr 6 har det lägsta totalpriset när anbudens olika delar sammanräknats och är på totalt 3 329
788 kr för allt konstgräs inkl. arbete.
De övriga kostnaderna som belastar projektet (markarbete, belysning, elmatning, staket, mål och
avbytarbås samt underhållsmaskiner och utrustning) är beräknade till 2 500 000 kr per plan. Den totala
kostnaden för en plan beräknas således bli 1 030 377 kr plus 2 500 000 kr, summa 3 530 000 kr per
plan. Totalt 7 060 000 kr för de två planerna.
I investeringsbudgeten för 2014 finns en summa på 7 000 000 kr till konstgräsplaner i Borås Stad 2014.
Bilaga: Anbudsutvärdering pris
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta anbud nr 6 som leverantör av konstgräs till
konstgräsplaner i Borås Stad 2014 2.0.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att begära hos kommunstyrelsen att få ta del av de
investeringsmedel som är avsatta för ändamålet 2014 till en summa av 7 000 000 kr.
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§ 33

2014/FF0051

Intresseförfrågan avseende köp av Ymergården från IK YMER
Idrottsklubben Ymer har tillskrivit Fritids- och folkhälsonämnden för att undersöka intresset från
Borås Stad att köpa Ymergården. Föreningen skriver att köpet innebär en mer samlad satsning på
området med ett antal synergieffekter, där bland annat Skidstadion vill utöka och förbättra sina
möjligheter. IK Ymer betonar vidare möjligheten att knyta samman Kypegården och Kransmossen
med Ymergården, för att exponera vandringsleder och motionsspår med möjlighet till omklädning från
olika utgångspunkter.
Fritids- och folkhälsonämnden kommer i samråd med Lokalförsörjningsnämnden att diskutera ärendet
och återkomma till föreningen senare under våren.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ta en diskussion med Lokalförsörjningsnämnden om
förfrågan samt att ge förvaltningen i uppdrag att lyssna med IK Ymer och andra tänkbara
samarbetspartners.
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§ 34

2014/FF0007

Skidbackar i Borås Stad
Mot bakgrund av att frågan om en central skidbacke uppkommit har en förstudie genomförts där
tänkbara utvecklingsmöjligheter för Björbobacken och Hultabacken med högst preliminära kostnadsoch intäktskalkyler redovisats (Bilaga 1). Under förstudiens gång har också synpunkter kommit på att
utveckla och rusta Björbobacken till ett familjevänligt besöksmål med pulkabacke,
tillgänglighetsanpassad promenadslinga, vandringsleder, utsiktstorn och grillplats (Bilaga 2).
Det finns idag möjlighet till utförsåkning på flera orter inom pendelavstånd från Borås Stad.
Inrapporterade siffror, från de senaste säsongerna, visar på en kraftig minskning av antalet besökare på
dessa anläggningar. Vidare har Fritids- och folkhälsonämnden beslutat att prioritera bad- och
idrottsanläggningar som har ett eftersatt underhåll (Stadsparksbadet och Boråshallen).
Fritids- och folkhälsonämnden prioriterar därmed inte en central skidbacke i Borås, men vill
uppmuntra, stimulera och aktivt arbeta för en upprustning av Björbobacken med
generationsöverbryggande aktiviteter samt att skapa fler naturliga pulkabackar i närområden inom
kommunen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden lägger förstudien om en central skidbacke till handlingarna och ger
förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med utvecklingsplanen för Björbobacken i enlighet med
bilagan samt att utreda förutsättningarna för att anlägga pulkabackar i närområden.
Protokollsanteckning
Sören Garphammar (VÄGV) framför att boråsvalet saknar en aspekt rörande "Skidbackar i Borås", nämligen
ungdomsperspektivet. Vi vill ge ungdomarna aktiviteter i backen, där de kan utöva till exempel snowboardåkning i en
så kallad teknikbacke. I "Förstudie central skidbacke i Borås" av Kjell-Åke Gustafsson, förs det fram ett antal goda
ideér som direkt skulle passa våra ungdomar.
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§ 35

2014/FF0032

Yttrande över motion om ny idrottshall på Myråsskolan
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat att
en ändamålsenlig och funktionell idrottshall byggs vid Myråsskolan för att bättre tillgodose skolans
behov. Motionärerna skriver att möjligheterna för eleverna att utöva sina lektioner i idrott och hälsa
inomhus är minimala då den nuvarande hallen inte uppfyller dagens krav på en funktionell idrottshall.
Myråsskolan i Brämhult är med sina 400-500 elever en av Sveriges största låg- och mellanstadieskolor.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till alla satsningar som stimulerar till ökad rörelse och
motorikträning för barn och unga. En fullstor idrottshall på Myråsskolan ger barn och ungdomar stora
möjligheter till fysisk aktivitet under hela året. Sett ur ett folkhälsoperspektiv är satsningen bra inte bara
för barn och unga, utan även för unga vuxna och äldre som kan nyttja hallen på kvälls- och helgtid.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om en ny idrottshall på Myråsskolan.
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§ 36

