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2017-04-21

OBS! dagen

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, tisdagen
den 2 maj 2017 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Företagsbesök för Kommunstyrelsen kl 09.30-12.00 på Textile
Fashion Center, MpB plan 2.
Program
1.
2.
3.

Presentation av MarketPlace Borås och vår roll i det textila
kustret, Hur används stödet från Borås Stad.
Strategier och aktiviteter för att stärka näringslivet och klustret.
Fika 4. Frågor och diskussion 5. Rundvandring.

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-05-02
Stadskansliet:

Kc
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M
E
N
SP

Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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2017-05-02
Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Redovisning av utbildningsbidrag 2016- Redovisning från Socialdemokraterna.
(2016/KS0728 027-1)

(Bil)

b)

Redovisning av utbildningsbidrag 2016 - Redovisning
från Miljöpartiet de Gröna.
(2016/KS0728 027-1)
(Bil)

c)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbunds sammanträden 2017.
(2017/KS0277 106-1)
(Bil)

d)

Direktionsprotokoll 2017 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2017/KS0323 106-1)

(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut 2017-03-13 och 2017-04-13 i
ärendenummer: 1-3, 5-6 samt 7-10/-2017)
(2017/KS0054 164-1)

(Förslag a till handlingarna)
Kc

3

Översyn av bestämmelserna i allmänna lokala ordningsföreskrifter
vad avser användandet av pyrotekniska varor.
(2016/KS0331 003-1)
(Bil)

Kc

4

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Godkända zoner
för fyrverkerier.
(2017/KS0141 003-1)
(Bil)

Kc

5

Svar på motion av Patric Silfverklinga (SD): Trevliga (stor)helger
för alla.
(2016/KS0844 003-1)
(Bil)
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Kc

6

Svar på motion av Anna Svalander (L) och Anne-Marie Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i
Borås.
(2016/KS0817 620-3)
(Bil)

Kc

7

Anvisningar intern kontroll Kommunstyrelsen.
(2017/KS0352 007-1)

Kc

8

Attestregler Kommunstyrelsen. (Ärendet utgår)
(2017/KS0351 002-1)

Kc

9

Komplettering av ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”.
(2017/KS0361 024-1)

PF

1

(Bil)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Projektrapport Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn
av skolan 2013- 2016 Inspektioner av skolans
arbetsmiljöarbete.
(2017/KS0320 026-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
PF

2

Initiativärende: Kompetensförsörjning - ta tillvara på äldres
kunskaper och rutin.
(2016/KS0538 020-1)

(Bil)

PF

3

Pensions- och försäkringsvillkor för förtroendevalda med hänsyn till sysselsättningsgrad.
(2017/KS0360 024-1)
(Bil)

KU

1

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS t.o.m. den 31 december 2016.
(2016/KS0356 739-3)

(Bil)

KU

2

Remiss av förslag till Borås Stads Program mot hemlöshet.
(Ärendet behöver behandlas för Individ- och familjeomsorgsnämnden måste
ha svaret 2017-05-08)
(2017/KS0330 759-3)
(Bil)

M

1

Överenskommelse om fastighetsreglering gällande del av
Stången 6 och Hässleholmen 3:1, Tunnlandsgatan på Hässleholmen.
(2017/KS0310 252-2)

(Bil)
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2017-05-02
E

1

Anmälningsärenden:
a)

Insatser mot lagning av alkohol i Västra Götalands län
2017.
(2017/KS0358 761-3)
(Bil)

b)

Kommunforskning i Västsverige, Kallelse till årsMöte.
(2017/KS0357 106-1)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän.
(1 januari – 31mars 2017, Ärende 1-6)
I enlighet med gällande delegation har under perioden januari till
och med mars beslutats om 6 st nya betalkort, varav 1 st har en
kreditgräns på 2.000:-, 3 st en kreditgräns på 3.000:-, 1 st en
kreditgräns på 5.000:- samt 1 st en kreditgräns på 40.000.-.
(2017/KS0055 002-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

3

Norma ekonomisk förening ansökan om enskild verksamhet
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
(2015/KS0641 734-3)

(Bil)

E

4

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
i Borås Stad.
(2017/KS0207 612-3)
(Bil)

E

5

Om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet, etapp 1.
(2015/KS0476 822-3)

(Bil)

Försäkringslösning av intjänad pensionsrätt
(2017/KS0366 043-1)

(Bil)

Remissvar på Borås Stads miljömål och Borås Stads miljöpolicy.
(2017/KS0222 403-2)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för Bergdalen Kiden 3
m.fl.
(2013/KS0749 214-2)

(Bil)

E
SP

SP

6
1
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SP
SP

3
4

Granskningsyttrande över detaljplan för Hestra, Berwald 89.
(2015/KS0665 214-2)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för Hässleholmen,
Hässleholmen 3:1 (Marklandsparken).
(2016/KS0401 214-2)

(Bil)

SP

5

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Hässleholmen,
Hässlehus 7-11 (Våglängdsgatan).
(2016/KS0106 214-2)
(Bil)

SP

6

Granskningsyttrande över detaljplan för Viared,
Viared 8:110 m.fl. (Prognosgatan).
(2015/KS0216 214-2)

(Bil)

Kc 1 a-d) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-d till handlingarna)

Kc 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

Kc 3

BESLUTSFÖRSLAG

Översyn av bestämmelserna i allmänna lokala
ordningsföreskrifter vad avser användandet av
pyrotekniska varor
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Uppdraget till Kommunstyrelsen att förutsättningslöst se över bestämmelserna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna vad avser användandet av pyrotekniska varor ska anses slutfört.
Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver bestämmelserna om användandet av pyrotekniska varor, se över
bestämmelserna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borås kommun.

2017-04-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-04-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0331 003
Handläggare: Louise Streiby, 033-357062
Datum/avdelningschef: 2017-04-07/Svante Stomberg

Programområde: 1
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2017-05-02

Dnr 2016/KS0331 003

Stadsledningskansliet
Louise Streiby
Anna Enochsson
Kommunfullmäktige

Översyn av bestämmelserna i allmänna lokala
ordningsföreskrifter vad avser användandet
av pyrotekniska varor
Ärendet
Mot bakgrund av den tid som förflutit sedan ordningsföreskrifterna sist antogs, beslutade Kommunfullmäktige, vid sammanträdet den 17 mars 2016, § 96, att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att förutsättningslöst se över bestämmelserna i de allmänna
lokala ordningsföreskrifterna vad avser användandet av pyrotekniska varor. Uppdraget hade sin bakgrund i en motion från Ida Legnemark (V) innehållande förslag om
att de lokala ordningsföreskrifterna skulle ses över i syfte att begränsa användandet av
pyrotekniska varor.
Det nu gällande dokumentet, allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås Kommun, fastställdes av Kommunfullmäktige 1995-12-14. Härefter har bestämmelsen om
användandet av pyrotekniska varor inte varit föremål för översyn.
Av Allmänna lokala ordningsföreskrifter framgår följande av 7 §, st. 2, 3;
Störande buller, fyrverkerier m.m.
Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd
av Polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd
olägenhet för person eller egendom.
Raketer och andra pyrotekniska varor får inte införas av åskådare på kommunala
idrottsarenor under pågående arrangemang.
Regleringen i de gällande lokala ordningsföreskrifterna beträffande användandet av
pyrotekniska varor är i princip ett återgivande av angivna lagrum i ordningslagen.
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Överväganden
Bestämmelser om fyrverkerier och raketer, så kallade pyrotekniska varor, finns i ordningslagen. Av 3 kap 7 § ordningslagen framgår att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av Polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkten,
platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Av ordningslagen 5:3 följer vidare
att pyrotekniska varor inte utan tillstånd av Polismyndigheten får innehas eller användas på en idrottsanläggning när idrottsarrangemang anordnas där.
Användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats varför det är Polismyndigheten som har tillsyn över användningen av fyrverkerier. Det är polisen som övervakar att lagen följs och den som av oaktsamhet eller
med avsikt bryter mot dessa kan dömas till böter.
Borås Stads uppfattning är att det är av stor vikt att Polismyndigheten, som är den
myndighet som ansvarar för att upprätthålla ordning och säkerhet, även har uppsikt
över frågor som rör överträdelse av bestämmelser när det gäller användandet av fyrverkerier i kommunen. Borås Stad har för avsikt att ta kontakt med Polismyndigheten
för att understryka detta.
Som huvudregel är det således förbjudet att använda fyrverkerier inom kommunen
och det krävs således tillstånd av Polismyndigheten för att få använda fyrverkerier,
raketer och pyroteknik om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd
olägenhet för person eller egendom. Tillstånd krävs vid alla tidpunkter.

