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  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

  2017-05-16 
       

 

  

 

Tid: 13:30 – 17:35, Ajournering: 15:15 – 15:30, 16:30 – 17:15 

Plats: Sturegatan 38 

Omfattning: §§  59-70 

Sammanträdet offentligt för allmänheten §§ 59-70 
 

Närvarande ledamöter  

Ida Legnemark (V) ordf.   

Cecilia Andersson (C) v. ordf.  

Christer Lundberg (S) andra v. ordf.  

Ulla-Britt Möller (S)  

Erik Johnson (MP)  

Anette Nordström (M)  

Marie Jöreteg (M) ers. Lars Andersson (M), som närvarar 13:30 – 15:15 

Ingela Hallgren (KD)  

Jan Nilsson (SD)  

  
  
Närvarande ersättare   
Linnea Johansson Kläth (MP)  

Christian Ekström (M)  

Ronny Svensson (L)   

Linda Pålemo (L)  

Jessica Lindström (SD)  

   

Övriga närvarande  

Tommy Jingfors, förvaltningschef   
Johanna Jönsson, nämndsekreterare  
Susanne Carlsson, verksamhetschef  
Cecilia Strömberg, verksamhetschef Närvarande §§ 60 - 70 
Marie-Louise Bengtsson, verksamhetschef  
Mikael Andersson, verksamhetsutvecklare  
Peder Englund, CKS Närvarande § 70 
Anders Lindstam, CKS Närvarande § 70 
Kristina Nyberg Smahel, Vision  
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Justering 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Ulla-Britt Möller (S) med  
Jan Nilsson (SD) som ersättare.  
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
 

 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
 
 
 

 

Justeras 2017-05-19  
 
 
   

 
 
 
 

Ida Legnemark (V)  Ulla-Britt Möller (S) 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2017-05-22. 
 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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§ 59    2017/FF0087  100 
Välfärdsbokslut 2016 

  
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa den sociala hållbarheten i Borås Stad. Bokslutet beskriver med 
hjälp av tidsserier utvecklingen för ett antal indikatorer som valts ut för att motsvara de 11 
folkhälsopolitiska målområdena. Dessa målområden relateras till stadens vision 2025 och en 
åtgärdsplan för folkhälsoområdet skapas utifrån resultatet.  
 
Folkhälsan utvecklas positivt, men det finns skillnader mellan geografiska områden i staden och 
mellan grupper av människor med olika ekonomiska och utbildningsmässiga förutsättningar. 
Skillnader i hälsa och uppväxtvillkor riskerar att skapa minskad tillit och gemenskap i samhället och 
ökar risken för ohälsa.  
 
Utbildningsnivån i befolkningen fortsätter att stiga och förvärvsfrekvensen ligger kvar på en hög nivå. 
Ungdomsarbetslösheten har ökat något under 2016. När det gäller ekonomiska och sociala 
förutsättningar kan man se skillnader mellan olika geografiska områden i Borås.  
 
För barn och unga är bilden splittrad, å ena sidan är den egenskattade hälsan god och andelen som är 
medlem i en förening ligger kvar på samma nivå. Å andra sidan rapporterar många olika 
psykosomatiska besvär så som ont i magen och svårt att sova. Unga känner sig mer stressade av 
skolarbetet, tryggheten i skolan minskar och färre anser sig ha en vuxen att prata med. Här kan man se 
skillnader mellan flickor och pojkar, då fler flickor känner sig stressade och otrygga i skolan. Fler 
flickor än pojkar rapporterar också psykosomatiska besvär. 
 
Antalet fallolyckor som resulterat i sjukhusvård bland barn och äldre är högre i Borås än för riket. 
Simkunnigheten bland eleverna i årskurs 6 ligger kvar på samma nivå.  
 
Utvecklingen inom tobaks- och alkoholområdet ser fortsatt positiv ut bland ungdomar. Dock ökar 
andelen elever i årskurs 2 på gymnasiet som provat narkotika.  
 
