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Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Cecilia Andersson (C) med Christer
Lundberg (S) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2017-08-25

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Cecilia Andersson (C)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2017-08-28.

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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§ 82
2017/FF0132 041
Budget 2018 för Fritids- och folkhälsonämnden inkl. taxor och avgifter
Fritids- och folkhälsonämndens totala nämndbidrag för 2018 uppgår till 236 250 tkr, fördelat på
fritidsramen 195 250 tkr och bidragsramen 41 000 tkr.
Fokus i drifts- och investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess former och på ett målmedvetet
jämställdhetsarbete. Under 2018 kommer Mötesplatserna att vara i fokus. Ett successivt
utvecklingsarbete har startat med Norrbyhuset som ett bra föredöme. Målsättningen är att Hässlehus,
Sjöbo, Hulta och Kristineberg ska utvecklas i en liknande form. Mötesplatserna kommer att spela en
stor roll i arbetet med att öka det lokala inflytandet och engagera människor i en positiv utveckling av
närområdet. Överenskommelsen kommer att vara en del i detta arbete och syftar till att ta vara på alla
goda krafter som finns inom de idéburna organisationerna för att utveckla den gemensamma
välfärden i kommunen.
I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo prioriterade,
utifrån välfärdsbokslutets resultat. Arbetet har även sin utgångspunkt i nämndens uppdrag om lokalt
inflytande, delaktighet och demokratifrågor med mötesplatserna, områdesnätverken och de lokala
nätverken för barn och unga som bas.
En stor del av det förebyggande folkhälsoarbetet bland barn och unga samt trygghets- och
brottsförebyggande arbete har sin utgångspunkt från förvaltningen, då resurserna är samlade inom
förvaltningen.
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar. Den
sociala gradienten - det vill säga att människors position i den sociala hierarkin i hög grad påverkar
deras livslängd och risken för att bli sjuk - är tydlig och grupper med lägre utbildningsnivå har
generellt en sämre hälsa. Medellivslängden i befolkningen ökar, men det är större skillnad i
medellivslängd mellan grupper med låg respektive hög utbildningsnivå än det är mellan kvinnor och
män. I Borås finns det skillnader mellan olika geografiska områden, mellan åldersgrupper och mellan
könen. Det ligger en utmaning i att stärka stadens förutsättningar att skapa mer jämlika och jämställda
livsvillkor.
Borås lever upp som evenemangsstad. Än en gång har vi visat att vi kan arrangera stora komplexa
idrottsevenemang. SM-veckan 2017 var ett nytt succéartat arrangemang med 50 olika sporter på plats
under åtta dagar. Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar tillsammans med Borås TME för stadens
del i arrangemanget. Riksidrottsförbundet och Sveriges Television är de andra två samarbetsparterna.
SVT har sänt ca 80 timmar från Borås, fantastiska reportage och bilder som fungerar som ovärderlig
marknadsföring för staden. SM-veckan är ingenting utan det lokala föreningslivet, i Borås är vi lyckligt
lottade med ett engagerat och rikt föreningsliv. Stora idrottsevenemang är hårdvaluta för landets
städer och kommuner. Allt fler konkurrerar om stora evenemang och Borås står sig bra i den
konkurrensen. Nu ser vi fram emot U 20 EM i friidrott 2019, där planeringen startar redan under
hösten 2017.

Forts.
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Nämnden och förvaltningen har höga ambitioner med de nya verksamheterna. Det finns klara
fördelar med att hitta samverkans- och synergieffekter i samband med omorganisationen. Nya som
gamla uppdrag inventeras och ska verkställas. Under året har vi märkt att vi inte fullt ut är ekonomiskt
kompenserade för de nya verksamheterna som har tillförts nämndens ansvarsområde. Många
kostnadsökningar klaras av inom befintlig budgetram, för andra behövs en förstärkning.
För att få en budget i balans äskar därför Fritids- och folkhälsonämnden om en utökad budget för
fritidsramen motsvarande 3 200 tkr samt för Bidragsramen med 630 tkr. Därutöver prognostiseras,
redan vid årets ingång, en negativ avvikelse inom badenheten som en konsekvens av Stadsparksbadets
renovering. I nuläget uppskattas den, vid årets slut 2018, bli ca 6 600 tkr.
För 2018 äskas investeringsanslag för totalt 17 150 tkr.
