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§ 40

Dnr FOFN 12028

Upprop och val av protokollsjusterare
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens
protokoll, utses Christer Lundberg (S) med Jan Nilsson (SD) som
ersättare. Justeringen sker på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38,
måndagen den 9 april.
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§ 41

Dnr FOFN 12387

Godkännande av föredragningslista
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag. .
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§ 42

Dnr FOFN 12286

Allmänhetens frågestund
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde.
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§ 43

Dnr FOFN 12651

Information om folkhälsoenhetens arbete
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Verksamhetschef Susanne Carlsson ger nämnden en föredragning om
folkhälsoenhetens arbete...
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§ 44

Dnr FOFN 2018-00057 1.3.1.4

Delegationsordning för Fritids- och
folkhälsoförvaltningen 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna delegationsordningen för
2018.
Sammanfattning av ärendet
Med stöd av reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad lämnar
nämnden rätt till förtroendemän och tjänstemän att fatta beslut i de grupper av
ärenden och i den omfattning som anges i delegationsordningen.
Beslutsunderlag
Delegationsordning för Fritids- och folkhälsonämnden 2018
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§ 45

Dnr FOFN 2016-00043 821

Utveckling av Bodavallen till ett allaktivitetsområde,
förstudie
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner att Bodavallen med angränsande
parkområde utvecklas till ett allaktivitetsområde enligt förslaget i förstudien och
föreslår Kommunstyrelsen att göra detsamma.
Vidare föreslås att Kommunstyrelsen ger Fritids- och folkhälsonämnden i
samverkan med Tekniska nämnden, Grundskolenämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och
Stadsledningskontoret, i uppdrag att ta fram en detaljerad och gemensam
genomförande- och tidsplan med framtida investerings- och driftkostnader.
Beslut om investeringar sker på förslag från respektive nämnd i samband med
Kommunfullmäktiges årliga budget.
Samt att Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att starta
en detaljplansändring för område Hässleholmen 3:1.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med
Lokalförsörjningsförvaltningen, Grundskoleförvaltningen (Lokalsamordning
och Bodaskolan), Miljöförvaltningen, Tekniska förvaltningen,
Samhällbyggnadsförvaltningen, Stadsledningskansliet (Strategisk
samhällsplanering & mark och exploatering), Borås Energi och miljö, Borås
AIK samt andra lokala aktörer och barn och unga i närliggande området,
utvecklat ett förslag kring Bodavallens idrottsområde.
Förslaget innebär att utveckla området till ett tryggt allaktivitetsområde med
fokus på rörelse, idrott och skolverksamhet. Isbana och multiaktivitetsyta är
idag redan planerat. Utöver det finns förslag på hinderbana, rekreationsområde,
lekplats, hundrastgård med mera.
Den största delen är att det byggs ett allaktivitetshus där flera idéburna och
kommunal verksamhet kan bedriva verksamhet och samverka för en positiv
utveckling för framförallt barn och unga på området. Huset skulle kunna
inrymma delar av Bodaskolans skol- och fritidsverksamhet, fullstor idrottshall,
”cafélokal”, samlingslokal samt lokaler för föreningsverksamhet såsom kansli,
möteslokal, och omklädningsrum.
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Beslutsunderlag
Skrivelse 2018-04-04 Utveckling av Bodavallen till ett allaktivtetsområde
Förstudie om att Utveckling av Bodavallen till ett allaktivitetsområde. 2018-0323.
Bilagor till ” Förstudie om att Utveckling av Bodavallen till ett
allaktivitetsområde 2018-03-23.
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§ 46

Dnr FOFN 2018-00050 1.1.3.1

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna redovisningen av
uppdrag som inte ingår i budget och översända denna till Kommunstyrelsen för
kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i
budget redovisas dessa två gånger årligen. Fritids- och folkhälsonämnden har
vid tidpunkten för redovisningen fem uppdrag från Kommunfullmäktige
utanför budget. Ett av uppdragen bedöms som genomfört och resterande är
påbörjade.
Fullständig redovisning av uppdragen framgår i bilagan.
Beslutsunderlag
Sammanställning av uppdrag utanför budget för Fritids- och
Folkhälsonämnden, 2018-04-04
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§ 47

Dnr FOFN 2018-00079 3.6.8.3

Borås Skidstadion - utvecklingsplan 2018-2022
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en
utvecklingsplan för Borås skidstadion/Ymerområdet tillsammans med berörda
kommunala förvaltningar och föreningar. Ambitionen är att klara av större
nationella skidtävlingar samt göra området mer attraktivt för besökare och
föreningsliv.
Sammanfattning av ärendet
Intresset för skidåkning har ökat markant de senaste åren, vilket märks på
tillströmningen av besökare till de olika skidanläggningarna, som exempelvis
Borås skidstadion, Hestra IF:s skidanläggning, SOK-68 Sandared, Borås GIF
och Äspereds IF. Fritids- och folkhälsonämnden har i ett gemensamt avtal med
Borås skidlöparklubb överlämnat drift och underhåll till föreningen. I avtalet
regleras kostnader och intäkter för anläggningens drift. På de övriga
anläggningarna lämnas ett ekonomiskt stöd för driften av elljusspår samt att
Hestra IF och Borås GIF även får ett stöd för produktion av konstsnö.
På Borås skidstadion finns många aktörer förutom Borås skidlöparklubb, IK
Ymer har sin klubbstuga i området och har bland annat verksamheter som
orientering, discgolf, boule, beachvolleyboll, motionsgrupp och skidor.
Ridföreningen Kakas har också sin verksamhet i området.
Skidstadion/Ymerområdet är också ett välbesökt rekreationsområde för
allmänheten.
IK Ymer och Borås skidlöparklubb för en gemensam diskussion om lokaler
och andra faciliteter i området som kan samutnyttjas. Nuvarande
omklädningsrum i både Ymergården och Skidstadion har stora brister och
behöver omgående förbättras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-04
Fritids- och
folkhälsonämnden

