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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Tid: 14:00 - 16:30, Ajournering: 14:50 – 15:10
Plats: Sundholmens kursgård, Äspered
Omfattning: §§ 142-171
Sammanträdet offentligt för allmänheten §§ 148-171
Närvarande ledamöter
Ida Legnemark (V) ordf.
Cecilia Andersson (C) v. ordf.
Christer Lundberg (S) andra v. ordf.
Annette Nordström (M)
Ulla-Britt Möller (S)
Lars Andersson (M)
Jan Nilsson (SD)
Ingela Hallgren (KD)
Erik Johnson (MP)
Närvarande ersättare
Henrik Yrlid (S)
Steve Liljekvist (V)
Britt-Marie Halldén (L)
Linnea Johansson Kläth (MP)
Ronny Svensson (L)
Övriga närvarande
Tommy Jingfors, förvaltningschef
Johanna Jönsson, nämndsekreterare
Susanne Carlsson, enhetschef
Hans Andersson, enhetschef
Marlene Tenbrink, tillståndshandläggare
Nicklas Selin, tillståndshandläggare
Richard Schober, tillståndshandläggare
Katarina Fingalsson, tillsynshandläggare
Eva Forsgren, tillsynshandläggare
Annelie Jonsson, fritidsutvecklare
Mikael Hedberg, Vision

Ej närvarande § 143 p.g.a. jäv
Ers. Björn Qvarnström (SD), Ej närvarande § 148 p.g.a. jäv

Närvarande §§ 142 – 147,§ 143 ers. Lars Andersson (M)
Ers. Jan Nilsson (SD) § 148

Närvarande §§ 142 - 147
Närvarande §§ 142 - 147
Närvarande §§ 142 - 147
Närvarande §§ 142 - 147
Närvarande §§ 142 - 147
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-13
Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utses Erik Johnson (MP) med Cecilia
Andersson (C) som ersättare.
Vid protokollet

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2016-12-20.

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Erik Johnson (MP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2016-12-22.

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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§ 148
2016/FF0141 705
Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar 2017
Fritids- och folkhälsonämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela kommunens årliga
bidrag till olika sociala föreningar, för vilka de vanliga generella bidragsreglerna inte är adekvata.
Föreningsbidraget omfattar de föreningar som har aktiviteter inom individ- och familjeomsorgens
verksamhetsområde samt klientorganisationer och föreningar som utför verksamhet som kan
hänföras till individ- och familjeomsorgen samt socialpsykiatrin. Riktlinjer för föreningsbidrag antogs
av Fritids- och folkhälsonämnden 2015-09-21.
Föreningsbidraget till sociala föreningar är avsett för de grupper som omfattas av individ- och
familjeomsorgen eller socialpsykiatrins verksamheter. Det kan vara genom det direkta arbetet men
även avse förebyggande arbete. I Fritids- och folkhälsonämndens antagna riktlinjer finns
utgångspunkterna för bidraget. I föreningsbidraget ingår även att ge bidrag till särskilda satsningar
inför jul och påsk.
Enligt riktlinjerna är det av vikt att stödja frivilligt socialt arbete. Föreningarna skapar mötesplatser
och ger stöd och kamratskap på ett sätt som en myndighet inte kan göra. De medel som finns till
föreningsbidrag fördelas för att kunna ge stöd till alla föreningar som omfattas av riktlinjerna. Det är
viktigt att genom föreningsbidraget stödja och skapa förutsättningar för ett utbud av frivilligt socialt
arbete. 17 föreningar har kommit med ansökan om föreningsbidrag för 2016.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att;
1. godkänna ansökan från BOJ med 81 000 kr,
2. godkänna ansökan från AA med faktiskt hyresbidrag,
3. godkänna ansökan från Kvinnojouren med 1 301 856 kr,
4. godkänna ansökan från Kyrkornas Flyktingrådgivning med 150 000 kr,
5. godkänna ansökan från Rädda Barnen Borås med 54 000 kr,
6. godkänna ansökan från Balans Borås/Sjuhärad med 10 000 kr,
7. godkänna ansökan från Röda Korset Boråskretsen med 50 000 kr,
8. godkänna ansökan från Kamratföreningen Elvan med 10 000 kr,
9. godkänna ansökan från LP-Sjuhärad med 230 000 kr,
10. godkänna ansökan från Fria Sällskapet Länkarna med faktiskt hyresbidrag och verksamhetsbidrag
om 68 000 kr,
11. godkänna ansökan från Borås Nykterhetsvänners Centralförbund med 55 000 kr,
12. godkänna ansökan från BRIS med 176 722 kr,
13. godkänna ansökan från RFSL med 225 000 kr,
14. godkänna ansökan från RSMH Tryggheten med hyresbidrag på 76 000 kr och verksamhetsbidrag
på 60 000 kr,
15. godkänna ansökan från Borås Besöksverksamhet med 8 000 kr,
16. godkänna ansökan från Göteborgs Räddningsmission/Solrosen med 10 000 kr,
17. avslå ansökan från Anhörigföreningen för närstående för alkohol- och drogberoende.
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§ 149
2016/FF0142 046
Utdelning ur Borås Stads sociala Samfond 3, 2016
Genom Samfond 3 ges möjligheter till föreningar och organisationer att få medel för punktinsatser
som syftar till att främja barn och ungdomars situation inom Borås Stad. Den disponibla avkastningen
ska användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till främjandet av barn och ungdomsinsatser i
Borås. Löpande och ordinarie föreningsverksamhet kan i regel inte stödjas. Det är bara föreningar och
organisationer med verksamhet inom Borås Stad som kan söka pengar ur fonden. Fonden har 28 609
kr att fördela 2016, förvaltningen föreslår nämnden en fördelning enligt förslag på 28 600 kr.
Vid ansökningstidens utgång 2016-10-23 hade 9 ansökningar inkommit.
Samfond 3 består av ett antal småfonder som genom permutation sammanslagits till en fond.
Pengarna kommer ursprungligen från privatpersoner som testamenterat pengarna med villkor till
Borås Stad som åtagit sig att betala ut avkastningen varje år.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att;
1. godkänna ansökan från SK 70 med 3 000 kr,
2. avslå ansökan från Rångedala IK,
3. godkänna ansökan från IK Ymer Bowling med 5 000 kr,
4. godkänna ansökan från Borås Golfklubb med 4 500 kr,
5. avslå ansökan från Sparsörs AIK,
6. godkänna ansökan från Borås Atletklubb med 2 500 kr,
7. godkänna ansökan från Borås Hockey med 5 850 kr,
8. godkänna ansökan från Byttorps IF med 4 000 kr,
9. godkänna ansökan från Odenlunds 4H-gård med 3 750 kr.
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§ 150
2016/FF0052 805
Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2017
Riktade bidrag ges till föreningar som inte riktigt passar in i bidragsbestämmelserna men som bedöms
göra ett viktigt arbete nära eller tillsammans med övrigt föreningsliv.
Beslut
Fritids- och folkhälsnämnden beslutar att ge följande föreningar riktat bidrag för 2017:
SISU
SLS
Borås Ungdomsallians (BUA)
Borås Närradioförening
Föreningsrådet i Borås
HSO i Borås
Totalt

