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Ulla-Britt Möller (S)
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Tjänstgörande ersättare
Jovan Vuckovic (M)

Ers. Annette Nordström §§ 48-66
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Cecilia Salomonsson, ekonom
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Ulla-Britt Möller (S) med Fredrik
Arestav (MP) som ersättare.
Vid protokollet

Malin Andersson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2014-05-12

Cecilia Andersson
Ordförande

Ulla-Britt Möller

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2014-05-12

Malin Andersson
Sekreterare
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§ 51

2014/FF0035 046

Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och donationsfonder våren 2014
Fritids- och folkhälsonämnden fördelar följande belopp ur Borås Stads sociala samfonder.
Fond
Borås Stads sociala samfond 1
Edvard Björnssons donation
L Svensson och M Fagerströms stiftelse
Finn Riemans donation
Sven P och Charlotta Palmqvist donation
Borås Stads sociala samfond A
S A Wassbergs minnesfond
Borås Stads sociala samfond 2

Belopp att fördela
249 270
18 823
39 754
1 601
17 485
98 025
299
9 348

Förslag bidrag
49 270
9 400
39 750
1 600
17 485
98 025
299
9 300

Utdelning ur Borås Stads sociala samfond 3 samt resterande belopp från samfond 1
och Edvard Björnssons donation, sker vid ett senare tillfälle i höst.
Bilaga: Förteckning över utbetalningar
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att medel ur samfonder delas ut enligt förslag i bifogad
förteckning och sänder den till Ekonomistyrning.
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§ 52

2014/FF0056 705

Ansökan om medel för genomförande av Gemenskapspåsk 2014 – Immanuelskyrkan i Borås
Fritids- och folkhälsonämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela ett årligt bidrag till olika
sociala föreningar.
Immanuelskyrkans Missionsförsamling har inkommit med en ansökan om 7 000 kr för aktiviteter till
en Gemenskapspåsk. Fritids- och folkhälsonämnden tycker att det ideella arbetet som sker för utsatta
grupper i kommunen är viktigt och är positiv till ansökan.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att Immanuelskyrkans Missionsförsamling beviljas ett
föreningsbidrag på 7 000 kr för Gemenskaps påsk 2014.
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§ 53

2014/FF0078 805

Borås Dansförening ansöker om arrangörsbidrag för SM i dans den 30-31 maj 2014
Borås Dansförenings ansökan om arrangörsbidrag för SM i dans den 30-31 maj 2014.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Borås Dansförenings ansökan. Det är ett stort
arrangemang med ett stort PR-värde för Borås Stad.
Beslut
Borås Dansförening beviljas ett arrangörsbidrag på max 35 000 kr för vepa på Colloseum samt
byggmaterial för utsmyckning av Boråshallen vid SM i dans den 30-31 maj 2014.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bidraget utbetalas efter att föreningen, senast tre månader
efter arrangemanget, redovisat sina kostnader.
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§ 54

2014/FF0037 041

Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritids- och folkhälsonämnden januari-mars 2014
Budgetuppföljning och budgetprognos för perioden januari-mars 2014 har upprättats för Fritids- och
folkhälsonämnden.
Vid prognostillfället föreligger inga kända prognosavvikelser.
Bilagor: 10- dagars facknämnder, mars 2014
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och budgetprognosen för
perioden januari-mars 2014 och översända denna till kommunstyrelsen.
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§ 55

2013/FF0349 009

Kommunens "Kvalitet i Korthet 2013"
Fritids- och folkhälsonämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram förbättringsåtgärder
inom områdena telefoni och e-post, som beskrivs i bifogat dokument "Kvalitet i korthet resultat 2013,
Fritids- och folkhälsonämnden".
Bilagor: Kvalitet i korthet resultat 2013, Fritids- och folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Kommunens kvalitet i korthet 2013 och
översända denna till kommunstyrelsen.
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§ 56