§ 48

Dnr FOFN 2018-00069 3.6.7.1

Ansökan om att arrangera Junior VM i orientering 2021
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillsammans med Borås TME och de
lokala orienteringsföreningarna i Borås ansöka om att få arrangera Junior VM i
orientering 2021 i Borås.
Sammanfattning av ärendet
Svenska Orienteringsförbundet har en ambition i att söka internationella
tävlingar till Sverige. Av den anledningen söker nu förbundet intresserade städer
och lokala föreningar som klarar av att arrangera Junior VM 2021.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Borås TME har tillsammans med lokala
föreningar lämnat in en intresseanmälan till förbundet om att vara Sveriges
representant i uttagningen av lämplig stad för arrangemanget. Senast den 31
mars ska Svenska Orienteringsförbundet lämna in en ansökan till
Internationella Orienteringsförbundet.
Borås har en bred erfarenhet i att arrangera stora tävlingar i allmänhet och
större orienteringstävlingar i synnerhet. Erfarenheten från O-ringen 2015 ekar
positivt än och orienteringsföreningarna i Borås känner stor lust och utmaning i
att ta sig an ett världsmästerskap.
Beslutsunderlag
Ansökan om att få arrangera mästerskapen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-04
Fritids- och
folkhälsonämnden

§ 49

Dnr FOFN 2018-00064 1.1.3.1

Letter of intent Safe Community - återcertifiering
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ansökan om
återcertifiering för fortsatt medlemskap i International Safe Community
Network (ISCN) samt översänder ärendet för beslut i Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Borås Stad blev 2013 återcertifierad som en av WHO Säker och trygg kommun.
Då återcertifiering numer sker vart 5:e år, är det 2018 dags för Borås Stad att
ansöka om fortsatt medlemskap i International Safe Community Network,
ISCN.
Det innebär att man har ett åtagande att arbeta skadeförebyggande i alla åldrar,
för båda könen, i alla situationer och miljöer. För att godkännas som en säker
och trygg kommun finns det sju indikatorer som man måste leva upp till. Dessa
är:
1. En infrastruktur baserad på medverkan och samarbete, ledd av en
tvärsektoriell grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i sin
kommun.
2. Långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar,
miljöer och situationer.
3. Program som riktas mot högriskgrupper och miljöer samt program som
främjar säkerhet för utsatta grupper.
4. Program som är grundade på tillgänglig forskning.
5. Program som dokumenterar skadornas frekvens och orsak.
6. Förfaringsätt för utvärdering för att bedöma sina program, process och
effekten av förändringar.
7. Fortgående deltagande i nationella och internationella Safe Community
nätverk.
Verksamheterna i Borås Stad kommer under våren att korrigera och
komplettera med de insatser som har gjorts sedan 2013. Dessa kommer att
sammanställas i en rapport som skickas till ISCCC-International Safe
Community Certifying Centre. Därefter utser ISCCC en certifierare från något
annat land. Under en så kallad ”site-visit” under två dagar i höst besöker
certifieraren Borås Stad. Utmärkelsen sker i november-december 2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-04
Fritids- och
folkhälsonämnden

Beslutsunderlag
Letter of intent
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§ 50

Dnr FOFN 2018-00068 1.1.3.1

Program för jämställdhetsintegrering 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning och revidering av
rubricerat program och ger förvaltningen i uppdrag att inhämta varje
nämnd/bolags plan för jämställdhetsintegrering. Planen ska upprättas för en
treårsperiod och utvärderas årligen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i
Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa
upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag.
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna,
höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan
kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet.
Arbetet sker inom tre målområden;


Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet



Makt och hälsa



Makt och mäns våld mot kvinnor.

I bilagan ”Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad” beskrivs
målområdena mer utförligt.
Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar
sig till medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre
målområdena och upprättas för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen
och Fritids- och folkhälsonämnden ska sammanställa nämndernas och bolagens
arbete en gång per år.
Varje nämnd/bolag ska senast den 30 juni redovisa sitt arbete till Fritids- och
folkhälsonämnden. Nämnden sammanställer arbetet och redovisar till
Kommunstyrelsen i september månad.
Beslutsunderlag
Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad
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§ 51

Dnr FOFN 2018-00067 3.6.8.1

Badplatsutredning avseende utveckling av befintliga
samt anläggning av nya badplatser/friluftsbad 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ”Badplatsutredning 2018”
med tillhörande investeringsplan för de kommande fem åren.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar dessutom att ge förvaltningen i uppdrag
att utreda möjligheten att arrangera simskola/vattenvaneskola för unga vuxna
på Almenäs under sommaren samt också möjligheten att ha badvakter på
Almenäs under de mest välbesökta dagarna.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och Folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att inventera
och utreda stadens befintliga badplatser, samt att göra en plan för fortsatt
utveckling av desamma.
Inventering har skett av samtliga badplatser inom Borås kommun, inklusive
föreningsägda och föreningsdrivna badplatser.
Utredningen ger förslag till utökning och förbättring av befintliga badplatser
men har också gjort en översyn över de ”vita områden”, där det idag saknas
nära badmöjligheter.
De flesta av de kommunala badplatserna ligger mycket nära stora
bostadsområden och är utmärkta fritids- och aktivitetsplatser under en stor del
av året förutom att enbart fungera som badplatser. Dessa platser är mycket
viktiga för de närboende, både som mötesplatser, som platser för lek och
rekreation, som semestermål för de som inte har möjlighet att åka på några
andra resor under sommaren och semestern. Vår ambition är att fortsätta
utveckla badplatserna till mötesplatser där man kan vistas hela året, med
förbättrade möjligheter till lek och aktivitet.
Beslutsunderlag
Utredning: ”Utredning Badplatser 2018”
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§ 52