1 500 000 kr
7 500 kr
120 000 kr
36 000 kr
45 000 kr
131 500 kr
1 840 000 kr
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§ 151
2016/FF0175 805
Ansökan om socialt riktat bidrag till föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2017
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har sedan 2003 gett möjligheten till föreningar som verkar i eller
som vill starta verksamhet i de av välfärdsbokslutet definierade områdena som anses vara socialt
utsatta. I samband med den stora flyktingströmmen under 2015 och 2016 beslutades att ge ett extra
bidrag till speciellt utsatta föreningar. Totalt tolv föreningar har ansökt om Socialt riktat bidrag för
2017. Tre föreningar föreslås avslag.
Beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslås besluta att ge nedan föreningar Socialt riktat bidrag för
2017. Bidragen betalas ut efter att föreningarna redovisat sina kostnader, dock senast den 2017-12-15.
Borås AIK
Bodakyrkans ungdomsförening
ISTK Center
Borås Brottarklubb
Somali FF
Kronängs IF
BRIS
Aisha förening
Borås GIF
Norrby IF
Byttorps IF
Viskafors Atletklubb
Totalt

250 000 kr
20 000 kr
Avslag
30 000 kr
60 000 kr
50 000 kr
Avslag
Avslag
250 000 kr
250 000 kr
35 000 kr
10 000 kr
955 000 kr
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§ 152
2016/FF0177 805
Ansökan om bidrag till fritidsverksamhet för intellektuellt funktionsnedsatta 2017
1996 överfördes medel från dåvarande landstinget till kommunen för fortsatt bidragsgivande till
fritidsverksamhet för intellektuellt funktionsnedsatta. Enligt riktlinjer fastställda i Socialnämnden
2007-08-21 betalades föreningsbidrag ut till FUB som sedan fördelade bidragen till olika aktiviteter;
dels i egen regi och dels till andra föreningar. Sedan 2014 handlägger Fritids- och
folkhälsoförvaltningen bidraget. Bidraget syftar till att ge bidrag för merkostnader som föreningen har
för denna verksamhet.
Sammanlagt har fyra föreningar ansökt om bidraget.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås ge bidrag till nedanstående föreningar samt att behandla FUB
Borås och Odenslunds 4H vid ett senare tillfälle.
Studieförbundet vuxenskolan
HBK Borås
Borås Fältrittklubb
Totalt

