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Tid: 14:05 - 16:25, Ajournering: 14:50 - 15:20
Plats: Sjuhäradshallen
Paragrafer: 125-145
Sammanträdet ej offentligt för allmänheten § 125
Närvarande Ledamöter
Cecilia Andersson ordf. (C)
Christer Lundberg (S) v. ordf.
Annette Nordström (M) andra v. ordf
Lars Andersson (M)
Ann-Katrin Kjöllerström (M)
Bengt Westmalm (FP)
Ulla-Britt Möller (S)
Anita Spjuth (V)
Fredrik Arestav (MP)
Närvarande ersättare
Irene Samuelsson (C)
Jovan Vuckovic (M)
Hans Gustafsson (KD)
Roger Olsson (S)
Henrik Yrlid (S)
Steve Liljekvist (V)
Sören Garphammar (VÄGV)
Övriga närvarande
Tommy Jingfors, förvaltningschef
Malin Andersson, nämndsekreterare
Johanna Jönsson, vik. nämndsekreterare
Susanne Carlsson, enhetschef
Hans Andersson, enhetschef
Anders Holmberg, enhetschef
Richard Schober, tillståndshandläggare
Mikael Hedberg, personalföreträdare
Anja Stjernholm, praktikant Folkhälsoenheten
Julia Josefsson, praktikant Folkhälsoenheten

Närvarande §§ 125 - 141

Närvarande §§ 129 - 145
Närvarande § 125
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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Anette Nordström med Lars
Andersson som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Sekreterare

Susanne Carlsson
Stf. Förvaltningschef

Justeras 2014-11-06

Cecilia Andersson (C)

Anette Nordström (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-11-07.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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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 av tjänstemän och genom en enkät
med medborgarna. Enkätsvaren kommer ligga till grund för en medborgardialog som planeras till den
12 november 2014. Fritids- och folkhälsonämnden utser representanter som medverkar under
dialogen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden utser Ulla-Britt Möller och Henrik Yrlid som representanter på
medborgardialogen klockan 11-13 på Bäckängsgymnasiet och Ulla-Britt Möller och Hans Gustavsson
som representanter för dialogen klockan 18-20 på Kulturhuset den 12 november 2014.
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2014/FF0183 046

Utdelning ur Borås Stads sociala samfonder och donationsfonder hösten 2014
Enligt uppgift från stadsledningskontoret finns följande belopp för Fritids- och folkhälsonämnden i
Borås att fördela 2014.
Förslag till fördelning av bidrag från fonderna finns i bilaga.
Namn

Belopp att fördela

Förslag på utdelning

Samfond 1

200 000 kr

200 000 kr

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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2014/FF0212 805

Årets integrationsfrämjande förening 2014
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige, att enligt Borås Stads
program för ett integrerat samhälle, utse årets integrationsfrämjande förening i samverkan med
Föreningsrådet.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har fått in 6 ansökningar från föreningar om att bli årets
integrationsfrämjande förening. Alla dessa föreningar arbetar engagerat och målmedvetet med
integration.
Följande kriterier ligger till grund för bedömningen:
·Att göra deltagandet i verksamheten tillgänglig både ekonomiskt och ”välkomnade”.
·Att skapa gemensamma mötesplatser för människor från olika länder och kulturer.
·Att samverka med andra föreningar, skolor med flera i närområdet.
·Föreningspåverkan – Hur ser ledarfördelningen och styrelsen ut?
·Att arbeta med nyskapande verksamhet som främjar integration.
Eftersom det finns flera föreningar som gör stora insatser för att öka integrationen har arbetet med att
föreslå en förening varit omfattande. Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Föreningsrådets
bedömning är att Norrby IF är den förening som bäst motsvarar kriterierna.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tilldelar Norrby IF priset som årets integrationsfrämjande förening
2014.
Motiveringen lyder: ”Norrby IF har i många år arbetat med ett integrationsfrämjande arbete och har
under det senaste året även startat upp flickverksamhet och fokuserat på fler ledare med utländsk
bakgrund. Lagen är sammansatta med spelare från olika nationaliteter och föreningen har en medveten
strategi för att utveckla integrationen genom att erbjuda andra aktiviteter än fotboll. Den stora
ungdomscupen Borås Arena Ungdomscup med 160 lag, samlar stora delar av föreningens medlemmar
i arrangörsstaben. Föreningen har dessutom låga avgifter, så att barn och unga kan delta i
verksamheten oavsett betalningsförmåga".
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§ 129