2013/FF0457

Intern kontrollplan 2014
I enlighet med fullmäktiges regler för intern kontroll har Fritids- och folkhälsonämnden en skyldighet
att följa upp verksamhetens interna kontrollsystem. Varje år skall nämnden anta en plan för detta
arbete. I samband med årsredovisningens upprättande rapporteras resultatet från den interna
kontrollen.
Till grund för 2014 års interna kontrollplan ligger en förvaltningsövergripande genomförd riskanalys.
Bilaga 1: Intern kontrollplan – 2014 Fritids- och folkhälsonämnden
Bilaga 2: Riskanalys – 2014 Fritids- och folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för 2014 och
översända denna till Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen för kännedom.
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§ 37

2014/FF0037

Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritids- och Folkhälsonämnden jan-feb 2014
Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritids- och folkhälsonämnden jan-feb 2014
Budgetuppföljning och budgetprognos för perioden januari-februari 2014 har upprättats för Fritidsoch folkhälsonämnden.
Vid prognostillfället föreligger inga kända prognosavvikelser.
Bilaga 1: Fritidsramen budgetuppföljning januari-februari
Bilaga2: Bidragramen budgetuppföljning januari-februari
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och budgetprognosen för
perioden januari-februari 2014 och översända denna till kommunstyrelsen.

11

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2014-04-03

§ 38

2014/FF0012

Motion avseende Broddar till ålderspensionärer! För ökad trygghet under vinterhalvåret:
Patrik Cerny (FP)
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen Broddar till
ålderspensionärer! Motionären föreslår att alla personer i Borås som är 65 år och äldre erbjuds gratis
broddar. Motivet är att öka äldres möjlighet till rörlighet, motion och social samvaro under
vinterhalvåret.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till motionens intentioner. Med hänsyn till det lidande och de
stora ekonomiska kostnader som fallolyckor innebär måste detta arbete utvecklas vidare.
Borås är sedan 1998 certifierad som en säker och trygg kommun. Olycksfallsförebyggande verksamhet
sker på en mängd olika sätt. Kommunen uppmuntrar och underlättar utevistelse genom tillgängliga,
säkra och halkbekämpade promenadvägar, informerar om säkrare hemmiljö och är observant på
mediciners betydelse när det gäller exempelvis fallolyckor.
Att kommunen förser pensionärer med gratis broddar är ingen garanti för ökad användning av dessa.
Ett effektivare sätt att öka användningen av broddar är att skapa engagemang och förståelse hos
gruppen äldre, för att broddar är viktiga att använda. Ett samarbete med pensionärsföreningar skulle
kunna bidra till att öka användningen. Samverkan med frivilligorganisationer och hälso- och sjukvården
är också viktigt i det skadeförebyggande arbetet. Detta förutsätter kostnadstäckning från
kommunfullmäktige.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker intentionen i motionen Broddar till ålderspensionärer, men
med hänsyn till kostnaderna bör frågan tas upp bland annat med frivilligorganisationer och hälso- och
sjukvården för vidare diskussion.
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§ 39

2014/FF0031

Regional folkhälsomodell för Västra Götaland från Västra Götalandsregionen i samverkan med
kommunerna
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts möjligheter att svara på remissen ”Förslag till regional
folkhälsomodell”.
Det är positivt att man sätter en struktur för organiseringen av folkhälsoarbetet i Västra
Götalandsregionen samt att man fastställer en modell för att tydliggöra rollerna mellan
Folkhälsokommittén och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Förhoppningsvis kan modellen medverka till
att uppdragen uppfattas tydligare på den lokala nivån. Ur kommunens perspektiv är det bra att det
finns en struktur som främjar samverkan och ger stöd till det lokala folkhälsoarbetet, såsom en
regiongemensam databas, stöd i uppföljning, metodutveckling, omvärldsbevakning och
spetskompetens.
Förslagen på en folkhälsomodell för Västra Götalandsregionen syftar till att tydliggöra samverkan och
skapa ett mer enhetligt och effektivt folkhälsoarbete. Förslagen som anges är otydliga, varför det är
svårt att säga om det kan leda till ett effektivare folkhälsoarbete.
Flera av de svårigheter kommunerna upplever i sin samverkan med den regionala nivån bekräftas i den
utvärdering som Göteborgs universitet utfört på uppdrag av Regionstyrelsen samt i KPMG´s rapport
2012, som Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Sjuhärad/Mittenälvsborg beställde.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att finns en gemensam regional folkhälsomodell.
Nämnden har åsikter om hur modellen kan utvecklas enligt tjänsteutlåtande.
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§ 40