Remissinstanser
Ärendet har varit remitterat till följande remissinstanser:
Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen avstyrker förslaget. Förvaltningen påpekar, med hänvisning till 7 §
kap 3 Ordningslagen (1993:1617) att användning av fyrverkerier och pyrotekniska
varor redan är förbjudet. Förvaltningen pekar också på olämpligheten av att det
skulle utses särskilda platser eller tillfällen när det skulle vara tillåtet att utan tillstånd
använda pyrotekniska varor. Detta eftersom kommunen rimligen inte kan bestämma
om lättnader i lagreglering som fastslagits av lagstiftaren.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att avstå från att yttra sig med motiveringen
att man inte känner sig berörda i ämnet.
Tekniska Förvaltningen
Tekniska förvaltningen anser att nuvarande lagstiftning och de lokala ordningsföreskrifterna redan begränsar användandet av pyrotekniska varor tillräckligt. Förvaltningen påpekar att ytterligare åtgärder kan generera i inskränkningar i individers frihet på
ett otillåtet sätt och att det även skulle medföra svårigheter för polismyndighetens
uppsikt.

3

Förslag till beslut
Lagstiftaren har genom ordningslagen reglerat om förbud att använda fyrverkerier
och pyrotekniska varor om det med hänsyn till olika omständigheter skulle innebära
en risk för skada eller olägenhet för person eller egendom. Mot detta talar att det i
lokal ordningsföreskrift skulle vara möjligt för kommunen att oavsett regleringen i
ordningslagen, utse särskilda platser eller tillfällen när det skulle vara tillåtet att använda pyrotekniska varor utan tillstånd. Kommunen kan rimligen inte bestämma om
lättnader i en lagreglering som fastslagits av lagstiftaren.
Utöver föreliggande ärende finns för närvarande två ytterligare ärenden med svar på
motioner som rör begränsningar av användandet av pyrotekniska varor. Dessa ärenden föreslås bli behandlade i ett sammanhang.
Mot bakgrund av den tid som förflutit sedan ordningsföreskrifterna sist fastställdes av
Kommunfullmäktige 1995-12-14, föreslås att utöver bestämmelserna i föreskrifterna
om pyrotekniska varor, ge Kommunstyrelsen i uppdrag att förutsättningslöst se över
bestämmelserna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Uppdraget till Kommunstyrelsen att förutsättningslöst se över bestämmelserna i de allmänna
lokala ordningsföreskrifterna vad avser användandet av pyrotekniska varor ska anses slutfört.
Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver bestämmelserna om användandet av pyrotekniska
varor, se över bestämmelserna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borås kommun.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef

Kc 4

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD)
Godkända zoner för fyrverkerier
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

2017-04-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-04-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0141 003
Handläggare: Louise Streiby, tfn 033-357062
Datum/avdelningschef: 2017-04-07/Svante Stomberg

Programområde: 1
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Dnr 2017/KS0141 003

Stadsledningskansliet
Louise Streiby
Anna Enochsson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD)
Godkända zoner för fyrverkerier
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2017 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen och berörda nämnder bör få i uppdrag att
ta fram ett regelverk med förslag på begränsanden av pyrotekniska varor. Motionären
påpekar att kommunen bör införa restriktioner vad gäller pyrotekniska varor och menar dels att de borde vara förbjudna att nyttja på vissa platser samt även att det bör
regleras om bestämda tidpunkter för användandet.
Motionen har varit remitterad till Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
och Tekniska Förvaltningen.
Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen avstyrker förslaget. Förvaltningen påpekar, med hänvisning till 7 §
kap 3 Ordningslagen (1993:1617) att användning av fyrverkerier och pyrotekniska
varor redan är förbjudet. Förvaltningen pekar också på olämpligheten av att Borås
Stad skulle utse särskilda platser eller tillfällen när det skulle vara tillåtet att utan tillstånd använda pyrotekniska varor. Detta eftersom kommunen rimligen inte kan bestämma om lättnader i lagreglering som fastslagits av lagstiftaren.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att avstå från att yttra sig med motiveringen
att man inte känner sig berörda i ämnet.
Tekniska Förvaltningen
Tekniska förvaltningen anser att nuvarande lagstiftning och de lokala ordningsföreskrifterna i Borås Stad redan begränsar användandet av pyrotekniska varor tillräckligt.
Förvaltningen påpekar att ytterligare åtgärder kan generera i inskränkningar i individers frihet på ett otillåtet sätt och att det även skulle medföra svårigheter för polismyndighetens uppsikt.
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Förslag till beslut
Bestämmelser om fyrverkerier och raketer, så kallade pyrotekniska varor, finns i
ordningslagen. Av 3 kap 7 § ordningslagen framgår att pyrotekniska varor inte får
användas utan tillstånd av Polismyndigheten om användningen med hänsyn till
tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på
eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Av ordningslagen 5:3
följer vidare att pyrotekniska varor inte utan tillstånd av Polismyndigheten får innehas
eller användas på en idrottsanläggning när idrottsarrangemang anordnas där.
Borås Stads uppfattning är att det är av stor vikt att Polismyndigheten, som är den
myndighet som ansvarar för att upprätthålla ordning och säkerhet, även har uppsikt
över frågor som rör överträdelse av bestämmelser när det gäller användandet av fyrverkerier i kommunen. Borås Stad har för avsikt att ta kontakt med Polismyndigheten
för att understryka detta.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 17 mars 2016 gett Kommunstyrelsen
i uppdrag att förutsättningslöst se över de allmänna lokala ordningsföreskrifterna vad
avser användandet av pyrotekniska varor. Med hänvisning till att denna motion rör
samma fråga som i ärendet ”Översyn av bestämmelser i allmänna lokala
ordningsföreskrifter vad avser användandet av pyrotekniska varor” och
beslutsförslaget i det ärendet, bör denna motion avslås.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

