
Redovisning av delegationsbeslut på Fritids‐ och folkhälsonämnden  

2020‐08‐31 

 

 
1. Föreningsenheten: Beslut 2020-06-25 om bifall om verksamhetsbidrag till Kamratföreningen 
Länken 2020 (2019-00136 3.6.7.2). 
 
2. Folkhälsoenheten: Yttrande 2020-06-12 över samråd för detaljplan för Södra Sjöbo, 
Mjölskivlingen 9 m fl. Borås Stad (2020-00106 3.1.1.2). 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00136 3.6.7.2 

 

Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 
 

 

 

Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar 

2020 – Kamratföreningen Länken 

Delegationsart 

Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2020-01-21 

 § 16 fattas följande beslut: 

Beslut 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att ge Kamratföreningen Länken ett 
bidrag på 5 000 kr för verksamhetsåret 2020.  

Sammanfattning 

Kamratföreningen Länken bedriver nykterhetsarbete i Borås. Föreningen har 
haft en lokal på Högagärdsgatan under många men har flyttat på grund av för få 
medlemmar. Numera har man tillgång till lokaler hos Lönnen, IOGT/NTO;s 
lokaler vid regementet.  

Beslutet expedieras till 

1. ekholm.l@telia.com 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Hans Andersson 
Handläggare 
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Susanne Carlsson 
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Yttrande över samråd för detaljplan för Södra Sjöbo, 

Mjölskivlingen 9 m fl. Borås Stad 

Delegationsart 

Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2020-01-29  

§ 16 meddelas följande beslut: 

Beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd av Detaljplan för Södra Sjöbo, 

Mjölskivlingen 9 m fl och skickar beslutet till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning 

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för nya bostäder och park på 

befintlig industrimark på Södra Sjöbo. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till detaljplanen och dess intentioner. 

Området som ligger mellan Klintegatan och Johannelundsgatan upplevs idag 

som ett tråkigt och otryggt stråk mot Fristadsvägen. Med den nya bebyggelsen 

kommer stråket upp mot Sjöbo Torg att bli mer  inbjudande och denna del av 

Sjöbo binds samman med övriga delar. Parken som planeras i norra delen av 

planområdet intill Sjöbo Klint blir även det ett positivt tillskott.  

 

Närområdet är väl försett med gång- och cykelstråk längs både Fristadvägen 

och Johannelundsgatan. Längs Klintegatan finns trottoarer på båda sidor. 

Därför finns bra förutsättningar att på ett säkert och tryggt sätt ta sig fram för 

både gående och cyklister. Det finns även god tillgång till grönområden då man  

inom 400-600 meter har tillgång till både Trollskogen och Kypeområdet. De 

närmaste lekplatserna ligger på andra sidan Fristadsvägen. Med tanke på att det 

planeras ca 250 lägenheter vill vi lyfta behovet av tillgodoses utrymme för lek 

och rörelse i direkt anslutning till den planerade bebyggelsen.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen, vilken ligger i linje med 

det arbete som genomförts inom ramen för Kraftsamling Sjöbo. 
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Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Susanne Carlsson 
Handläggare 
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