Budgetramarna för de verksamhetsområden som tillfallit nämnden under 2017 kommer även under
2018 behöva ses över. Prioriteringar, både mellan och inom, nämndens olika verksamheter kan
behöva göras för att på ett bra sätt säkerställa en budget i balans inom alla verksamhetsområden. Det
finns ett behov av en förstärkt budgetram för att klara av de uppdrag, ambitionsökningar och
förväntningar som finns. De ekonomiska förutsättningarna är avgörande för att eliminera riskerna att
exempelvis sänka ambitionsnivån, minska öppettider eller höja taxorna mer än planerat.
En förstärkt budgetram behövs för att finansiera ökade kostnader enligt nedan;
Fritidsramen
• Ny organisation 2017 – 1 100 tkr
• Förvaltningsövergripande kostnader – 1 200 tkr
• U 20 EM i friidrott 2019 – 600 tkr
• Ökade arvoden – 150 tkr
• Ökning av internhyrorna – 700 tkr
En del av ovanstående kostnadsökningar kan hanteras inom befintlig budgetram. För att få en budget
i balans äskas därmed totalt 3 200 tkr.
Utöver ovanstående äskas 6 600 tkr för att klara av de intäktsförluster som uppstår som en
konsekvens av Stadsparksbadets stängning. 6 600 tkr prognostiseras, i dagsläget, som ett underskott
redan vid 2018 års ingång.
Bidragsramen
• Överenskommelsen – 400 tkr
• Kamratföreningen I 15 – 230 tkr
Totalt; 630 tkr

Forts.
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I bifogad rapport finns Fritids- och folkhälsonämndens förslag till investeringsbudget för 2018-2020.
För 2018 äskas investeringsanslag för totalt 17 150 tkr, enligt nedanstående;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utveckling av spår och leder – 3 500 tkr
Utveckling av badplatser (utebad) – 500 tkr
Utveckling av Evenemangstaden Borås (inkl. Junior EM i friidrott) – 3 500 tkr
Utveckling av konstgräsplaner – 2 000 tkr
Utveckling av näridrottsplatser (aktivitetsplatser) – 3 000 tkr
Utveckling av idrottsanläggningar inne och ute (diverse inventarier) – 2 000 tkr
Utveckling av Lundby Park – 1 500 tkr
Utveckling av Björbobacken vid Rya Åsar – 500 tkr
Utveckling av Wifi till våra idrottsanläggningar – 650 tkr

Bilaga: Budget 2018 – Fritids- och folkhälsonämnden, inkl. Taxor och avgifter 2018– Fritids- och
folkhälsoförvaltningen Borås Stad.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget till drifts- och investeringsbudget för
Fritids- och folkhälsonämnden 2018 och översända denna till Kommunstyrelsen.
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar också att godkänna förslaget till taxor och avgifter 2018 för
Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad och översända denna till Kommunstyrelsen.
Alliansen och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
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§ 83
Utbyggnad av Skatehallen

2016/FF0037 821

Lokalförsörjningsnämnden har på uppdrag av Fritids- och folkhälsonämnden utfört en förstudie för
tillbyggnad av Skatehallen med 288 m2. En ny reviderad investeringskalkyl är upprättad på 4 234 tkr.
Utökade markarbeten med pålning av tillbyggnaden innebär en högre kostnad än beräknat. Fritidsoch folkhälsonämnden vill fördela kostnaden för investeringen på två år, 2 000 tkr för 2017 och 2 234
tkr för 2018. Det är av stor vikt att byggnationen kommer igång 2017 om vi vill utnyttja de externa
bidrag som föreningarna har fått för projektet.
Skatehallen är den bärande delen i området Lundby Park och har ett stort behov av anpassade
lokalytor. De berörda föreningarna i hallen har ansökt och fått beviljat externa medel för ändamålet,
500 000 kr.
Utbyggnaden innebär att Klätterföreningen får en plats i hallen, dessutom kan fler personer beredas
plats samtidigt och föreningarna kan växa. Säkerhetsaspekten är en annan viktig faktor vid
utbyggnaden, en större yta per aktiv medlem ger minskade risker för kollision och dylikt.
Borås Stad vill i samråd med berörda föreningar, skapa framtidens mötesplats i Borås. Lundby Park
ska vara den mest jämställda och trygga actionparken i Sverige med fokus på tillgänglighet. Detta sker
i samarbete mellan fem föreningar som finns i området samt Fritids- och folkhälsoförvaltningen i
Borås Stad och studieförbundet SISU.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Lokalförsörjningsnämnden bygger till Skatehallen med 288
m2 i enlighet med nämndens förslag. Finansiering sker inom Fritids- och folkhälsonämndens
investeringsbudget samt med medel från externa parter och fördelas över två år, 2 000 tkr 2017 och 2
234 tkr 2018. Beslutet delges Kommunstyrelsen.
