1(23)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Tid: 16:00 – 18:10, Ajournering: 17:50 – 18:00
Plats: Hulta Fritidsgård, Hulta Torg
Omfattning: §§ 41-58
Sammanträdet offentligt för allmänheten §§ 41-58
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)
Lars Andersson (M)
Ingela Hallgren (KD)
Jan Nilsson (SD)
Närvarande ersättare
Henrik Yrlid (S)
Johan Skoglund (S)
Steve Liljekvist (V)
Linnea Johansson Kläth (MP)
Marie Jöreteg (M)
Ronny Svensson (L)
Linda Pålemo (L)
Jessica Lindström (SD)
Övriga närvarande
Tommy Jingfors, förvaltningschef
Johanna Jönsson, nämndsekreterare
Susanne Carlsson, verksamhetschef
Hans Andersson, verksamhetschef
Mona Carlbom, verksamhetschef
Lovisa Allansson Larsson, folkhälsosamordnare
Erika Till, verksamhetssamordnare
Sakiba Ekic, verksamhetsutvecklare kvalité
Maria Antonsson, nämndsekreterare
Kulturförvaltningen
Tony Kampf, enhetschef
Hans Frisk, Vision

Närvarande 16:00 – 17:40
Närvarande 16:00 – 17:30
Närvarande 16:00 – 17:50

ers. Ulla-Britt Möller (S) §§ 41-58
ers. Erik Johnson (MP) §§ 41-58
ers. Ingela Hallgren (KD) §§ 41-58
Närvarande 16:00 – 17:50

Närvarande §§ 41, 44, 49, 50, 51
Närvarande § 58
Närvarande § 58

2(23)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-04-04
Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Christer Lundberg (S) med Lars
Andersson (M) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2017-04-10

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2017-04-11.

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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§ 41
2017/FF0051 012
Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
Kommunfullmäktige (2012/KS0371, § 93) har uppdragit till varje nämnd och bolag att ha en egen, väl
genomarbetad och aktuell plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Med grund i
Kommunfullmäktiges beslut har Fritids- och folkhälsonämnden 2013 antagit ”Plan vid
samhällsstörningar och extraordinära händelser”. Planen gäller till och med den 1 juni 2017.
Med anledning av att ett omfattande arbete med revideringen bör göras efter omorganisationen, samt
i syfte att anpassa revideringen med det centrala arbetet föreslås att Fritids- och folkhälsonämndens
plan vid samhällsstörningar och extraoridinära händelser antas gälla tom 2017-12-31.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ”Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser”
antas gälla tom 2017-12-31.
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§ 42
Uppdrag som inte ingår i budget 2017

2017/FF0060 040

Av sju uppdrag är ett uppdrag redovisat och godkänt av Fritids- och folkhälsonämnden; ”Fritids- och
folkhälsonämnden får i uppdrag att, i samverkan med ansvarig nämnd för äldreomsorg samt med
pensionärsföreningar, tillföra Välfärdsbokslutet indikatorer för äldres hälsa.
Fem uppdrag är delvis genomförda och förväntas redovisas under året;
1) Arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplanen för att säkra rekryterings- och
kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt.
2) Uppdra åt berörda nämnder att utreda och iordningställa ett aktivitetsområde för gammal och ung
på det gamla stationsområdet i Gånghester, gärna i samverkan med föreningslivet.
3) Fritids- och folkhälsonämndens förslag till förändringar i bidragsbestämmelserna godkänns att gälla
fr.o.m. 2016-01-01. Fritids- och folkhälsonämnden uppdras att under 2016 se över vilka effekter de
socialt riktade bidragen får samt föreslå förändringar för att systemet ska komma fler föreningar och
barn och unga till del.
4) Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en
gångväg mellan Asklanda och Skalle badplats.
5) Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras i samverkan med Kommunstyrelsen planera för att Borås
Stad ska kunna ta emot evenemang med behov av större evenemangsområden.
Det sjunde uppdraget har precis startat upp; ”Fritids- och folkhälsonämnden uppdras komplettera
införandet av en öppen vägg med andra brottsförebyggande åtgärder eller övergripande
styrdokument. Resurser bör också läggas på dialog med utövare, för att på bästa sätt förstå och
bemöta det behov som finns. Nämnden uppdras genomföra en utvärdering, avseende bland annat
mängden klotter, ett år efter den öppna väggens införande. Om utvärderingen visar att klottret ökat
ska frågan om att stänga graffitiväggen lyftas till Kommunfullmäktige.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten om de uppdrag som inte ingår i budget 2017 och
konstaterar samtidigt att det pågår ett strategiskt arbete för att färdigställa dem.
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§ 43
Lokalresursplan 2018-2020