Dnr FOFN 2018-00023 3.6.7.2

Ansökan om arrangörsbidrag för Borås Pride 28-30 juni
2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja RFSL Borås Sjuhärad ett
arrangörsbidrag på 40 000kr för genomförande av Borås Pride 28-30 juni 2018.
Sammanfattning av ärendet
2016 anordnades det första Borås Pride, 2017 det andra och 2018 är det dags
för den tredje upplagan av Borås Pride. Festivalen går under parollen ‘Bryt dig
fri från normer’ vilket har ett brett budskap som möjliggör många inriktningar
under festivalen. Borås Pride arrangeras av RFSL Borås Sjuhärad.
Borås Pride riktar sig främst till alla invånare i Sjuhärad. Tillsammans skapar vi
trygga mötesplatser för hbtqia-personer och lyfter genom bland annat
workshops, samtal, kulturarrangemang och föreläsningar frågor kring
hbtqiapersoners liv, synlighet och rättigheter.
Fritids- och folkhälsonämndens uppfattning är att Pride är ett viktigt
evenemang för att stödja människors likaberättigande oavsett sexuell läggning.
Borås Pride arrangeras för tredje året i rad och 2016 samt 2017 års festivaler
blev lyckade arrangemang där gränser och normer uppmärksammades genom
bland annat föreläsningar och utställningar. Festivalen avslutas med paraden där
3000 personer deltagit.
Beslutsunderlag
1. Ansökan från RFSL Borås Sjuhärad
2. RFSL Borås Sjuhärad, resultatbudget för Pride
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§ 53

Dnr FOFN 2018-00077 3.6.7.2

Ansökan om utökat stöd till Odenslund 4H-gård 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Odenslunds 4H ett utökat
föreningsbidrag på 150 000 kr för 2018.
Sammanfattning av ärendet
Odenslunds 4H bedriver sin verksamhet på Hässleholmen i Borås. De har
bland annat ridning för personer med funktionsnedsättning, kaninläger på
somrarna, gård- och stallskötsel samt tar emot förskolor och skolor som får
prova på lantlivet mitt i stan. Det är i huvudsak tjejer som söker sig till
föreningen. Odenslunds 4H är en viktig förening i området och fyller en stor
social funktion för många barn och ungdomar på Hässleholmen med omnejd.
I överläggningar med föreningen kan vi konstatera att 2017 var ett tufft år för
föreningen, framförallt ekonomiskt. Bland annat har höga veterinärkostnader
och elkostnader gjort att föreningen har hamnat i ekonomiska svårigheter.
Intäkterna är starkt begränsade, förskolor och skolor har svårt att erlägga en
besöksavgift, likaså är medlemsintäkterna begränsade. I diskussionerna är vi
överens om att föreningen måste se över sina kostnader och finna andra
alternativ än att äga djuren i föreningens regi. Likaså ska vi tillsammans söka
stöd från Arbetslivsförvaltningen för extra tjänster eller motsvarande, som kan
underlätta föreningens arbete.
Fritids- och folkhälsonämnden värderar föreningens arbete högt. Utöver dagens
riktade stöd på 550 000 kr och 447 000 kr i hyresbidrag vill nämnden stödja
med ytterligare 150 000 kr som en engångsinsats under 2018. Senast den 30
november 2018 får föreningen i uppdrag att redovisa en plan för de kommande
åren hur kostnaderna kan minskas och lämna förslag på en långsiktig hållbar
utveckling för verksamheten.
Beslutsunderlag
1. Resultaträkning Odenslunds 4H 2017
2. Verksamhetsberättelse Odenslunds 4H 2017
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§ 54

Dnr FOFN 2018-00071 2.6.3.25

Administrativa lokaler för Fritids- och
folkhälsoförvaltningen
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Lokalförsörjningsnämnden att
stödja och utreda, på nämndens uppdrag, en lösning på förvaltningens
trångboddhet för de administrativa funktionerna.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är sedan 2017-01-01 i en ny organisation.
Förvaltningen har mer än fördubblat sin bemanning från ca 83
tillsvidareanställda till 180. Nya verksamheter som öppen ungdomsverksamhet,
Mötesplatser, ansvar för lokalt inflytande och demokratiutveckling,
sommarverksamhet för barn och ungdomar med mera har inneburit att
nuvarande administrativa lokaler inte räcker till.
Förvaltningen har sedan lång tid tillbaka uppvaktat
Lokalförsörjningsförvaltningen om utökade lokalytor i Stadshuskvarteret utan
att lyckas. Nu vill Fritids- och folkhälsonämnden att utredningen vidgas till att
gälla fler alternativ än Stadshuskvarteret. Målsättningen är att lösa lokalfrågan
senast 1 januari 2019.
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§ 55