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2017/FF0146 761
En kommun fri från våld, delrapport 1 januari - 31 maj 2017
Det femåriga sociala investeringsprojektet En kommun fri från våld innebär att Borås Stad i
samarbete med riksorganisationen MÄN (f.d. Män för Jämställdhet) deltar i utveckling av kunskap om
hur ett samordnat våldspreventivt arbete kan byggas upp i en kommun.
Fritids- och folkhälsonämnden får en föredragning av projektledarna Lina Dimming och Anna
Lindborg om En kommun fri från vålds delrapport, 1 januari - 31 maj 2017.
Bilaga: En kommun fri från våld, delrapport 1 januari - 31 maj 2017
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner En kommun fri från vålds delrapport 1 januari - 31 maj
2017.
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2017/FF0131 049
Ökade kostnader i samband med sammanträden i lokala pensionärs- och
funktionshinderrådet
Fritids- och folkhälsonämnden fick efter omorganisationen i uppdrag att organisera och bjuda in till
ett lokalt pensionärs- och funktionshinderråd. Rådet har tre ledamöter från nämnden och fyra
ledamöter vardera från pensionärs- och funktionshinderorganisationerna, vilket blir elva ledamöter.
Kalkyl:
Arvoden per möte 1 112 kr x 11 ledamöter = 12 232 kr. Tillkommer andra ersättningar såsom
reseersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst med mera. Rådet har möten vid fyra tillfällen per
år med en mötestid på två till tre timmar per tillfälle. Den beräknade kostnaden för fyra möten per år
är 60 tkr.
Tidigare fanns medel i budget hos stadsdelarna för att kunna organisera lokala råd. Denna utökade
kostnad har inte Fritids- och folkhälsonämnden inom sin ram. Kostnaden för tre möten under 2017
beräknas till 45 tkr.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna en ökad kostnad om 45 tkr 2017 för det lokala
pensionärs- och funktionshinderrådet.
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2017/FF0104 020
Kompetensförsörjningsplan för Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Personal- och kompetensförsörjning är en strategisk fråga för kommunens verksamhet.
Kompetensanalys och plan för kompetensförsörjning syftar till att kartlägga befintlig kompetens och
planera för framtidens behov på såväl individ- som organisationsnivå. Det handlar om att ha rätt
medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal och i rätt tid. Borås Stads förmåga att
långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och rekrytera
medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla och utveckla dem för framtidens krav och
förändringar.
Bilaga: Kompetensförsörjningsplan för Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Kompetensförsörjningsplan för Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.
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2017/FF0125 805
Revidering och översyn av nuvarande föreningsbidrag
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har av Fritids- och folkhälsonämnden fått i uppdrag att se över
nuvarande föreningsbidrag. För att få ett brett stöd för de nya bestämmelserna är det önskvärt med
deltagande från respektive parti i nämnden.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse Ida Legnemark (V), Ulla-Britt Möller (S), Linnea
Johansson Kläth (MP), Dennis Jernkrook (M), Jakob Landegren (C), Ronny Svensson (L), Valéria
Kant (KD) och Jan Nilsson (SD) att ingå i styrgruppen för uppdraget ”Revidering och översyn av
nuvarande föreningsbidrag”.
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2017/FF0135 004
Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärendehanteringssystemet Ciceron
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet Ciceron. För att
effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i det nya systemet ska ha
en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende initierats till att det arkiveras. Även om
kommunens handläggning till största del redan idag är digital inkommer handlingar från
privatpersoner, myndigheter, organisationer och företag i pappersform. För att kunna få en
standardiserad ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer Borås Stad att skanna
inkommande pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i Ciceron.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås besluta att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett
ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan
verkställas ska Fritids- och folkhälsoförvaltningen ha säkerställt att
− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets
anvisningar.
− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande
information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.
− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde.
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten
från och med 2018-01-01.
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§ 89
Landskamp på Borås Arena

2017/FF0148 808

Fritids- och folkhälsonämnden har fått en konkret förfrågan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) att
arrangera en A-landskamp för damer på Borås Arena den 24 oktober i år.