2014/FF0225 805

Anläggningsbidrag till skjutvallar, Bredareds Sportskytteklubb
Bredareds Sportskytteklubb söker anläggningsbidrag för att iordningsställa skjutvallar samt kulfång.
Klubben är en stor förening med en brett förankrad verksamhet som rymmer såväl pistol som
gevärsskytte för både ungdomar och vuxna.
Under försommaren gjordes en undersökning, enligt Säkerhetsbestämmelser för skytteorganisationer
(SäkB2010), av skjutvallar och kulfång på Bredareds Sportskytteklubb. Undersökningen visade att
samtliga kulfång och skjutvallar inte lever upp till kraven för SäkB2010. Att iordningsställa skjutvallar
medför en stor kostnad för föreningen och risken är att verksamhet får ställas in om inte dessa arbeten
utförs.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar bevilja 40 % av redovisade kostnader dock max 40 000 kr för
arbeten med befintliga skjutvallar samt kulfång.
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2014/FF0037 041

Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritids- och folkhälsonämnden, januariseptember 2014
Budgetuppföljning och budgetprognos för perioden januari-september 2014 har upprättats för Fritidsoch folkhälsonämnden.
Vid prognostillfället förutspås ett underskott motsvarande 800 tkr vid årets slut för fritidsramen och ett
överskott motsvarande 830 tkr för bidragsramen.
En utav orsakerna till fritidsramens underskott är ökade driftskostnader för SM-veckan som
genomfördes under juli månad. Ett underskott motsvarande 1 500 tkr prognostiseras vid årets slut för
verksamheten evenemang som en konsekvens utav detta. Samtidigt prognostiseras ett överskott
motsvarande 1 000 tkr på avsatta medel för investeringar till samma ändamål. Ökade kostnader för
personal på Tillståndsenheten och Brygghusenheten är ytterligare en orsak till det prognostiserade
underskottet.
En budgeterad buffert på fritidsramen motsvarande 1 150 tkr finns att tillgå under året. Bidragsramens
överskott beror på att utbetalningarna av föreningsbidrag inte blivit så höga som förväntats.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen och budgetprognosen för
perioden januari-september 2014 och översända denna till Kommunstyrelsen.
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2014/FF0172 420

Yttrande över remiss - Riktlinjer till dricksvatten och avloppsförsörjning
Fritids- och folkhälsonämnden har yttrat sig om riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning.
Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning ingår som en av fyra delar i en kommande VA-plan
för Borås Stad.
Borås Stad har ansvar för att invånarna i kommunen har ett hälsosamt dricksvatten och för att
avloppsvatten från bostäder och verksamheter tas om hand på ett miljöriktigt sätt. God planering är
grunden för att kommunen ska kunna erbjuda sina invånare och verksamheter god service och uppfylla
kommunens skyldigheter i VA-försörjningen.
Ett fungerande vatten- och avloppsnät och en säker distribution är en förutsättning för Fritids- och
folkhälsoförvaltningens drift av samtliga idrotts-, bad- och friluftsanläggningar. Sett ur ett
folkhälsoperspektiv är rent vatten den viktigaste förutsättningen för ett gott liv.
Bilaga: Yttrande över remiss - Riktlinjer till dricksvatten och avloppsförsörjning
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget om riktlinjer för dricksvatten- och
avloppsförsörjning och sänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
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2014/FF0214 860

