
Redovisning av delegationsbeslut på Fritids‐ och folkhälsonämnden  

2020‐06‐05 

 

1. Föreningsenheten: Beslut 2020-06-05 om bifall på Ansökan från Hestra IF om 
anläggningsbidrag för att öka kapaciteten av föreningens konstsnöanläggning (2020-00103 
3.6.7.2). 
 

2. Folkhälsoenheten: Yttrande 2020-05-11 över underrättelse om granskning av detaljplan 
för Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4, Borås Stad (2019-00099 3.1.1.2). 
 

3. Folkhälsoenheten: Yttrande 2020-05-25 över samråd för detaljplan för Sjömarken, 
Lindebergshult 1:252 med flera, Borås Stad (2020-00088 3.1.1.2). 
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Ansökan från Hestra IF om anläggningsbidrag för att 

öka kapaciteten av föreningens konstsnöanläggning 

Delegationsart 

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

§ 16 meddelas följande beslut: 

Beslut 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att bevilja Hestra IF ett 
anläggningsbidrag på 40 % av kostnaden max 76 800 kr.  
 
Utbetalning av bidrag sker efter att föreningen, senast två år efter beslutet 
redovisat sina kostnader. 

Sammanfattning 

Hestra IF ansöker om 192 000kr i anläggningsbidrag för att utöka kapaciteten 
på konstsnöanläggningen. De kommer att förstärka elförsörjningen till 
befintligt pumphus och lokal för kompressorer via nya matarkablar. Föreningen 
kommer även att förenkla snötillverkningen genom att utöka antalet hydrater 
(sprutplatser). De vill göra dessa åtgärder nu innan de bygger den nya 
rullskidbana, så de slipper gräva upp asfalten för att dra de nya 

kablarna.Beslutet expedieras till 

1. Hestra IF 
 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Mikael Hedberg 
Handläggare 
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Yttrande över underrättelse om granskning av 

detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4, Borås 

Stad 

Delegationsart 

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

§ 16 meddelas följande beslut: 

Beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker granskning av Detaljplan för del av 

Hestra Parkstad Torpa-Hestra 4:4 m fl och skickar beslutet till 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden har haft möjlighet att yttra sig över detaljplanen 

under samrådet och dessa synpunkter har noterats. Nu är detaljplanen ute för 

granskning.  

 

De ändringar som gjorts efter samrådet har Fritids- och folkhälsonämnden inga 

synpunkter på.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Susanne Carlsson 
Handläggare 
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Yttrande över samråd för detaljplan för Sjömarken, 

Lindebergshult 1:252 med flera, Borås Stad 

Delegationsart 

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

§ 16 meddelas följande beslut: 

Beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker granskning av detaljplan för 

Sjömarken, Lindebergshult 1:252 m fl och skickar beslutet till 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning 

Detaljplanen syftar till att omvandla ett större skogsområde i utkanten av 

Sjömarken mot Backabo till ett bostadsområde samt att säkerställa 

tillgängligheten till angränsande rekreationsområden. Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen ser positivt på att man inom ramen för detaljplanen ger 

bättre möjligheter för allmänheten att nå till exempel Sjuhäradsleden.  

 

Området ansluter till Alingsåsvägen, vilken är en huvudtrafikled genom 

området. Här är det viktigt att korsningen planeras så att oskyddade trafikanter 

på ett säkert och tryggt sätt kan passera över vägen mot övriga delar av 

Sjömarkenområdet. Som kompensationsåtgärd för att grönområde tas i anspråk 

föreslås att en ny stig mellan planområdet och Sjömarkenskolan planeras. 

Denna åtgärd ser Fritids- och folkhälsonämnden som positiv och nödvändig 

för att boende i det nya området ska kunna ta sig till och från Sjömarkenskolan 

och den närmaste busshållplatsen. 

 

Området kommer att ha nära till natur och grönområden. För att även främja 

det sociala perspektivet vore det bra om en gemensam yta för lek och möten 

anläggs, då det är 1 000 meter till närmaste lekplats. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen. 
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Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Susanne Carlsson 
Handläggare 
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