 
Bilaga: Välfärdsbokslutet 2016 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Välfärdsbokslutet 2016 och översänder det till 
Kommunfullmäktige. 
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§ 60    2017/FF0086  042 
Tertialrapporter 2017, ekonomi- och verksamhetsuppföljning  

  
Verksamheten inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde har under de fyra första 
månaderna kännetecknats av en gedigen samverkan med civilsamhället och utmanande uppdrag. 
Dessutom har en ny organisation tillfört Fritids- och folkhälsonämnden 65 nya medarbetare inom 
områdena, öppen ungdomsverksamhet, Mötesplatser, Träffpunkt Simonsland och lokalt inflytande. 
 
Ett nytt gemensamt folkhälsoavtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden har påbörjats, arbetet med 
Överenskommelsen (ÖK) har permanentats som ett uppdrag för nämnden, beslut om nytt 
evenemang till Borås - Junior EM i friidrott 2019, förberedelser inför SM-veckan i juli, uppstart av 
Fritids- och folkhälsonämndens första IOP (Idéburet offentligt partnerskap) har påbörjats m.m. 
Listan på aktiviteter kan göras lång redan under årets första månader. 
  
Periodens resultat visar på ett underskott för fritidsramen och ett underskott på bidragsramen. 
Avvikelserna på fritidsramen kan härledas till mindre intäkter än budgeterat för perioden, vilket 
påverkar främst Folkhälsoenheten samt Badenheten. Däremot har det bokförts mindre kostnader än 
vad som budgeterats för perioden. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan kan till stor del härledas 
till Träffpunkt Simonsland.  
 
Personalkostnaderna bör hållas under uppsikt då vi är medvetna om att de kommer att öka efter det 
att 2017 års lönerevision är klar. Lönepåslaget förväntas bli högre än vad som är avsatt i budget. 
Därutöver har kostnaderna för kommungemensamma tjänster, så som e-handels- och 
upphandlingstjänster, förvaltningsabonnemang, fördelade licenskostnader, fackliga företrädare etc. 
ökat med närmare 1 900 tkr i jämförelse med föregående år. En förklaring är att nämnden har blivit 
dubbelt så stor verksamhetsmässigt. Det återstår fortfarande oklarheter om nämnden i 
resurstilldelningen fått kompensation för denna typ av kostnadsökningar. 
 
Utifrån nuvarande förutsättningar prognostiseras, vid årets slut, ett underskott på fritidsramen 
motsvarande 400 tkr som avser vårt samverkansuppdrag kring lokalt inflytande och demokratifrågor 
samt 2 500 tkr för sociala investeringsprojekten ”En kommun fri från våld” samt ”Produktionsskolan 
– Ung till Ung”. Nämnden får en kompensation i bokslutet för de två sociala investeringsprojekten. 
 
Bidragsramens underskott för perioden beror på svårigheterna att periodisera budgeten fullt ut efter 
de utbetalningar som görs. Bidragsramen förväntas i nuläget ha en budget i balans vid årets slut. 
 
 
Bilaga: Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 1 - 2017 och att överlämna denna till 
Kommunstyrelsen. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 1 - 2017 och att överlämna denna till 
Kommunstyrelsen. 
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§ 61    2017/FF0096  821 
Isbana på Bodavallens idrottsområde 

  
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i samråd med Servicekontoret projekterat och 
kostnadsberäknat projektet. Utgångspunkten är en fullstor isyta belägen vid Bodavallens 
idrottsområde.  
 
Isytan ska ses som steg 1 i den visionsskiss som utarbetats i samråd med berörda föreningar och 
organisationer, skola, öppen ungdomsverksamhet samt boende i området. Någon takbyggnation över 
isytan är inte aktuellt utan den planeras som en öppen yta. 
 
