
Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden  

2018-08-27 

 

1. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag för anläggning av tre 

stycken beachvolleybollplaner vid Ymergården; IK Ymer (2018-00139 3.6.7.2). 

 

2. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag avseende installation 

av värmepump; Bredareds IF (2018-00132 3.6.7.2). 

 

3. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till nya aktivitetsytor; 

Borås Golfklubb (2018-00121 3.6.7.2). 

 

4. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om bidrag till föreningen Kraftens hus 

Sjuhärad (2018-00127 3.6.7.2). 

 

5. Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2018-06-18. 

 

 



 

 

 

Postadress 

«OrgPostadress» 
Besöksadress 

«OrgGatuadress1» 
Hemsida 

«OrgWww» 
E-post 

«OrgEpost» 
Telefon 

«OrgTelnr» 

 

 
DELEGATIONSBESLUT 

Sida 

1(1) 

Datum 

2018-07-06 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00139 3.6.7.2 

 

Mikael Hedberg 
Handläggare 
033-357377 
 

 

 

Ansökan om anläggningsbidrag för anläggning av tre 

stycken beachvolleybollplaner vid Ymergården;  

IK Ymer 

Delegationsart 

Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2018-04-04 
§ 44 meddelas följande beslut: 

Beslut 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att bevilja IK Ymer ett 
anläggningsbidrag på 40 % av kostnaden max 120 000 kr.  

  
Utbetalning av bidrag sker efter att föreningen, senast två år efter beslutet 
redovisat kostnaderna för omläggning av taket, inköp och installation av 
luftkompressor samt uppgradering/ uppsäkring av elanslutningar.  

Sammanfattning 

IK Ymer ansöker om 120 000 kr i anläggningsbidrag för att anlägga tre 
beachvolleybollplaner vid Ymergården 
Beachvolleybollplanerna som kommer att ha en total yta på 40 x 24 meter  
kommer att ligga bredvid befintliga boulebanor.  

Beslutet expedieras till 

1. IK Ymer 
 
 
 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
 
 
Mikael Hedberg 
Enhetschef 
 



 

 

 

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 

2018-06-19 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00132 3.6.7.2 

 

Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 
 

 

 

Ansökan om anläggningsbidrag avseende installation 

av värmepump; Bredareds IF 

Delegationsart 

Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2018-04-04 

§44 fattas följande beslut 

Beslut 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att ge Bredareds IF ett 
anläggningsbidrag på 39 235 kr för installation av värmepump. Bidraget betalas 
ut i efterskott efter att föreningen redovisat sina kostnader. Föreningen har två 
år på sig från beslutsdatum att redovisa arbetet. 
 

Beslutet expedieras till 

1. Bredareds IF, info@bredaredsif.se 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Hans Andersson 
Verksamhetschef 
 



 

 

 

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 

2018-07-06 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00121 3.6.7.2 

 

Mikael Hedberg 
Handläggare 
033 357328 
 

 

 

Ansökan om anläggningsbidrag till nya aktivitetsytor; 

Borås Golfklubb 

Delegationsart 

Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2018-04-04 
§ 44 meddelas följande beslut: 

Beslut 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att bevilja Borås Golfklubb ett 
anläggningsbidrag på 40 % av kostnaden max 120 000 kr.  
  
Utbetalning av bidrag sker efter att föreningen, senast två år efter beslutet 
redovisat kostnaderna för omläggning av taket, inköp och installation av 
luftkompressor samt uppgradering/ uppsäkring av elanslutningar. 

Sammanfattning 

Borås Golfklubb ansöker om 120 000 kr i anläggningsbidrag för att anlägga ett 
nytt träningsområde. Detta behövs av flera orsaker nuvarande träningsyta är för 
liten, och osäker för barn och juniorer att vistas där då området är ett område 
på anläggningen utan uppsyn. 
Målgruppen för investeringen är barn, ungdomar och personer med 
funktionshinder. Tanken är att målgruppen lättare ska kunna prova på och 
träna golf.  

Beslutet expedieras till 

1. Borås Golfklubb 
 
 
 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Mikael Hedberg 
Handläggare 



 

 

 

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 

2018-08-20 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00127 3.6.7.2 

 

Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 
 

 

 

Ansökan om bidrag till föreningen Kraftens hus 

Sjuhärad 

Delegationsart 

Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2018-04-04 

§44 fattas beslut enligt nedan. 

 

Beslut 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att avslå ansökan om 
föreningsbidrag från Kraftens Hus Sjuhärad. Föreningen har under 
projektperioden stöd för hela verksamheten från Västra Götalandsregionen och 
kan därför inte får bidrag för samma sak från Borås Stad. Föreningen är 
välkommen att på nytt söka föreningsbidrag efter projekttidens utgång, 2020.  

 

Beslutet expedieras till 

1. Kraftens Hus Sjuhärad 
 
 
 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Hans Andersson 
Verksamhetschef 
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