2014/FF0054

Projektansökan Sociala investeringar -Inkludering och framtidstro för barn och unga
Åtta förvaltningar ansöker gemensamt om det sociala investeringsprojektet ”Inkludering och
framtidstro för barn och unga”. Målgrupp är barn och unga samt deras närstående. Gemensam målbild
i projektet är att alla barn och unga har en god hälsa och ett gott psykiskt välbefinnande och har goda
förutsättningar att fullt ut delta i samhällslivet.
De ingående förvaltningarna vill utveckla nya metoder och arbetssätt i samverkan. Tanken är att
förflytta resurser från akuta behandlande insatser till främjande insatser för att spara mänskligt lidande
och skapa ekonomiska resurser.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutade, i februari 2014, om en åtgärdsplan som baseras på de tidigare
välfärdsboksluten. Denna plan togs fram i bred samverkan mellan sju förvaltningar. Delar av
åtgärdsplanen överensstämmer väl med projektidén i ansökan. Därmed behöver åtgärdsplanen tas med
i arbetet i initieringsfasen.
Grundtanken med insatserna i projektansökan är att stimulera förvaltningsövergripande insatser.
Därför är det naturligt att projektmedlen administreras centralt och fördelas till aktiviteter där
samverkan sker och skapas i initieringsfasen. Insatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningens
verksamhetsområde kan därmed finansieras inom ramen för projektet.
Bilaga: Projektansökan - Inkludering och framtidstro för barn och unga
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner projektansökan till sociala investeringar Inkludering och
framtidstro för barn och unga och sänder ansökan till Kommunstyrelsen
Nämnden anser vidare att Åtgärdsplan välfärdsbokslutet ska arbetas in vid det fortsatta
initieringsarbetet samt att projektmedel skall administreras och fördelas centralt för att stimulera
samverkan över förvaltningsgränserna.
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§ 41

2014/FF0014

Inbjudan att ansöka om arrangörskap för SM-veckan sommar 2016 och 2017
Riksidrottsförbundet (RF) söker värdstad för SM-veckan sommar 2016 och 2017. SM-veckan
arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med Sveriges Television (SVT) samt berörda
specialidrottsförbund (SF) och värdstaden.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att lämna in en ansökan om arrangörskapet till
Riksidrottsförbundet om SM-veckan 2017.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ansöka om att få arrangera SM-veckan 2017 och är väl
medveten om de kriterier Riksidrottsförbundet ställer på värdstaden.
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§ 42

2014/FF0059

Deltagande i ECAD-konferens den 19-20/5 2014
Borås Stad har genom medlemskapet i ECAD (European Cities Against Drugs) tagit ställning emot
legalisering av narkotika och arbetar enligt ECAD´s riktlinjer för en restriktiv narkotikapolitik. Det är
av stor vikt att Borås Stad fortsätter på den inslagna vägen och arbetar tillsammans med andra för en
restriktivitet och mot legalisering.
ECAD anordnar varje år en Mayors´ Conference där medlemsstäder/kommuner från hela Europa
bjuds in. Målgruppen för konferensen är politiker och tjänstemän. Konferensen syftar till att stärka
såväl tjänstemän som politiker genom kunskapsökning, erfarenhetsutbyte och nätverkande.
Genom att Borås Stad medverkar i konferensen har man stora möjligheter till att få ny kunskap inom
drogförebyggande arbete samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra deltagande
städer/kommuner. Fritids- och folkhälsonämnden utser två politiker att representera Borås Stad vid
ECAD Mayors´ Conference den 19-20 maj i Stockholm.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att Steve Gustafsson och Anette Nordström deltar i ECAD´s
21th Mayors´ Conference.
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§ 43