Yttrande över motion - Mer kulturturism i Borås
Fritids- och folkhälsonämnden ser värdet i att arbeta målmedvetet med besöksnäringen. På samma
sätt som Kulturnämnden kan arbeta aktivt med kulturturism så kan Fritids- och folkhälsonämnden
arbeta aktivt med ”Idrottsturism”, det vill säga att skapa förutsättningar för stora arrangemang,
evenemang och tävlingar till Borås.
Bilaga: Yttrande över motion - Mer kulturturism i Borås
Beslut
Nämnden tillstyrker remissen om mer kulturturism i Borås och sänder yttrandet till
Kommunstyrelsen.
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2014/FF0213 059

Yttrande över remiss - Borås Stads Regler för upphandling
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Borås Stads Regler för
upphandling. Tekniska förvaltningens upphandlingsenhet har sammanställt förslag till
kommunövergripande regler för upphandling. Reglerna ska göra så att lagen om offentlig upphandling,
LOU, följs men även så att hållbara upphandlingar görs med ekonomiska, sociala och miljömässiga
hänsyn.
Regler för upphandling behövs för att ta vara på samordningsvinster och för att upphandlingar ska
göras enhetligt och enligt Borås Stads riktlinjer. Upphandlingar måste utgå ifrån verksamhetens behov
och förfrågningsunderlag tas fram i samarbete med verksamheten. I Fritids- och folkhälsonämndens
verksamhetsområde har vi många överenskommelser om gemensam driftform av idrottsanläggningar
tillsammans med föreningar i Borås. Nämnden ser vikten av civilsamhällets engagemang i dylika
uppdrag och vill att stor hänsyn tas till dessa omständigheter i samband med upphandlingen.
Förslaget till upphandlingsregler innehåller, förutom lagkraven från LOU, ett antal krav på
leverantören som ska uppfyllas. Dessa krav borde förtydligas och på ett mer konkret sätt exemplifieras.
Det vore önskvärt att reglerna innehåll en mall eller blankett som kan bifogas anbudsförfrågan, där
leverantören beskriver hur eller intygar att man uppfyller kraven. Även exempel på avtalstexter, för att
säkerställa att rätt krav ställs, vore önskvärt.
Bilaga: Yttrande över remiss – Borås Stads Regler för upphandling
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen Borås Stads regler för upphandling och sänder
yttrandet till Tekniska nämnden.
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2014/FF0175 302

Yttrande över remiss - Trafikstrategi 2035
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig över Trafikstrategi 2035. Trafikstrategin
ger en inriktning och en målbild för vår trafikplanering. Strategin handlar främst om hur trafiken ska
förändras i centralorten, men också i kransorter och utmed stråken för kollektivtrafik. Den omfattar
gångtrafik, cykeltrafik, biltrafik, kollektivtrafik med buss och tåg, godshantering, tung trafik, och
utryckningstrafik.
Hur man planerar stadens trafik har en stor påverkan på människor i vardagen. Det påverkar stadens
attraktivitet, tillgängligheten till staden, hur man väljer att transportera sig, var man väljer att bo och
arbeta, vilken verksamhet som kan bedrivas med mera.
Eftersom den nya trafikstrategin siktar mot 2035 är det enligt nämnden viktigt att man tänker in nya
trafikslag, såsom kickboard, longboard, inlines, sedgeway, elcykel, elmoped, elscooter med mera, som
bland annat kräver jämnare underlag och färdas olika snabbt. Generellt kan sägas att om man planerar
för de behov som barn, äldre och personer med funktionsnedsättning har, så tillgodoser man de flestas
behov.
Medborgarnas inflytande och delaktighet är viktig i planeringen. Här vill vi slå ett slag för att ta in barns
och ungas synpunkter på framtidens trafikplanering, då den kommer att ha stor påverkan på deras
framtida levnadsvanor och livsvillkor.
Planerar man för en hållbar stad, ökar man attraktiviteten och fler väljer att pendla till och besöka
staden, vilket stämmer väl med intentionerna i Borås Stads Vision 2025. Den upplevda tryggheten blir
bättre då fler vistas i staden vid olika tider på dygnet. Om det finns gratis pendelparkeringar i stadens
närhet med bra möjligheter att förvara cykeln, ökar möjligheten att ta cykeln till stadskärnan.
Nämnden vill även passa på att värna det rörliga friluftslivet och den spontana fysiska aktiviteten, så att
tillgängligheten blir bättre, oavsett var man bor i staden.
Bilaga: Yttrande över motion - Trafikstrategi 2015
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen Trafikstrategi 2035 och sänder yttrandet till
Kommunstyrelsen.
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2014/FF0193 709

