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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2014-06-17

Tid: 14:00 - 15:50
Ajournering: 14.55-15.15
Plats: Kronängs IF:s klubbstuga, Schaktgatan 1
Paragrafer: 67-90
Sammanträdet ej offentligt för allmänheten 68-77
Närvarande Ledamöter
Cecilia Andersson (C) ordf.
Christer Lundberg (S) v. ordf.
Annette Nordström (M) andra v. ordf
Lars Andersson (M)
Bengt Westmalm (FP)
Ulla-Britt Möller (S)
Anita Spjuth (V)
Tjänstgörande ersättare
Anna-Carin Martinsson (M)
Sören Garphammar (VÄGV)
Susanne Karlander (FP)

Närvarande §§ 67-83. Går kl. 15.30

Ers. Ann-Katrin Kjöllerström (M)
hela mötet
Ers. Fredrik Arestav (MP) hela
mötet
Ers. Bengt Westmalm §§ 84-90 från
15:30

Närvarande ersättare
Irene Samuelsson (C)
Jovan Vuckovic (M)
Hans Gustafsson (KD)
Steve Gustafsson (V)
Övriga närvarande
Tommy Jingfors, förvaltningschef
Malin Andersson, nämndsekreterare
Richard Schober, tillståndshandläggare
Nicklas Selin, tillståndshandläggare
Anna Karlsson, Fritidsutvecklare
Eva Lindqvist personalföreträdare från VISION.

Närvarande §§ 78-81
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Christer Lundberg (S) med Annette
Nordström (M) som ersättare.
Vid protokollet

Malin Andersson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justering

Cecilia Andersson
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 25 juni 2013.

Malin Andersson
Sekreterare
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§ 78

2014/FF0106 100

Revidering av §3, §17 och §19 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Kommun
Borås allmänna lokala ordningsföreskrifter beslutades om 1995, med revidering 1997 och 1998.
Ordningsföreskrifterna innehållande bland annat föreskrifter för koppeltvång och ridförbud på
allmänna platser. I vår verksamhet gäller de badplatser samt motionsspår och vandringsleder. Sedan
den senaste revideringen har mycket ändrats och utvecklats på badplatser, spår och leder, varvid flera
av paragraferna bör ändras så att de överensstämmer med de anläggningar, badplatser samt
motionsspår och vandringsleder, som finns idag.
Vi vill också skapa en möjlighet för alla besökare till Almenäs fritidsområde och badplats, både turister
och Borås stads egna invånare, att ta med sig hunden till Almenäs udde samt öster om gångvägen till
udden. Vid själva badplatsen bör det fortfarande vara hundförbud.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har idag 22 badplatser. Hittills har det endast varit möjligt att låta
sin hund bada vid en av dessa. Vi vill utöka möjligheterna för de många hundägarna med att anlägga
ytterligare en hundbadplats vid Furusjön i Viskafors.
Bilagor:
1) Förteckning över kommunala badplatser
2) Motionsspår och vandringsleder, Kypegårdens friluftsområde
3) Motionsspår och vandringsleder, Kransmossens friluftsområde
4) Vandringsled, Pickesjöns rekreationsområde
5) Område för 1) Hundar förbjudna och 2) Kopplade hundar tillåtna på Almenäs
6) Tillåtet område för ridning utmed Kypegårdens vandringsleder
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen, enligt förslag, att §3, §17 och §19 i de lokala
ordningsstadgarna ändras enligt följande:
§3
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap
2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Begravningsplatser,
kyrkogårdar, anläggningar för lek och idrott, kommunala badplatser enligt bifogad förteckning
(bilaga1), markerade motionsspår och vandringsleder inom Kypegårdens och Kransmossens
friluftsområden (bilaga 2 och 3), vandringsled inom Pickesjöns rekreationsområde (bilaga 4) samt
elljusspåren vid Bodavallen, Kolbränningen, Rya åsar samt Heden i Fristad.