MOTION
KRISTDEMOKRATERNA

2017-01-26
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Godkända zoner för fyrverkerier
Nyårsafton och Påskafton är två dagar då det skjuts väldigt mycket fyrverkerier samtidigt som
inställningen till användandet av fyrverkerier har förändrats de senaste åren. Vid årsskiftet
2016/2017 blev bland annat en ung flicka beskjuten uppe på Hässleholmen. Vi har också kunnat
se filmer på sociala medier från Möllan i Malmö där människor skjuter raketer på varandra, något
som är förknippat med direkt livsfara.
Det finns många argument emot fyrverkerier. Det mest basala är att människor och djur blir
rädda och känner obehag. I Sverige har vi strikta bullerregler i allmänhet men, när det gäller
fyrverkerier är det fritt fram att smälla hur som helst och var som helst. Men fyrverkerier kan
också användas för att skrämma, förstöra och skapa otrygghet – precis det som på Hässleholmen
och Möllan vid nyår. Det har även hänt i bland annat Växjö under nyåret 2015/2016, där
ungdomar i området Araby sköt raketer mot polisen. Kommunen valde då att pröva om det gick
att införa ett totalförbud mot fyrverkerier på vissa platser och tidpunkter. Både Tingsrätten och
Förvaltningsrätten har avslagit deras ansökan då de anser att förslaget inskränker för mycket i
människors frihet.
Kristdemokraterna har svårt att göra en annan tolkning än vad rätten gör men känner ändå
behovet av att lyfta frågan. Oavsett juridisk prövning kan vi inte annat än att tänka på alla de
människor och djur som mår dåligt av fyrverkerier, vilket åsamkar samhället stora kostnader.
Något som även näringslivet verkar ställa sig bakom då t.ex. Bauhaus, Plantagen, Rusta, City
Gross, Coop och Axfood (Hemköp och Willys) har slutat med sin försäljning av
fyrverkeriprodukter. Även branschorganisationen för fyrverkerier ser nu behovet av ändringar i
lagar och regler – bra!
Kristdemokraterna vill bygga vidare på delar av branschorganisationens förslag och skapa ett
regelverk innefattande att användandet av fyrverkerier begränsas till särskilda tider och platser,
eller att bostadsområden och den centrala staden helt undantas från användande av fyrverkerier.
Huvudorsaken för detta är att kommunen ska kunna ange platser där människor och djur kan
vistas i trygghet, utan skrämmande ljud. Detta värnar även tydligt om miljön och minskar
samhällskostnaderna.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen, i samverkan med berörda nämnder, får uppdraget att ta fram ett regelverk
med förslag där fyrverkerianvändandet begränsas till särskilda tider och platser i enlighet med
motionens intentioner.
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
Ingela Hallgren
Karl-Gustav Drotz

Kc 5

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Patric Silfverklinga (SD) Trevliga
(stor)helger för alla
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

2017-04-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-04-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0844 003
Handläggare: Louise Streiby, tfn 033-357062
Datum/avdelningschef: 2017-04-07/Svante Stomberg

Programområde: 1
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Dnr 2016/KS0844 003

Stadsledningskansliet
Louise Streiby
Anna Enochsson
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Svar på motion av Patric Silfverklinga (SD)
Trevliga (stor)helger för alla
Patric Silfverklinga (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari
2017 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att den lokala ordningsstadgan bör omarbetas avseende pyrotekniska varor. Motionären påpekar att kommunen bör införa restriktioner vad gäller
pyrotekniska varor och menar dels att de borde vara förbjudna att nyttja på vissa platser samt även att det bör regleras om bestämda tidpunkter för användandet.
Motionen har varit remitterad till Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen avstyrker förslaget. Förvaltningen påpekar, med hänvisning till 7 §
kap 3 Ordningslagen (1993:1617) att användning av fyrverkerier och pyrotekniska
varor redan är förbjudet. Förvaltningen pekar också på olämpligheten av att Borås
Stad skulle utse särskilda platser eller tillfällen när det skulle vara tillåtet att utan tillstånd använda pyrotekniska varor. Detta eftersom kommunen rimligen inte kan bestämma om lättnader i lagreglering som fastslagits av lagstiftaren.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att avstå från att yttra sig med motiveringen
att man inte känner sig berörda i ämnet.
Tekniska Förvaltningen
Tekniska förvaltningen anser att nuvarande lagstiftning och de lokala ordningsföreskrifterna i Borås Stad redan begränsar användandet av pyrotekniska varor tillräckligt.
Förvaltningen påpekar att ytterligare åtgärder kan generera i inskränkningar i individers frihet på ett otillåtet sätt och att det även skulle medföra svårigheter för polismyndighetens uppsikt.
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Förslag till beslut
Bestämmelser om fyrverkerier och raketer, så kallade pyrotekniska varor, finns i ordningslagen. Av 3 kap 7 § ordningslagen framgår att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av Polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkten,
platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Av ordningslagen 5:3 följer vidare
att pyrotekniska varor inte utan tillstånd av Polismyndigheten får innehas eller användas på en idrottsanläggning när idrottsarrangemang anordnas där.
Borås Stads uppfattning är att det är av stor vikt att Polismyndigheten, som är den
myndighet som ansvarar för att upprätthålla ordning och säkerhet, även har uppsikt
över frågor som rör överträdelse av bestämmelser när det gäller användandet av fyrverkerier i kommunen. Borås Stad har för avsikt att ta kontakt med Polismyndigheten
för att understryka detta.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 17 mars 2016 gett Kommunstyrelsen
i uppdrag att förutsättningslöst se över de allmänna lokala ordningsföreskrifterna vad
avser användandet av pyrotekniska varor. Med hänvisning till att denna motion rör
samma fråga som i ärendet ”Översyn av bestämmelser i allmänna lokala ordningsföreskrifter vad avser användandet av pyrotekniska varor” och beslutsförslaget i det
ärendet, bör denna motion avslås.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

Trevliga (stor)helger för alla
Följande text återfinns i de ’Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun’, fastställd
av kommunfullmäktige 1995-12-14.
7§
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och
nitning,
får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten,
om
användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för
skada
på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.
Raketer och andra pyrotekniska varor får inte införas av åskådare på kommunala idrottsarenor under
pågående
arrangemang.
Årligen återkommer flertalet incidenter där människans vänner, de som ej kan göra sin röst hörd,
sätts i en svår situation (skotträdd) och panik uppstår när påfrestningen blir alltför stor. För
många medborgare innebär även storhelgerna merkostnader när familjen, tillsammans med djuret(n), beger sig till platser där fyrverkerier är förbjudna. I lyckligtvis få fall sker även tragiska
olyckor med kroppsskador till följd hos både djur och medmänniskor.
Trots att åldersgränsen för pyrotekniska varor är fastställd till 18 år för att köpa, inneha eller använda fyrverkerier återfinns användandet i Borås även utanför storhelger. Användningen har även
ingivit otryggande effekter mot kommuninvånare som mistagit pyroteknik för skjutvapen och
hörsammat polis. Kombinationen av en hög användning av pyroteknik av unga i utsatta områden,
högre påfrestning hos polis, merkostnader och högre risker för skador samt försättningen av djur
och människor i panik bör snarast åtgärdas och minimeras.
Den kulturella och sociala aspekten av pyrotekniska varor måste samtidigt tas i beaktande gällande när pyrotekniska varor bör återhållsamt tillåtas i Borås. Större storhelger (nyår, långfredag,
midsommar) i kombination med ett restriktivt antal timmar under dessa kvällar och särskilt anvisade platser bör ligga grund till när pyrotekniska varor skall tillåtas i Borås Stad.
Med dessa restriktioner kan dels våra djurvänner få ett bättre liv, och dels ge rättsmakten tydliga
indikationer och grunder att agera när pyrotekniska varor används i andra sammanhang.