Dnr FOFN 2018-00072 2.6.2.25

Renovering och tillbyggnad av Bergdalens
omklädningsrum
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner upprättat hyresavtal med Bergdalens
IK. Kostnaden belastar Förenings- och anläggningsverksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Bergdalens IK har sökt och beviljats bygglov för en renovering och tillbyggnad
av dusch- och omklädningsutrymmen i deras befintliga klubbstuga på
Björkängsvallen. Föreningen äger sina egna anläggningslokaler medan Borås
Stad och Fritids- och folkhälsonämnden har investerat i en konstgräsanläggning
och en naturgräsplan. Arrendeavtal finns avseende den upplåtna marken mellan
Borås Stad och ”Landstinget i Älvsborg”, detta avtal upphör 2021-08-31 om
inget avtal träffas om förlängning av arrendet.
Föreningens befintliga lokaler, i synnerhet dusch- och omklädningsutrymmen,
har varit och är undermåliga. Fritids- och folkhälsonämnden har
uppmärksammat detta i nämndens lokalförsörjningsplan sedan ett par år
tillbaka och har föreslagit en långsiktig lösning.
Nu har föreningen själva kommit med förslag till en konstruktiv lösning, där
föreningen investerar 3 milj kronor i en om- och tillbyggnad av dusch- och
omklädningsrum. Föreningen investerar 1,8 milj kr själva och föreslår Fritidsoch folkhälsonämnden att teckna ett hyresavtal under fyra år (2018-2021) till en
total summa av 1,2 milj kronor. I samband med tecknandet av hyresavtalet kan
också Fritids- och folkhälsoförvaltningen utnyttja de renoverade dusch- och
omklädningsutrymmena för andra lag som kan spela på Björkängsvallen.
Under tiden förhandlar Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Bergdalens IK
med markägaren om en förlängning av nuvarande arrende. Nuvarande arrende
har varit sedan oktober 1986 och avslutas 2021.
Beslutsunderlag
1. Bilaga; hyresavtal
2. Bilaga; ritning 1
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3. Bilaga; ritning 2
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§ 56

Dnr FOFN 2017-00132 041

Omfördelning av budget som en konsekvens av ny
organisationsstruktur
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna omfördelningen av
budget som en konsekvens av ny organisationsstruktur och beslut i
Kommunstyrelsen samt översända informationen till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2017-12-11 om budget 2018:2. I
rapporten specificerades nämndens två verksamhetsramar som totalt uppgick
till 235 350 tkr, fördelat på fritidsramen 193 950 tkr samt bidragsramen 41 400
tkr.
Efter detta beslut har budgetramarna justerats utifrån beslut i
Kommunstyrelsen 2018-02-19 med ärende nr 2017/KS0077. Fritidsramen har
förstärkts med 300 tkr som en konsekvens av att hörselinstruktören från Vårdoch äldrenämnden har flyttats till Träffpunkt Simonsland. Det har också gjorts
en förändring mellan bidragsramen och fritidsramen på 400 tkr då
tilläggsanslaget för överenskommelsen, enligt önskemål, har flyttats till
fritidsramen från bidragsramen. Detta innebär att nämndens totala budgetram
för 2018 är 235 650 tkr, fördelat på fritidramen 194 650 tkr och bidragsramen
41 000 tkr.
Som en konsekvens av en intern omorganisation (se beslutsunderlag 1) har det
också, efter beslut i december, skett förändringar inom Fritidsramens
verksamhetsbudgetar. Dessa förändringar påverkar inte nämndens totala
budgetram.
Förändringarna specificeras i beslutsunderlag 2. Budgetjusteringarna gäller från
2018-01-01 för att underlätta administrationen kring budgetfördelningen.
Verksamhetsbudget för Fritids- och folkhälsonämnden, badresor/barnkoloni,
badenheten samt bufferten är oförändrad och specificeras därmed inte.
Beslutsunderlag
1. Organisationsskiss Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 2018-02-01
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2. Justeringar och nya verksamhetsbudgetar, 2018-01-01
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§ 57

Dnr FOFN 2017-00217 042

Svar på rapport från Stadsrevisionen Budgetprocessen i Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Svar på revisionsrapport om Borås Stads budgetprocess skickas till
Stadsrevisionen och till Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Stadsrevisionen anser efter sin granskning att Kommunstyrelsen behöver
utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och dokumenterad budgetprocess
med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna.
Fritids- och folkhälsonämnden anser att nuvarande budgetprocess har
förbättringsområden men upplever den ändock som ändamålsenlig. En
utveckling bör göras för att stärka kopplingen mellan verksamhetsplanering och
ekonomi på både kort och lång sikt. Förutsättningarna är transparenta och
tydliga spelregler som utmynnar från ett välkänt och dokumenterat regelverk
som gäller för alla. Något som nämnden anser kan utvecklas och förtydligas
ytterligare.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse 2018-04-04 Svar på revisionsrapport – Granskning av Borås Stads
budgetprocess
2. Stadsrevisionens rapport om Borås Stads budgetprocess, 2017-12-06
3. Stadsrevisionens rapportsammandrag om Borås Stads budgetprocess, 201712-06

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

25(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-04
Fritids- och
folkhälsonämnden

§ 58

Dnr FOFN 2016-00172 214

Yttrande över underrättelse om granskning för
detaljplan för Viskafors, Rydboholm 1:342
Pumpkällevägen, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplan för Viskafors, del av
Rydboholm 1:342 vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen och skickar
beslutet till Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Planen syftar till att möjliggöra bostäder, skola samt vård och kommersiella
verksamheter centralt i Viskafors.
Detaljplanen kommer att resultera i mer rörelse vid alla tider på dygnet i
samhället, vilket i sin tur bidrar till att öka tryggheten. Fritids- och
folkhälsonämnden ser även positivt på att äldre kan bo kvar på orten då man
möjliggör för fler lägenheter centralt med god tillgång på service i närområdet.
Planen har varit ute på samråd under 2016. Fritids- och folkhälsonämnden
ställde sig även då positiv till detaljplanens syfte och de synpunkter som man
hade i samrådet har tagits tillvara.
Beslutsunderlag
1. Planbeskrivning
2. Plankarta
3. Illustrationskarta
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§ 59