2014/FF0075 106

Remiss avseende Förslag till samordnad och rättssäker myndighetsutövning i ärenden rörande
våld
Fritid- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att avge ett yttrande avseende Förslag till samordnad
och rättssäker myndighetsutövning i ärenden rörande våld. Enligt Socialstyrelsens tolkning finns det
ingenting som hindrar att en kommun stödjer kvinnojourens verksamhet genom föreningsbidrag för
den del av verksamheten som inte utgör socialtjänst.
Det föreslås i remissen att Borås Stad fortsätter att ge föreningsbidrag till Kvinnojourens verksamhet.
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig därför positiv till förslaget. Att ideella organisationer både har
möjlighet att utföra tjänster mot ersättning samt har möjlighet att få verksamhetsbidrag för andra delar
i sin verksamhet är viktigt.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker ”Förslag till samordnad och rättssäker myndighetsutövning i
ärenden rörande våld” och sänder detta till Stadsdelsnämnden Väster.
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§ 57

2014/FF0067 214

Detaljplan för del av Norrmalm 1:1 Sagavallen, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts möjlighet att yttra sig över samråd för detaljplan för
Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad. Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt för en ny
förskola inom området. I samband med det tas ett helhetsgrepp över markanvändningen i området, så
att fotbollsföreningarna ska ha möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet men med en mindre
fotbollsplan.
Fritids- och folkhälsonämnden tycker att det är bra att man tar ett helhetsgrepp över området och
skapar förutsättningar för en ny förskola som i sin verksamhet kan använda sig av de fina
omgivningarna. Förslaget ger också möjligheter för föreningslivet att nyttja området för fotboll och för
de som bor i området att använda området för promenader och lek.
Nämnden förordar att man anlägger konstgräs på fotbollsplanen. Det skapar bättre förutsättningar för
både spontanaktivitet och fotboll, då en konstgräsplan håller bättre och kan användas under en längre
period på året. Det förutsätter full finansiering inom projektets ramar för anläggandet av konstgräset.
Nämnden förordar också att man bygger omklädningsrum, som kan användas av flera föreningar
istället för att bygga en klubbstuga. Det möjliggör en mer flexibel uthyrning av planen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden antar yttrande över samråd för detaljplan för Norrmalm 1:1, Sagavallen,
Borås Stad och sänder detta till planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 58

2014/FF0076 106

Medborgardialog till ett "Levande PA Halls terrass som ger liv till det gränslösa mötet"
Politiker och tjänstemän från olika nämnder och förvaltningar samt från Borås Pastorat har sedan
våren 2013 samarbetat i frågan kring en ”Levande PA Halls Terrass”. Idéer och uppslag för
arrangemang och evenemang har tagits fram och skall nu bli en del av en kommande medborgardialog.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till alla åtgärder som kan leda både till bättre folkhälsa och
mer spontan aktivitet och rörelse. Förvaltningen har under flera år arbetat aktivt med uppförandet av
fler aktivitetsplatser i Borås och ser därför positivt på en plats som kan leda till än mer aktivitet och
rörelse. Förvaltningen har stor kännedom om och kontakt med föreningar som i framtiden skulle
kunna vara delaktiga i visionen om fler arrangemang och evenemang på P A Halls terrass.
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig också positiv till en enkät med frågor om vad som kan göras
för att skapa mer arrangemang och evenemang på P A Halls terrass, samt därefter en medborgardialog
mellan politiker och allmänhet.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker medverkan i enkät och medborgardialog för en utveckling av
P A Halls Terrass.
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§ 59

2014/FF0062 265

Yttrande avseende förslag till bildande av Naturreservatet Storsjön
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig angående "Förslag till bildande av
Naturreservatet Storsjön".
Nämnden ställer sig positiv till ett reservat inriktat mot natur, kultur och rekreation. Det är viktigt med
områden som är positiva för hälsan, både fysiskt och psykiskt. Positivt är också anläggandet av en
tillgänglighetsanpassad promenadslinga, brygga och grillplats.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget till bildande av naturreservatet Storsjön, med
tillägget att även § 17 och 18 i de allmänna lokala ordningsstadgarna bör gälla för badplatsen ”Storsjöns
badplats”.
Då nämnden är ansvarig för att tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för
motion, rekreation och tävlingsverksamhet är det önskvärt med samråd mellan förvaltningarna inom
dessa områden.
Inom det planerade reservatsområdet ansvarar nämnden för att badplatsen med dess omgivningar ges
möjlighet till vidareutveckling. Hänsyn bör tas till att Rydboholms SK kan fortsätta med sin träningsoch tävlingsverksamhet i orientering och skidor i området. Närliggande skolor bör också få fortsätta
med friluftsdagar i reservatet.
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§ 60