20 000 kr
35 000 kr
35 000 kr
90 000 kr

8(27)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-13
§ 153
2015/FF0333 805
Ansökan om utökat socialt riktat bidrag 2016; Afghanska föreningen i Borås
I december 2015 gick Fritids- och folkhälsonämnden ut med en uppmaning till föreningslivet i Borås
att öppna dörrarna och utöka sin verksamhet för den flyktingström som pågick. Många av de
nyanlända var från Afghanistan och därmed spelade, och spelar fortfarande, Afghanska föreningen en
viktig roll för dessa barn och ungdomar.
Afghanska föreningen i Borås har haft verksamhet sedan 1996. På senare år har föreningens uppgift
varit betydelsefull i den meningen att många afghaner kommit till Sverige. Detta har aktualiserats
ytterligare och ställdes på sin spets under vintern/våren 2015/2016. Afghanska föreningen har
verkligen ställt upp för nyanlända och ensamkommande och underlättat integrationen genom bland
annat språk och samhällsundervisning, idrottslektioner med mera, inte minst ställt sin lokal till
förfogande dit målgruppen bara kunnat sitta ned och prata med sina landsmän.
Afghanska föreningen i Borås har kommit in med en redovisning av sina kostnader för sin utökade
verksamhet på grund av flyktingströmmen under 2015/2016. Föreningen tog ett stort ansvar i att ge
nyanlända och ensamkommande en meningsfull fritid.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Afghanska föreningen i Borås 75 000 kr i ett utökat
socialt riktat bidrag.
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§ 154
2016/FF0153 805
Revidering av Borås Stads Bidragsbestämmelser 2017 - driftsbidrag
Föreningar som äger och driver föreningsanläggningar kan få driftsbidrag som ekonomisk hjälp för att
driva anläggningen. Kravet för att få bidraget är att föreningen har minst 15 bidragsberättigade
medlemmar samt minst 70 bidragsberättigade aktiviteter.
Förvaltningen gjorde en översyn av driftsbidragen år 2005, vid den översynen skickade vi ut en enkät
till föreningarna där de redovisade sina kostnader för att driva anläggningen. Resultatet av översynen
innebar att bidraget justerades något, några bidrag höjdes samt att något sänktes.
Under sommaren har vi åkt runt till samtliga anläggningar och gjort en inventering och kan nu
uppdatera vårt register. En del anläggningar finns inte längre kvar och kan tas bort från
bidragsbestämmelserna till exempel bordtennishall, fotbollshall, hoppbacke och slalombacke.
En av de största förändringar är att vi föreslår att bidraget för grusfotbollsplaner tas bort då planerna
inte längre används eller används i mycket liten omfattning för att spela fotboll på. Vi föreslår i stället
att bidraget för gräsfotbollsplaner höjs.
Föreningarna bygger nya föreningsanläggningar och vi vill ge bidrag till paddelbana och hinder- och
styrketräningsbana.
Förvaltningens bedömning är att nivån på driftsbidraget behöver höjas, då en del av bidragen inte höjs
sedan 1990-talet. Några anläggningstyper har försvunnit och vi vill ge driftsbidrag till nya typer av
föreningsanläggningar. Vi beräknar att förändringen av driftsbidraget kommer att höja kostnaden med
cirka 400 000 kr samt att höjningen ryms i budgeten för 2017.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ändra driftsbidraget enligt förslaget och att de nya reglerna
gäller från 1 januari 2017.
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§ 155
2016/FF0174 805
Ansökan om driftsbidrag rörande elljusspår för SOK 68 2016
SOK 68 ansöker om driftsbidrag för sitt elljusspår. Föreningen har ett fint och välskött elljusspår, som
är mycket uppskattat och välbesökt av framförallt skidåkare. Eftersom spåret ligger på hög höjd kan
det ofta användas för skidåkning.
De flesta föreningar får driftsbidrag för sina elljusspår via bidragsreglerna. För att få driftsbidrag för
bland annat elljusspår krävs att föreningen redovisar minst 15 medlemmar mellan 6-20 år samt minst
70 bidragsberättigade aktiviteter.
Föreningen har redovisat 32 bidragsberättigade medlemmar 2015 samt 3 bidrags-berättigade
aktiviteter.
Förvaltningen ser positivt på att föreningar tar på sig driften av motionsspår. SOK 68 Sandared har
ansvarat för underhåll av spåret i många år och har bra och välskötta spår med många besökare.
Föreningen når inte upp till 70 bidragsberättigade aktiviteter men klarar kraven på antalet
bidragsberättigade medlemmar.
Utifrån ett folkhälsoperspektiv bör föreningen få samma bidrag som föreningar som uppfyller kraven
för driftsbidrag. Detta innebär att SOK 68 Sandared får ett bidrag på
24 000 kr, vilket motsvarar 8 000 kr/km elljusspår.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja föreningen 24 000 kr i bidrag för elljusspåret
verksamhetsåret 2016, samt att pengarna tas från kontot bidrag till Fritids- och folkhälsonämndens
förfogande.