Sverigedemokraterna yrkar därmed
Att

Kommunfullmäktige uppdrar Kommunstyrelsen att omarbeta den lokala ordningsstadgan gällande paragraf 7 (störande buller, fyrverkerier m m) i enlighet med motionens syfte.
Patric Silfverklinga
SD Borås
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Svar på motion av Anna Svalander (L) och AnneMarie Ekström (L) Kartlägg hedersrelaterat våld och
förtryck i skolorna i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
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Stadsledningskansliet
Handläggare: Peder Englund
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Svalander (L) och
Anne-Marie Ekström (L) Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i Borås
Anna Svalander (L) och Anne-Marie Ekström (L) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-12-21 lämnat motion om att Kartlägg hedersrelaterat våld och
förtryck i skolorna i Borås.
I motionen föreslås att alla skolor ska kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld‐
och förtryck, de elever som är utsatta för våld och hedersförtryck får stöd och hjälp
samt att skolans personal utbildas så att det finns förmåga att göra riskbedömningar
och kompetens att hjälpa utsatta elever.
Hedersrelaterat våld och förtryck ingår i regeringens nationella strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. För en förbättrad kunskap och
metodutveckling skall omfattningen av hedersrelaterat våld kartläggas nationellt.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra kartläggningen och en
första delredovisning av uppdraget ska ske senast 30 mars 2018 och en
slutredovisning senast den 31 mars 2020.
Enhetliga nationella metoder är i sammanhanget viktigt för att möjliggöra jämförelser
med andra kommuner. En nationell kartläggning utgör också en förutsättning och ett
underlag för utbildningsinsatser för relevanta målgrupper i Borås Stads olika
förvaltningar, framförallt inom skolans område.
Länsstyrelsens enhet för social hållbarhet rekommenderar att avvakta en lokal
kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck och i stället medverka och ta del av
resultatet av den nationella kartläggningen. Ett antal kommuner har tidigare
genomfört kartläggningar av hedersrelaterat våld och förtryck vilket är både
omfattande och resurskrävande. Bedömningen är att resultatet av en lokal
kartläggning, utöver vad som tidigare angivits, sannolikt inte kommer att vara möjlig
att färdigställa före 2020 då den nationella kartläggningen ska vara klar.
Enligt chefen för avdelningen för mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad planerar de
att tillsammans med Stockholm och Malmö genomföra en kartläggning avseende
hedersrelaterat våld. Storstädernas planerade kartläggning kommer sannolikt att
utgöra en del i den nationella kartläggningen.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Bedömningen är att förslagen i motionen är välgrundade och i linje med nationella
och regionala initiativ avseende hedersrelaterat våld och förtryck. Som nämnts finns
det fördelar med att avvakta den nationella kartläggningen vilket rekommenderas av
Länsstyrelsens enhet för social hållbarhet samt genom storstädernas planerade
kartläggning.
Det finns behov av en kartläggning av hedersrelaterat våld i Borås. Resultatet av
kartläggningen kan utgöra ett underlag för utbildningsinsatser och rutiner för stöd
och hjälp för Borås Stads förvaltningar, speciellt inom skolans område.
Det genomförs/planeras redan insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck i Borås
Stads verksamheter:


Enligt Arbetslivsförvaltningens relationsvåldsenhet är deras personal
utbildade och bedömer att de har både förmåga och kunskap att omhänderta
individer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. De har idag
ärenden som har kopplingar till problematiken. Deras uppfattning är att det
finns behov av utbildnings- och samverkansrutiner för hela Borås Stad.



Grundskoleförvaltningen ska tillsammans med elevhälsan ta fram ett
ledningssystem för den medicinska- och psykologiska insatsen men också för
kuratorer, specialpedagoger och rektorer där det kommer att säkerställas att
hedersrelaterade frågor får sin plats i checklistor och liknande. Förvaltningen
planerar också kompetensutvecklingsinsatser.



Enligt verksamhetschefen vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, barn
och unga, finns inget utbildningsmaterial vad gäller hedersrelaterat våld och
tidigare rutiner är inaktuella. De välkomnar en kartläggning inom området för
att få kännedom och kunskap om behov av utbildnings- och
samverkansrutiner för hela Borås Stad.



Till hösten planerar Länsstyrelsen att tillsammans med Stadsledningskansliet i
Borås Stad och Svenska kyrkan en kunskapshöjande konferens om
hedersrelaterat våld och förtryck. Vid uppstartsmötet den 27 mars, där
förskola, elevhälsa, kuratorer, m.fl. från Borås Stads verksamheter,
identifierade de kunskapsbehov som konferensen ska omhänderta.

Mot denna bakgrund anser Kommunstyrelsen att förslagen i motionen är väl
motiverade och viktiga för Borås Stad. Eftersom den nationella kartläggningen av
hedersrelaterat våld och förtryck pågår har Kommunstyrelsen för avsikt att avvakta
resultatet av denna för att därefter vidta för Borås Stad relevanta aktiviteter och
åtgärder.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd
Peder Englund
Avdelningschef CKS

Motion till kommunfullmäktige i Borås

Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i Borås
I maj 2016 bifölls en motion från Liberalerna i kommunfullmäktige med innebörden att en strateg för
att motverka hedersvåld och förtryck skulle tillsättas. Hedersvåld och förtryck har rapporterats från
många håll i Sverige. Att hedersvåld och förtryck också finns i Borås är troligt och det behövs en
kartläggning av hur hedersvåld och förtryck är utbrett i Borås.
Det handlar om att flickor och kvinnor, men också pojkar, inte får leva sina liv som de själva vill. De
har inte rätt att välja vem de älskar. De övervakas av familj, släkt eller av självutnämnda
moralväktare. Deras liv styrs i detalj. Kläder, umgänge och utbildningsval kontrolleras. De tvingas till
oskuldskontroller, tvångs – och barnäktenskap.
De som trotsar dessa patriarkala levnadsstrukturer löper stora risker. De hotas, utsätts för våld och
vissa får till och med betala med sitt liv. Det senaste året har flertalet fall av barnäktenskap
uppmärksammats bland asylsökande barn. Det handlar främst om flickor som kommit hit som
bortgifta och placerats under samma tak med äldre män de gifts bort med i hemlandet eller under
flykten till Sverige.
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är komplext och berör många olika offentliga och civila
aktörer. Skolan, socialtjänsten, landstinget, polisen och frivilligorganisationer har alla sina roller.
Skolan har en viktig roll i arbetet mot hedersförtryck. Skolan, inklusive skolhälsovården måste ha ett
tydligt uppdrag att arbeta med frågor om jämställdhet och hedersproblematik. Därför måste arbetet
intensifieras och barnperspektivet i arbetet förstärkas.
Skolan är också den viktigaste nyckeln för flickor och pojkar att frigöra sig från hedersförtryck. Går
det bra för barnen i skolan innebär det också att fler kan vidareutbilda sig, skaffa jobb, bli ekonomiskt
oberoende och på sikt leder det till att de kan ta sig ur ofria liv.
Ett avgörande verktyg för ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld är tillgången till bra och
aktuell statistik. Vi måste skaffa oss kunskap i Borås kring dessa frågor. Därför är det viktigt med
kartläggning för att se hur stort problemet är i vår kommun. För när vi får bra underlag blir det också
lättare att vidta rätt sorts åtgärder för att hjälpa och stödja de utsatta.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ansvara för att
‐ alla skolor ska kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld‐ och förtryck.
‐ de elever som är utsatta för våld och hedersförtryck får stöd och hjälp.
‐ skolans personal utbildas så att det finns förmåga att göra riskbedömningar och kompetens
att hjälpa utsatta elever.
Anna Svalander, Liberalerna
Anne‐Marie Ekström, Liberalerna
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Anvisningar intern kontroll Kommunstyrelsen
Enligt Kommunfullmäktiges Regler för intern kontroll ska varje nämnd anta egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Anvisningar intern kontroll Kommunstyrelsen, i enlighet med upprättat förslag, godkänns.
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Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Annette Carlson
Kommunalråd
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Niclas Johansson