Dnr FOFN 2018-00063 1.1.3.1

Yttrande över Handlingsplan för ett tillgängligt
samhälle 2018-2020
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker handlingsplanen 2018-2020 för ett
tillgängligt samhälle och det mål som Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar
för, vilket syftar till att öka möjligheter till friluftsaktiviteter för personer med
funktionsnedsättning,
- att utöka antalet tillgängliganpassade naturområden,
- säkerställa att det finns minst en tillgänglighetsanpassad toalett i det
naturområde som är markerat som tillgänglighetsanpassat.
Sammanfattning av ärendet
Borås Stads prioriterade områden i ”Program för ett tillgängligt samhälle” är
hämtade ur FN-konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och dess 50 artiklar. Sociala omsorgsnämnden följer upp
och säkerställer att samtliga berörda nämnder känner till programmet och sina
respektive uppdrag i den tillhörande handlingsplanen för ett tillgängligt
samhälle 2018-2020.
Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för ett mål som är hämtat från artikel 9;
Öka tillgängligheten. Målet syftar till att öka möjligheter till friluftsaktiviteter för
personer med funktionsnedsättning genom att:
- att utöka antalet tillgängliganpassade naturområden
- säkerställa att det finns minst en tillgänglighetsanpassad toalett i det
naturområde som är markerat som tillgänglighetsanpassat
Fritids- och folkhälsonämnden kommer inom ramen för åtgärdsplanen Spår
och leder 2016-2020, att ombesörja de mål som är ställda till nämnden.
Beslutsunderlag
1. Borås Stads Program för ett tillgängligt samhälle
2. PM Remiss: mål i Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020
3. Missiv Remiss: Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-202
4. Utredning Spår och leder 2016-2020
5. Åtgärdsplan Spår och leder 2016-2020
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§ 60

Dnr FOFN 2016-00176 100

Yttrande över Uppföljning av ett integrerat samhälle
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna yttrandet över remiss och
översänder det till Arbetslivsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Arbetslivsnämnden följer upp arbetet för 2017 utifrån två programpunkter i
Program för ett Integrerat samhälle. Fritids- och folkhälsonämnden redogör
härmed för hur förvaltningen arbetar utifrån programpunkt ”arbete”, se nedan.
På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser?
Förvaltningen har tagit emot fler praktikanter och ferieanställda under 2017 än
tidigare år, dock inte inom den målgrupp som programmet syftar till.
Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?
Öppen ungdomsverksamhet, mötesplatserna, badenheten, Lundby park och
folkhälsoenheten erbjuder och tar emot praktikanter och ferieungdomar, dock
inte inom den målgrupp som programmet syftar till.
Brygghuset har arbetat med praktikanter inom ramen för Produktionsskolan,
vilken riktar sig till personer med, enligt Arbetsförmedlingens bedömning, en
funktionsvariabel och som befinner sig i utanförskap.
Badenheten har tagit emot en språkpraktikant, vilken fick ferieanställning under
sommaren.
Förvaltningens ambition är att utöka antalet praktikplatser utifrån samtliga
grupper som remissen hänvisar till: språkpraktik, prova på praktik och praktik
till arbete. Enheterna på förvaltningen efterlyser mer information om vad
praktikplatserna innebär och hur man går praktiskt till väga.
På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med annan
etnisk bakgrund?
Förvaltningen strävar efter en jämn fördelning bland personalen och det är ett
långsiktigt arbete. I samband med rekrytering av ny personal på fritidsgårdarna
efterfrågas personer med annan etnisk bakgrund och språkkunskaper utöver
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svenska, förutsatt att de sökande matchar kravprofilen utifrån relevant
utbildning och erfarenhet.
Genom samarbete med föreningslivet och SLS (Svenska livräddningssällskapet)
utbildas ungdomar med annan etnisk bakgrund till simlärare och bedriver sedan
simundervisning för barn och unga i samma ålder, vilket underlättar både
kommunikationen och inlärningen. Alla arbeten på baden förutsätter goda simkunskaper, vilket kan utgöra ett hinder för personer med annan etnisk bakgrund
att ta anställning.
Brygghuset erbjuder språkcafé för att hjälpa människor att lära sig språket för
att bättre kunna ta plats i samhället, genom praktikplatser eller annan
anställning.
Beslutsunderlag
1. Remiss: Uppföljning Program för ett Integrerat samhälle
2. Uppföljning Program för ett Integrerat samhälle
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§ 61

