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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2014-09-25

Tid: 14:00 - 16:00, Ajournering 14:45- 15.05
Plats: Fritids- och folkhälsoförvaltningen kontor, Sturegatan 38
Paragrafer: 110-124
Sammanträdet ej offentligt för allmänheten 110-111.
Närvarande Ledamöter
Cecilia Andersson ordf. (C)
Christer Lundberg (S) v. ordf.
Annette Nordström (M) andra v. ordf
Lars Andersson (M)
Bengt Westmalm (FP)
Ulla-Britt Möller (S)
Anita Spjuth (V)
Fredrik Arestav (MP)
Tjänstgörande ersättare
Annacarin Martinsson (M)
Närvarande ersättare
Irene Samuelsson (C)
Jovan Vuckovic (M)
Hans Gustafsson (KD)
Henrik Yrlid (S)
Steve Liljekvist(V)
Sören Garphammar (VÄGV)
Övriga närvarande
Tommy Jingfors, förvaltningschef
Malin Andersson, nämndsekreterare
Johanna Jönsson, blivande nämndsekreterare
Susanne Carlsson, enhetschef
Hans Andersson, enhetschef
Cecilia Salomonsson, ekonom
Ulrika Lindstedt Svensson, Personalföreträdare

Ers. Ann-Katrin Kjöllerström (M)
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Fredrik Arestav (MP) med Bengt
Westmalm (FP) som ersättare.
Vid protokollet

Malin Andersson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2014-09-29

Cecilia Andersson (C)
Ordförande

Fredrik Arestav (MP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 september 2014.

Malin Andersson
Sekreterare
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§ 112
Renovering och ombyggnad av Sandaredsbadet
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en upphandling av Sandareds bard och idrottshall.
Insatserna blev mer omfattande än planerat och kostnaden för ombyggnationen är högre än bestämt.
Ärendet kommer att lyftas i ett anläggningsråd under vecka 40, varefter Lokalförsörjningsnämnden och
Fritids- och folkhälsonämnden behöver ta ställning till den fortsatta handläggningen.
Fritids- och folkhälsonämnd har inte sammanträde förrän v 45 och för att inte fördröja processen
ytterligare, får presidiet mandat att föra nämndens talan i ärendet.
Sammanställningen och beslutsunderlaget kommuniceras till samtliga i ledamöter så att de kan lämna
synpunkter på förslaget till presidiet.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att presidiet får mandatet att föra nämndens talan i ärendet, för
att inte fördröja processen ytterligare.
Sammanställningen och beslutsunderlaget kommuniceras till samtliga ledamöter innan så att de kan
lämna synpunkter på förslaget till presidiet.
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§ 113

2014/FF0190 808

Sommardoppet 2014 - 2015
Mot bakgrund av de positiva erfarenheterna av de två genomförda projektåren av ”Sommardoppet”
avser nämnden att permanenta verksamheten från och med 2015.
Sommardoppet är ett unikt samverkansprojekt mellan Simklubben Elfsborg, Simklubben SK70,
Svenska Livräddningssällskapet Södra Älvsborg och Fritids- och folkhälsonämnden där 5-åringar i
Borås Stad får möjlighet att lära sig vistas säkert i och omkring vatten. Målet med verksamheten är att
resultaten i simkunnighet kommer att förbättras i framtiden genom att fler barn tidigt får en god
vattenvana.
Under sommaren 2014 deltog 284 femåringar i Borås stad. Erbjudandet har gått ut till alla femåringar i
hela kommunen. Antalet är en liten ökning från föregående år, trots tillgång till tre simhallar mot fyra
föregående år.
I samband med kurserna gjordes en utvärdering av verksamheten. I enkäten kan vi utläsa att många
gav mycket beröm till simlärarna samt att de är tacksamma för att undervisningen varit gratis.
De flesta som deltog i Dalsjöbadet kommer från badets upptagningsområde. På Stadsparksbadet och
Borås Simarenan bor de flesta barn som deltog i centralorten.
Redovisning av antal 5-åringar som har deltagit i Borås stads unika projekt ”Sommardoppet”.