4(28)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2014-06-17
Forts.
Forts. § 78
§17
Hundar skall hållas kopplade på torg, begravningsplatser, kyrkogårdar, anläggningar för lek och idrott, i
parker, på kommunala badplatser enligt bifogad förteckning (bilaga 1) och på markerade motionsspår
och vandringsleder inom Kypegårdens och Kransmossens friluftsområden (bilaga 2 och 3), på
vandringsled inom Pickesjöns rekreationsområde (bilaga 4) samt på elljusspåren vid Bodavallen,
Kolbränningen, Rya åsar samt Heden i Fristad.
Under tidsperioden 15/5 – 31/8 varje år gäller badförbud för hundar på kommunala badplatser enligt
bifogad förteckning, med undantag för Sjöbo badplats och Furusjöns badplats.
Under perioden 1/5 – 31/8 får hundar inte vistas på badplatsområdet vid Almenäs fritidsområde.
Hundar är dock tillåtna på Almenäs udde samt öster om gångvägen ut till udden (bilaga 5).
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och
telefonnummer.
§19
Ridning får inte ske på markerade motionsspår och vandringsleder inom Kypegårdens och
Kransmossens friluftsområden (bilaga 2 och 3), på vandringsleden vid Pickesjöns rekreationsområde
(bilaga 4) samt på elljusspåren vid Bodavallen, Kolbränningen, Rya åsar samt Heden i Fristad.
Ridning är dock tillåten 1,5 meter på östra sidan av vägen längs en kortare sträcka av gula
vandringsleden inom Kypegårdens friluftsområde (bilaga 6).
Hästar får inte vistas på kommunala badplatser enligt bifogad förteckning (bilaga 1)
Förbudet för hästar att vistas på kommunala badplatser gäller under tidsperioden 1/5 – 31/8 varje år.
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§ 79

2014/FF0082 042

Budgetuppföljning tertial 1 2014 Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har upprättat en rapport för tertial 1, perioden januari - april 2014.
I enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för budgetuppföljning ska resultat och budgetprognos per
april 2014 ha inkommit till Kommunstyrelsen senast den 23 maj 2014. För att överlämna rapporten
inom föreskriven tid godkände Fritids- och folkhälsonämndens presidium tertialrapport 1 2014-05-20.
Bilagor: Tertial 1 2014, Fritids- och folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Tertialrapport 1 och överlämna tertialrapport 1 2014 till
Kommunstyrelsen.
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§ 80

2014/FF0037 041

Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritids- och folkhälsonämnden januari-maj 2014
Budgetuppföljning och budgetprognos för perioden januari-maj 2014 har upprättats för Fritids- och
folkhälsonämnden.
Vid prognostillfället föreligger inga kända prognosavvikelser.
Bilagor: 10- dagars facknämnder, maj 2014
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och budgetprognosen för
perioden januari-maj 2014 och översända denna till kommunstyrelsen.
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§ 81

2013/FF0065 214

Yttrande över remiss avseende granskning av detaljplan för Centrum, Pallas 1, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har fått tillfälle att yttra sig över detaljplan för Centrum, Pallas, Borås
Stad.
Nämnden ställer sig positiv till detaljplanen och dess syfte. En förtätning i centrala delar av staden
innebär att fler kommer att vara i rörelse, vilket bidrar till att den upplevda tryggheten blir bättre.
Genom att förbättra och öppna upp gångstråket förbi Pallashuset, binder man samman Sandwalls plats
med Hallbergsplatsen, vilket är positivt för alla som rör sig i staden. Dock vill nämnden lyfta fram ett
det saknas en koppling mellan cykelvägen från Åsbogatan västerut mot Västerlånggatan.
Bilagor: Yttrande över remiss avseende granskning av detaljplan för Centrum, Pallas 1, Borås Stad och sänder detta till
planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden antar yttrande över remiss avseende granskning av detaljplan för
Centrum, Pallas 1, Borås Stad och sänder detta till planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Nämnden vill också uttrycka vikten av att hänsyn tas till att höghuset inte medför negativa
skuggeffekter på de nya attraktiva ute- och mötesplatser som finns i anslutning till Sandwalls plats.
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§ 82

2011/FF0004 214

Yttrande över remiss avseende granskning av detaljplan gällande Guldhornet 1 m fl
(Kransmossens förskola, Borås Stad)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig över remiss avseende granskning av
detaljplan gällande Guldhornet 1 m fl (Kransmossens förskola, Borås Stad).
Planen syftar till att ge möjlighet att bygga en ny förskola samt rusta upp infarten till Kransmossens
friluftsområde. Området består idag av en grusad parkeringsyta, en förskola i paviljonger samt
uppställda återvinningsbehållare. Även en av nuvarande fotbollsplaner tas i anspråk av detaljplanen.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på intentionerna i detaljplanen. I samband med de åtgärder
som krävs vid anläggandet av ny parkering samt ny gräsfotbollsplan förutsätter Fritids- och
folkhälsonämnden att de kostnader som uppkommer ryms inom projektets ramar.
Fritids- och folkhälsonämnden vill även passa på att lyfta behovet av en ny cykelbana från
Gånghestervägen längs med Kransvägen, för att man på ett säkert sätt ska kunna ta sig till och från
friluftsområdet.
Bilagor: Yttrande över remiss avseende granskning av detaljplan gällande Guldhornet 1 m fl (Kransmossens förskola,
Borås Stad).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden antar yttrande över remiss avseende granskning av detaljplan gällande
Guldhornet 1 m fl (Kransmossens förskola, Borås Stad).
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§ 83