Rutin och anvisningar för intern kontroll
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation för kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas.
Nämnden
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att
det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/ eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska
verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska
försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplanen görs, och vid behov
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke
om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.
Förvaltningschefen
Förvaltningschefen ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden och se till
att konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern kontroll inom alla
verksamhetsområden. Förvaltningschefen ska se till att en väsentlighets- och riskanalys upprättas och med den som underlag upprätta förslag till intern kontrollplan för
nämnden. Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för intern kontroll följs.
Förvaltningschefen ska årligen rapportera till nämnden om arbetet med intern kontroll, hur den fungerar samt föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen
är tillräcklig. Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden och stadsrevisionen om det hos förvaltningen avslöjas misstanke om brott.
Avdelningschef
Avdelningschef har ansvar för rutiner och system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina rutiner för
att säkerställa att lagar och förordningar, kommuncentrala regler och anvisningar samt
nämndens respektive förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Kontrollerna blir effektivast om de är en väsentlig del i förvaltningens verksamhet. Kontroller stödjer initiativ för kvalitet och delegering, undviker onödiga kostnader och
möjliggör snabba åtgärder vid ändrade förutsättningar. Avdelningschefen har förvaltningens stödfunktioner till sin hjälp.
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Enhetschef
Enhetschef ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och system som
säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in
kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, kommunens regler och anvisningar samt nämndens och förvaltningens beslut och direktiv är kända
och följs upp. Enhetschefen ska försäkra sig om att den löpande kontrollen är tillräcklig och vid behov vidta åtgärder. I uppgifterna ingår att svara för att personalen arbetar mot avsedda mål och resultat. Enhetschefen ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och lämna till överställd chef. Enhetschefen har också ansvar
för åtgärder när den löpande kontrollen visar avvikelser, och att rapportera detta till
överställd chef.
Medarbetarna
Alla anställda är skyldiga att följa rutiner och riktlinjer för att nå en säker
och effektiv verksamhet, och att rapportera avvikelser till närmaste chef.
Risk- och väsentlighetsanalys
Att granska alla rutiner och system skulle ge en säker verksamhet men kräva mycket
tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste väljas ut. För att kunna välja ut kontroller ska förvaltningen årligen göra en väsentlighets- och riskanalys.
Risken kan formuleras som sannolikheten för fel, misskötsel, brister i måluppfyllelse.
Väsentligheten kan uttryckas som mänskliga, verksamhetsmässiga, ekonomiska eller
politiska konsekvenser som kan uppstå. Sannolikhet och väsentlighet bedöms utifrån
fyrgradiga skalor:
Sannolikhet (risk)
1. Osannolik
2. Mindre sannolik
3. Möjlig
4. Sannolik

Väsentlighet
1. Försumbar
2. Lindrig
3. Kännbar
4. Allvarlig

Från och med sannolikhets- och väsentlighetsgrad 9 (sannolikhet x väsentlighet) ska
kontrollåtgärder vidtas. I vissa fall kan kontrollåtgärder vidtas även vid lägre sannolikhets- och väsentlighetsgrad.
Intern kontrollplan
Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr antalet
kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de resurser som avsätts
för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål samt
följer och genomför riktlinjer och fastlagda kontroller. Intern kontrollplan ska innehålla följande delar:
- Process, det vill säga rutin eller system
- Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa
- Kontrollmetod
- Bedömning utifrån risk- och väsentlighetsanalysen
- Ansvaret är delegerat till …..
Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden.

3

Rapportering till nämnden
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till
nämnden, senast i samband med nämndens årsredovisning. Rapporten ska sammanfatta de granskningar som gjorts under året med iakttagelser, slutsatser och föreslagna
förbättringar.

OBS!
Kc 8 Utgår (Attestregler Kommunstyrelsen)
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Komplettering av ”Bestämmelser om ersättningar till
kommunens förtroendevalda”
Kommunstyrelsen föreslår, utan eget ställningstagande, Kommunfullmäktige besluta:
En ny ersättningsform; Jourersättning 0,018GN/vecka, införs i ”Bestämmelser om ersättningar till
kommunens förtroendevalda” för Individ- och familjeomsorgsnämnden.
Borås Energi och Miljö AB flyttas från arvodesgrupp D (1,2 GN) till arvodesgrupp (C) (1,7 GN) i
bilaga A till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” samt att Waste Recovery
AB tas bort från arvodesgrupp F (0,6 GN) i samma bilaga.
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Dnr 2017/KS361 024

Kommunfullmäktige

Komplettering av ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”
Kommunfullmäktiges arvodesdelegation har den 11 april 2017 beslutat att föreslå att
Kommunfullmäktige beslutar att en ny ersättningsform; Jourersättning
0,018GN/vecka (1000 kr/vecka), införs i ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”.
Motivet är att inom Individ- och familjeomsorgsnämnden finns behov av snabba beslut i ärenden inom LVU och LVM. Kretsen av förtroendevalda som har denna delegation måste vara tillgängliga dygnet runt, alla dagar. Tidigare var dessa ärenden fördelade på tre stadsdelsnämnder, och därför har ärendemängden nu koncentrerats på
några få förtroendevalda.
Arvodesdelegationen konstaterar att kraven på förtroendevalda i Individ- och familjeomsorgsnämnden skiljer sig i detta avseende från krav som kan ställas på andra förtroendevalda, och att skäl därför finns att särskilt arvodera den förtroendevalda som
har jour. Delegationen förutsätter att jourverksamheten ordnas så att den endast är en
(1) förtroendevald per vecka inom Individ- och familjeomsorgsnämnden som kommer att omfattas av rätten till särskild ersättning.
Vidare har Arvodesdelegationen föreslagit att fullmäktige beslutar att Borås Energi
och Miljö AB flyttas från arvodesgrupp D (1,2 GN) till arvodesgrupp (C) (1,7 GN) i
bilaga A till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” samt att
Waste Recovery AB tas bort från arvodesgrupp F (0,6 GN) i samma bilaga.
Motivet är att Waste Recovery AB numera är ett dotterbolag till Borås Energi och
Miljö AB.
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Kommunstyrelsen föreslår, utan eget ställningstagande, Kommunfullmäktige besluta
En ny ersättningsform; Jourersättning 0,018GN/vecka, införs i ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” för Individ- och familjeomsorgsnämnden.
Borås Energi och Miljö AB flyttas från arvodesgrupp D (1,2 GN) till arvodesgrupp (C)
(1,7 GN) i bilaga A till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”
samt att Waste Recovery AB tas bort från arvodesgrupp F (0,6 GN) i samma bilaga.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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BILAGA