2014/FF0029

Taxa i Skatehallen 2014
I Skatehallen arrangeras tävlingar i Skateboard samt BMX. Bägge dessa tävlingsformer pågår under
längre tidsperioder. Då hallens kapacitet för besökare är begränsad blir följden att arrangemangen inte
går ihop sig ekonomiskt.
Tävlingar är en viktig del av marknadsföringen för verksamheten i hallen och en av de viktigaste
åtgärder föreningar gör för att locka nya besökare.
Fritids och folkhälsonämnden vill sänka taxan för arrangemang i Skathallen. En minskning av taxan för
arrangemang öppnar upp för att föreningar ska kunna bredda sin verksamhet och locka nya besökare
till hallen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att sänka taxan för arrangemang i Skatehallen till 80 kr per
timma.
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§ 44
Redovisning av anmälningsärenden
Ekonomistyrning: - Avtal mellan Borås Stad och O-ringen AB avseende O-ringen Borås 2015
(2013/FF0293 808).
Fritids- och folkhälsoförvaltningens representationskommitté: Ansökan avseende officiell middag i
samband med FED-cup i tennis (2013/FF0417 105).
Folkhälsoenheten: Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet 2013 mellan HSN och
Borås Stad (2012/FF0396 012).
Kommunfullmäktige: Beslut 2014-02-20 § 25 avseende Taxa för ansökan och tillstånd enligt
alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
(2014/FF0055 706).
Kommunfullmäktige: Protokollsutdrag, 2014-02-20 §24, avseende grönområdesplan (2011/FF0432
339).
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag, 2014-02-10 § 52, avseende nämndbudget 2014 (2014/FF0033
041).
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag, 2014-02-24 § 73, avseende Kommunens Kvalitet i Korthet 2013
(2013/FF0349 009).
Kommunstyrelsen: Anmälan om deltagande i insatser mot lagning 2014 ( 2014/FF0057 761) .
Kommunstyrelsen: Delegationsbeslut avseende vakansprövning av en tillsvidaretjänst som samordnare
- Skathallen, Brygghuset (2014/FF034 023).
Stadskansliet – Minnesanteckningar, 2013-11-27, från Beredningsgruppen förtroendevalda
Medborgardialog (2014/FF0040 106).
Stadskansliet: E-petition avseende elljusspår vid Kype nåbart från Sjöbo (2014/FF0045 823).
Lokalförsörjningsnämnden: Beslut avseende Begäran om belastning av saneringskontot gällande
Sandaredsbadets bad- och idrottshall (2014/FF0013 206).
Lokalförsörjningsnämnden: Protokollsutdrag avseende kontorslokaler för Fritids- och
folkhälsoförvaltningen i Parkhallen för O-ringen. (2013/FF0293 808).
Sociala omsorgsnämnden: Protokollsutdrag avseende ansökan om föreningsbidrag2014 till FUB
(2013/FF0416 705).
Skrivelse avseende s.k nyckelbadare, bastubadare vid Kypesjöns friluftsanläggning (2014/FF0030 822).
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§ 45
Redovisning av delegationsbeslut
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten –
Springrolls, Borås (2013/FF0300 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd - Borås Ribbingsgården för funktionshindrade
(2011/FF0380 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd - Thai Phat (2011/FF0240 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Borås Bryggeri, Borås (2013/FF0276 702).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på grundbidrag år 2013 till FC Kabel Åttio på grund av att
föreningen inte redovisat några bidragsberättigande aktiviteter 2013.
Föreningsenheten: Beslut om avslag på grundbidrag och lokalbidrag år 2013 till RCCG New Covenant
på grund av föreningen inte varit bidragsberättigad i minst 6 månader.
Föreningsenheten: Beslut om avslag på grundbidrag år 2013 till SOK 68 Sandared.
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2014-02-07.
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2014-02-24.
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2014-03-21.
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§ 46
Förvaltningschefen informerar
•

Information om passerkort till Fritids- och folkhälsonämndens anläggningar.

•

Arbetet med Sjuhäradshallen har påbörjats och konstgräset i hallen kommer att flyttas till
Norrbyhallen och några delar till skolgårdar och likande.
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§ 47
Övrigt
•

Kommunen byter bank från Swedbank till Nordea. Varje förtroendevald i nämnden måste
själva meddela Nordea vilken bank och bankkontonummer innan den 30 april.
Det görs med en blankett som Nordea kommer att skicka hem per post till alla
förtroendevalda. Om blanketten kommer bort eller inte kommer fram så finns det en blankett
för nedladdning på Borås Stad intranät. Även de som redan har ett Nordeakonto måste
meddela sina kontouppgifter.
Om man inte lämnar in sina kontouppgifter till Nordea får man en utbetalningsavi per post
och får gå till banken för kontoinsättning. Första löneutbetalningen via Nordea görs onsdag
den 27 augusti.

•

Roger Olsson lyfter frågan om våldet i samband med fotbollsmatcher. Han skulle vilja att
nämnden väcker frågan kring att begränsa alkoholförsäljningen inför "riskmatcher" med
krögarna. Förslaget följs av en diskussion kring maskeringförbud och nykterhet. Frågor som
nämnden vill diskutera vidare med krögare, polis och If Elfsborg i syfte att ta ett samlat grepp
mot våldet i samband med fotbollsmatcher.
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