
Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden  
2018-12-10 

 

1. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om medel för genomförande av 
Gemenskapspåsk 2018 till Immanuelskyrkan i Borås (2018-00039 3.6.1.3). 
 

2. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om medel för genomförande av 
Gemenskapsjul 2018 till SSU Södra Älvsborg och Immanuelskyrkan i Borås (2018-00171 
3.6.7.2). 
 

3. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om extra stöd, verksamhetsbidrag, till 
Göteborgs Räddningsmission/Solrosen 2018 (2018-00216 3.6.7.29). 
 

4. Folkhälsoenheten: Yttrande över underrättelse om granskning för detaljplan för Sparsör, 
Paradis 1:4 m.fl., Vinkelvägen, Borås Stad (2017-00208 214). 
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Ansökan om medel för genomförande av 
Gemenskapspåsk 2018; Immanuelskyrkan i Borås 

Delegationsart 
Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2017-02-20  
§ 26 meddelas följande beslut: 

Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner ansökan från Immanuelskyrkan på 
8000 kr till genomförande för Gemenskapspåsk 2018. 

Sammanfattning 
Immanuelskyrkans Missionsförsamling har inkommit till Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen med en ansökan om bidrag 8 000 kr för att genomföra 
Gemenskapspåsk. 
 
Immanuelskyrkan har en under en lång rad av år inbjudit till arrangemang under 
jul och påsk i kyrkans lokaler. Arrangemanget vänder sig till ensamma boråsare 
som under stora helger ofta upplever större ensamhet än annars. 
Arrangemanget har de senaste åren samlat cirka 150 personer. Vid varje tillfälle 
serverar de mat, har en programdel samt avslutar med kaffe. En del av maten är 
skänkt och ett 15-tal frivilliga är engagerade från kyrkan. Träffen genomförs 
under påskhelgen 2018.  
 
Arrangemanget har fått bidrag tidigare, och fyller ett stort syfte. Det finns ett 
antal människor i vårt samhälle som upplever att de stora familjehelgerna är 
traumatiska och understryker ensamhet och socialt tillkortakommanden. Detta 
märks extra tydligt i grupper där vi finner missbruk eller psykiskt ohälsa, eller 
andra typer av utanförskap.  

Beslutet expedieras till 
1. Immanuelskyrkans Missionsförsamling 

 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Annelie Jonsson 
Handläggare 
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Ansökan om medel för genomförande av 
Gemenskapsjul 2018 

Delegationsart 
Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2017-02-20  
§ 26 meddelas följande beslut: 

Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslut att godkänna ansökan om medel till 
Gemenskapsjul för SSU Södra Älvsborg på 20 000 kr, samt Immanuelskyrkans 
på 8 000 kr.  

Sammanfattning 
SSU Södra Älvsborg har inkommit till Fritids- och folkhälsoförvaltningen med 
en ansökan om bidrag på 20 000 kr för att kunna genomföra gemenskapsjul 
2018. 
 
SSU Södra Älvsborg har en lång tradion av att arrangera gemenskapjulk på 
Hemgården i Borås. Allt fler boråsare har under åren sökt sig till Hemgården i 
julhelgen för att fira jul tillsammans. Hemgården hålls öppen under julafton och 
juldagen då det serveras tradionellt julbord och julfirande med gemenskap, 
musik, samvaro och underhållning.  
 
Immanuelskyrkans Missionsförsamling har inkommit till fritids- och 
folkhälsoförvaltningen med en ansökan om bidrag på 8 000 kr för att kunna 
genomföra Gemskapsjul 2018.  
 
Under flera år har Immanuelskyrkan inbjudit till Gemenskapsjul och 
Gemenskapspåsk i kyrkans lokaler. Arrangemanget vänder sig i första hand till 
ensamma boråsare och invandrargrupper som under de stora helgerna upplever 
en större ensamhet än annars. Kyrkan informerar Frälsningsarmén, Café 
Källan, Kyrkornas Flyktingrådgivning, sociala jouren m.fl. om arrangemanget. 
Kommunens bidrag går till inköp av mat med mera. Arrangemanget är 
kostnadsfritt för besökarna.  
 

Beslutet expedieras till 
1. Immanuelskyrkan Missionsförsamling 
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2. SSU Södra Älvsborg 
 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Annelie Jonsson 
Handläggare 
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Ansökan om extra stöd, verksamhetsbidrag, till 
Göteborgs Räddningsmission/Solrosen 2018 

Delegationsart 
Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2017-02-20 § 
26 meddelas följande beslut: 

Beslut 
Fritids- och folkhälsonämndens beslut att godkänna ansökan om extra stöd till 
Göteborgs Räddningsmission/Solrosen på 15 000 kr. 

Sammanfattning 
Föreningen Solrosen ansöker om extra stöd till gruppträffar som innehåller 
stresshantering, avslappningsövningar för mammorna och diverse aktiviteter 
för barnen. Föreningen ansöker om 15 000 kr till inköp för yogamattor och 
meditationskuddar, skrivböcker, material för skapandeverksamhet för barnen, 
fika och personalkostnader. 

Beslutet expedieras till 
1. Göteborgs Räddningsmission/Solrosen 

 
 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Annelie Jonsson 
Handläggare 
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Yttrande över underrättelse om granskning för 
detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl., Vinkelvägen, 
Borås Stad  

Delegationsart 
Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2017-02-20 § 26 
meddelas följande beslut: 

Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen med tillägget att man 
beaktar nämndens synpunkter om barnens rätt till en säker och trygg skolväg,  
och skickar yttrandet över granskning 4 för Detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 
m.fl. –Vinkelvägen, till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Sammanfattning 
Det finns behov av både fler bostäder och en ny förskola i Sparsör. 
Detaljplanen är nu ute på en fjärde granskning. I förra granskningen hade 
Fritids- och folkhälsonämnden synpunkter på vägens och passagernas 
utformning och reglering. Dessa är noterade, men ingår inte inom detaljplanens 
ramar då det är Trafikverket som ansvarar för vägen.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden vill dock ytterligare en gång lyfta problematiken 
med trafik som kommer i hög fart uppifrån Hyberg. Barn och unga har rätt till 
en säker och trygg trafikmiljö. De kommer att röra sig från de nya bostäderna 
till och från Sparsörsskolorna och sina fritidsaktiviteter. Den otrygga 
trafikmiljön på Paradisvägen och i korsningen vid Rv 42 kommer troligen leda 
till att föräldrar i högre grad väljer att skjutsa sina barn, vilket leder till ännu mer 
trafik i området. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen med tillägget att man 
beaktar nämndens synpunkter om barnens rätt till en säker och trygg skolväg. 
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Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Susanne Carlsson 
Handläggare 
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