Dnr 2017/KS0361 024

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda
§9
Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:
a) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför
b) kongress konferens, informationsmöte och kurser
c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan
motpart
d) överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde tillhör
e) överläggning med icke kommunalt organ
f) utförande av på revisor ankommande revisionsuppdrag
g) inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltningsområdet
h) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande
i) beslut i delegationsärenden
Kommentar: Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det
föregåtts av särskilt beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller
godkännande erfordras ej i fall som avses i punkt h).
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag han är arvoderad för ej uppbära förrättningsarvode.
Dock kan årsarvoderad erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst för punkt b)
samt vid längre tjänsteförrättningar exvis utlandsresor.
Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för
100 % av sina kostnader enligt pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst
vid frånvaro från sitt lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker sig över en hel dag.
Ordförande och vice ordförande i Valnämnden är berättigade till förrättningsarvode
under de år som årsarvode inte utbetalas.
Ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden, som har delegation att fatta beslut enligt LVU
och LVM, är berättigade till Jourersättning 0,018 GN/vecka. Förutsättning: endast en (1) ledamot/vecka kan ha jourersättning.
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Bilaga A
Arvodesgrupp A 3,5 GN
Grundskolenämnden
Vård- och äldrenämnden
Arvodesgrupp AB 2,0 GN
Förskolenämnden
Arvodesgrupp B 1,8 GN
Utbildningsnämnden (Fr.o.m. 1/1-2017 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)
Arvodesgrupp C 1,7 GN
Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Borås Energi och Miljö AB
Arvodesgrupp D 1,2 GN
Kommunfullmäktige
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Fritid- och folkhälsonämnden
Tekniska nämnden
Servicenämnden
Arvodesgrupp E 0,9 GN
Revisorsgrupperna
Vice ordförande i revisorsgruppen
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av
Riksdagen,
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val till
EU-parlamentet och folkomröstning).
Borås Djurpark AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Bostäder
Borås Elnät AB
Borås Stad Textile Fashion center AB
Arvodesgrupp F 0,6 GN
Industribyggnader i Borås AB
Borås kommuns parkerings AB
Fristadsbostäder AB
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB
Överförmyndarnämnden
BoråsBorås TME AB

PF 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

PF 2

BESLUTSFÖRSLAG

Initiativärende: Kompetensförsörjning - ta tillvara på äldres kunskaper och rutin
Personal- och kompetensförsörjningsplanens anvisningar kan kompletteras med en uppmaning till
nämnderna att särskilt beakta i vilka former äldre medarbetare över 65 år kan erbjudas fortsatt arbete.
Kommunstyrelsen har tidigare begärt att nämnderna ska skicka in Plan för personal- och kompetensförsörjning efter att den behandlats i respektive nämnd. Det ger Kommunstyrelsen möjlighet att följa
upp vilka åtgärder som vidtagits och planeras att vidtas utifrån varje nämnds verksamhetsspecifika förutsättningar.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Ge personalchefen i uppdrag att komplettera anvisningarna för Personal- och kompetensförsörjningsplanen.
Initiativärendet är härmed besvarat.
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Annette Carlson
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Kommentar:
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Dnr 2016/KS0538 020

Stadsledningskansliet
Personal- och förhandling
Pelle Pellby

Initiativärende: Kompetensförsörjning - ta tillvara på äldres
kunskaper och rutin
Ledamöter i nämnden har rätt att väcka ärenden i nämnden, ett s.k. initiativärende
enligt 4 kapitlet § 17 Kommunallagen (KL 4:17). Annette Carlsson (M), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har lämnat
initiativärende i Kommunstyrelsen. Initiativärendet syftar till att ta tillvara äldres medarbetares kunskap efter det att medarbetaren fyllt 65 år.
I initiativärendet föreslås att Kommunstyrelsen ger Stadsledningskansliet i uppdrag att
utreda möjligheterna för hur äldre medarbetare i Borås stad kan fortsätta jobba efter
65 år.
Helsingborgsmodellen
I initiativärendet hänvisas till den möjlighet som medarbetare i Helsingsborgs Stad har
att arbeta enligt den s.k. 80/90/100 modellen. Modellen innebär att medarbetare som
fyllt 61 år kan ges möjlighet att arbeta 80 procent av en heltid med 90 procent lön och
ha 100 procents pensionsavsättning. Syftet med modellen är att behålla äldre, erfarna
medarbetare i arbetet till pensionen, minska korttidsfrånvaron med stigande ålder och
underlätta den förestående generationsväxlingen.
En del i Boråsmodellen för medarbetare som fyller 66 år
Förhandlingsdelegationen har fattat beslut om lönetillägg på 2000 kronor i månaden
för anställd som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att
behålla personal i verksamheter med personalbrist, eller där rekryteringen är svår. I
den mån medarbetaren arbetar mindre än heltid så anpassas lönetillägget på motsvarande sätt.
Fortsatt arbete för att ta tillvara äldres kunskap och rutin
Det finns anledning att fortsatt ta tillvara och pröva fler möjligheter att ta tillvara äldres kunskap och rutin för att klara personal- kompetensförsörjningen i Borås Stad.
Kommunstyrelsen har tidigare som en del i detta arbete gett varje förvaltning i uppdrag att arbeta fram en Plan för personal- och kompetensförsörjning. Planen ska bidra till att säkerställa verksamhetens kvalitet och uppdrag mot kommuninvånarna.
Planen ska behandla hur Borås Stad ska attrahera, rekrytera, introducera, behålla och
utveckla och avveckla kompetens. Planerna ska synliggöra behov av insatser och åtgärder inom olika verksamheter och tyngdpunkten ska vara insatser och åtgärder som
främjar Borås Stads förmåga att behålla och utveckla befintliga medarbetare.
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Personal- och komptensförsörjningsplanen arbetas fram i olika steg. Handlingsplanen
är ett av dessa steg och där ska framgå vilka aktiviteter som behöver vidtas för att
behålla och utveckla medarbetarna.
Anvisningar till personal- och kompetensförsörjningsplanen
Personal- och kompetensförsörjningsplanens anvisningar kan kompletteras med en
uppmaning till nämnderna att särskilt beakta i vilka former äldre medarbetare över 65
år kan erbjudas fortsatt arbete. Kommunstyrelsen har tidigare begärt att nämnderna
ska skicka in Plan för personal- och kompetensförsörjning efter att den behandlats i
respektive nämnd. Det ger Kommunstyrelsen möjlighet att följa upp vilka åtgärder
som vidtagits och planeras att vidtas utifrån varje nämnds verksamhetsspecifika förutsättningar.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Ge personalchefen i uppdrag att komplettera anvisningarna för Personal- och kompetensförsörjningsplanen.
Initiativärendet är därmed besvarat.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Per Olsson
Personalchef

INITIATIVÄRENDE
KOMMUNSTYRELSEN

2016-06-27

Kompetensförsörjning – ta tillvara på äldres kunskap och rutin
I Helsingborg har de styrande infört en reform som innebär att äldre som vill fortsätta arbeta,
eller på nytt börja, återigen har möjlighet att göra det med kortare dagar, lite lägre lön men med
full pensionsavsättning. Vi ser med stort intresse på försöket och anser att det är något som
borde prövas i Borås.
Förslaget innebär en variant av kompetensförsörjning som går ut på att ta tillvara äldre medarbetares kunskaper och erfarenheter. Detta kan ses som aktuellt då flertalet arbetsområden i Borås
idag har ett stort behov av kompetent personal. Men för att få äldre att återgå till arbetet krävs
också en morot. Att staden ger något tillbaka. Därför vill Allianspartierna ge Kommunstyrelsen
följande uppdrag: Är du över 65 år och vill fortsätta jobba? Då ska du få möjligheten att jobba
med 80 % tjänstegrad till 90 % lön och med 100 % pensionsavsättning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Uppdra Stadskansliet att utreda möjligheterna för hur äldre personer i Borås stad kan fortsätta jobba enligt de
premisserna som beskrivs ovan.
Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (L)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)