2017/FF0052 280

Likt fjolårets förslag föreslår Fritids- och folkhälsonämnden att Lokalförsörjningsnämnden, i samråd
med Fritids- och folkhälsonämnden, gör ett nytt försök med att upprätta en långsiktig plan över nya
investeringar och reinvesteringar i idrotts- och fritidsanläggningar. Planen kommer att underlätta de
båda nämndernas arbete samt fungera som en tydlighet mot kommunens föreningar.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Lokalförsörjningsnämnden, i samråd med Fritids- och
folkhälsonämnden, upprättar en långsiktig plan över nya investeringar och reinvesteringar i idrottsoch fritidsanläggningar.
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§ 44
2017/FF0067 709
Beslut efter Länsstyrelsens genomförda verksamhetstillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen
Länsstyrelsen genomförde sin verksamhetstillsyn över alkohol- och tobakslagen i början av oktober
2016. Återkopplingen från tillsynen blev försenad och kom först i december.
I början på mars 2017 kom beslutet efter genomförd verksamhetstillsyn från Länsstyrelsen. Då
verksamheten har gått över Miljöförvaltningen i början på året föreslår förvaltningen att denna
information skickas till Miljö- och konsumentnämnden för åtgärd.
Bilaga: Beslut efter genomförd verksamhetstillsyn.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar Beslut efter genomförd verksamhetstillsyn till Miljö- och
konsumentnämnden.
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§ 45
2017/FF0043 809
Yttrande över Initiativärende - Mall för könsuppdelad statistik till föreningarnas
verksamhetsberättelser; Annette Nordström (M), Linda Pålemo (L), Cecilia Andersson (C)
och Ingela Hallgren (KD)
På Fritids- och folkhälsonämndens sammanträde den 20 februari 2017 lämnade Annette Nordström
(M), Linda Pålemo (L), Cecilia Andersson(C) och Ingela Hallgren (KD) in ett initiativärende där de
förslår att Fritids- och folkhälsoförvaltningen tar fram en mall för könsuppdelad statistik som
föreningarna kan använda i sina verksamhetsberättelser.
Förvaltningen är för ett mer jämlikt och jämställt föreningsliv och tycker att initiativärendet är ett bra
sätt att lyfta frågan på dagordningen i föreningslivet. Genom att göra detta synliggör man
problematiken och gör den dessutom tillgänglig och på så sätt kan man också följa föreningarnas
arbete lättare.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden stödjer initiativärendet och beslutar att ge Fritids- och
folkhälsoförvaltningen i uppgift att ta fram en mall för könsuppdelad statistik som föreningarna kan
använda i sin verksamhetsberättelse.
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§ 46
2017/FF0059 809
Krav på digital närvarorapportering för föreningslivet i Borås
Fritids- och folkhälsoförvaltningen önskar en digital närvarorapportering från samtliga föreningar för
att använda som underlag till framtagandet av statistik i olika användningsområden. DAK är ett
standardiserat filformat för Digitalt Aktivitetskort, vilket används vid ansökan av statligt och
kommunalt aktivitetsstöd för föreningar. Denna standard är framtagen för att enkelt kunna läsa och
överföra närvarodata mellan olika programvaror oavsett från vilken tjänste- eller systemleverantör
datauppgifterna kommer från.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att samtliga föreningar som söker aktivitetsbidrag från och
med 2018-01-01 ska göra detta från en digital plattform som stödjer formatet DAK (Digitalt
Aktivitetskort), eller använda sig kostnadsfritt av antingen Idrott Online (för idrottsföreningar) eller
Fritids- och folkhälsoförvaltningens system för närvarorapportering.
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§ 47
2017/FF0058 805
Ansökan om medel för deltagande i Special Olympics Golf Masters 17 - 21 april 2017; Borås
Golfklubb
Special Olympics är en världsomspännande organisation som bedriver och utvecklar
idrottsverksamhet för personer med utvecklingsstörning. Det finns verksamhet i 170 länder och
inkluderar nästan 4 miljoner idrottsmän- och kvinnor med utvecklingsstörning.
Borås Golfklubb deltar under Special Olympics Golf Masters 17-21 april 2017 med två personer som
tränas och coachas av Agneta Johansson. Agneta följer med på resan och fungerar som allt-i-allo
under dessa dagar.
Resan till Macau, Kina, är väldigt kostnadskrävande för föreningen, varför deltagarna får skjuta till
egna pengar för att över huvud taget ta sig dit. Resan betyder väldigt mycket för både klubben och
spelarna och under tiden kommer man att arbeta med ”att hitta nya vägar för att gemensamt skapa en
inkluderande miljö för alla, tillsammans med företag, föreningar och skolor i närområdet”.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Borås Golfklubb ett resebidrag på max 8 500 kr för
deltagande i Special Olympics Golf Masters i Macau, Kina. Bidrag ges från nämndens förfogande och
utbetalas mot redovisning av resekostnader.
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§ 48
Renovering av Stadsparksbadet