Landskampen är en kvalmatch för kvalificerande till VM i Frankrike 2019. I Sveriges kvalgrupp ingår
Danmark, Ungern, Kroatien och Ukraina. VM-kvalet pågår från 19 september 2017 till den 4
september 2018. Det finns sju grupper i Europa och gruppsegraren är med automatik klar för VM
2019. De fyra bästa grupptvåorna gör upp om ytterligare en plats från Europa.
Sverige-Ungern blir den första landskampen på Borås Arena sedan tillkomsten av Arenan. Att det
också är en tävlingsmatch för damer som kan betyda avancemang till VM är extra glädjande. Fritidsoch folkhälsoförvaltningen planerar arrangemanget tillsammans med Borås TME och Svenska
Fotbollsförbundet. Viktiga samarbetspartners är samtliga föreningar med flick- och damfotboll i
Borås och Sjuhärad. IF Elfsborg kommer att delta med sin matchorganisation för att arrangemanget
ska uppfylla de krav som förbund, FIFA och UEFA ställer på arrangemanget.
I bifogat avtal redogörs för de förutsättningar som gäller för arrangemanget. Sammanfattningsvis så är
det kostnader på ca 400 000 kr och preliminära intäkter på ca 100 000 kr, vilket innebär en
nettokostnad på 300 000 kr. Det finns en klausul i avtalet som kan ge mer intäkter till Borås Stad
beroende på hur mycket publik som kommer.
I avtalet finns också reglerat att det ska vara ”Clean Arena”, vilket innebär att Arenan ska vara fri från
reklam och att det åligger Borås Stad att bekosta demontering eller övertäckning av befintlig reklam.
SvFF har med sig egen reklam som täcker en stor del av den befintliga reklamen. Övriga ytor som inte
täcks av förbundets reklam ska bekostas av Fritids- och folkhälsnämnden och kommer att sparas för
framtida liknande ändamål.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar tillsammans med Borås TME för att utveckla Borås som
evenemangstad. Detta sker bland annat genom att vi uppvaktar olika idrottsförbund och
organisationer i syfte att de ska förlägga sina större tävlingar och arrangemang till Borås.
Landskampen i oktober är det senaste resultat av det arbetet.
Vi kommer att bjuda in de föreningar som bedriver flick- och damfotboll i Borås för att hitta lämpliga
samverkansformer, dels före landskampen och dels under själva matchen. Likaså kan lagen i Sjuhärad
bjudas in för att ta del av arrangemanget.
Bilaga: Förslag till Avtal
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ansöker om ett utökat kommunalt driftbidrag på 300 000 kr som en
garanti för arrangemanget - VM-kvalmatch i fotboll för Damer på Borås Arena 24 oktober 2017
mellan Sverige - Ungern.
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2017/FF0023 027
Deltagande på konferens med workshop i Borås, Västra Götalandsregionen - Tidiga insatser
för fullföljda studier 22 september 2017
Hälsoskillnaderna i Sverige är påtagliga både inom och mellan grupper. I den nationella kommissionen
för jämlik hälsa visar man på att högutbildade kan räkna med nästan sex år längre liv än lågutbildade.
Syftet med konferensen är att ge kunskap och inspiration om tidiga insatser för fullföljda studier och
vad vi kan göra tillsammans för att alla elever ska kunna fullfölja sina studier.
Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt möjligheter till
kontaktskapande och nätverk.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden utser Linnea Johansson Kläth (MP) och Jan Nilsson (SD) från
nämnden som deltagare i konferensen ”Tidiga insatser för fullföljda studier” den 22 september 2017.
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2017/FF0141 214
Yttrande över remiss - Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad
Detaljplanens syfte och intentioner är positiva. Förskolan och bostadskvarteret kommer att ligga i ett
naturområde med närhet till centrum.
Förskolan kommer att ha bra förutsättningar med en förskolegård som inryms i kvarterets innergård
och en lekplats i närheten som man kan nyttja i verksamheten. Dessutom ligger området i en
naturpark med många gångstigar/vägar med goda möjligheter för barnen att leka och lära i naturen.
Dock saknar området en yta med plats för spontanidrott och lek. Det skulle man behöva ha med i
framtida planering.
Tillgången till gång- och cykelvägar är god i området. Det behövs en koppling mellan cykelvägen från
Åsboholmsgatan till Backadalsstigen. Dessutom är trottoarerna längs början på Bergsätergatan smala.