När det inte är issäsong så ska ytan kunna användas utifrån ett året-runt perspektiv. Isytan beräknas 
till 3-4 månader och på övrig tid av året fungerar platsen som en aktivitetsyta. Det finns många goda 
tankar och idéer om hur ”överbyggnaden”, det vill säga vilket material som ska finnas över 
rörsystemet som fryser isen. Vår tanke är att ta fram tre förslag som skolelever och de boende kan få 
rösta fram som ett slutligt förslag.  
 
Tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen ska vi utreda hur vi kan ta tillvara den 
överskottsenergin som kylmaskinen producerar.  
 
Driftkostnaden för den konstfrusna isanläggningen beräknas till ca 1,1 milj kr exkl kapitalkostnaden. 
Driftkostnaden kan komma att påverkas positivt, beroende på om vi lyckas ta tillvara på den 
översskottsenergi som produceras. Fritids- och folkhälsonämnden har som ambition att försöka klara 
av den ökade driftkostnaden inom befintlig budgetram för 2018. 
 
I Fritids- och folkhälsonämndens investeringsbudget finns 15 000 tkr anslaget för ändamålet. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att få ta del av de investeringsmedel 
som finns anslaget för en fullstor isyta i anslutning till Bodavallens idrottsområde. 
 
Paragrafen justeras omedelbart 
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§ 62    2017/FF0097  866 
Förslag på placering samt införande av öppen vägg för konstnärliga uttryck 2017 

  
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2017 givit Kulturnämnden tillsammans med Fritids- och 
folkhälsonämnden och lokala utövare i uppdrag att: finna formerna för och införa en öppen vägg, det 
vill säga en för alla öppen möjlighet att uttrycka sig konstnärligt offentligt.  
 
Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslår att den öppna väggen placeras på 
den öde tomten mellan Norrby och Borås stadskärna vid den befintliga mur som finns där. På förslag 
av Tekniska förvaltningen formas den omgivande grönytan till en så kallad pocketpark – en urban 
parkmiljö där de konstnärliga uttrycken på väggen kombineras med naturinslag i form av det befintliga 
björkbeståndet på platsen. 
 
Införandet av väggen föreslås i två steg. Det första året installeras en del av väggen och parkområdet 
anläggs av Tekniska förvaltningen. Platsen och den öppna väggen invigs i anslutning till No Limit 
Festival, september 2017.  
Inför 2018 föreslås att ärendet tas upp igen och att en mer utvecklad installation utförs över hela 
murens yta. Med detta tvådelade förfarande får lokala utövare och medborgare en möjlighet att 
påverka utformningen av platsen i dialog med Tekniska förvaltningen, Kulturförvaltningen och 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen under året 2017.  
 
Yrkanden: 
Ordförande Ida Legnemark (V) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden beslutar enligt Fritids- och 
folkhälsoförvaltningens förslag till beslut. 
 
Annette Nordström (M) lägger ett alternativt förslag till beslut (se bilaga till protokollet). 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutat i enlighet med det upprättade förslaget. 
 
Omröstning begärs. 
 
Propositionsordning 
Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja och den som 
bifaller Annette Nordströms (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Annette Nordströms (M) förslag 
bifallits.  
 
Vid omröstning röstas ja av Ida Legnemark (V), Cecilia Andersson (C), Christer Lundberg (S), Ulla-
Britt Möller (S), Erik Johnson (MP), Ingela Hallgren (KD) och Jan Nilsson (SD) samt nej av Annette 
Nordström (M) och Marie Jöreteg (M). 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har med sju röster mot två beslutat i enlighet med ordförandes förslag. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     Forts. 



7(17) 
  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

  2017-05-16 
 

 

 

 
Forts. § 62 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner arbetsgruppens förslag på placering och finansiering av den 
öppna väggen till Magasingatan 1, fastighet Verkmästaren 3, Borås. 
 