2014/FF0112 214

Yttrande över samråd detaljplan för Sandared 1:77 och 1:591, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttrat sig över detaljplan för Sandared 1:77 och
1:591, Borås Stad.
Syftet med planändringen är att skapa en sammanhållen tennisanläggning för Sandareds Tennisklubb.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på den föreslagna planförändringen. Sandareds
Tennisklubb bör kompenseras i någon form för anläggandet av nya tennisbanor i anslutning till
tennishallen.
Bilagor: Yttrande över samråd detaljplan för Sandared 1:77 och 1:591, Borås Stad
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden antar yttrande över samråd detaljplan för Sandared 1:77 och 1:591,
Borås Stad.
Fritids- och folkhälsonämnden vill också betona vikten i att Borås Stad ger föreningen ekonomiska
förutsättningar i samband med anläggandet av de fyra nya banorna.
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§ 84

2014/FF0126 049

Riktlinjer för användandet av digitala nämndhandlingar utomlands
Det är upp till varje nämnd att besluta om riktlinjer för användandet av mobildata via 3G/4G
utomlands för tjänsten digitala nämndhandlingar.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ledamöter i regel inte skall använda mobildata via 3G/4G
utomlands inom ramen för digitala nämndhandlingar.
Undantag kan göras om det är nödvändigt för en ledamot att vara tillgänglig i det politiska uppdraget
och att denne har förankrat detta hos nämndens ordförande innan.
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§ 85

2014/FF0130 845

Remiss Motion om att Borås Stad anlägger en ställplats för husbilar
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda och komma med förslag på lämplig
förläggning av en ställplats för husbilar i centrala Borås. Uppdraget grundar sig på en motion från KarlGustav Drotz (KD).
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att Borås Stad tar ett helhetsgrepp över arbetet med
ställplatser för husbilar centralt i Borås Stad och har inga synpunkter på sju av de åtta förslagen.
Nämnden är dock mycket tveksam till att upplåta p-platsen vid Ryavallen till ställplats för husbilar. I
förslaget så minskar antalet p-platser från 215 till 115, i ett område som redan idag är fullt vid större
arrangemang. Med tanke på områdets utveckling, nytt tält över Borås Arena 2 samt ett nytt
Gymnastikens hus så kommer behovet av p-platser inte att minska.
Samtidigt pågår det ett utvecklingsarbete i området kring Borås Arena för att utveckla och samordna
arrangemang och tävlingar för att stärka områdets idrottsprofil. I detta arbete är tillgången till p-platser
en central fråga.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget om ställplatser för husbilar med undantag av pplatsen vid Ryahallen.
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§ 86