11(27)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-13
§ 156
Borås Arena 2.0

2016/FF0155 821

Borås Arena AB och IF Elfsborg har presenterat planer för en om- och tillbyggnad av Borås Arena.
Den totala investeringsutgiften uppgår preliminärt till 100 milj kr. Om- och tillbyggnaden beräknas
ske i etapper och under 2017 och 2018.
Borås Stad ser initiativet som en naturlig del i att modernisera och förädla Arenan. Ska fotbollen i
Borås vara med och konkurrera på den absoluta toppnivån i Sverige samt att Arenan ska vara
godkänd för kommande Europaspel, så ställer det krav på en modern och tillgänglig Arena.
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att uttala en viljeinriktning för ett utökat
borgensåtagande för hela projektet. I dagsläget finns inga fördjupade underlag kring projektering,
kostnader och intäkter. Av den anledningen föreslår Fritids- och folkhälsonämnden att i ett
inledningsskede tillstyrka ett utökat borgensåtagande på 7 milj kr för att ta fram detaljerade underlag
kring projektering och finansiering. Därefter kan Borås Arena AB precisera en finansieringskalkyl för
de olika etapperna med tillhörande tidsplan.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Borås Arena AB och IF Elfsborgs framställan om en
om- och tillbyggnad av Borås Arena och föreslår att Kommunstyrelsen uttalar en viljeinriktning för ett
utökat borgensåtagande motsvarande investeringsutgiften. I ett första skede föreslås en utökad borgen
på motsvarande 7 milj kr för att ta fram detaljerade underlag kring projektering och finansiering med
tillhörande tidsplan.
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§ 157
2016/FF0186 004
Dokumenthanteringsplan för Fritids- och folkhälsonämnden
Kommunfullmäktige antog 2012-12-20 Borås Stads arkivregler. Dessa regler gäller för
Kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglerna
Kommunstyrelsen och övriga nämnder, Kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ
med självständig ställning.
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen, arkivförordningen, dessa
arkivregler samt andra av Stadsarkivet utfärdade råd och anvisningar.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i samråd med Stadsarkivet utarbetat en
dokumenthanteringsplan i enlighet med 4 kap 1 § Borås Stads arkivreglerStadsarkivet har granskat och godkänner det upprättade förslaget till dokumenthanteringsplan.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Dokumenthanteringsplan för Fritids- och
folkhälsonämnden och översänder den till Stadsarkivet.
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§ 158
2016/FF0146 006
Sammanträdestider för Fritids- och folkhälsonämnden 2017
Förslag till sammanträdestider för Fritids- och folkhälsonämnden. Hänsyn har tagits till föreslagen
sammanträdesplan för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Datum
Fredag 13/1
Måndag 23/1
Onsdag 8/2
Måndag 20/2
Fredag 24/3
Tisdag 4/4
Onsdag 3/5
Tisdag 16/5
Onsdag 14/6
Onsdag 21/6
Tisdag 15/8
Tisdag 22/8
Tisdag 5/9
Måndag 18/9
Fredag 27/10
Måndag 6/11
Torsdag 30/11
Måndag 11/12

Tid
09:00 – 12:00
13:30
09:00 – 12:00
16:00
13:00 – 16:00
16:00
09:00 – 12:00
14:00
15:00 – 18:00
16:00
13:00 – 16:00
16:00
13:00 – 16:00
17:00
13:00 – 16:00
16:00
09:00 – 12:00
14:00 (lunch 12:00)

Presidium/Nämnd
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde

Gruppmöte
12:30 – 13:30
15:00 – 16:00
15:00 – 16:00
13:00 – 14:00
15:00 – 16:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
15:00 – 16:00
13:00 – 14:00

Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för 2017 enligt förslag.
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§ 159
2016/FF0190 861
Ansökan om medel till European Athletics U20 Championsships 2019
Svenska Friidrottsförbundet söker nu medarrangör, stad och förening i Sverige för ansökan om:
European Athletics Junior Championships 2019
(Junior EM i friidrott 2019)
Junior EM i friidrott är ett EM (Europamästerskap) för ungdomar mellan 16-19 år (U20). Tävlingen
har arrangerats i Sverige tidigare, senast i Eskilstuna 2015. Göteborg stod värd för Junior EM i
friidrott U23 1999. Borås har nu förutsättningarna för att kunna stå värd för ett stort internationellt
evenemang. Med en nyrenoverad friidrottsarena som är anpassad för internationella tävlingar och en
erfaren organisation samt en engagerad och kunnig lokal förening har vi alla möjligheter att buda hem
Junior EM till Borås. Potentiellt kan evenemanget bli vad friidrotts VM 1995 blev för Göteborg – ett
framgångsrecept, en enorm erfarenhet och framförallt inkörsport till ytterligare stora internationella
evenemang i Borås.
Junior EM innefattar 22 events på dam- och herrsidan; Running, Walking, Jumps, Throws,
Hepathlon/Decathlon.
Junior EM i friidrott är en jämnställd tävling fullt ut mellan dam och herr. I Eskilstuna blev
evenemanget också prisat som det mest miljövänliga friidrottsevenemanget i Europa och därefter
världen.
European Athletics Junior Championship arrangeras av det Europeiska friidrottsförbundet European
Athletics (EA), Svenska Friidrottsförbundet och IK Ymer i samarbete med Fritid- och
folkhälsoförvaltningen Borås Stad och BoråsBorås TME AB.
IK Ymer har i sin styrelse tagit beslut på att ansöka om Junior EM i friidrott 2019 (U20).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ansöker i samarbete med BoråsBorås TME AB om värdskapet för
Junior EM i friidrott 2019 på Ryavallen och föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka ansökan och
avsätta erforderliga medel i budget för 2019.
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§ 160
2016/FF0180 214
Yttrande över remiss - Inbjudan till samråd för detaljplan för del av Hässleholmen,
Hässleholmen 3:1 (Marklandsparken), Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för del av Hässleholmen,
Hässleholmen 3:1 (Marklandsparken), Borås Stad. Planområdet innefattar Marklandsparken som
omges av Tunnlandsgatan, Gäsenevägen och Åsvägen. Området är idag en dunge med tät
lövvegetation. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i området.
Detaljplanen gör det även möjligt att i framtiden använda tomten till annan skolverksamhet, bostäder
eller vårdändamål.
Förvaltningen ser positivt på att man möjliggör för en ny förskola i området.
Det skapar fler arbetstillfällen, utökar den offentliga servicen och tryggar en långsiktig barnomsorg.
Planen innebär att man skapar en ny mötesplats för både grannskapet och stadsdelen och genom att
öppna upp området med nya gång- och cykelvägar ökar man tillgängligheten till en plats som idag inte
används.
Eftersom platsen omges av tre vägar och den nya verksamheten med all säkerhet kommer att öka
trafikeringen är det viktigt att man gör vissa förändringar av gaturummet för att skapa bättre
tillgänglighet och öka säkerheten kring förskolan.
Man behöver även göra anpassningar för att sänka hastigheten på Åsvägen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner yttrandet avseende detaljplan för Hässleholmen, del av
Hässleholmen 3:1 m.fl - Marklandsparken, Borås Stad, och översänder det till
Samhällsbyggnadsnämnden.

