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Sammanträdesdatum 
2019-03-18 

 
 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Fritids- och folkhälsoförvaltningen Sturegatan 38, måndagen den 18 mars 2019 
kl 16:30-17:45, Ajournering: 17:30-17:40 

Beslutande Ledamöter 
Håkan Eriksson (C), Ordförande 
Magnus Sjödahl (KD), 1:e vice ordförande 
Christer Lundberg (S), 2:e vice ordförande 
Ulla-Britt Möller (S) 
Mona Nordqvist (S) 
Ronny Svensson (L) 
Annette Nordström (M) 
Lovisa Gustafsson (M) 
Jan Nilsson (SD) 

Närvarande Ersättare 
Lennart Brännmar (C) 
Göte Edvinsson (L) 
Lars Andersson (M) 
Hakam Alakraa (M) 
Ingela Hallgren (KD) 
Leif Häggblom (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Tommy Jingfors, förvaltningschef 
Johanna Jönsson, nämndsekreterare 
Erik Hang, anläggningsansvarig 
Mats Karlsson, IF Elfsborg 
Stefan Andreasson, IF Elfsborg 
Sven Liljegren, Borås Arena AB 
Moa Andersson, personalföreträdare Vision 

Justeringens plats och tid Omedelbar justering 2019-03-18, Sturegatan 38  

 
Tillkännagivande av protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 19 mars 2019 
 

Paragrafer §§ 38-43 
 

Underskrifter 
 Förvaltningschef 

 

 Tommy Jingfors 

 Ordförande 
  

 Håkan Eriksson  

 Justerare 
  

 Ronny Svensson  
 
                     Sekreterare            _________________________ 
                                                    Johanna Jönsson 
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Ärendelista 
§ 38 Upprop och val av protokollsjusterare 3 
§ 39 Godkännande av föredragningslista 4 
§ 40 Allmänhetens frågestund 5 
§ 41 Dnr FOFN 2016-00155 821 

Borås Arena 2.0 - begäran om utökad borgen.................................... 6 
§ 42 Dnr FOFN 12030 

Förvaltningschefen informerar ............................................................ 8 
§ 43 Dnr FOFN 12291 

Övrigt ................................................................................................. 9 
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§ 38 Dnr FOFN 12028  

Upprop och val av protokollsjusterare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att jämte ordföranden justera dagens  
protokoll, utse Ronny Svensson (L) med Ulla-Britt Möller (S) som  
ersättare. Justeringen sker omedelbart på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Sturegatan 38, måndagen 18 mars. 
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§ 39 Dnr FOFN 12387  

Godkännande av föredragningslista 
 
Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag. 
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§ 40 Dnr FOFN 12286  

Allmänhetens frågestund 
 

Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 
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§ 41 Dnr FOFN 2016-00155 821 

Borås Arena 2.0 - begäran om utökad borgen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja Borås 
Arena AB en utökad borgen i enlighet med de intentioner Kommunfullmäktige 
beslutade om i januari 2017, för att vidta ombyggnads- och renoveringsarbeten 
på Borås Arena. 
 
Paragrafen justeras omedelbart   

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden besöks av Mats Karlsson (IF Elfsborg), Stefan Andreasson (IF 
Elfsborg) och Sven Liljegren (Borås Arena AB) som föredrar ärendet. 
 

Borås Arena AB, ett helägt bolag av IF Elfsborg, äger Borås Arena och hyr ut 
densamma till Borås Stad. Fritids- och folkhälsonämnden har ansvaret för den 
dagliga driften och uthyrningen av anläggningen. Nämnden säkerställer också 
att Arenan upplåts till andra föreningar och för andra evenemang.  

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 att ge Borås Arena AB en utökad 
borgen på sju miljoner kronor för att ta fram detaljerade underlag kring 
projektering och tidsplan för utveckling av anläggningen. Ramen för om- och 
tillbyggnad fick inte överskrida 100 miljoner kronor. 

Borås Arena har nu inkommit med en kostnads- samt tidsplan över behovet av 
ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena. Fokus ligger på 
Sjuhäradsläktaren, på underhålls- och standardförbättrande åtgärder, 
supportertorg, kommunikationsyta mellan de olika läktarna samt ombyggnad av 
”Harald Nyborg”-lokalerna.  

De föreslagna underhålls- och standardhöjande åtgärder är bland annat byte av 
arenabelysningen till en mer energieffektiv LED-belysning, nya 
storbildsskärmar, nytt inpasseringssystem, varmvatten på toaletterna, samt 
tilläggsisolering på samtliga läktare utom Elfsborgsläktaren, stolsbyte på vissa 
partier, översyn av IT-lösningar på Arenan, staket- och insynsskydd ses över 
samt att avbytarbåsen görs om. Dessutom görs åtgärden med att ta bort 
återstående trallgolv och ersätta med durkplåt (UEFA-krav) samt översyn av 
takläggningen för att komma åt det takläckage som finns idag. 

Sammantaget är det motiverade åtgärder som föreslås av Borås Arena AB. 
Arenan kommer fortfarande att vara en av Sveriges absolut mest 
kostnadseffektiva elitarenor efter de föreslagna åtgärderna. 
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Det är svårt att förutse den kommande hyresnivån beroende på vad som ska 
betecknas som underhåll och investering med tillhörande avskrivningstider 
samt hur samtalen mellan Borås Arena AB och Skatteverket fortlöper kring 
momsfrågan. Fritids- och folkhälsonämnden ber att få återkomma i det ärendet.    

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Borås Arena AB.  
2. Presentation av om- och tillbyggnaden. 
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§ 42  

Förvaltningschefen informerar 
 

Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden om; 

 

- att på nästa nämndmöte kommer Borås Skidlöparklubb och föredrar sin 
önskan om ett anläggningslån för byggnation av ett nytt hus på 
skidstadion, som innehåller omklädningsrum, klubblokaler, vallabod 
och värmestuga. 
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§ 43   

Övrigt 
 

Ingen punkt togs upp på övrigt.  

 

 


	Upprop och val av protokollsjusterare
	Fritids- och folkhälsonämndens beslut

	Godkännande av föredragningslista  Fritids- och folkhälsonämndens beslut  Nämnden beslutar att fastställa föredragningslista enligt utsänt förslag.
	Allmänhetens frågestund
	Borås Arena 2.0 - begäran om utökad borgen
	Fritids- och folkhälsonämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Förvaltningschefen informerar
	Övrigt