2017/FF0069 822

Lokalförsörjningsförvaltningen har nu genomfört en fördjupad förstudie och projektering av
Stadsparksbadet med inriktning att bevara och förädla den nuvarande anläggningen. Resultatet av
förstudien och projekteringen har påvisat att befintlig byggnad kräver en omfattande stom- och
ytskiktsrenovering. Den aggressiva miljön som det är i badhus har under 30 år slitit på anläggningen.
Löpande underhåll och uppgradering av tekniska system har kontinuerligt utförts på badet, dock står
vi nu inför nödvändiga större insatser, även på den tekniska sidan. Större delen av ventilation- och
rörsystemet samt hela vattenreningen är uttjänta. Läckage förekommer på ett flertal ställen från
bassänger och duschutrymmen. Under projekteringen konstaterades att byggnadens tekniska skick var
sämre än vad de tidigare bedömningarna visat.
Förslaget innebär att projektet indelas i 2 etapper, detta för att minimera intäktsbortfall. Etapperna är i
stort oberoende av varandra och kan utföras sammanhängande eller var för sig. Det finns en fördel att
utföra etapperna sammanhängande genom att vi får endast en byggetablering samt synergieffekter
mellan etapp 1 och etapp 2.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens
anslagsframställan avseende om- och tillbyggnad av Borås Stadsparkbad för etapp 1. Samtidigt begär
Fritids- och folkhälsonämnden kompensation för den utökade hyreskostnad som en om- och
tillbyggnad genererar.
Protokollsanteckning:
Moderaterna, genom Annette Nordström, bifogar en protokollsanteckning (se bilaga).
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§ 49
2017/FF0064 808
Val av ledamöter till lokala pensionärsrådet och lokala funktionshinderrådet
Förvaltningens verksamhet omfattar områdena fritid, idrotts- och friluftsanläggningar,
badverksamhet, föreningsliv, mötesplatser, öppen ungdomsverksamhet och folkhälsa. I
verksamhetsområdena är det viktigt att ha med alla aspekter av mänskliga rättigheter. Genom de
lokala råden har förvaltningen möjligheter att fånga frågor som är viktiga för de här grupperna. I
förvaltningens ansvarsområde finns även Träffpunkt Simonsland och projektet Jämlik hälsa.
Genom att ha ett gemensamt lokalt råd för äldre och funktionshinder finns samordningsvinster vid
planering och möjligheter att göra gemensamma insatser. Rådet kommer att ha elva ledamöter. Fritidoch folkhälsonämnden utser tre ledamöter.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden utser följande ledamöter Ida Legnemark (V), Linnea Johansson Kläth
(MP) och Ingela Hallgren (KD) och ersättare Christer Lundberg (S), Jan Nilsson (SD) och Lars
Andersson (M) till det lokala pensionärsrådet och funktionshinderrådet.
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§ 50
2017/FF0028 212
Yttrande över remiss - Översiktsplan för Borås Stad
Folkhälsan i Borås utvecklas positivt för befolkningen som helhet. Utvecklingen skiljer sig dock
påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Därför är det viktigt att man i
översiktsplanen ger möjlighet för alla boråsare att få så bra livsvillkor som möjligt.
Förvaltningen är positiv till den nya översiktsplanen och dess intentioner, vilka bidrar till att skapa
förutsättningar för bra livsvillkor för alla boråsare. I översiktsplanen har man nio övergripande
strategier. Här kommenteras de utifrån det sociala perspektivet:
- Att utveckla centralorten och serviceorterna med vardagsservice, bostäder, arbetsplatser, butiker
och kultur ger bättre förutsättningar till alla som lever och verkar i området. Här finns även goda
möjligheter att få närhet till anläggningar och det rörliga friluftslivet.
- Genom närhet till härliga grönområden skapas förutsättningar att använda dem utan att man
begränsas av ekonomiska möjligheter.
- Att stärka och binda samman stråk skapar flöden där människor kan röra sig mellan områden,
vilket bidrar till att öka den upplevda tryggheten.
- I centrala Borås behöver man bygga fler hyresrätter i olika prisklasser, i miljonprogramsområdena
behöver det byggas radhus och bostadsrätter och i serviceorterna har man ett behov av fler hyres- och
bostadsrätter i flerbostadshus. Genom en utbyggd närservice och möjligheter till sysselsättning ges
förutsättningar för bra livsvillkor för alla boråsare.
- Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ett samordningsuppdrag om lokalt inflytande, demokrati
och delaktighet, vilket med fördel bedrivs på stadens olika mötesplatser. Genom bättre tillgång till
mötesplatser kan fler invånare involveras.
- Forskning visar att närheten avgör hur mycket man använder ett grönområde. I förvaltningen har
man lyft fram området söder om staden som prioriterat när det gäller områden för det rörliga
friluftslivet. Det är även viktigt att fortsätta utveckla badplatser med god tillgänglighet för alla.
- Trygga och säkra gång- och cykelstråk gynnar alla och då särskilt oskyddade trafikanter. Alla får
bättre möjligheter att gå och cykla till arbete, förskola, skola och fritidsaktiviteter, vilket ger bättre
förutsättningar för säkra och trygga miljöer och ökar tryggheten.
- Ur ett socialt perspektiv är det viktigt att alla har samma möjligheter att ha tillgång till vatten.
Därför är det viktigt att man skapar publika utrymmen längs hela Viskan.
- I en stark pendlingsregion finns större möjligheter för både nya och etablerade boråsare till arbete
och utbildning. För att alla ska kunna dra fördel av pendlingsregionen behövs en kollektivtrafik som
är tät med olika alternativ till rimliga kostnader.