Med fördel kan den en av dem breddas för att utgöra en delad gång- och cykelbana med koppling till
Backadalsstigen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna yttrande över granskning för detaljplan för
Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad, samt översända det till Samhällsbyggnadsnämnden.
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2017/FF0143 214
Yttrande över remiss - Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. - Räfseryd
Detaljplanens syfte och intentioner är positiva och har alla förutsättningar att bli ett attraktivt
bostadsområde i naturnära läge. I närheten av detaljplansområdet finns Kypesjöns friluftsområde med
Tosserydssjöarna. Här är det bra att man säkerställer och förbättrar allmänhetens tillgänglighet till
området.
Att dagens utfart från Tosserydsvägen mot riksväg 42 stängs, bidrar till säkra och trygga trafikmiljöer.
Den nya gång- och cykelväg utmed Tosserydsvägens nya sträckning behöver kompletteras med någon
form av överfart/tunnel så att oskyddade trafikanter kan ta sig ner mot sjön på ett säkert sätt. Man
behöver överväga att bygga cykelbanor på områdets övriga gator, för att möjliggöra för barn och unga
att cykla till skola och fritidsaktiviteter.
En lekplats planeras i området och med fördel kan man även planera för en yta som omfattar en
aktivitetsplats. Då ökar man möjligheterna för olika generationer att mötas, vilket gynnar tryggheten i
området.
En positiv effekt av att man bygger nytt är att området blir tillgängligt för personer med olika
funktionsvariation.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner yttrandet över samråd för detaljplan Tosseryd, Torpa-Sjöbo
2:24 m fl - Räfseryd, Borås Stad, och översända det till Samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 93
2017/FF0115 456
Yttrande över motion - En renare stad, Leif Häggblom (SD)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Leif Häggblom
(SD) med förslag om att Borås Stad ska utarbeta hållbara åtgärder som leder till att Borås utvecklas till
en renare stad.
Att en stad är ren och snygg är till viss del avgörande för hur staden uppfattas. En ren och snygg stad
inbjuder till möten och de som vistas i staden känner sig tryggare, vilket bidrar till en ökad rörlighet
såväl på dag- som kvällstid. Mot denna bakgrund initierades Borås rent och snyggt, en bred
samverkan som syftar till att minska nedskräpningen i Borås och därmed göra staden tryggare och
mer attraktiv. Borås rent och snyggt arbetar brett och genomför flera insatser av den art som föreslås i
motionen, bland annat genom informationsinsatser på flera olika språk, informationsinsatser och
praktisk hjälp med avfallssortering på återvinningsstationerna, erbjuder medborgarna delaktighet
genom nedskärpningsapplikation, sätter upp fler och bättre papperkorgar samt samverkar mellan olika
förvaltningar för ökad renhållning. Utöver dessa nämnda insatser arbetar Borås rent och snyggt med
långsiktigt påverkansarbete för att skapa en renare och tryggare stad.
Kraven på företagens och andra verksamhetsutövares avfallshantering och redovisning av
avfallshanteringen är lagstyrda med Miljö- och konsumentnämnden som tillsynsmyndighet i Borås
Stad. Om denna lagstyrda tillsyn behöver förstärkas bör det göras inom ramen för ansvarig
förvaltnings arbete.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen och översända yttrandet till Kommunstyrelsen.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till beslut (se bilaga).
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-08-22
§ 94
2017/FF0100 420
Yttrande över motion - Mindre plast i våra vattendrag och hav, Kjell Hjalmarsson (MP)
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen Mindre plast i våra
vattendrag och hav, av Kjell Hjalmarsson (MP). Motionsställaren har föreslagit att ett antal åtgärder
genomförs fram till att nuvarande granulat på konstgräsplaner byts ut för att minimera utsläpp av
plast i vattendrag och hav.
Anläggningsenheten på Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer under hösten att titta över
hanteringen av granulat på konstgräsplaner i Borås Stad. Det är viktigt att granulatet stannar kvar på
konstgräsplanerna, både vid regn och snöröjning, för funktionen och miljön.
Enheten kommer därför att inventera möjligheterna att ta hand om den granulatmängd som följer
med i dagvattnet, med hjälp av filter eller liknande.