Dnr FOFN 2018-00048 3.4.4.0

Yttrande över Program för ett Integrerat samhälle
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program för ett integrerat samhälle
samt översänder yttrandet till Arbetslivsnämnden.
Reservation
Sverigedemokraterna, genom Jan Nilsson, reserverar sig till förmån för sitt eget
förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Arbetslivsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag skickat ett förslag till
reviderat Program för ett integrerat samhälle, 2019-2022. Fritids- och
folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig om förslaget.
Programmet anger att Borås Stad i sitt integrationsarbete har ett interkulturellt
förhållningssätt, vilket innebär att förutom att respektera och låta olika kulturer
och etniska grupper få ha sin kultur, så ska de ges möjlighet att möts och att
medverka i forum och dialoger som ger reellt inflytande i frågor som berör
dem.
Målgruppen för programmet är boråsare som födda utomlands, och boråsare
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent
av kommunens invånare.
Programmet innehåller följande sju programområden; arbete, boende,
utbildning, trygghet, folkhälsa, kultur och delaktighet.
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala
förvaltningar och bolag. Det idéburna är en viktig aktör i integrationsarbete.
Arbetslivsnämnden följer årligen upp förvaltningarnas arbete.
Programmet är omfattande och lätt att ta till sig i det vardagliga arbetet.
Programområdena är centrala för en god hälsa. Nämnden anser dock att
målgruppen för programmet borde vara alla stadens invånare då integration är
allas vårt ansvar, samt att begreppet integration bör omfatta samtliga
diskrimineringsgrunder.
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Beslutsunderlag
Remiss: Program för ett integrerat samhälle
Yrkanden
Jan Nilsson (SD) lägger ett alternativt förslag till beslut (se bilaga till
protokollet). Ordförande Ida Legnemark (V) yrkar att nämnden beslutar i
enlighet med upprättat förslag till beslut.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Fritids- och
folkhälsonämnden beslutat i enlighet med ordförandes förslag.
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§ 62

Dnr FOFN 2018-00049 1.2.2.0

Yttrande över Plan för laddinfrastruktur för elfordon
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända
svaret till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Strategisk samhällsplanering vid Stadsledningskansliet har upprättat ett förslag
till Borås Stads plan för laddinfrastruktur för elfordon. Planen innehåller förslag
till både inriktning och uppdrag.
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till att skapa förutsättningar
för och underlätta användandet av fordon som drivs av förnybara bränslen.
Lämpliga platser för etablering av laddinfrastruktur är parkeringar vid idrottsoch badanläggningar och större besöksmål såsom Borås Arena,
Stadsparksbadet, Boråshallen, Skidstadion, Kransmossen med flera.
Nämnden tillstyrker därför Plan för laddinfrastruktur för elfordon.
Beslutsunderlag
1. Remiss: Plan för laddinfrastruktur för elfordon

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

32(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-04
Fritids- och
folkhälsonämnden

§ 63

Dnr FOFN 2017-00219 2.0.1.0

Svar på revisionsrapport från Stadsrevisionen Jämställdhet och mångfald i förenings- och kulturlivet
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna svar på
revisionsrapporten samt översänder det till Stadsrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2017 beslutat om åtgärder för att
öka jämställdheten i föreningslivet i Borås. Exempel på det är digital
närvarorapportering och digitala ansökningar om bidrag. Det innebär dels att vi
kan mäta hur mycket kvinnor respektive män genererar i bidrag samt även hur
representationen ser ut på styrelsenivå. Mycket av arbetet med jämställdhet
handlar om att synliggöra skillnaderna inom olika idrotter/verksamheter och
därefter påverka genom dialog. I och med förändringarna finns nu verktygen
för att påbörja detta arbete.
Fördelningen av halltider sker som sagts tidigare i stora block där föreningarna
själva fördelar tiderna inom blocket. Fritids- och folkhälsoförvaltningen
kommer under 2018 att göra flera stickprov för att mäta fördelningen av
kvinnor/män som tränar i våra hallar och på våra planer.
Sedan 2003 har bidraget ”Socialt riktat bidrag” funnits. Bidraget syftar till att ge
extra medel till föreningar som verkar i eller vill starta verksamhet i de socialt
utsatta områdena som definieras av välfärdsbokslutet. Den stora flyktingvågen
under vintern 2015 och våren 2016 gjorde att Fritids- och
folkhälsoförvaltningen utökade sitt stöd till dessa föreningar så det skulle finnas
möjlighet för föreningarna att ta emot alla.
Våren 2015 ansökte Fritids- och folkhälsoförvaltningen om bidrag från
Arvsfonden för ett projekt för människor med funktionsnedsättning.
Målsättningen var att öka målgruppens fysiska och sociala hälsa genom
aktiviteter i Sjuhäradshallen. Bland annat startades en idrottsskola där man
kunde prova på olika idrotter.
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Förvaltningen och RFSL har ett gott samarbete som går många år tillbaka.
Stödet till RFSL är viktigt ur ett HBTQIA-perspektiv och de senaste årens
Pride-festival i Borås har varit mycket uppskattad från fler håll. RFSL i Borås
blev Årets integrationsförening 2017 för sitt arbete med nykomlingar och stöd
till nyanlända.
Verksamheten Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet har ett stort
fokus på en jämnare fördelning av resurser mellan könen då besökssiffrorna
totalt, som rapporten visar, inte ligger inom jämn könsfördelning 40/60. För att
uppnå förbättring har verksamheten infört ett systematiskt förändringsarbete
som vilar på statistik, arbetsmetoder och förhållningsätt. Statistik redovisas och
följs upp via Loggboken, ett nationellt uppföljningsverktyg inom KEKS
(Kvalitet och kompetens i samverkan, nationellt nätverk för kommunal
ungdomsverksamhet).
Bland annat genom Borås Stads sociala investeringsprojekt, En kommun fri
från våld – EKFFV, utvecklas nya arbetsmetoder och förhållningssätt. Ett led i
detta är att all personalen inom verksamheten har fått grundläggande
fortbildning om våldspreventiva metoder. Det finns vetenskapligt belagt att
generella våldspreventiva metoder och förhållningsätt ökar förutsättningarna
för trygga miljöer vilket bidrar till ökad jämställdhet. Andra verktyg/metoder
som används är machofabriken och makeequal.
Ur ett mångfaldsperspektiv fördelas verksamhetsresursen till stor del i de
socioekonomiskt svaga områdena. I dessa områden har verksamheten förlagt
flest av öppettimmarna. Den årliga brukarenkäten visar en stor mångfald bland
besökarna, exempelvis framgår att totalt sett anger 65 % att de har annan etnisk
bakgrund och 18 % anger att de har någon form av funktionsnedsättning.
Dagkoloniverksamheten i Sjömarken under sommarlovet når besökare från alla
hela Borås med olika bakgrund.
Beslutsunderlag
Stadsrevisionens rapport om jämställdhet och mångfald i förenings- och
kulturlivet
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§ 64