Yttrande över motion - Ta fram en HBTQ-policy!
Fritids- och folkhälsonämnden har besvarat motionen "Ta fram en HBTQ-policy!".
I motionen vill man öka kunskapen om HBTQ-personers situation, verka för ett bättre bemötande
samt följa upp beslutet om utbildning av all personal i Borås Stad. Vidare vill man att beslut som fattats
kring HBTQ-frågorna ska finnas dokumenterade på ett enhetligt sätt, till exempel i en policy. Till
policyn ska en handlingsplan med uppföljning kopplas.
Förvaltningen har gjort en kartläggning av vad som görs inom policyområdet. Det finns flera exempel
på kommuner och landsting som har tagit fram en HBTQ-policy. Flera har tagit sin utgångspunkt i ett
normkritiskt perspektiv.
I Borås Stad finns idag ett stort antal styrdokument som förvaltningarna behöver ta hänsyn till i sitt
arbete. Förvaltningen föreslår därför att man samlar allt om mänskliga rättigheter i ett styrdokument
samt att man satsar på en utbildning i bemötande med ett bredare anslag, till all personal i
organisationen. Detta skulle kunna höja kvaliteten på och ge bättre förutsättningar för förvaltningarnas
arbete och uppföljning av dessa viktiga områden. En annan vinst skulle vara att man fick ett
förhållningssätt i hela organisationen där alla oavsett etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning samt funktionsnedsättning skulle
känna välkomna, sedda och bekräftade.
Vidare kan man arbeta med att stärka föreningslivets värdegrundsarbete och vidareutveckla utbudet av
utbildningar i värdegrund, bemötande och mänskliga rättigheter, i samverkan med studieförbunden. En
del av det arbetet ryms redan inom ramen för Säker och trygg förening.
Bilaga: Yttrande över motion - Ta fram en HBTQ-policy!
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden avslår motionen Ta fram en HBTQ-policy! och sänder yttrandet till
Kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Vi, företrädare för Folkpartiet och Kristdemokraterna, stödjer de intentioner som anges i motionen. Det är viktigt att
frågorna belyses och hålls aktuella. Vi tror att frågan kan arbetas med inom ramen för den policy som motionärerna
föreslår. Det är en samhällsfråga som ständigt är aktuell, och där Borås Stad som en offentlig aktör behöver gå före och
visa det omgivande samhället i vilken inriktning vi vill driva frågan. Policyn ska inte bli en hyllvärmare, utan ska
kopplas till en handlingsplan och kontinuerligt följas upp.
Vi anser att motionen borde ha bifallits, men viker oss för majoriteten i Alliansgruppen.
Bengt Westmalm (FP)
Hans Gustavsson (KD)
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2014/FF0208 709