Antal anmälda barn
Besvarat enkät
Pojkar/ Flickor
(Enligt enkät)
Personalkostnader
Marknadsföring
Bidrag till föreningar

Borås
Simarena

147
52

Dalsjöbadet

53
41

Stadsparksbadet Totalt
84
19

21/31
22 752

26/15
9 880

12/ 7
9 600

14 700

5 300

8 400

284 st
112 st
59/53 st
42 232 kr
10 000 kr
28 400 kr
80 632 kr

Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar, mot bakgrund av de två projektåren, att permanenta
”Sommardoppet” från och med 2015.
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§ 114

2014/FF0082 042

Tertialrapport 2 facknämnder 2014, Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har upprättat en rapport för tertial 2, perioden januari - augusti
2014.
Prognosen för fritidsramen indikerar på ett negativt utfall vid årets slut, i dagsläget – 800 tkr. Främst
beror detta på evenemangskostnaderna som kostat mer än budgeterat, men också på en tuff
handläggningsperiod för våra tillståndshandläggare samt en ökad ambitionsnivå för att klara bland
annat öppettider på Brygghusenheten. Prognosen är i dagsläget osäker eftersom vi kan se en positiv
utveckling på några enheter som idag prognostiseras med en budget i balans.
Resultatet för föreningsbidragen ser ut att hamna på ett överskott motsvarande 830 tkr, vilket bland
annat beror på ett minskat medlemsantal i föreningarna, en minskad utbetalning av aktivitetsbidrag till
ungdomsföreningar men också på minskade bidragsutbetalningar till kartritningar.
Bilagor: Tertial 2 2014, Fritids- och folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar denna till
Kommunstyrelsen.
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§ 115

2014/FF0083 403

Miljörapport tertial 2, 2014
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.
Miljömålen bygger på fyra prioriterade målområden, hållbara perspektiv, hållbar samhällsplanering,
fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt hållbar natur. För varje målområde finns etappmål
som definierar steg på vägen samt åtgärder som krävs för att nå målet. Etappmålen skall följas upp av
ansvariga nämnder.
Fritids- och folkhälsonämnden har inte huvudansvar för något etappmål utan är enbart en
uppgiftslämnare till huvudansvariga nämnder. Varvid nämnden endast behöver redovisa åtgärder under
tertial 2. Förvaltningen arbetar så som tidigare redovisat enligt miljöledningssystem ”Miljöstrategen”.
Sedan tertial 1 har 84 % av förvaltningens anställda genomgått Miljökontorets miljöutbildning.
Bilaga: Miljörapport, tertial 1, 2014 för Fritids- och folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner miljörapport, tertial 2, 2014 och översänder denna till Miljöoch konsumentnämnden.
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§ 116

2014/FF0171 026

Borås stads personalpolitiska program
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att besvara remiss på förslag till personalpolitiskt
program.
Programmet beskriver Borås Stads ambitioner att vara en attraktiv arbetsgivare, med hälsosamma
arbetsplatser som erbjuder viktiga och utvecklande jobb.
Programmet delas in i områdena:
- Hållbart arbetsliv
- Chefskap och medarbetarskap
- Personal- och kompetensförsörjning
- Idéer, ständiga förbättringar och innovationer.
Programmet har goda ambitioner. Texten bör utvecklas utifrån en positiv ton med hälsofrämjande
ansatser och följas upp med en tydlig handlingsplan och processtöd.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Borås Stads personalpolitiska program och sänder nämndens
synpunkter till Kommunstyrelsen.
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§ 117

2014/FF0159 805

Verksamhetsbidrag på remiss
Reglerna kring administratörsbidraget är gamla och otidsenliga. Det är ett kännbart ekonomiskt
avbräck om en förening inte skulle nå upp till bidraget ett år. Att ta bort administratörsbidraget och
utöka antalet nivåer i verksamhetsbidraget underlättar administrationen för föreningarna och den
ekonomiska planeringen över tid.
Verksamhetsbidraget utökas från fyra till nio nivåer. Dessutom tas regeln bort att föreningar med det
”gamla” administratörsbidraget inte får bidrag för de 249 första medlemmarna, utan bidrag utgår för
samtliga medlemmar mellan 6-20 år.