Dnr FOFN 2018-00021 1.1.3.1

Svar på motion av Marie Fridén (M) avseende
Tillgänglig fritid
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka intentionen i motionen och
godkänna yttrande över motion av Marie Fridén (M) avseende Tillgänglig fritid
samt översänder det till Kommunstyrelsen. .
Sammanfattning av ärendet
Marie Fridén lyfter i sin motion ”Tillgänglig fritid” fram många viktiga frågor
för fritidsgårdsverksamheten/Öppen ungdomsverksamhet inom Borås Stad
som jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet. Dessa frågor är redan i dag
prioriterade men som motionären beskriver behöver exempelvis
jämställdhetsresultaten avseende jämn könsfördelning bland besökarna
förbättras.
I dagsläget har några enheter lyckats bra med en jämn könsfördelning bland
besökarna medan det finns en förbättringspotential hos andra. En av styrkorna
med en väl fungerande fritidsgård är kontinuitet som bland annat innebär att
ungdomarna vet att gården är öppen fastställda och återkommande tider. Detta
främjar besökarnas möjlighet till delaktighet i allt som rör gården vilket innebär
att de får en känsla av tillhörighet, vilket har många positiva effekter. Många
anser också att fritidsgårdarna har en kompensatorisk uppgift och är därför
placerad i områden som anses ha störst behov av en sådan.
En mobil enhet kan ha svårt att tillhandahålla de styrkor som nämns ovan. Det
finns en risk att verksamheten till största delen består av anordnade aktiviteter
och att det finns mindre tid för exempelvis delaktighet och värdegrundsarbete.
En utbildad fritidsledare har en bred kompetens som innebär mycket mer än att
ordna ”aktiviteter” och det är viktigt att denna kompetens utnyttjas på bästa
sätt.
Begreppet Öppen ungdomsverksamhet syftar till, vilket motionären också
belyser, att lyfta fram möjligheten att också verka utanför fritidsgårdens fyra
väggar. Erfarenhet från exempelvis ungdomsledarutbildningar och den
sommarlovsverksamhet vi arrangerar visar att fördelningen mellan könen kan
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bli jämnare om verksamheten vid vissa tillfällen flyttar från befintlig fritidsgård.
Det finns ett uppdrag inom förvaltningen att se över Öppen
ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet. I detta sammanhang kan också
idén om mobil fritidsgårdsverksamhet ingå.
Beslutsunderlag
Motionen av Marie Fridén (M)
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§ 65

Dnr FOFN 2018-00018 1.1.3.1

Svar på motion från Anna Svalander (L) om jämställd
idrott
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka intentionen i motionen i de
delar som berör nämndens ansvarsområde och godkänna yttrandet samt
översänder det till kommunstyrelsen.
.
Sammanfattning av ärendet
Liberalerna i Borås har skrivit en motion om jämställd idrott. Motionären vill
bland annat att Fritids- och folkhälsonämnden kartlägger hur alla bidrag
fördelas och att resultatet används som styrmedel av föreningslivet i Borås.
Vidare föreslår motionären att det tas fram en policy för stöd till enskilda
elitidrottare samt att Borås Stad gör en jämställdhetscertifiering av bidrag och
resurser till idrottsrörelsen
Enligt nyligen framtagen statistik är jämställdheten bland idrottsföreningar i
Borås ganska god, 47 % tjejer och 53 % killar, om man räknar bort fotbollen.
Fotbollen är den i särklass största idrotten både för killar och tjejer och
påverkar i hög grad den totala fördelningen av deltagartillfällen. Inom fotbollen
är deltagartillfällena fördelade på 24 % tjejer och 76 % killar och medräknat i
den totala statistiken blir fördelningen 37 % tjejer och 63 % killar. Bland de
största idrotterna i Borås som domineras av kvinnor finns ridning, konståkning,
friidrott och gymnastik. Idrotter som domineras av män är ishockey, innebandy,
fotboll och basket. Idrotter som hamnar i intervallet 40-60 % är tennis,
handboll och simidrott1. Tittar man på hela föreningslivet i Borås ser man att
medlemskapet är relativt jämt fördelad, 46 % kvinnor och 54 % män. I
föreningarnas styrelser finns det en överrepresentation av personer mellan 3650 år samt över 65 år. Sju av tio ordförande är en man och drygt sex av tio
sekreterare är en kvinna2 . Från och med 2018 har Fritids- och
folkhälsoförvaltningen gått över till en helt digital redovisning av medlemmar
och aktiviteter vilket betyder att vi kan lämna den här typen av redovisning
varje år.
Borås Stad har en lång tradition av generösa föreningsbidrag. Detta är en
förutsättning för att föreningarna ska kunna föra en långsiktig planering och
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vara en stabil part att samverka med. Överenskommelsen som undertecknades
mellan Borås Stad och civilsamhället bygger på en gemensam värdegrund och
säkerställer bland annat att vi kan mötas i dialog på lika villkor. Det är utifrån
denna värdegrund som föreningsbidragen ska utformas och inte enligt särskilda
styrmedel baserat på faktorer som har en längre och mer djupgående
problematik än förhållandet mellan män och kvinnor i föreningslivet i Borås.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2017 dragit igång en satsning på
elitidrottande kvinnor i individuella idrotter. Projektet syftar till att utveckla
redan talangfulla kvinnor genom att erbjuda föreläsningar kring sponsring,
mental träning, fysträning med mera. Projektet syftar också till att kvinnorna
själva delar med sig av sina egna erfarenheter för att stärka varandra.
Förhoppningsvis kan detta vara ”tungan på vågen” som gör att fler vågar ta
steget full ut och satsa på sin idrott. En kvinnlig projektledare leder arbetet.
Malmö Stad samarbetar med Fair Pay som ”är en stiftelse som arbetar för att
alla människor ska få idrotta på lika villkor. De bidrar med praktiska lösningar
och kunskap för att göra samhället mer jämlikt och hållbart för alla”. De
erbjuder kartläggningar, rådgivning, konsultuppdrag, certifiering och
föreläsningar och vänder sig till organisationer, företag och kommuner. Fritidsoch folkhälsoförvaltningen är positiv till det arbete som Malmö Stad gör
tillsammans med Fair Pay och kommer att kontakta båda parter för mer
information.
Beslutsunderlag
1. Motion från Liberalerna om jämställd idrott
2. Redovisning, jämställt föreningsliv
3. Statistik LOK-stöd 2016
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§ 66