Forts.
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Forts. § 50
Översiktsplanen vilar på Borås vision 2025 och har lyft fram betydelsen av goda livsvillkor för alla.
För att översiktsplanen ska få genomslag krävs att man lyfter dess intentioner i samtliga
planeringsprocesser i staden.
Förvaltningen vill även lyfta betydelsen av att Knallelandsområdet fortsätter att utvecklas som
eventområde.
I och med att befolkningen växer är det också viktigt att reservera mark för idrottsanläggningar, vilket
ökar möjligheterna till en aktiv fritid och tillgänglighet för alla.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrandet över Förslag till ny översiktsplan för Borås Stad till
Kommunstyrelsen.
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§ 51
2017/FF0062 214
Yttrande över remiss - Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Bergsäter,
Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad. Planens syfte är att möjliggöra mer bostadsbebyggelse i centrumnära
läge på Bergsäter. Planområdet omfattar flera gällande detaljplaner längs med Rosendalsgatan, vilka
möjliggör bland annat industri, parkering och park.
Förvaltningen ställer sig positiv till att man tar ett helhetsgrepp över området. Med detaljplanens
intentioner finns goda förutsättningar att bygga en stadsdel med blandad bebyggelse i ett naturskönt
område vid Ollonstupet med närhet till citykärnan.
För att öka möjligheterna för fler att kunna bosätta sig i området behöver man bygga med olika
upplåtelseformer och i olika prisklasser. Här finns goda exempel från Göteborg där man gjort
upphandlingar i tre olika prisnivåer i områden som utvecklas.
I området finns gång- och cykelvägar. Cykelvägen som går längs Åsboholmsgatan behöver få sin
förlängning in på Enedalsgatan för att knytas ihop med den planerade cykelbanan på Neumansgatan.
Förvaltningen vill även lyfta behovet av att planera för olika typer av mötesplatser, såsom
aktivitetsplatser.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrande avseende samråd för detaljplan för del av Bergsäter,
Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad, till Samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 52
2017/FF0045 860
Yttrande över remiss - Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Kultur- och Biblioteksprogram
2017-2018. Fritids- och folkhälsonämnden delar Kulturnämndens uppfattning om att kulturen ska
vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund samt att alla ska ha
möjlighet att delta i kulturlivet. Nämnden gillar också att barn och unga är en prioriterad målgrupp
och särskilt angelägen att nå.
Fritids- och folkhälsonämnden vill betona vikten av att folkbiblioteken finns närvarande på
Mötesplatserna vid Norrby, Kristineberg, Sjöbo, Hulta samt vid Hässlehus. Mötesplatserna kan bli de
framtida ”motorerna” för lokalt inflytande, delaktighet och integration, där vi kan samverka kring
kultur- och fritidsverksamhet samt med andra kommunala och externa verksamheter för att erbjuda
ett attraktivt utbud ”nära” medborgarna.
En annan viktig aspekt är civilsamhällets möjligheter att stärka och komplettera det kommunala
utbudet av kultur. Förutsättningar för detta finns genom den nyligen antagna Överenskommelsen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker det nya kultur- och biblioteksprogrammet 2017-2018 och
översänder yttrandet till Kulturnämnden.
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§ 53
2017/FF0044 403
Yttrande över remiss - Borås Stads miljömål 2017-2020 och Borås Stads miljöpolicy
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Borås Stads miljömål 2017-2020
och Borås Stads miljöpolicy.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tycker de reviderade miljömålen är välarbetade och omfattande.
Det är positivt att miljömålen så långt det är möjligt ingår i det ordinarie kvalitetsarbetet.
Betydelsen för friluftslivet och folkhälsan är viktig. Närheten till grönområden och rekreation och
motion bör prioriteras.
Förvaltningen anser att uppföljningen och rapporteringen av miljömålen bör ske vid ett tillfälle per år
och i samband med årsredovisningen.
Det underlättar att det finns en särskild miljöpolicy för staden att förhålla sig till i det kommande
arbetet med miljöledningssystemet.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen Borås Stads miljömål 2017-2020 och Borås Stads
miljöpolicy och översänder yttrandet till Miljö- och konsumentnämnden.
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§ 54
2014/FF0238 812
Yttrande över motion av Kerstin Koivisto (Boråsvalet) angående att utreda möjligheterna
att inrätta en "prova på" verksamhet för tonåringar
Kerstin Koivisto (Boråsvalet) har skrivit en motion om att utreda möjligheten att inrätta en ”provapå” verksamhet för tonåringar liknande den idrottsskola som redan finns (Årskurs 1-3). Anledningen
till det är enligt motionären att ungdomarnas engagemang i föreningsfrågor minskat, spontanidrotten
minskat och stillasittande datorspelande har ökat. Boråsvalet vill öppna fler dörrar för fler unga att
utöva idrotter utifrån sina önskemål och dessutom ta bort ”det fysiska fönstret” där ungdomar blir för