PF 3

BESLUTSFÖRSLAG

Pensions- och försäkringsvillkor för förtroendevalda
med hänsyn till sysselsättningsgrad
Kommunstyrelsen föreslår, utan eget ställningstagande, Kommunfullmäktige besluta:
Sysselsättningsgraden beräknas på förtroendeuppdrag med årsarvode och med ett tillägg av 2,5 % för varje uppdrag.
Sysselsättningsgrad överstigande 40 % medför inte att rätt till ekonomiska förmåner enligt Kommunallagen 4 kap
12, 12a) och 12b) bortfaller.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förtroendevalda i kommunala bolag också kan
omfattas av OPF-KL och GL-F.
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Dnr 2017/KS0360 024

Kommunfullmäktige

Pensions- och försäkringsvillkor för förtroendevalda med hänsyn till sysselsättningsgrad
Kommunstyrelsen föreslår, utan eget ställningstagande, Kommunfullmäktige besluta:
Sysselsättningsgraden beräknas på förtroendeuppdrag med årsarvode och med ett tillägg av 2,5 % för
varje uppdrag.
Sysselsättningsgrad överstigande 40 % medför inte att rätt till ekonomiska förmåner enligt Kommunallagen 4 kap 12, 12a) och 12b) bortfaller.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förtroendevalda i kommunala
bolag också kan omfattas av OPF-KL och GL-F.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Per Olsson
Personalchef
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Datum

Arvodesdelegationen

Dnr

2017-04-11

Komunfullmäktige

Pensions- och försäkringsvillkor för förtroendevalda
med hänsyn till sysselsättningsgrad
Kommunfullmäktige har den 20 november 2014, § 149, antagit ”Bestämmelser om
pension och avgångsersättning för förtroendevalda” (OPF-KL), som omfattar
förtroendevalda som tillträtt sitt uppdrag efter den 1 januari 2015.
OPF-KL gäller inte uppdrag i kommunala bolag.
Sysselsättningsgrad för förtroendevald ligger till grund för vilka förmåner och
försäkringsskydd den förtroendevalde skall omfattas av i sitt uppdrag.
Vid sammanlagd sysselsättningsgrad om minst 40 % omfattas den förtroendevalde av
samtliga moment i OPF-KL.
Vid sammanlagd sysselsättningsgrad om minst 20 % omfattas den förtroendevalde av
Grupplivförsäkring Förtroendevald (GL-F), som motsvarar den
tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som gäller för anställd i Borås Stad.
Som grund för beräkning av sysselsättningsgrad har Arvodesdelegationen utgått från
årsarvoden enligt ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”,
bilaga A och ett genomsnitt av antalet sammanträdestimmar under ett år.
Samtliga arvoden utgår från grundnivån (GN).
Kommunalråden utgör ett heltidsmått och har 12 GN/år.
Heltidsmåttet i timmar motsvarar 2200h/år.
Ett uppskattat genomsnitt av antal sammanträdestimmar under ett år är 55 h, vilket
motsvarar en genomsnittlig sysselsättningsgrad om 55/2200 = 2,5%.
Exempel:
Förtroendevald med årsarvode 3,5 GN ger en sysselsättningsgrad motsvarande
3,5/12 = 29 % samt tillägg med 2,5 % för sammanträdestimmar i uppdraget.
Total sysselsättningsgrad 31,5 %
Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Sysselsättningsgraden beräknas på förtroendeuppdrag med årsarvode och med ett tillägg av 2,5 % för
varje uppdrag.
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Sysselsättningsgrad överstigande 40 % medför inte att rätt till ekonomiska förmåner enligt
Kommunallagen 4 kap 12, 12a) och 12b) bortfaller.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förtroendevalda i kommunala
bolag också kan omfattas av OPF-KL och GL-F
Per-Olof Höög
Johan Strömberg
Pensionsstrateg

KU 1

BESLUTSFÖRSLAG

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 31 december
2016
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.
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Dnr 2016/KS0356 739

Kvalitet och Utveckling
Handläggare: Anna Enochsson

Kommunfullmäktige

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 31
december 2016
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i
kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september 2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden rapportera alla
gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande
beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje
beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt
skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång
per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen.
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden lämna en statistikrapport
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd
dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.
Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten om att
den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS.
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IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt över
landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson
gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej
verkställda beslut till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre period.

Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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Bilaga

Kvalitet och utveckling
Anna Enochsson

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2016
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2016
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

Stadsdelsnämnden Väster
Äldreomsorgen

x

Vård och omsorgsboende

104

Kvinna

IFO Barn- och familj

x

Kontaktperson

193

Man

x

Kontaktfamilj

136

Kvinna

x

Kontaktfamilj

136

Kvinna

x

Kontaktfamilj

186

Man

x

Kontaktfamilj

194

Kvinna

x

Kontaktfamilj

202

Man

x

Kontaktfamilj

226

Kvinna

x

Kontaktfamilj

200

Man

x

Kontaktfamilj

200

Man

x

Kontaktfamilj

285

Man
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2016

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

Stadsdelsnämnden Norr
Äldreomsorgen

IFO Barn- och familj

x

Dagverksamhet

133

Man

x

Kontaktperson

316

Kvinna

x

Vård och omsorgsboende

497

Man

x

Vård och omsorgsboende

171

Kvinna

x

Parboende vård och omsorgsboende

497

Kvinna

x

Trygghetslarm

173

Kvinna

x

Kontaktfamilj
Uppdragstagare saknas

194

Man

x

Kontaktfamilj
Uppdragstagare saknas

137

Man

x

Kontaktperson
Uppdragstagare saknas

215

Kvinna

x

Kontaktperson
Uppdragstagare saknas

202

Man

x

Kontaktperson
Uppdragstagare saknas

195

Kvinna

x

Kontaktperson
Uppdragstagare saknas

186

Kvinna

x

Förenklat vård och omsorgsboende

1059

Man

x

Kontaktperson

272

Man

x

Kontaktperson

276

Kvinna

x

Kontaktfamilj

289

Kvinna

x

Kontaktfamilj

289

Man

x

Kontaktfamilj

254

Kvinna

x

Kontaktfamilj

254

Man

Stadsdelsnämnden Öster
Äldreomsorgen

IFO Barn- och familj

3

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2016

Nämnd

Arbetslivsnämnden

Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Kontaktfamilj

99

Kvinna

x

Kontaktfamilj, avbrott i
verkställighet

123

Man

x

Bostad med särskild service

754

Man

x

Bostad med särskild service

754

Kvinna

x

Boendestöd

102

Man

x

Hemtjänst

103

Kvinna

x

Kontaktperson

122

Kvinna

x

Kontaktperson

115

Kvinna

x

4

Analys
Stadsdelsnämnden Väster

Äldreomsorgen
Ett beslut på vård och omsorgsboende som inte är verkställt på 104 dagar där, personen blivit erbjuden boende men tackat nej.
IFO Barn och Familj
Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 31 december 2016 tio ej verkställda
gynnande beslut, nio beslut gällde kontaktfamilj och ett beslut gällande kontaktperson. Föregående kvartal rapporterades åtta ej verkställda beslut och kvartalet dessförinnan fem ej verkställda beslut, d.v.s. en successiv ökning av ej verkställda beslut har
skett det senaste halvåret.
Tre barn/unga har tidigare haft sina beslut om kontaktfamilj verkställda, men där
kontaktfamiljerna av olika anledningar valt att avsluta uppdragen, och avbrott i verkställigheten har därmed skett.
För tre barn/unga är insatsen på väg att starta upp.
Inga verkställigheter för barn/unga som har väntat längre tid än tre månader på att få
sina insatser verkställda, har skett under det senaste kvartalet.
Av de tio barn/unga som väntar på att få sitt beslut verkställt har ett av dem bistånd i
form av öppenvård.