Protokollsanteckning 
Annette Nordström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
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§ 63    2017/FF0029  805 
Ansökan om arrangörsbidrag för Borås Pride 15-17 juni 2017 

  
RFSL Borås Sjuhärad kommer den 15-17 juni 2017 arrangera Borås Pride-festival för andra året i rad. 
Enligt ansökan kommer Pride inte enbart att innehålla fest, parader och konserter utan även 
föreläsningar, seminarier, teater och filmvisning med mera. Föreningens syfte med Borås Pride 2017 
är att synliggöra några av de normer som genomsyrar samhället och vilka konsekvenser de har 
specifikt för HBTQIA-personer. RFSL vill samla enskilda personer, verksamheter, offentliga aktörer 
och föreningar i Borås och Sjuhärad till en öppen folkfest och uppmuntra till ett öppet klimat som 
synliggör, ifrågasätter och bryter normer, fördomar och diskrimineringar.  
 
Under festivalens tre dagar vill föreningen lägga en grund för framtida arbete i Borås och Sjuhärad 
genom att arbeta med samhällspåverkan och attitydförändring. Föreningen uppskattar att cirka 4000 
personer kommer delta i festivalen 2017. 
 
Under 2016 års Pride-festival deltog cirka 4000 personer och varav 3000 personer gick i paraden.  
 
RFSL Borås Sjuhärad ansöker om 30 000kr i arrangörsbidrag för 2017 års Pride. 
 
Förvaltningens uppfattning är att Pride är ett viktigt evenemang för att stödja människors 
likaberättigande oavsett sexuell läggning.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja RFSL Borås Sjuhärad ett arrangörsbidrag på 30 
000kr för genomförande av Borås Pride 15-17 juni 2017. 



9(17) 
  PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

  2017-05-16 
 

 

 

§ 64    2017/FF0078  759 
Yttrande över remiss - Borås Stads Program mot hemlöshet 

  
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Borås Stads Program mot 
hemlöshet.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser positivt på en revidering av Borås Stads Program mot hemlösa 
från 2013. Förvaltningen tycker det är viktigt att programmet uppmärksammas och stödjer Individ- 
och familjeomsorgsnämndens övergripande ansvar. Det är bra att programmet tydliggör nämnder och 
bolags ansvar i arbetet kring hemlöshet. 
 
Det är angeläget att alla Borås Stads nämnder och bolag kontinuerligt arbetar med frågan och ser till 
att programmet ständigt är aktuellt. 
 
Problematiken med hemlöshet blir aktuell i Fritids- och folkhälsoförvaltningens dagliga arbete med 
föreningslivet i staden. Föreningslivet och stadens mötesplatser är viktiga incitament i arbetet för att 
motverka hemlöshet. Dessa typer av sammanhang kan bidra till att motverka utanförskap och stötta 
socialt utsatta.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen Borås Stads Program mot hemlöshet och 
översänder yttrandet till Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
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§ 65    2017/FF0075  709 
Yttrande över motion - Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun; Hanna 
Bernholdsson (MP) och Tom Andersson (MP) 

  
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen Borås Stad kan bli 
Sveriges bästa hbtq-kommun. Motionärerna föreslår bland annat att Borås Stad upprättar en HBTQ-
handlingsplan och att ett hbtq-råd ska inrättas. 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen instämmer med motionärerna i det att Borås Stad ska arbeta för 
att vara i framkant vad gäller arbetet med mänskliga rättigheter men tycker att arbetet med alla 
människors lika värde lyfts fram i det arbete som redan finns och som är under utveckling i Borås 
Stad. Detta arbete ska istället lyftas fram och synliggöras ytterligare. Detta görs bland annat genom 
”Lika rättigheter och möjligheter” som ersätter ”Plan för Lika rättigheter och möjligheter” och följs 
upp i nämndernas ordinarie verksamhet (Stratsys). 
 