gamla för att prova nya idrotter.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen delar Boråsvalet och Kerstin Koivisto inställning, om att det ur
folkhälsoperspektiv är viktigt med fysisk aktivitet för både kropp och själ. Därför kommer Fritidsoch folkhälsoförvaltningen att stimulera till ett ökat samarbete med föreningar som bedriver en bred
ungdomsverksamhet för att få igång någon form av prova-på-verksamhet för tonåringar.
Beslut
Fritid- och folkhälsonämnden ser positivt på motionen och ger förvaltningen i uppdrag att stimulera
till ökad samverkan med och mellan föreningar som bedriver en bred ungdomsverksamhet inriktat på
tonåringar, samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
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Redovisning av anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-01-28 § 34 avseende Svar på motion av Ida
Legnemark (V) och Anita Spjuth (V); HBTQ-certifiera Borås (2014/FF0208 709).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-01-26 § 8 avseende Kommunalt
anläggningslån 2017 – ny ridläggning Tämta Ridklubb (2016/FF0082 805).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-01-26 § 8 avseende Kommunalt
anläggningslån 2017 – asfaltering på Borås Motorstadion; FMCK Borås (2016/FF0084 805).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-01-26 § 8 avseende Kommunalt
anläggningslån 2017 – Elfsborg Tennis Borås (2015/FF0264 805).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-01-26 § 10 avseende Förslag till Borås Stads
Drogpolitiska program (2016/FF0048 761).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-02-23 § 35 avseende Handläggning av
tvistiga kommuninterna mellanhavanden samt styrdokument (2017/FF0046 108).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-01-26 § 15 avseende Svar på motion av UllaBritt Åsén (SD); Att använda befintliga bibliotek till Mötesplatser för invånarna i Borås kommun
(2014/FF0079 106).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-09-29 § 252 avseende Svar på motion av
Mattias Karlsson (M), Annacarin Martinsson (M) och Annette Carlson (M): Arbeta för en narkotikafri
skola i Borås (2014/FF0209 761).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-02-23 § 37 avseende Beviljande av borgen
till Borås Arena AB för en fotbollshall vid Ryda sportfält (2017/FF0004 821).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-02-27 § 114 avseende Hyresbidrag till
Kamratföreningen I15:s vänner (2016/FF0164 872).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2014-04-07 § 173 avseende Remiss angående
regional folkhälsomodell för Västra Götaland från Västra Götalandsregionen Folkhälsokommitténs
sekretariat (2014/FF0031 701).
Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2017-02-13 avseende Ansökan om medel till European
Athletics U20 Championship 2019 (2016/FF0190 861).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-01-30 § 33 avseende Säker och Trygg kommun
(2017/FF0033 773).
Forts.
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Sammanträdesdatum
2017-04-04
Forts. § 55
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-01-30 § 32 avseende Klassificeringsstruktur i
Borås Stad (2017/FF0041 004).
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av meddelande från styrelsen nr 7/2017 avseende
Rökfritt Sverige 2025 (2017/FF0037 761).
Sveriges Kommuner och Landsting/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Enkät om
Uppföljning, användning Öppna jämförelser folkhälsa 2014 (2016) samt förvaltningen svar på enkäten
(2017/FF0048 709).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Anmälan av
Ansökan om bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till
sommarlovsaktiviteter 2017 samt beslut om beviljat bidrag (2017/FF0030 817).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Allmänna villkor för hyra av lokaler och
idrottsanläggningar (2017/FF0040 282).
Arbetslivsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-02-20 § 22 avseende Inriktningsbeslut om
ekonomiskt bidrag till Västra Götalands Idrottsförbund/SISU samt IF Elfsborg (2017/FF0054 048).
Arvsfonden: Anmälan av Beslut om fortsatt stöd till Jämlik Hälsa för personer med
funktionsnedsättningar år 3 (2014/FF0039 701).
Fritids- och folkhälsonämnden/Kommunstyrelsen: Anmälan av Arrendeavtal för fastigheten Borås
Lundby 1:1 (A2017-02).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritidsoch folkhälsonämnden, februari 2017 (2017/FF0053 041).
Borås Stad/Västra Götalands Idrottsförbund: Anmälan av Överenskommelse om Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP) – Västra Götalands Idrottsförbund/Sport for you (2017/FF0068 808).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Verksamhetsberättelse för det gemensamma
folkhälsoarbetet 2016 (2017/FF0065 012).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Uppföljning av handlingsplan avseende Föräldrastöd
2016 (2017/FF0055 750).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Handlingsplan avseende Föräldraskapsstöd 2017
(2017/FF0056 750).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Utvärdering av Plan för lika rättigheter och
möjligheter för 2016 (2013/FF0407 026).