Yttrande över motion - HBTQ-certifiera Borås!
Fritids- och folkhälsonämnden har besvarat motionen "HBTQ-certifiera Borås!", där man föreslår
man att Borås Stads verksamhet HBTQ-certifieras.
En HBTQ-certifiering utfärdas av RFSL. Certifieringen visar att man arbetar aktivt och kontinuerligt
för att erbjuda en god arbetsmiljö men även bemötande av patienter, klienter och brukare som är
HBTQ-personer. Det är ett åtagande som tar cirka 6-8 månader att genomföra i en verksamhet.
Certifieringen är giltig i tre år och sedan krävs en omcertifiering.
Förvaltningen har gjort en kartläggning över kommuner och landsting som valt att göra någon form av
HBTQ-certifiering. Samtliga har dock varit tvungna att begränsa sig till några verksamheter, då
certifieringen både är kostsam och kräver ett stort antal arbetstimmar.
Förvaltningen skulle därför hellre se att man satsade på en utbildning i bemötande med ett bredare
anslag, utifrån de mänskliga rättigheterna. Vinsten skulle vara att man fick ett förhållningssätt i hela
organisationen där alla oavsett etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning samt funktionsnedsättning skulle känna välkomna,
sedda och bekräftade.
Vidare kan man arbeta med att stärka föreningslivets värdegrundsarbete och vidareutveckla utbudet av
utbildningar i värdegrund, bemötande och mänskliga rättigheter, i samverkan med studieförbunden. En
del av det arbetet ryms redan inom ramen för Säker och trygg förening.
Bilaga: Yttrande över motion - HBTQ-certifiera Borås!
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden avslår motionen HBTQ-certifiera Borås! och sänder yttrandet till
Kommunstyrelsen.
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2014/FF0176 773

Yttrande över motion - Inför tandborstning på förskola och fritids
Miljöpartiet har lämnat in en motion där man vill att Borås Stad:
- initierar ett tandhälsoprojekt med Folktandvården i Västra Götaland eller lokalt med Folktandvården
i Borås
 inför tandborstningen som en del av den dagliga rutinen på morgonen i samtliga förskolor samt även
på fritids.
Nämnden föreslår att man i samverkan med Folktandvården gör insatser i de områden där behoven är
störst, samt att man tar vara på erfarenheterna från tandhälsoprojektet på Hässleholmen.
Tandhälsan är ojämlikt fördelad och i områden som är mer socialt och ekonomiskt utsatta är dålig
tandhälsa ett problem, redan i förskoleåldern. Erfarenheten är att insatserna får störst effekt där
tandhälsan är sämst. Här kan man använda sig av den statistik som tas fram i samband med
välfärdsbokslutet, för att identifiera dessa områden.
Den här typen av insatser är inte kostsamma, men det är nödvändigt med samverkan med
Folktandvården samt att man ökar förståelsen och kunskaperna hos personalen i förskolan. Förskolan
är en bra arena då man har möjlighet att göra tidiga insatser som kommer många till del.
Bilaga: Yttrande över motion - Inför tandborstning på förskola och fritids
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen Inför tandborstning på förskola och fritids och
sänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
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2014/FF0200 866

Motion: Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Borås Stad har ambitioner om att vara en ren, vacker och trygg stad. I Borås rent och snyggt
samverkar förvaltningar, bolag, Borås City, Polisen och Räddningstjänsten för att minska
nedskräpning, klotter och skadegörelse för att öka tryggheten. I rätt sammanhang kan man se graffiti
som en trygghetsfrämjande åtgärd, genom att det leder till att fler människor rör sig i staden.
Fritids- och folkhälsonämnden har besvarat motionen "Inför lagliga graffitiväggar i Borås". Man
uttrycker i motionen att lagliga graffitiväggar skulle bidra till att skapa mötesplatser för alla som är
intresserade av att måla samt att man berikar det offentliga rummet med målningar som alla kan ta del
av. Vidare menar man att lagliga graffitiväggar bidrar till att stärka stadens anseende genom att kulturen
görs tillgänglig i det offentliga rummet.
Det finns inte vetenskapligt belägg för vare sig påståendet "lagliga väggar och graffitiskolor alltid leder
till ökat klotter", eller "lagliga väggar och graffitiskolor alltid leder till minskat klotter". Däremot finns
det praktiska erfarenheter av olika sorters klotterförebyggande åtgärder, där möjligheter till lagligt
målande har använts i förebyggande syfte tillsammans med andra åtgärder. Det finns
landskapsarkitekter och planerare som betraktar graffiti som en tillgång och möjlighet istället för ett
problem.
Önskan att få utöva sin konst i det offentliga rummet är en kraft som kan tas tillvara enligt nämnden.
För att lyckas med detta krävs dock en samverkan mellan många olika aktörer. Brygghusenheten har
lyft frågan med Kulturförvaltningen om att skapa ett street art gallery i området vid Skatehallen.
Bilaga: Yttrande över motion - Inför lagliga graffitiväggar i Borås
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen Inför lagliga graffitiväggar i Borås och sänder
yttrandet till Kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Moderata Samlingspartiet vill understryka att det saknas belägg för den enbart positiva bild som utmålas i motionen.
Vi är för graffiti men mot klotter!
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2014/FF0169 106