16(27)
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-13
§ 161
2016/FF0173 214
Yttrande över remiss - Inbjudan till samråd för detaljplan för del av Hässleholmen,
Hässlehus 7 - 11 (Våglängdsgatan), Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för del av Hässleholmen,
Hässlehus 7 - 11 (Våglängdsgatan), Borås Stad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning
och en större blandning av verksamheter och funktioner i området. Planen medger också upprustning
och tillbyggnader på befintliga hus. Vidare ger planen verktyg att rusta upp befintlig bebyggelse och
skapa bostadskomplement inom området, med syftet att göra planområdet mer tillgängligt och
mångfaldigt.
Förvaltningen ser positivt på att man möjliggör förtätning och en större blandning av verksamheter
och funktioner i området. Fler funktioner betyder att fler får skäl till att vistas och besöka området,
vilket är positivt både när det gäller att minska segregeringen och öka tryggheten. Planen skapar också
bättre möjligheter för aktivitet och arbete i området.
Området är en plats där bilar dominerar alla gemensamma platser och har tillträde överallt. Genom att
bygga cykelparkeringshus, rusta upp cykelleder och separera dessa från gående och bilar skapas bättre
förutsättningar för att gå och cykla säkert och tryggt i området.
Det är viktigt att man i utvecklandet av området tar hänsyn till och bevarar redan befintliga och
fungerande samarbeten på platsen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner yttrande avseende detaljplan för del av Hässleholmen,
Hässlehus 7 – 11 (Våglängdsgatan), Borås Stad, och översänder det till Samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 162
2016/FF0172 214
Yttrande över remiss - Inbjudan till samråd för detaljplan för Viskafors, del av Rydboholm
1:342 - vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för Viskafors, del av
Rydboholm 1:342 - vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen, Borås Stad. Syftet med detaljplanen
är att möjliggöra bostäder, skola samt vård- och kommersiella verksamheter centralt i Viskafors.
Förvaltningen ser positivt på att man möjliggör för bostäder, skola samt vård- och kommersiella
verksamheter centralt i Viskafors.
Planen innebär att man skapar fler arbetstillfällen inom planområdet och Viskafors centrum förstärks
med ytterligare verksamheter. Den innebär också att man skapar möjligheter för fler lägenheter
centralt i Viskafors, vilket är positivt då det råder brist på tillgängliga lägenheter för äldre på orten.
Den upplevda tryggheten ökar genom att man blandar bostäder och service och då ökar
förutsättningarna för att det ska finnas människor i området över hela dygnet. För att ytterligare öka
tryggheten behöver man belysa fasaden på den planerade bebyggelsen.
Fritslastigen är ett viktigt stråk för barn som tar sig till och från skola, bibliotek och idrottshall. För att
öka säkerheten för de barn som rör sig på stråket behöver passagen som finns mellan Fritslastigen och
dess förlängning ses över i samband med byggnation.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner yttrande avseende detaljplan för Viskafors, del av
Rydboholm 1:342 Vårdcentral och bostäder vid Pumpkällevägen, Borås Stad, och översänder det till
Samhällsbyggnadsnämnden.
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§ 163
2016/FF0150 026
Yttrande över remiss - Program för jämställdhetsintegrering
Borås Stad är sedan 2009 ansluten till CEMR-deklarationen och har tidigare haft ett program för
jämställdhet och en plan för jämställdhet, vilka båda antagits i Kommunfullmäktige. 2014
undertecknade man en avsiktsförklaring för ett Jämställt Västra Götaland och anslöt sig till den
länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin syftar till att förbättra
förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken på regional nivå. Arbetet i
Borås ska utgå från tre målområden kopplade till den länsövergripande strategin:
- Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – förutsättningar för arbete, föräldraskap,
utbildning, politiskt inflytande och jämställd regional tillväxt.
- Makt och hälsa – jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande
och fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa, tillgången till idrott samt
kultur- och föreningsliv.
- Makt och mäns våld mot kvinnor – med fokus på våld i nära relationer, våldsförebyggande
åtgärder samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd.
Programmet är ett steg i rätt riktning när det gäller jämställdhetsfrågorna. Förvaltningen är positiv till
att man på nämndnivå ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering. Det är emellertid viktigt att all
rapportering sker i ordinarie styr- och ledningsprocess med verksamhetssystemet Stratsys som bas och
integreras med befintliga styrdokument såsom Plan för lika rättigheter och möjligheter och
Personalpolitiskt program.
För att kunna jämställdhetsintegrera alla verksamheter behöver man ha kunskaper om könets
betydelse och vilka normer som påverkar individens identitet och villkor. Man möter det behovet
genom kontinuerliga utbildningsinsatser riktade till både politiker och tjänstemän. Här skulle
förvaltningen vilja att man kompletterade det med en utbildning i bemötande med ett bredare anslag,
utifrån de mänskliga rättigheterna.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program för jämställdhetsintegrering och skickar yttrandet
till Kommunstyrelsen.
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§ 164
2016/FF0158 260
Yttrande över remiss - Riktlinjer för markförvärv och- försäljning
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig över de av Kommunstyrelsen framtagna
”Riktlinjer för markförvärv och –försäljning”. Riktlinjerna ska gälla för att långsiktigt säkerställa
erforderlig mark för samhällets expansion samt skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens
mark.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ställer sig mycket positiv till de framtagna riktlinjerna för