2014/FF0083 403

Miljörapport 2014 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. Miljömålsarbetet ska styra och samordna
kommunens egen verksamhet i en miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att i samarbete
med näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart Borås.
De åtgärder och aktiviteter som genomförts eller planerats hittills under året redovisas i Miljörapport,
tertial 1, 2014 för Fritids- och folkhälsonämnden.
Bilagor: Miljörapport, tertial 1, 2014 för Fritids- och folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner miljörapport, tertial 1, för 2014 och översänder denna till
Miljö- och konsumentnämnden.
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§ 61

2014/FF0088 805

Ansökan anläggningsbidrag avseende anläggningsprojekt "Disc Zone"; IK Ymer Frisbee
IK Ymers frisbeesektion ansöker om anläggningsbidrag till ”Disc Zone”. Föreningen har för avsikt att
göra om utkastplats 1 till en naturlig samlingsplats, med bland annat konstgräs. Några utkastplatser
behöver också göras om på den gamla 18-hålsslingan. Föreningen har också för avsikt att bygga en ny
9-hålsslinga som de ska finansiera själva genom eget arbete.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att IK Ymer anlägger en "Disc Zone". Föreningen IK
Ymer är en av de största föreningarna i Borås med stor ungdomsverksamhet fördelat på många
sektioner. Frisbeesektionen drivs att ett antal hårt ideellt arbetande entusiaster. Området kring
Ymergården är mycket tilltalande ur folkhälsosynpunkt med motionsspår och strövområden och det är
lätt att ta sig dit. Banan är av typen ”skogsbana”. Frisbeegolf är en relativt enkel och billig aktivitet att
börja med.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beviljar IK Ymers frisbeesektion anläggningsbidrag med 40 % av
kostnaderna, dock max 40 000 kr, för projektet ”Disc Zone”. Bidraget utbetalas efter att föreningen
redovisat kostnaderna.
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§ 62

2013/FF0452 705

Föreningsbidrag RFSL 2014
RFSL Borås som är en avdelning inom riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och
transpersoners rättigheter söker 200 000 kr i föreningsbidrag.
Fritids- och folkhälsonämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela kommunens årliga bidrag
till olika sociala föreningar. Föreningarna skapar mötesplatser och ger stöd och kamratskap på ett sätt
som en myndighet inte kan göra. Det är viktigt att genom föreningsbidraget stödja och skapa
förutsättningar för ett utbud av frivilligt socialt arbete.
RFSL bedriver en viktig verksamhet för att förändra attityder, erbjuda gemenskap och i övrigt utbilda
och informera allmänheten, inte minst i Borås skolor.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner ansökan från RFSL med 200 000 kr.
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§ 63