Yttrande över motion om APL-platser
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion om APL-platser inom
Borås Stad. Uppdraget grundar sig på en motion från Per Carlsson (S) och Sofia Bohlin (S).
Borås stads gymnasieskolor erbjuder många utbildningar som är yrkesförberedande. I utbildningarna
finns ett viktigt inslag av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Den arbetsplatsförlagda utbildningen är
mycket betydelsefull för eleverna. Det är då eleverna på allvar får känna på det yrke de utbildas för. Det
är därför viktigt att eleverna erbjuds bra arbetsplatser att vara på. Borås stad med dess förvaltningar
och bolag erbjuder 248 olika yrken som säkert kan intressera eleverna.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att Borås Stad öppnar sina bolag och övrig verksamhet för
att ta emot fler APL-platser, samtidigt vet vi att stora insatser sker inom näringslivet för att bereda
APL-platser. Detta är en unik möjlighet för kommunen att marknadsföra sig för stadens elever som en
attraktiv arbetsgivare samt ge elever en viktig inblick i det arbetsliv de snart ska ut i.
Bilaga: Yttrande över motion - APL-platser
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om APL-platser och sänder yttrandet till
Kommunstyrelsen.
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2014/FF0197 828

Ny basketarena i Borås
Fritids- och folkhälsonämnden har besvarat en e-petition om att bygga en ny basketarena i Borås.
Boråshallen fungerar idag som evenemangsarena och kan erbjuda ca 3 000 sittplatser. Arenan har ett
stort behov av upprustnings- och tillgänglighetsskapande åtgärder. Avsaknaden av ett riktigt kök gör
att de större arrangemangen är svårjobbade i nuvarande lokaler. Under ett genomsnittligt år erbjuder
Boråshallen ett trettiotal större arrangemang och tävlingar. Varje arrangemang tar 1-5 dagar i anspråk
beroende på arrangemangets storlek, vilket innebär att Boråshallen är ”stängd” för vanlig
föreningsverksamhet under ca 60 dagar.
Borås Basket seniorverksamhet är idag verksamma i Boråshallen och ungdomsverksamheten är spridd
på två andra idrottshallar och ett flertal gymnastiklokaler i kommunen. Vid större arrangemang får
Borås Basket och Borås Handboll -84 lämna plats och försöka hitta andra hallar att bedriva sin
verksamhet i.
Borås Basket har länge önskat en ersättningsarena vid Boråshallen om inte en ny evenemangsarena blir
aktuellt.
Idag finns ett behov av en evenemangsarena i Borås och Fritids- och folkhälsoförvaltningen samverkar
idag med Stadskansliet, IF Elfsborg och Borås Basket för att utreda möjligheterna till en ny
evenemangsarena i anslutning till Borås Arenaområdet.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att utreda förutsättningarna till en ny evenemangsarena,
innehållande en basketarena, i Borås.
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2014/FF0248 822

Säsongs och öppettider på baden 2015
Öppettider Stadsparksbadet 2015
Ordinarie öppettider
Måndag – tisdag
Onsdag
Torsdag – fredag
Lördag – söndag

06.30 - 21.00
06.00 - 21.00
06.30 - 21.00
10.00 - 16:00

Sommartider 22 juni- 9 augusti
Måndag - fredag
Lördag – söndag

10.00 - 20.00
10.00 - 16.00

Stängt
2015-01-01
2015-04-03
2015-06-08–2015-06-21

Nyårsdagen
Långfredagen
Stängt för städning och
reparationer
Julafton
Juldagen

2015-12-24
2015-12-25
Ändrade öppettider:
2015-01-05
2015-01-06
2015-04-06
2015-04-30
2015-05-01
2015-05-14
2015-12-23
2015-12-31