Inför 2018 tar vi upp en summa som önskemål i budgeten för miljöåtgärder på konstgräsplaner. Det
gäller ytor för att smälta snö och kunna ta hand om medföljande granulat, silar eller filter i
dräneringssystemen, asfaltskanter med mera.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen och skickar yttrandet till Kommunstyrelsen.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-08-22
§ 95
Redovisning av anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-06-15 § 134 avseende Svar på motion av
Kerstin Koivisto (Boråsvalet) Utreda möjligheten att inrätta en ”prova på” verksamhet för tonåringar
(2014/FF0238 812).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-06-12 § 306 samt skrivelse 2017-06-12
avseende Gallring av information i LIS (2017/FF0134 004).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-06-12 § 312 samt bilaga avseende
Kommunstyrelsens delegationer (2017/FF0136 002).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-06-19 § 348 samt PM 2017-06-01 avseende
Utredning om möjlighet att införa ”Följa med-kort” (2017/FF0137 730).
Kommunstyrelsen: Anmälan av Ekonomiska ramar 2018 (2017/FF0128 041).
Ekonomistyrning: Anmälan av skrivelse 2017-06-19 avseende Isbana på Bodavallens idrottsområde
(2017/FF0096 821).
Miljöförvaltningen: Anmälan av kontrollrapport avseende oanmäld inspektion 2017-06-21 på
Dalsjöbadet/Dalsjöhallen gällande efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen (2017/FF0036 460).
Miljöförvaltningen: Anmälan av kontrollrapport avseende oanmäld inspektion 2017-08-08 på
Sundholmens Kursgård gällande efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen (2017/FF0036 460).
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-06-13 avseende Anslagsframställan
Daltorpskolans fritidsgård, Stora Tvärgränd 1, Kv Vallmon, 504 33 Borås (2017/FF0010 282).
Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av Lokalresursplan för Borås Stad 2018-2020 (2017/FF0052
280).
Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av Lokala pensionärs- och
funktionshinderrådets protokoll 2017-06-15 (2017/FF0130 103).
Kulturförvaltningen/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Anhållan om framtagande av
hyresavtalsförslag (2017/FF0129 282).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av framställan gällande lokaler i Träffpunkt Simonland
(2017/FF0081 282).
Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Projektansökan till Leader Sjuhärad avseende stöd för
utveckling av ortsråden inom Borås Stad (2017/FF0126 808).
Forts.

19(22)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-08-22
Forts. § 95
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Hemställan om förstudieprojekt avseende
restaurering, ombyggnation alternativt nybyggnation av omklädningsrum på Sjöbovallen, Bodavallen,
Björkängsvallen, Svaneholm IP samt Ryda idrottsområde (2017/FF0142 821).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritidsoch folkhälsonämnden, maj 2017 (2017/FF0053 041).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritidsoch folkhälsonämnden, juli 2017 (2017/FF0053 041).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Rapport om 2016/2017 års utdelning av broddar
(2014/FF0012 773).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-08-22
§ 96
Redovisning av delegationsärenden
Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsonämndens yttrande över detaljplan för del av Centrum, kv
Eko 10 m.fl., Gamla Postenhuset, Borås Stad (2017/FF0124 214).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för SM i Rullskidor 19-20 augusti
2017; Hestra IF (2017/FF0133 805).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års verksamhet;
Borås Finska Pingstförsamling (RE062).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års verksamhet;
Föreningen Gothia Athletics (ID441).
Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för 2016 års verksamhet;
Toarps Skytteförening (ID171).
Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-06-21.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-08-22
§ 97
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
- om Kraftsamling Sjöbo på Textile Fashion Center 29 augusti kl. 17.00 - 18:30. Ett gemensamt socialt
investeringsprojekt, där 6-7 förvaltningar samverkar. Nämnden är inbjuden till att delta på mötet.
- om medborgardialogerna som kommer ske i samband med Norrbydagen 26 augusti, Sjöbodagen 2
september och Toarpsdagen 17 september.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-08-22
§ 98
Övrigt
- Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med förvaltningen tackar Maria Helgesson Kraft för
arbetet som projektledare och samordnare för den hittills största SM-veckan genom tiderna. Under
SM-veckan sände Sveriges Television 80 timmar från Borås, 7 000 deltagare, 26 olika arenor med 50
olika idrotter. Ett fantastiskt lokalt föreningsliv som har ställt upp på ett imponerande sätt. 80
volontärer och 40 feriearbetare förstärkte föreningar och organisationen i arbetet.
- Maria Helgesson Kraft återgäldar nämnden och förvaltningens tack.
- Vice ordförande Cecilia Andersson (C) informerar att det finns ett önskemål om att ha ett
kommande sammanträde hos Träffpunkt Simonsland.