Att peka ut HBTQ-gruppen som en särskilt prioriterad grupp bland övriga grupper istället för att lyfta 
fram mänskliga rättigheter och alla människors lika värde bidrar inte till normalisering och ökar inte 
attraktionskraften varken för staden som arbetsgivare eller för sina medborgare. Det kan istället leda 
till en exkludering av andra grupper och ett utpekande av HBTQ-gruppen. En stad som vill vara 
föregångare vad gäller mänskliga rättigheter ska utbilda och informera medborgare och medarbetare i 
mänskliga rättigheter, normkritiskt tänkande och allas lika värde. På det sättet kan vi få arbetsplatser 
och en stad som är välkomnande och fria från diskriminering och kränkande särbehandling. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden anser motionen besvarad och översänder yttrandet till 
Kommunstyrelsen. 
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§ 66    2017/FF0084  332 
Yttrande över motion - Borås behöver riktlinjer för  bra lekplatser! Marie Friden (M) och 
Oliver Öberg (M)  

  
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen Borås behöver riktlinjer 
för bra lekplatser. Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) har motionerat om att Tekniska nämnden 
och Förskolenämnden ska ta fram förslag på styrdokument för lekplatser. Motionärerna vill att 
riktlinjer tas fram i syfte att, inte bara förnya och förbättra befintliga lekplatser, utan också för att 
säkerställa lekplatsens pedagogiska betydelse för barnen. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden delar motionärernas uppfattning om att lek och rörelse är viktigt för 
barns utveckling. Det kan vara gynnsamt för utvecklingen av stadens lekplatser att det utarbetas ett 
gemensamt styrdokument. Förskollärare har stor erfarenhet av det pedagogiska arbetet, att omsätta 
det i utformningen av en lekplats kan ge betydande fördelar och annorlunda lekplatser i jämförelse 
med de standardiserade lekplatser som finns i landets kommuner. I det framtida styrdokumentet bör 
det finnas ett kapitel om materialval. Nämnden vill betona vikten av naturliga materialval och 
återvunnet material. I styrdokumentet kan lekplatser med fördel ha olika ambitionsnivå och tema. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen och översänder yttrandet till Kommunstyrelsen. 
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§ 67       
Redovisning av anmälningsärenden 

  
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2017-03-20 avseende Borås Stads Nämndbudget 2017 
(2017/FF0077  041). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-03-20 § 144 avseende Kommunstyrelsens 
sammanträdesdagar 2017 (2016/FF0146  006). 
 
Förvaltningsrätten i Jönköping: Anmälan av Dom 2017-04-21 i Mål 4378-16 avseende 
Arrangörsbidrag till RFSL Borås (2016/FF0093  805). 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-03-21 avseende Öppnande av 
förstudiekonto för Skatehallen (2016/FF0037  821). 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-04-04 avseende Anslagsframställan 
Om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet, Etapp 1 (2017/FF0069  822). 
 
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-04-25 avseende Öppnande av 
förstudiekonto för Sven Eriksonvallen (2017/FF0090  821). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Överenskommelse om deltagande i upphandling av 
Boknings- och bidragssystem för kultur- och fritidsverksamheten (2017/FF0091  808). 
 
Länsstyrelsen: Anmälan av beslut 2017-04-19 avseende Ansökan om bidrag för lokala 
naturvårdsprojekt (LONA) avseende tillgänglighetsanpassningar på Kransmossens frilufts- och 
rekreationsområde (2016/FF0194  823). 
 
Västra Götalandsregionen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-04-27 § 41 avseende 
Verksamhetsberättelse för det gemensamma folkhälsoarbetet Borås Stad 2016 2017/FF0065  012). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Kommunstyrelsen: Anmälan av Avtal gällande borttagande av 
gångväg, Stora Dalsjön (2015/FF0328  823). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av framställan 2017-03-30 avseende Träffpunkt 
Simonsland (2017/FF0081  282). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Anmälan om deltagande i insatser mot langning 2017 
(2017/FF0085  761). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritids- 
och folkhälsonämnden, mars 2017 (2017/FF0053  041). 
 
Brottsförebyggande rådet: Anmälan av Undertecknad Avsiktsförklaring avseende projekt för 
utveckling av effektivt brottsförebyggande arbete (2017/FF0038  701). 
 