06.30 - 18.00
10.00 -16.00
10.00 - 16.00
06.30 - 18.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00
06.30 - 16.00
10.00 - 16.00

Trettondagsafton
Trettondagen
Annandag påsk
Valborgsmässoafton
1: a Maj
Kristi himmelsfärdsdag
Dagen före Julafton
Nyårsafton

Forts.
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Öppettider Borås Simarena 2015
Ordinarie öppettider
Måndag - fredag
Lördag
Söndag

06.30 - 21.00
08.00 - 14.00
14.00 - 20.00

Sommartider 15 juni - 9 augusti, vecka 25-32
Måndag - fredag
07.00 - 19.00
Lördag
08.00 - 14.00
Söndag
12.00 - 18.00
Stängt
2015-01-01
2015-04-03
2015-08-10 – 2015-08-12
2015-12-24
2015-12-25
Ändrade öppettider:
2015-01-05
2015-01-06
2015-04-06
2015-04-30
2015-05-01
2015-05-14
2015-06-19
2015-06-20
2015-12-23
2015-12-26
2015-12-31

Nyårsdagen
Långfredagen
Stängt för underhållsarbete
Julafton
Juldagen
06.30 - 12.30
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
06.30 - 12.30
60.30 - 12.30
14.00 - 20.00
08.00 - 14.00
12.00 - 18.00
06.30 - 12.30
14.00 - 20.00
06.30 - 12.30

Trettondagsafton
Trettondagen
Annandag påsk
Valborgsmässoafton
1: a Maj
Kristi himmelsfärdsdag
Midsommarafton
Midsommardagen
Dagen före Julafton
Annandag jul
Nyårsafton

Forts.
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Alidebergsbadet sommartider 2015
Ordinarie öppettider 1 juni - 16 augusti, vecka 23-33
Måndag - fredag
07.00 - 19.00
Lördag - söndag
10.00 - 18.00
Ändrade öppettider:
2014-06-06
2014-06-29
2014-06-20

07.00 - 14.00
07.00 - 14.00
12.00 - 18.00

Nationaldagen
Midsommarafton
Midsommardagen

Öppettider Dalsjöbadet 2015
Ordinarie öppettider 2 januari - 5 juni & 10 augusti - 30 december
Måndag
06.15 - 08.15
Endast motionssim
15.30 - 20.00
Tisdag
15.30 - 20.00
Endast motionssim
Onsdag
15.30 - 20.00
Torsdag
06.15 - 08.15
Endast motionssim
15.30 - 20.00
Endast motionssim
Fredag
11.00 - 20.00
Lördag
09.00 - 14.00
Lördag, maj & juni
Stängt
Söndag
Stängt
Stängt
6 juni – 9 augusti samt lördagar under hela maj och juni
2015-01-01
Nyårsdagen
2015-01-06
Trettondagen
2015-04-03
Långfredagen
2015-04-04
Påskafton
2015-04-06
Annandag påsk
2015-05-01
1: a Maj
2015-05-14
Kristi himmelsfärdsdag
2015-10-31
Alla helgons dag
2015-12-24
Julafton
2015-12-25
Juldagen
2015-12-26
Annandag jul
2015-12-31
Nyårsafton
Forts.
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Ändrade öppettider:
2015-01-05
2015-04-30
2015-12-23

06.15 - 08.15
15.30 - 18.00
06.15 - 08.15
15.30 - 18.00
11.00 - 16.00

Endast motionssim
Endast motionssim
Endast motionssim

Trettondagsafton
Trettondagsafton
Valborgsmässoafton
Valborgsmässoafton
Dagen före julafton

Generellt öppnar badet vardagar kl. 11.00 i stället för 15.30 på skollov.
Alla baden kan stängas vid arrangemangsbokningar och badens säsongs- och öppettider kan ändras för
att gagna verksamheten.
Beslut
Fritids och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Stadsparksbadet, Borås Simarena, Alidebergsbadet
och Dalsjöbadets säsongs- och öppettider 2015