Forts.
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Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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Redovisning av delegationsärenden
Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsonämndens yttrande över samråd för detaljplan för Hulta,
Hultahus 4 m.fl., Hulta Torg, Borås Stad (2016/FF0139 214).
Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsonämndens yttrande över granskning 2 för detaljplan för
Centrum, Vulkanus 6 och 7 – parkeringshus vid Lidaholmsgatan, Borås Stad (2016/FF0001 214).
Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsonämndens yttrande över granskning av detaljplan för
Centrum, kv. Pallas 1 m.fl., - Höghuset, Borås Stad (2016/FF0112 214).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2016 års verksamhet; Borås
Wushu Shaolin klubb (ÖF498).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års verksamhet;
SOK 68 Sandared (ID191).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till Bredareds Sportskytteklubbs
pistolbana (2017/FF0066 805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om medel för genomförande av Gemenskapspåsk
2017; Immanuelkyrkans Församling (2017/FF0039 705).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till orienteringskartor;
Bredareds IF (2017/FF0047 805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till orienteringskartor;
Dalsjöfors GoIF (2017/FF0050 805).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om startbidrag till Borås Cricket Klubb
(2017/FF0049 805).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag för SM i Handigolf 3-5 juni 2017;
Borås Golfklubb (2017/FF0042 805).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-02-16 (1).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-02-16 (2).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-03-09.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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§ 57
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
- om ett studiebesök till Halmstad den 11 april och stadsdelen Andersberg. Fritids- och
folkhälsonämndens presidium tillsammans med AB Bostäder, Arbetslivsnämnden, Vård- och
äldrenämnden och Kulturnämnden presidier, för att studera goda och framgångsrika exempel på
Mötesplatser.
- om den insändaren som var med i Borås Tidning som handlade om träningstider på Borås Arena.