markförvärv och -försäljning. I en växande stad är det mycket viktigt att genom markförvärv kunna ta
ett större grepp inte enbart över bostäder, vägar och samhällsfunktioner, utan också över alla de saker
som finns däremellan, såsom idrottsanläggningar, rekreation- och friluftsområden, badplatser, parker
med mera, som alla tjänar som en väg till en bättre folkhälsa i staden.
Förvaltningen vill dock påpeka att det vore önskvärt att peka ut samtlig tätortsnära skog som
rekreationsskog och att denna undantas från kommunens avkastningskrav.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Remissen: Riktlinjer för markförvärv – och försäljning och
översänder den till Kommunstyrelsen.
Nämnden vill dock påpeka att det vore önskvärt att peka ut samtlig tätortsnära skog som
rekreationsskog och att denna undantas från kommunens avkastningskrav.
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§ 165
2016/FF0183 219
Yttrande över remiss - Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för
hållbar utveckling (SOU 2015:99)
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att yttra sig över remissen Riksintresseutredningens
betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99). Miljö- och
energidepartementet har skickat ut Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för
hållbar utveckling på bred remiss till bland andra kommuner, regioner, länsstyrelser, nationella
myndigheter och andra berörda organisationer. Borås är en av 40 kommuner som får yttra sig.
Regeringen har haft en utredare med uppdrag att göra en översyn av två kapitel i miljöbalken.
Utredarens uppdrag har varit att föreslå sådana ändringar som ger ett system för hushållning med
mark- och vattenområden och särskilt områden av riksintresse. Syftet är att systemet ska vara
rättssäkert, enkelt, överskådligt och begripligt samt underlätta en enhetlig tillämpning i hela landet.
Utredningens förslag syftar till att:
- främja en helhetssyn i den fysiska planeringen
- förtydliga bestämmelsernas avsedda karaktär som planeringsriktlinjer
- anpassa bestämmelserna till dagens krav och behov
- förbättra förutsättningarna för kommunernas viktiga arbete med att bidra till hållbar
utveckling genom fysisk planering
- förtydliga det statliga inflytandet i den kommunala fysiska planeringen beträffande nationellt
betydelsefulla intressen
- förbättra samordningen på nationell nivå genom att regeringens roll i systemet stärks
- förbättra förutsättningarna för dialog mellan stat och kommun om områden av riksintresse
- förtydliga tillämpningen av systemet.
Utredningen föreslår ändringar i miljöbalken, plan- och bygglagen.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen om ändringar i miljöbalken om att användning av markoch vattenområden ska göras utifrån en helhetssyn så att långsiktigt god hushållning tryggas.
Grönska är av avgörande betydelse för hälsan. Forskningen har visat att dels närheten (högst 300
meter) och hur många av de åtta framtagna kvaliteterna som finns, avgör hur mycket man använder
grönområdena.
Det finns ett stort behov av bostäder och exploatering av mark för olika typer av etableringar. Här är
det viktigt att man värnar mark- och vattenområden av betydelse för rekreation och det rörliga
friluftslivet. Kommunen behöver här ha ett större inflytande över vilka områden som behöver värnas.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut
för hållbar utveckling och skickar yttrandet till Kommunstyrelsen.
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§ 166
2016/FF0170 821
Yttrande över initiativärende - Hur har ärendehanteringen gällande näridrottsplatsen i
Hulta egentligen gått till? Anette Nordström (M)
På Fritids- och folkhälsonämndens sammanträde den 3 november 2016 lämnade Moderaterna genom
Anette Nordström in ett initiativärende avseende ärendehanteringen gällande näridrottsplatsen på
Hulta.
Följande frågor önskades svar på:
På vilket sätt har förvaltningen ett ansvar i frågan?
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har byggt anläggningen och i samband med detta skulle AB
Bostäder ta över drift och skötsel av näridrottsplatsen.
När påbörjades samtalen om en flytt av näridrottsplatsen?
I november 2015 fick förvaltningen reda på att det skulle byggas en förskola på platsen. I samband
med det tog förvaltningen kontakt med Tekniska förvaltningen om att flytta näridrottsplatsen till
grusplanerna vid Ekarängsskolan.
På vilket vis har frågan lyfts till politiken?
Frågan har inte lyfts till politiken.
Vad krävs det för politiska beslut för att barn och unga ska få tillbaka sin näridrottsplats?
Det har redan lagts en konstgräsplan på en av grusplanerna på Ekarängsskolan som komplement till
aktivitetsplatsen som både skola och allmänhet kan utnyttja.
Hur ser samtalen ut mellan förvaltningen och andra berörda aktörer i frågan?
Vi har haft en dialog med Lokalförsörjningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen angående
grusplanerna. Då det ska byggas paviljonger till skolan på grusplanerna finns det ingen möjlighet i
nuläget att flytta anläggningen dit.
När kan näridrottsplatsen åter igen vara i bruk?
Då det redan lagts konstgräs som komplement kommer det inte att anläggas en aktivitetsplats.
Vilka politiska initiativ/beslut krävs för att en situation som denna, där boråsarna drabbas,
inte uppstår igen?
Det krävs generellt noggrannare analys av platsen där det exempelvis byggs förskolor/skolor. Vad blir
konsekvenserna när man tar i anspråk en redan upptagen plats, som i det här fallet med en
näridrottsplats?
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna yttrandet över initiativärendet ”Hur har
ärendehanteringen gällande näridrottsplatsen i Hulta egentligen gått till? Anette Nordström (M)”.
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§ 167
2016/FF0169 809
Yttrande över initiativärende - Möjlighet om miljödiplomerad förening; Erik Johnson (MP)
och Linnea Johansson Kläth (MP)
På Fritids- och folkhälsonämndens sammanträde den 3 november 2016 lämnade Erik Johnson (MP)