22(26)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2014-11-04
§ 142

2014/FF0059 027

Representanter till konferensen - Bättre stöd till barn och unga
Konferensen Bättre stöd till barn och unga riktar sig till personal och förtroendevalda inom Borås
Stad som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och unga. Konferensen arrangeras av
Folkhälsoenheten i samverkan med andra.
I programmet ingår en föreläsning om ungas delaktighet och åldersmaktsordning, en presentation av
Borås Stads Ungdomsråd, en föreläsning om hur vuxna kan vara stöd för ungdomar samt information
om Mentorprogrammet.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse Irene Samuelsson och Anita Spjuth att delta på
konferensen Bättre stöd till barn och unga den 11 november 2014 i Borås.
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Anmälningsärenden
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Presidiet: Beslut avseende renovering och ombyggnad av
Sandareds bad- och idrottshall (2013/FF0377 822).
Arvsfonden: Beslut avseende stöd ur Allmänna arvsfonden för ”Jämlik hälsa för personer med
funktionsnedsättning” (2014/FF0039 701).
Brottsförebyggande rådet: Anmälan av protokoll från Brottsförebyggande rådet 2014-10-16
(2014/FF0119 106).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av verksamhetsberättelse för det gemensamma
folkhälsoarbetet 2015 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad och Borås Stad (2014/FF0246
012).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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Delegationsärenden
Föreningsenheten: Beslut om avslag om arrangörsbidrag för Änglahoppet 2014 till Borås Fältrittklubb
(2014/FF0226 805).
Föreningsenheten: Beslut om arrangörsbidrag för ”The King of the Ring” 2014 till BK Rebell
(2014/FF0235 805).
Föreningsenheten: Beslut om arrangörsbidrag för O-EVENT 2014 till Hestra IF, Borås GIF och IK
Ymer (2014/FF0210 805)
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2014-10-03.
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2014-10-21.
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap 201410-16 – Textilhögskolan, våning 3 och 4 (2014/FF0224 702).
Tillståndsenheten: Beslut om anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2014-10-16 - Textil
Fashion Center, Arenan lokal nr 7, Skaraborgsvägen 3, Borås (2013/FF0108 702).
Tillståndsenheten: Beslut om anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2014-10-16 - Textil
Fashion Center, Protekos lokal, Skaraborgsvägen 3 A, Borås (2013/FF0108 702).
Tillståndsenheten: Beslut om anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2014-10-13 - Textil
Fashion Center, Arenan lokal nr 7, Skaraborgsvägen 3, Borås (2013/FF0108 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap 201411-14 på Friskishuset, Åsboholmsgatan 12, Borås (2014/FF0223 702).
Tillståndsenheten: Beslut om anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap 2014-10-03 – Borås
Energi & Miljö, Västerlånggatan 10, Borås (2014/FF0207 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap 201409-27 – Sexmästeriet P-6 i Balder/Albrechts Lunchrestaurang, Borås (2014/FF0196 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap 201409-27 – OP System AB, Borås (2014/FF0201 702).
Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap 201410-11 – Viskan KP/ONYX, Borås (2014/FF0199 702).
Fort.
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Tillståndsenheten: Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker i slutet sällskap 201410-24 – Restaurang Jasmine, Källegatan 6, Borås (2014/FF0206 702).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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§ 145
Övrigt
Nämnden får en guidad visning i Sjuhäradshallen.
Nämnden har fått ett brev från Föreningsrådet som vill ha en utökad samverkan med nämnden.
Representanter från Föreningsrådet bjuds in till dialog med den nytillsatta nämnden under våren 2015.
Förvaltningschefen informerar om hur arbetet med upphandlingen av ett tält till Ryavallen går.
Decembernämnden är på Sundholmen, start kl. 12:00 med julbord.
Lars Andersson ställer frågan om hur det går med arbetet med bowlingbanorna i Boråshallen.