2014/FF0098 012

Skrivelse till kommunstyrelsen med anledning av intervallerna för kommunens
verksamhetsrapporteringar
Förändringsarbetet inom olika områden i kommunen är viktigt för att driva verksamheten framåt. För
att påvisa förändringar, att arbetet går mot de mål som kommunen har satt upp krävs ett visst
uppföljningsarbete.
Kommunen har därför ett antal olika rapporter och verksamhetsanalyser av olika slag för att följa
utvecklingen. Vår uppfattning är att vissa rapporters intervaller inte hänger samman med åtgärder som
krävs för att bidra till utveckling. Många av de åtgärder som genomförs ger inte ett direkt resultat utan
kräver ett långsiktigt arbete. Miljöarbetet liksom folkhälsoarbetet i kommunen är exempel på
långsiktigt arbete där resultaten av åtgärderna tar förhållandevis lång tid. Tiden som går åt till allt
arbete med allt för täta rapporter, exempelvis miljörapporten med sina tertialrapporter skulle kunna
nyttjas bättre till genomförande av åtgärderna. Fritid- och folkhälsonämnden vill därför lyfta upp
frågan om en översyn av intervallerna för olika avrapporteringar. Vår förhoppning är att om tiden för
rapportering kan minska, kan fokus på analys och genomförande av åtgärder öka vilket i sin
förlängning bättre kan bidra till att nå målen.
Fritid- och folkhälsonämnden vill därför uppmana kommunstyrelsen att lyfta frågan om en översyn av
intervallen av olika verksamhetsanalyser och rapporter sett utifrån de åtgärder som krävs för att uppnå
målen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att sända ovanstående skrivelse till Kommunstyrelsen.
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§ 64
Anmälningsärenden
Kommunstyrelsen – Motion, från Sverigedemokraterna, till Brottsförebyggande rådet och svar på
motion avseende ”Att använda befintliga bibliotek till mötesplatser för invånarna i Borås Kommun”
(2014/FF0079 106).
Länsstyrelsen: Remiss och yttrande avseende samrådsanmälan för deltävlingar inom O-ringen i Borås
2015 (2013/FF0293 808).
Länsstyrelsen: Beslut och tillstånd avseende kameraövervakning på Borås arena (2014/FF0066 109)
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 2014-05-08.
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§ 65
Delegationsbeslut
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap –
Grekiska föreningen Borås (2014/FF0077 702).
Tillståndsenheten: Avskrivning gällande ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker
till allmänheten – Stop at the Cross, Dalsjöfors (2014/FF0073 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd – Bunchoo Thai away (2011/FF0071 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse av serveringstillstånd – Eat Café och Restaurang/Eat X-press
(2011/FF0160 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten –
O`Lerarys, Borås (2014/FF0024 702).
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap 2014-04-09 – Textile Fashion
Center/Simonsland, Arenan lokal nr. 7, Viskastrandsgatan 1, Borås (2013/FF0108 702).
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap 2014-05-09 – Textile Fashion
Center/Simonsland, Arenan lokal nr. 7, Viskastrandsgatan 1, Borås (2013/FF0108 702).
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap 2014-05-13 – Textile Fashion
Center/Simonsland, Arenan lokal nr. 7, Viskastrandsgatan 1, Borås (2013/FF0108 702).
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap 201-05-22 – Textile Fashion
Center/Simonsland, Arenan lokal nr. 7, Viskastrandsgatan 1, Borås (2013/FF0108 702).
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap 201-06-02 – Textile Fashion
Center/Simonsland, Arenan lokal nr. 7, Viskastrandsgatan 1, Borås (2013/FF0108 702).
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap 201-05-27 – Textile Fashion
Center/Simonsland, Arenan lokal nr. 7, Viskastrandsgatan 1, Borås (2013/FF0108 702).
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap 201-03-05 – Textile Fashion
Center/Simonsland, Arenan lokal nr. 7, Viskastrandsgatan 1, Borås (2013/FF0108 702).
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap 201-03-06 – Textile Fashion
Center/Simonsland, Arenan lokal nr. 7, Viskastrandsgatan 1, Borås (2013/FF0108 702).
Tillståndsenheten: Avskrivning gällande ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker
till allmänheten – The Circus Tour (2014/FF0044 702).
Forts.
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Forts. § 65
Tillståndsenheten: Yttrande till lotteriinspektionen gällande tillstånd till tre värdeautomater på Pizzeria
Celea (2014/FF0052 703).
Tillståndsenheten: Yttrande gällande ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater – X & Y, Borås
(2014/FF0061 703).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på grundbidrag för år 2013 till Borås Miniracing klubb.
Föreningsenheten: Beslut om avslag på grundbidrag för år 2013 till Borås Rhinos AFK
Föreningsenheten: Beslut om arrangörsbidrag för dressyrmeeting 29 maj - 1 juni 2014 till Borås
Fältrittklubb.
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2014-04-11.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 2014-05-08
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§ 66
Förvaltningschefen informerar
Tommy Jingfors berättar om hur arbetet med SM-veckan 2014 fortskrider.
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