2014/FF0084 705

Ansökan om administratörsbidrag till FUB Borås
Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i Borås (FUB Borås) ansöker om
administratörsbidrag för år 2013. Föreningen uppfyller inte kravet på antal medlemmar i Borås Stads
bidragsbestämmelser.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden avslår föreningens ansökan om att få administratörsbidrag med
hänvisning till Borås Stads bidragsbestämmelser.
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§ 87
Anmälningsärenden
Anläggningsenheten: Verksamhetsrapport avseende medel från LONA för tillgänglighetsanpassningar
på friluftsgården Kypegådens utemiljö (2012/FF232 829).
Anläggningsenheten: Yttrande avseende Samråd om O-ringen Borås 2015 (2013/FF0293 808).
Anläggningsenheten: Ansökan till Naturvårdsverket om att bli Sveriges friluftskommun 2014
(2014/FF0053 105).
Arvsfondsdelegationen: Anmälan av beslut avseende beviljat stöd ur Allmänna arvsfonden för
tillgänglighetssatsning på golfbanan på Kråkered 2:11 i Borås (2014/FF0095 701).
Borås Grand Prix: Tackbrev till sponsorer och funktionärer avseende genomförandet av Gina Tricot
Grand Prix (2013/FF0388 805).
Brottsförebyggande Rådet: Anmälan av protokoll 2014-05-08 (2014/FF0119 106).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Ansökan till Riksidrottsförbundet avseende SM-veckan sommaren
2017 (FF0014 808).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av representanter för Fritids- och folkhälsoförvaltningen
avseende integrationsarbete i Borås Stad (2014/FF0111 100).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av enkätsvar avseende gästernas omdöme om
Dalsjöbadet (2014FF0131 822).
Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av skrivelse avseende badplats i Gånghester (2014/FF0115
822).
Folkhälsoenheten: Anmälan av protokoll avseende Strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsofrågor
2014-03-27 (2014/FF0093 808).
Folkhälsomyndigheten: Anmälan av sammanställning av enkätsvar från länsrapporten avseende
kommunernas delar ”Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)”, ”Tillståndsprövning och tillsyn enligt
alkohollagen (2010:1622)” och det övriga ANDT-förebyggande arbetet” (2014/FF0101 709).
Kommunstyrelsen: Anmälan av beslut avseende anläggning av två nya konstgräsplaner (2014/FF0096
041).
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse avseende ersättningslokaler för studentkåren i Borås
(2014/FF109 041).
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Kommunstyrelsen: Anmälan av protokoll, 2014-03-20 §34, avseende beslut om regler för intern
kontroll (2014/FF0091 007).
Kommunstyrelsen: Anmälan av remissvar avseende remiss från Västra Götalandsregionen om
överenskommelse mellan social ekonomi och Västra Götalandsregionen (2014/FF132 701).
Lokalförsörjningskontoret: Anmälan av protokollsutdrag, 2014/04-15 § 79, avseende förtydligande
kring kommunförsäkringen ansvarsvillkor C1 försäkringsupphandling i Borås Stad (2014/FF0089
040).
Riksidrottsförbundet: Anmälan av beslutsbrev avseende vilka värdstäder som har gått till en
finalomgång om att få arrangera SM-veckan sommaren 2016 och 2017 (2014/FF0014 808).
Stadsrevisionen: Anmälan av revisionsberättelse för Fritids- och folkhälsonämnden 2013
(2014/FF0090 007).
Tillståndsenheten: Korrespondens med Marks kommun avseende taxor för tillstånd och tillsyn
(2011/FF0008 701).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden 2014-06-17.
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§ 88
Delegationsbeslut
Föreningsenheten: Beslut om arrangörsbidrag avseende övernattningskostnader för gäster till
Kulturfestival år 2014 - Kulturföreningen Bosnien och Hercegovina, Bosna (2014/FF0080 805,
2014/FF0081 805).
Förningsenheten: Beslut om anläggningsbidrag till Dalsjöfors Tennisklubb avseende reparation av
klubbstugan och utomhusbanan (2014/FF0117 805)
Föreningsenheten: Beslut om avslag kring anläggningsbidrag till Borås GIF avseende regional
motionstävling ”Knektås Climb” (2014/FF0107 805)
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2014-04-30.
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2014-06-04.
Tillståndsenheten: Beslut om anmälan av lokal (Ryahallen) vid catering till slutet sällskap – Gastronomi
Elva AB (2012/FF0207 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap Textilhögskolan Borås (2014/FF0018 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker - O´Learys, Borås
(2014/FF0024 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse av servering - Bunchoo Thai take away, Borås (2011/FF0071 702).
Tillståndsenheten: Återkallelse av servering - Eat X-press, Borås (2011/FF0160 702).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 2014-06-17.
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§ 89
Förvaltningschefen informerar
Tommy Jingfors informerar om hur arbetet kring SM-veckan fortlöper. Bland annat har förvaltningen
tillsammans med externa aktörer genomfört en krisövning kring två scenarier.
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§ 90
Övrigt
Representant från styrelsen i Krongängs IF inleder mötet med en rundvandring och information om
föreningen.
Cecilia Andersson berättar att styrgruppen för PA Halls Terrass har bestämt att det, som en del i
medborgardialogen kring Terrassen, ska delas ut enkäter till de besökande under Skördefestivalen kring
utvecklingen av PA Halls Terrass. Fritids- och folkhälsonämnden skall bemanna med en person under
tiden 10-14.
Följande personer från Fritids och folkhälsonämnden anmäler att de kan vara med
Kl. 10-11 Ulla-Britt Möller
Kl. 11-12 Christer Lundberg
Kl. 12-13 Anita Spjuth
Kl. 13-14 Cecilia Andersson