Dnr FOFN 2018-00033 3.6.8.3

Svar på e-petition gällande Belysning från
Trollgatan/Gyllingtorpsgatan ner till Sjöbovallen
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden anser e-petitionen besvarad och skickar svaret
till Stadsledningskansliet.
Sammanfattning av ärendet
En e-petition är inlämnad i Borås Stads e-petitionssystem. Enligt de regler som
Kommunfullmäktige fastställt skall e-petitionen efter det att den varit
exponerad på stadens webbplats överlämnas till den nämnd/bolag som
handlägger e-petitionens ämnesområde. Den skall sedan hanteras som ett
vanligt ärende hos nämnden/bolaget.
Skribenten föreslår belysning längs gångvägen mellan Sjöboparken och
Sjöbovallen.
Belysning mellan Sjöboparken och Sjöbovallen finns med i Fritids- och
folkhälsoförvaltningens plan för ”Spår och leder” och vi kommer under året att
påbörja planeringen för elbelysning längs just denna sträcka.
Beslutsunderlag
E-petition gällande Belysning från Trollgatan/Gyllingtorpsgatan ner till
Sjöbovallen
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§ 67

Dnr FOFN 2018-00015 2.1.2.1

Anmälningsärenden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av
anmälningsärenden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-02-22 § 24 samt bilaga
avseende Borås Stads Miljöpolicy (2017-00044 403).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-02-22 § 23 samt bilaga
avseende Miljörapport Borås Stad tertial 2 – 2017 (2017-00161 403).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-02-22 § 25 samt
bilagor avseende Borås Stad Miljömål (2017-00044 403).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-02-05 § 65 avseende
Projekteringsframställan för ombyggnation av Sven Eriksonvallen,
Varbergsvägen, Viskafors, Rydboholm 1 (2017-00090 821).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-03-05 § 128 avseende
Letter of intent med Franska staden Bourg-en-Bresse (2018-00053 3.6.7.1).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-02-19 § 75 samt bilagor
avseende Revidering av Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och
Polismyndigheten 2018-2020 (2018-00019 1.1.6.0).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-01-22 § 26 samt bilagor
avseende Begäran om stöd för uppropet Tobacco Endgame 2025 (2016-00114
761).
Kommunstyrelsen: Anmälan av Borås Stads Nämndbudget 2018 (2018?00056
1.2.4.1).
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Högskolan i Borås/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av skrivelse
2018-03-06 avseende Ansökan om byte av projektägare (2018-00070 1.1.3.25).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av redovisning av projektet
DAGS- att prata oss samman (2014-00177 701).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Aktivitetsdagar 2018 –
stadsdelar/bostadsområden.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10?dagars
facknämnder februari 2018 (2018?00040 1.2.4.1).
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§ 68

Dnr FOFN 2018-00016 3.6.7.0

Delegationsbeslut
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av
delegationsärenden.
Sammanfattning av ärendet
Folkhälsoenheten: Yttrande över Detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl,
Druveforsvägen, Borås Stad (2018-00052 3.1.1.2).
Folkhälsoenheten: Yttrande över Detaljplan för Centrum, Vulkanus 6 och 7 Parkeringshus vid Lidaholmsgatan, Borås Stad (2016?00001 214).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag till
badmintontävlingen Knalleträffen 3?4 mars 2018; Borås Badminton
(2018?00037 3.6.1.3).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2018-02-02.
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2018-02-28.
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§ 69

Dnr FOFN 12030

Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
-

Justerandes signatur

SM-veckan vinter, Riksidrottsförbundet utvärderar de inkomna
ansökningarna från kommunerna och ett slutligt beslut förväntas i slutet
av vecka 15. Oavsett tilldelning av SM-vecka eller inte så kommer vägen
till skidstadion att renoveras under våren/sommaren i år.
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§ 70

Dnr FOFN 12291

Övrigt
-

Justerandes signatur

Ronny Svensson (L) ställer frågan om förvaltningen har varit delaktiga i
diskussionen om en idrottshall vid den temporära skolan vid Gässlösa.
Tommy Jingfors svarar att vi har varit delaktiga och föreslagit en fullstor
idrottshall med tanke på att utnyttjandet blir betydligt större på kvällar
och helger jämfört med en liten skolidrottshall. Dock tillåter inte
platsens beskaffenhet en stor hall.
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