                                                                                                                                                     Forts. 
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Forts. § 67 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden. 
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§ 68       
Redovisning av delegationsärenden 

  
Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsoförvaltningens yttrande över granskning för detaljplan 
Hässleholmen 3:1 m.fl., Marklandsparken, Borås Stad (2016/FF0180  214). 
 
Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsoförvaltningens yttrande över granskning för detaljplan för del 
av Hässleholmen, Hässlehus 7 – 11, Borås Stad (2016/FF0173  214). 
 
Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsoförvaltningens yttrande över granskning för detaljplan för 
Bergdalen, Kiden 3 m.fl., Borås Stad (2016/FF0152  214). 
 
Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsoförvaltningens yttrande över granskning för detaljplan för 
Gånghester, del av Hulta 4:2, Ny förskola i Gånghester, Borås Stad (2016/FF0215  214). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om startbidrag till Alkalema förening (2017/FF0082  
805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om startbidrag till Iqra förening (2017/FF0073  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års verksamhet; 
Borås Taekwon-do klubb (ID481). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års verksamhet; 
Borås Skateförening (ID453). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års verksamhet; 
Viskafors Idrottsförening (ID195). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års verksamhet; 
FC Kabel Åttio (ID214). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års verksamhet; 
Borås Minigolfklubb (ID370). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års verksamhet; 
Borås Miniracingklubb (ID450). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för SM i motocross 29-30 april 
2017; FMCK Borås (2017/FF0032  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag för renovering av klubbstuga; 
Sandareds Scoutkår (2017/FF0061  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för O-EVENT 10-12 november 
2017; Hestra IF, Borås GIF och IK Ymer (2017/FF0071  805). 
                                                                                                                                                     Forts.                              
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Forts. § 68 
 
 
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till orienteringskartor; Hestra IF 
(2017/FF0072  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om startbidrag till Brämhults Kvinnogille 
(2017/FF0092  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag för examensfirande i Caroli 
församling 3 juli 2017; ISTK Center (2017/FF0088  805). 
 
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag för Vikingahoppet och 
Rikshoppet 22-23 april 2017; Athena IK (2017/FF0079  805). 
 
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-03-30. 
 
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-04-27. 
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden. 
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§ 69       
Förvaltningschefen informerar 

  
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden; 
 
- om att en föredragning om SM-veckan kommer på junisammanträdet. 

 
- om att Borås får ytterligare ett stort arrangemang till staden. Junior EM i friidrott kommer till Borås 

2019, med ca 1 600 tävlande plus ledare, funktionärer och anhöriga. 
 

- om de ekonomiska konsekvenserna avseende intäkter på Stadsparksbadet på grund av den osäkerhet 
som råder kring stängning eller inte. Detsamma gäller de "hyresgäster" som finns i anläggningen. 
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§ 70       
Övrigt  

  
- Peder Englund och Anders Lindstam från Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) besöker 

nämnden och har en föredragning om deras verksamhet och Fritids- och folkhälsonämndens 
ansvarsområde. 
 

- Mikael Andersson från Fritids- och folkhälsoförvaltningen informerar nämnden om förvaltningens 
arbete med lokalt inflytande. 
 

- Erik Johnson (MP) frågar förvaltningschef Tommy Jingfors om planerna om evenemangsfält. 
Tommy svarar att förvaltningen bevakar frågan. 
 

- Annette Nordström (M) frågar om eventuella planer på badplats i Gånghester. Förvaltningen 
svarar att platsen som föreslagit inte är lämplig som "kommunal badplats", men kanske kan vara en 
badplats utifrån ett initiativ från civilsamhället. 
 

- Ronny Svensson (L) frågar förvaltningschef Tommy Jingfors om status för Borås Arena 2. Tommy 
svarar att förberedelser pågår och att Borås Arena AB gör erforderliga markundersökningar och 
bygglovsansökningar. 


