
Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden 2021-06-

22 

1. Föreningsenheten: Beslut om bifall 2021-06-07 avseende Ansökan om anläggningsbidrag 

från Hestra IF avseende utökning av konstsnöanläggning (2021-00082 3.6.1.3) 

 

2. Föreningsenheten: Beslut om bifall 2021-05-19 avseende Ansökan om anläggningsbidrag 

från ÖSTK för att bygga padelbana utomhus (2021-00083 3.6.1.3) 

 

3. Folkhälsoenheten: Yttrande 2021-05-12 avseende Inbjudan till samråd för Detaljplanen 

Sparsör, Sölebo 1:54 m. fl., (2021-00075 3.1.1.2) 

 

4. Folkhälsoenheten: Yttrande 2021-05-10 avseende Underrättelse om granskning 

fördetaljplanen Gässlösa 5:15 (2020-00199 3.1.12) 



 

 

 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
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Telefon 
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DELEGATIONSBESLUT 

Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-07 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00082 3.6.1.3 

 

Mikael Hedberg 
Handläggare 
033 357377 
 

 

 

Ansökan om anläggningsbidrag från Hestra IF 

avseende utökning av konstsnöanläggning 

Delegationsart 

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

13   

meddelas följande beslut: 

Beslut 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att bevilja Hestra 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 

Hestra IF ansöker om 572 000 kr i anläggningsbidrag för utökning av 

kapaciteten av konstsnöanläggningen. De ska installera en ny vattenpump med 

en max kapacitet av 2 500 l/minuten, för att få plats med pumpen behöver de 

anpassa pumphuset. De ska även köpa in flera snökanoner. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Hestra IF 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Mikael Hedberg 
Handläggare 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
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Mikael Hedberg 
Handläggare 
033 357377 
 

 

 

Ansökan om anläggningsbidrag från ÖSTK för att 

bygga padelbana utomhus 

Delegationsart 

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

13   

meddelas följande beslut: 

Beslut 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att bevilja ÖSTK 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 

ÖSTK ansöker om 520 000 kr i bidrag för att bygga en padelbana på sin 

anläggning i Brämhult. De kommer att ersätta en av tennisbanorna med en 

paddelbana.  

 

De har under senare år märkt en nedgång av bokningar på tennisbanorna och 

hoppas nu på ett ökat användande av anläggningen, när de satsar på byta ut en 

av tennisbanorna till en padelbana.  

 

Beslutet expedieras till 

1. ÖSTK 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Mikael Hedberg 
Handläggare 
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501 80 Borås 
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2021-05-12 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00075 3.1.1.2 

 

Susanne Carlsson 
Handläggare 
033 358297 
 

 

 

Inbjudan till samråd för Detaljplanen Sparsör, Sölebo 

1:54 m. fl., Borås Stad, BN 2015-495 

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 

Detaljplanen Sparsör, Sölebo 1:54 m. fl och skickar beslutet till 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning 

Planens syfte är att möjliggöra ny småskalig bostadsbebyggelse i ett naturnära 

läge mellan Sparsör och Fristad. I samband med detaljplanen ska åtgärder 

utföras på riksväg 42, för att öka trafiksäkerheten, genom att befintliga in- och 

utfarter samordnas.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att det byggs i området. I både 

Fristad och Sparsör finns det gott om villabebyggelse och det behöver 

kompletteras med flerbostadshus. Det är även bra att det görs åtgärder för en 

mer säker och trygg gång- och cykelpassage över riksvägen till den nya 

busshållplatsen och gång- och cykelvägen på östra sidan. 

 

Området ligger 150 meter ifrån den populära badplatsen Skalle. Idag saknas 

staket längs järnvägen söder om överfarten till Skalle och förbi planområdet. 

Redan idag är det problem med invånare som genar över järnvägen till 

badplatsen och med fler boende kommer förekomsten av spårspringning 

sannolikt att öka. Fritids- och folkhälsonämnden vill, för att förebygga olyckor, 

att det förs dialoger med Trafikverket om att förlänga staketet från överfarten 

vid Skalle söderut mot Sparsör.   

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet. 

 



Borås Stad 
Datum 

2021-05-12 
 Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Susanne Carlsson 
Handläggare 
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Underrättelse om granskning fördetaljplanen Gässlösa 

5:15  

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 Gässlösa 

5:15 (ny skola) och skickar beslutet till Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Sammanfattning 

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

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

 

Fritids- och folkhälsonämnden har full förståelse för att detaljplanen endast 

omfattar skoltomten och vill även till granskningen skicka med de synpunkter 

som kommit fram i dialoger med invånarna, där de lyft fram den dåliga 

tillgängligheten mellan stadsdelarna i området och till Gässlösa skogs frilufts- 

och rekreationsområde. Här behöver det planeras så att barn och unga på ett 

säkert och tryggt sätt kan ta sig till och från skolan, mellan områdena och till 

fritidsaktiviteter både i den nya skolidrottshallen och på Gässlösa IP.   

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Susanne Carlsson 
 
Handläggare 
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