Nivå Medl. 6-20

Aktiviteter

Bidrag

Antal föreningar Totalt bidrag
2013

1

25

150

10 000 kr

29

290 000 kr

2

50

225

40 000 kr

10

400 000 kr

3

100

350

55 000 kr

5

275 000 kr

4

125

450

75 000 kr

3

225 000 kr

5

150

550

100 000 kr

5

500 000 kr

6

175

700

125 000 kr

5

625 000 kr

7

200

850

175 000 kr

8

1 400 000 kr

8

250

1000

225 000 kr

12

2 700 000 kr

9

300

1500

250 000 kr

9

2 250 000 kr
8 665 000 kr

Bilagor: Nytt reviderat föreningsbidrag
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att revidera föreningsbidraget,
genom att utveckla verksamhetsbidraget till att omfatta nio olika nivåer istället för dagens fyra nivåer.
Det nuvarande administratörsbidraget ingår i det reviderade verksamhetsbidraget och kommer att
upphöra som eget bidrag.
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att också ge grundbidrag för samtliga
medlemmar mellan 6-20 år.
Förändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2015.
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§ 118

2014/FF0148 829

Motion: Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde; Sven-Erik Håkansson
(C) och Alexander Andersson (C)
Fritids- och Folkhälsonämnden har fått möjlighet att svara på motionen ”Bygg ett aktivitetsområde på
Gånghesters stationsområde”. Motionärerna Sven-Erik Håkansson samt Alexander Andersson (c), vill
bygga ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde.
Här finns intressanta kulturhistoriska byggnader, parkanläggningar och bra kommunikationer som gör
det möjligt för människor att ta sig till området. Behovet av mötesplatser för barn och ungdomar från
Målsryd och Gånghester är stor. En aktivitetsplats för boule och skate kan vara en del i en satsning för
att förverkliga detta behov.
Fritids- och folkhälsonämnden anser att ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde passar bra
in i Borås Stads vision 2025 om mötesplatser i Borås.
Brygghuset, driver idag ett liknande projekt då området kring Skatehallen, ska bli ett center för
actionsporter i Borås. Föreningarna i området utvecklar tillsammans med Brygghusets personal
parkens anläggning. På så sätt skapas engagemang och delaktighet.
Motionens upphovsmän har rätt i hur arbetet ska bedrivas. Låt de unga redan från början bli delaktiga i
processen att förverkliga anläggningen vid Gånghesters stationsbyggnader. Gånghesters
aktivitetsområde blir ytterligare en del i stadens arbete med mötesplatser i Borås.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om att bygga ett aktivitetsområde på Gånghester
stationsområde.
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§ 119

2014/FF0170 823

Motion "Lys upp banvallen!"; Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia Andersson (C)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om Motionen: Lys upp banvallen!
Fritids- och folkhälsonämnden är i princip positiv till åtgärder som förbättrar möjligheterna till rörelse
och rekreation för invånarna i Borås stad. Den före detta banvallen används av en mängd människor
som rör sig och motionerar på olika sätt. Här samsas bland andra, joggare, skidåkare, cyklister, inlinesoch rullskidåkare, ryttare, människor som går stavgång och andra som bara vill ta en helt vanlig
promenad. Banvallen är därutöver en utmärkt aktivitetsplats för de som vill och har behov av att träna
och röra på sig på ett plant underlag.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till en utredning avseende möjligheterna till belysning av
banvallen mellan Gånghester och Rångedala. Nämnden föreslår också att man utreder frågan om en
tillgänglighetsanpassad rastplats utmed banvallen, samt iordningsställda parkeringsplatser och
informationstavlor.
Beslut
Fritids- och Folkhälsonämnden tillstyrker motionen avseende utredning om möjligheterna till
belysning av banvallen mellan Gånghester och Rångedala.
Nämnden föreslår också att man utreder frågan om en tillgänglighetsanpassad rastplats utmed
banvallen, samt iordningsställda parkeringsplatser och informationstavlor.
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§ 120

2014/FF0059 027

Administratörsresa 2014
Föreningsenheten och SISU – Idrottsutbildarna i Borås arrangerar varje år en erfarenhetsresa till en
annan kommun tillsammans med föreningsanställda i Borås.
Resorna är ett sätt att tillsammans, genom erfarenhetsutbyte, få fram goda exempel på intressanta
projekt kring till exempel barn- och ungdomsverksamhet att ta med sig hem. Resorna utgör också en
viktig ingrediens i samarbetet mellan kommunen, föreningslivet och SISU. I många fall saknas naturliga
kontaktytor för föreningsanställda och detta är ett unikt tillfälle att skapa nätverk och kontakter, med
såväl föreningslivet som med berörda kommuner och andra samverkansparter.
I år går resan till Oslo i Norge.

Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att Lars Andersson (M) och Henrik Yrlid (S) deltar på
Administratörsresan till Oslo den 22-23 oktober 2014.
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§ 121
Anmälningsärenden
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av förändring av efternamn i Besluts- och
behörighetsattestanter 2014 (2014/FF0006 002).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Brygghuset: Utvärdering av ”Sommarskolan 2014” (2014/FF0192
619).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2014-08-14 § 107 avseende Bildande av
Naturreservatet Storsjön 2014 (2014/FF0186 265).
Kommunfullmäktige: Anmälan skrivelse 2014-08-18 avseende Redovisning av skador och
skadekostnader på fordon för respektive förvaltning (2014/FF0198 009).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2014-09-01 § 370 avseende kommunfullmäktiges
första sammanträde efter valet 2014 (2014/FF0202 006).
Samhällsbyggnadsnämnden: Underrättelse inför antagande av detaljplan för Centrum, kv Pallas 1, m.fl.
Borås Stad (2013/FF0065 214).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 2014-09-25.
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§ 122
Delegationsbeslut
Föreningsenheten: Beslut om avslag om grundbidrag för 2013 till Borås Skateförening (ID453).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2014-08-21.
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap i
Balder, 2014-09-11 – Studentkåren i Borås (2014/FF0185 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten –
Träffpunkten Svärdfästet, Borås (2014/FF0133 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap –
Kinnarumma Byalag (2014/FF0068 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap –
Dalsjöforsparken, Dalsjöfors (2014/FF0165 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap 201403-13 – Textilhögskolan, våning 3 och 4 (2014/FF0018 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap 201409-01 och 2014-09-05 – Studentkåren i Borås (2014/FF0143 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap 201409-03 – Textilhögskolan, våning 3 och 4 (2014/FF0153 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap –
Almenäs Café, Borås (2011/FF0309 702).
Tillståndsenheten: Beslut om anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2014-10-23 - Textil
Fashion Center, Arenan lokal nr 7, Skaraborgsvägen 3, Borås (2013/FF0108 702).
Tillståndsenheten: Beslut om anmälan av lokal vid catering Gastronomi Elva till slutet sällskap 201209-15 - Textil Fashion Center ”Arenan”, Skaraborgsvägen 3, Borås (2012/FF0207 702).
Tillståndsenheten: Beslut om anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2012-09-10 - Gastronomi
Elva, Södra Kyrkogatan 33, Borås (2012/FF0207 702).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 2014-09-25
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§ 123
Förvaltningschefen informerar
Tommy Jingfors redogör för hur förvaltningen har lämnat ett nytt förslag på avtal till Marks kommun
gällande tjänster av alkoholtillstånd samt alkohol- och tobakstillsyn.
Tommy redogör också för sitt besök i Gävle där han varit och informerade om hur Borås Stad arbetar
med fritids- och folkhälsofrågor.
Det finns en efterfrågan på träningsmöjligheter för rullskidor och rullskridskor. Mycket positivt är att
Borås Skidlöparklubb vill utveckla ett spår för rullskridskor och rullskidor vid skidstadion.
Ansökan till Arvsfonden om verksamhetsbidrag till Sjuhäradshallen på 1, 5 miljoner kronor har
beviljats.
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§ 124
Övrigt
Kommande nämndmöte i november är flyttat till eftermiddagen den 4 november.
Cecilia Andersson redogör för att nämnden var representerade på Skördefesten och delade ut
enkäter om PA-halls terrass. En sammanställning av medborgarnas åsikter i enkäterna kommer att
sammanställas av arbetsgruppen, vilket resultat vi återkommer med.
12 november planeras preliminär en medborgardialog kring PA Halls Terass på
Bäckängsgymnasiet klockan 11-13 och i Kulturhuset 18-20. Mer information om detta kommer.
Annacarin Martinsson redogör för vad som kommit upp i lokala Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)
på Stadsdel Norr. Annacarin redogör också för satsningarna på aktivitetsplats Sjöbo Torg där
Fritids- och folkhälsonämnden stödjer med penar för utveckling av platsen.
Protokollen från centrala Brottsförebyggande Rådet kommer att mailas nämnden fortsättningsvis.
Susanne Carlsson presenterar inbjudan till konferensen Samling för social hållbarhet 6 november i
Göteborg. Beslut om medverkan av ledamöter tas vid kommande möte.

