
Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden  

2021-04-21 

1. Föreningsenheten: Beslut 2021-03-30 om ansökan om anläggningsbidrag från Bredareds 
Sportskytteklubb avseende upprustning av kulbanevallar (2021-00057 3.6.7.2)  
 
2. Folkhälsoenheten: Yttrande 2021-03-31 över underrättelse om granskning för detaljplan för 
Centrum, Morfeus 5 med flera (2020-00096 3.1.1.2) 
 
3. Folkhälsoenheten: Yttrande 2021-04-07 Inbjudan till samråd för detaljplan för Östermalm Solhem 
1 och 4 med flera, Borås stad (2021-00039 3.1.1.2) 
 
4. . Föreningsenheten: Beslut 2021-04-12 om ansökan om anläggningsbidrag från Sandareds IF 
avseende byggande av padelhall. 
 



 

 

 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
DELEGATIONSBESLUT 

Sida 

1(1) 

Datum 

2021-03-30 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00057 3.6.7.2 

 

Mikael Hedberg 
Handläggare 
033 357377 
 

 

 

Ansökan om anläggningsbidrag från Bredareds 

Sportskytteklubb avseende upprustning av 

kulbanevallar 

Delegationsart 

Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2021-01-26 § 

13   

meddelas följande beslut: 

Beslut 

Fritids- och folkhälsöförvaltningen beslutar att bevilja Bredareds 

Sportskytteklubb ett anläggningsbidrag på 40 % av kostnaden max 66 000 kr.  

  

Utbetalning av bidrag sker efter att föreningen, senast två år efter beslutet 

redovisat sina kostnader. 

Sammanfattning 

Bredareds Sportskytteklubb ansöker om 165 000 kr i bidrag för att upprustning 

av kulbanevallar. Behovet framkom vid 5 års besiktning. Det som behöver 

göras är; 

 

-Tåstöd i form av tryckimpregnerad plank på pistol- och älgbanorna för att ge 

vallarna bättre stabilitet och hållbarhet över tid 

 

-Grusning av vallarna på Älgbana 1 och 2 samt renovering/uppluckring av vall 

på inskjutningsbanan   

   

Beslutet expedieras till 

1. Bredareds Sportskytteklubb 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Mikael Hedberg 
Handläggare 
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501 80 Borås 
Besöksadress 
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DELEGATIONSBESLUT 
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Datum 

2021-03-31 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00096 3.1.1.2 

 

Susanne Carlsson 
Handläggare 
033 358297 
 

 

 

Underrättelse om granskning för detaljplan för 

Centrum, Morfeus 5 med flera 

Delegationsart 

Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2021-01-26  

§ 13 meddelas följande beslut: 

Beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker granskning av Detaljplan för Morfeus 

5 och skickar beslutet till Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Sammanfattning 

Detaljplanen var uppe för samråd i Fritids- och folkhälsonämnden under förra 

året. I samrådsredogörelsen framgår att nämndens synpunkter tagits tillvara. De 

justeringar som görs på Knalletorget kommer inte att innebära att lutningen blir 

mer än 6 procent på Hälsans stig. Synpunkten om barnperspektivet har noterats 

och det pågår just nu diskussioner om nya parkytor i centrum. I dessa 

diskussioner bör barnens rätt till lek, vila och fritid att beaktas.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Susanne Carlsson 
Handläggare 
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2021-04-07 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00039 3.1.1.2 

 

Susanne Carlsson 
Handläggare 
033 358297 
 

 

 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Östermalm 

Solhem 1 och 4 med flera, Borås stad 

Delegationsart 

Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2021-01-26  

§ 13 meddelas följande beslut: 

Beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd av Detaljplan för Östermalm, 

Solhem 1 och 4 m fl och skickar beslutet till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning 

Detaljplanens syften är dels möjliggöra för totalt ca 150 bostäder samt så långt 

som möjligt bevara höjdpartiet och skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och 

4. Den nya bebyggelsen utgörs av lamellhus, punkthus och radhus.   

 

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att det byggs fler bostäder i 

området. Förvaltningen har haft möjlighet att lyfta olika trygghetsaspekter 

under hela processen. Den upplevda tryggheten i området kommer att stärkas i 

och med att fler rör sig på olika tider på dygnet. 

 

I området finns närhet till grönska och rekreation både vid Glasögonsjöarna 

och även i Östermalmsparken, en oas mellan områdena Villastaden och 

Östermalm.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden vill lyfta barnperspektivet inom ramen för 

denna detaljplan. Barn har enlig Barnkonventionen rätt till lek, vila och fritid. 

Det är positivt att det skapas lekytor för de yngsta barnen på respektive 

bostadsgård, men för att tillgodose alla barns rätt till lek behöver en lekplats 

finnas med i framtida planer.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 
 



Borås Stad 
Datum 

2021-04-07 
 Sida 

2(2) 

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Susanne Carlsson 
Handläggare 
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2021-04-12 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00065 3.6.7.2 

 

Mikael Hedberg 
Handläggare 
033 357377 
 

 

 

Ansökan om anläggningsbidrag från Sandareds IF 

avseende byggande av padelhall 

Delegationsart 

Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2021-01-26 § 

13   

meddelas följande beslut: 

 

Beslut 

Fritids- och folkhälsöförvaltningen beslutar att bevilja Sandareds IF ett 

anläggningsbidrag på 40 % av kostnaden max 120 000 kr.  

  

Utbetalning av bidrag sker efter att föreningen, senast två år efter beslutet 

redovisat sina kostnader. 

Sammanfattning 

Sandareds IF ansöker om 120 000 kr i bidrag för att bygga en padelhall på förre 

detta grusplanen vid deras anläggning Sandevi i Sandared. Föreningen kommer 

att bygga en padelhall med 4 paddelbanor. Kostnaden för att bygga hallen ligger 

på cirka 5,5 miljoner. Finansieringen kommer att klaras enligt föreningen med 

att de har en finansiär/sponsor som går in med 50 % av kostnaden. Själva ska 

de gå in med 400 000 kr. resten av summan kommer de att låna. 

Föreningen har fått bygglov och kommer att arrendera marken där padelbanan 

byggs av Borås Stad 

Beslutet expedieras till 

1. Sandareds IF 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Mikael Hedberg 
Handläggare 
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