23(23)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-04-04
§ 58
Övrigt
- Enhetschef Tony Kampf hälsar nämnden välkomna till Hulta Fritidsgård och informerar kort om
verksamheten.
- Folkhälsosamordnare Lovisa Allansson Larsson och verksamhetssamordnare Erika Till besöker
nämnden och föredrar resultatet efter en medborgardialog som utfördes på Sjöbo i december
2016.
- Ronny Svensson (L) frågar förvaltningschef Tommy Jingfors om IOP-avtalet ”Framtid
Tillsammans”. Tommy informerar om arbetet och rekommenderar de medverkande föreningarna
att föra en diskussion med IF Elfsborg om de aktuella frågorna.
- Förste vice ordförande Cecilia Andersson (C) tar upp frågan om fibertillgången till våra
idrottsanläggningar och Tommy Jingfors svarar att frågan kommer upp som ett ärende i Fritidsoch folkhälsonämnden i maj.
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Renovering av Stadsparksbadet
Fritids- och folkhälsonämnden har hos Lokalförsörjningsnämnden begärt en ombyggnation av
Stadsparksbadet.
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en fördjupad förstudie och projektering av Stadsparksbadet med inriktning att bevara och förädla den nuvarande anläggningen. Resultatet av förstudien och projekteringen har påvisat att befintlig byggnad kräver en omfattande stom- och ytskiktsrenovering. Underhållet av Stadsparksbadet har varit bristande.
Projektet har fördyrats och kostnaden är nu 93 miljoner kronor, Detta kommer att innebära väsentligt högre driftkostnader för Fritids- och folkhälsonämnden jämfört med tidigare beräknade
byggkostnad om 54 miljoner kronor.
Vi konstaterar att endast ett alternativ presenterats, som antingen kan bifallas eller avslås. Vi hade,
om vi fått styra processen, sett till att fler alternativ studerades.
- Nybyggnation på annan plats, i egen regi
- Nybyggnation i annans regi
- Renovering syftandes till försäljning.
Flera alternativ hade kunnat visa olika alternativ och kostnader samt konsekvenser för skattebetalarna.
Vi förutsätter att när beslut om renovering är taget kommer budgetuppdraget från 2015 angående
entreprenad att utredas.
För Moderaterna
Anette Nordström