och Linnea Johansson Kläth (MP) in ett initiativärende där de förslår att Fritids- och
folkhälsonämnden ska införa en särskild möjlighet till föreningarna att miljödiplomera sig. I ett
samarbete med Miljöförvaltningen skulle föreningarna ges möjlighet ”att på allvar djupdyka i
föreningens egna miljöarbete”.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har sedan många år tillbaka arbetat för att så många föreningar
som möjligt ska bli Säkra och trygga föreningar. I detta arbete ingår ett flertal punkter och checklistor
som säkerställer en viss kvalitet och säkerhet i föreningen och i dess miljö. En av dessa punkter
behandlar föreningarnas miljöpolicy där föreningen uppmanas ta fram och skicka in sina
ställningsaganden i samband med ansökan. Fritids- och folkhälsoförvaltningen anser därför att inga
ytterligare åtgärder behövs kring miljöfrågor.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att i nuvarande certifiering av ”säker och trygg förening”
finns ett kapitel om föreningens miljöarbete, där föreningen ska redovisa sitt miljöarbete i samband
med att föreningen godkänns som ”säker och trygg förening”. Av den anledningen beslutar Fritidsoch folkhälsonämnden att inte stödja förslaget om att införa möjligheten att bli en miljödiplomerad
förening.
Fritids- och folkhälsonämnden vill dock att förslaget ska beaktas när Fritids- och
folkhälsoförvaltningen ser över bidragsbestämmelserna för 2017.
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§ 168
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-10-20 § 261 samt policy avseende
Revidering av Kvalitetspolicy för Borås Stad (2016/FF0166 009).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-05-26 § 163 avseende Svar på motion av
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Stenkvist (M); Sanering av klotter inom 24 timmar
(2016/FF0127 459).
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2016-10-20 § 270 avseende Svar på motion av
Anders Österberg (S); Anpassa byggnaderna efter människan och inte människan efter byggnaderna
(2016/FF0163 822).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2016-10-17 § 505 avseende Broddar till
ålderspensionärer (2014/FF0012 773).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2016-10-31 § 522 avseende Kommunstyrelsens
sammanträdesdagar 2017 (2016/FF0146 006).
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2016-10-31 § 547 avseende Avtal med
Riksidrottsförbundet om SM-veckan 2017 (2016/FF0132 050).
Förvaltningsrätten i Jönköping: Anmälan av beslut avseende förvaltningsbesvär avseende fördelning
av istider i Ishallen (2016/FF0110 826).
Borås Bandy och Borås Konståkningsklubb: Anmälan av Koncept för ny ishall (2016/FF0178 826).
Sveriges Kommuners och Landsting: Anmälan av Cirkulär 16:51 avseende Budgetförutsättningar för
åren 2016-2020 (2016/FF0167 040).
Miljöförvaltningen: Anmälan av Miljörapport Tertial 2 2016 för Borås Stad (2015/FF0089 403).
Framtid Rydboholm: Anmälan av skrivelse samt svar på skrivelse avseende näridrottsplats i
Rydboholm (2016/FF0184 821).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till
fortsättningsprojekt – Jämlik hälsa år 3 (2014/FF0039 701).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av yttrande över remiss – revidering av Borås Stads
arkivregler (2016/FF0165 003).
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Brygghusets Varumärkesstrategi (2016/FF0086
105).
Forts.
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Forts. § 169
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritidsoch folkhälsonämnden, oktober 2016 (2016/FF0036 041).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden.
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§ 169
Delegationsärenden
Tillståndsenheten: Anmälan om lokal för servering vid cateringverksamhet, 2016-11-24, Bowlingcafét
i Borås AB, i Boråshallen, Bockasjögatan 2, Borås (55-2016-00544).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag till ”King of the Ring” 25-27
november 2016; BK Rebell (2016/FF0136 805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till orienteringskartor; IK Ymer
(2016/FF0050 805).
Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om medel till Gemenskapsjul 2016; Immanuelskyrkan
och SSU Södra Älvsborg (2016/FF0151 705).
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsärenden.
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§ 170
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Tommy Jingfors informerar nämnden;
- om ett möte med Svenska Konståkningsförbundet, Svenska Ishockeyförbundet och SKL i
Stockholm angående diskussionerna om orättvis istidsfördelning. Det var ett konstruktivt möte, där vi
bland annat diskuterade den uppkomna situationen i Borås. På mötet konstaterades det att
konståkningsklubbarna har det bra i Borås, jämfört med i andra städer. Fördelningen av istider står väl
i proportion till storleken på föreningarna.
- om det påbörjade arbetet avseende nya organisationen med fritidsgårdarna och mötesplatserna.
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§ 171
Övrigt
- Acke Konstantoulas och Johan Strömberg besöker nämnden och gör en föredragning avseende
åtgärd mot serveringstillstånd för Brasseriet.
- Ordförande Ida Legnemark (V) tackar Sundholmens personal för fantastisk service och god mat.
- Ordförande Ida Legnemark tackar å nämndens vägnar Tillståndsenheten för ett gott samarbete och
önskar ett stort lycka till på Miljö- och konsumentnämnden.
- Ordförande Ida Legnemark (V) tackar Fritids- och folkhälsoförvaltningen för ett bra arbete och ett
fantastiskt år. Ordförande tackar även nämnden för ett bra engagemang och önskar ledamöter och
förvaltningens personal en God Jul och ett Gott Nytt År.
- Vice ordförande Cecilia Andersson (C) återgäldar nämndens tack och tillönskar ordförande God Jul
och ett Gott Nytt År.
- Förvaltningschef Tommy Jingfors tackar Fritids- och folkhälsonämnden samt dess presidium, på
förvaltningens vägnar, för ett gott samarbete under året och önskar samtliga ledamöter en God Jul
och ett Gott Nytt År.