Stadsdelsnämnden Norr

Äldreomsorgen
Ett makepar som är beviljade vård och omsorgsboende där mannen är sökande och
kvinnan medsökande. Beviljades den 2015-08-06 och har vid tre tillfällen blivit erbjuden boende men tackat nej, på grund av att de önskat en bostad med tre rum och kök
och sådan bostad finns för närvarande inte att erbjuda i kommunen.
Ett beslut på dagverksamhet som inte är verkställt på 133 dygn där personen vistats
på korttidsboende underhela perioden och därför inte kunnat vara på dagverksamhet.
Ett beslut på kontaktperson som inte är verkställda på 316 där man inte hittat någon
lämplig kontaktperson.
Ett beslut på vård och omsorgsboende som inte är verkställt på 171 dagar där personen bor på vård och omsorgsboende men önskar byta till ett annat boende.
Ett beslut om trygghetslarm som inte är verkställt på 173 dagar.
IFO Barn- och familj
IFO Barn- och familj har under perioden sex stycken ej verkställda gynnande beslut
på grund utav att matchande uppdragstagare saknas, men arbetar för att finna lämpliga kontaktfamiljer samt kontaktpersoner.
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Stadsdelsnämnden Öster
Äldreomsorgen
En man som är beviljad förenklat bistånd för vård och omsorgsboende sedan 201401-21 som erbjudits plats på önskat boende vid tre tillfällen som tackat nej till erbjudande om plats på vård och omsorgsboende.
En man som är beviljad kontaktperson som inte blivit verkställt på 272 dagar på
grund av att man inte funnit någon lämplig kontaktperson.
IFO Barn o familj
Den 31 december 2016 hade IFO Barn o familj Öster sju gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader.
Ett ärende gäller ansökan om kontaktperson som planeras starta upp i början av
2017.
När det gäller ansökan om kontaktfamiljer så redovisas sex ärenden. I tre ärenden
finns kontaktfamiljer som är utredda och klara där uppstart sker inom kort. I övriga
tre ärenden fortgår arbetet med att rekrytera matchande familjer.
Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden har inga ej verkställda beslut att rapportera.

Sociala omsorgsnämnden
Socialpsykiatri
Bostad med särskild service enligt SoL
Vid december månads utgång fanns det två ej verkställda beslut om bostad med särskild service. Båda personerna har tackat nej till plats på kommunens boende men
accepterat plats hos extern utförare. Den externa utföraren har tillstånd för personer
över 65 år. Beslut i form av korttidsplats verkställs tills de båda personerna fyllt 65 år
och beslut om bostad med särskild service kan verkställas 2017.
Boendestöd
Ett beslut har rapporterats som ej verkställt. Beslutet rapporterades för första gången.
Den enskilde har tackat nej till erbjudande och flera försök till start har planerats.
Personen vill fortfarande ha kvar insatsen från boendestödet och nytt möte för att
komma i gång har bokats i januari.
Funktionshinderverksamhet
Hemtjänst
Ett beslut har rapporterats som ej verkställt. Beslutet rapporterades för första gången.
Personen vill att hjälpen påbörjas i januari 2017.
Kontaktperson
Två beslut har rapporterats som ej verkställda. Båda besluten rapporterades för första
gången och har fått avbrott i verkställigheten under tredje kvartalet 2016.
En person har tackat nej till erbjudande och den andra personen önskar få en kontaktperson som talar mandarin.

Sida
1(3)
2017-05-02
Bilaga

Kvalitet och utveckling
Handläggare: Anna Enochsson

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 §
LSS t.o.m. den 31 december 2016

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2016
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Avlösarservice i hemmet

96

Man

x

Avlösarservice i hemmet

100

Man

x

Daglig verksamhet

243

Kvinna

x

Daglig verksamhet

574

Kvinna

x

Daglig verksamhet

224

Man

x

Daglig verksamhet

298

Kvinna

x

Bostad med särskild service för barn eller ungdomar

215

Kvinna

Bostad med särskild service för vuxna

173

Man

x
x

Bostad med särskild service för vuxna

957

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

305

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

762

Kvinna

x

Bostad med särskild service för vuxna

331

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

368

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

93

Man
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2016
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Bostad med särskild service för vuxna

319

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

626

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

112

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

368

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

114

Kvinna

x

Bostad med särskild service för vuxna

117

Kvinna

284

Man

x

Bostad med särskild service för vuxna

Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamhet
Avlösarservice i hemmet enligt LSS
Två beslut har rapporterats som ej verkställda fjärde kvartalet 2016. Båda besluten
rapporterades för första gången.
För en person vill vårdnadshavare anställa en avlösare. Handläggaren har ännu inte
fått in uppgifter om avlösaren trots påminnelse till vårdnadshavare vid flera tillfällen.
För den andra personen saknas lämplig personal/uppdragstagare.
Daglig verksamhet enligt LSS
Vid december månads utgång rapporterades fyra beslut som ej verkställda.
En person kommer inte till verksamheten på grund av svårigheter med färdtjänstresor. Möte har genomförts för att jobba med bildkommunikation och utreda vad
svårigheterna beror på.
För en person vill dennes gode man ha kvar beslutet för att eventuellt få prova en ny
verksamhet som startats i augusti 2016, studiebesök kommer att erbjudas.
En person har valt att sluta på sin verksamhet, har erbjudits studiebesök på en arbetsplats men tackat nej till detta. Ytterligare studiebesök kommer att erbjudas under januari 2017.
En person mår inte bra och har avbokat möten upprepade gånger.
Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS
Ett beslut har rapporterats som ej verkställt. Inflyttning på boende planerat till februari 2017.
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Fjorton beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS.
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Tre beslut har fått avbrott i verkställigheten. Fem beslut rapporterades för första
gången.
Flertalet beslut har inte kunnat verkställas då det saknas bostäder i Borås.
Åtta personer har tackat nej till erbjudande, varav en person har erbjudits andra insatser enligt socialtjänstlagen i väntan på nytt erbjudande om bostad med särskild service. Två personer har erbjudits bostad, varav en har tackat ja och en ännu inte har
lämnat något besked.
Beslut har heller inte kunnat verkställas då de lägenheter som blivit lediga inte har
motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel eller brukarnas behov utifrån
funktionsnedsättning och/eller ålder.

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Remiss av förslag till Borås Stads Program mot hemlöshet
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättat svar godkänns och översänds till Individ- och familjeomsorgsnämnden

170424
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0330 759
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2017-04-23/Ingegerd Eriksson

REMISSVAR

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Telefon: 35 30 40

2017-05-02

1(2)

Dnr 2017/KS0330

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Remiss av förslag till Borås Stads Program
mot hemlöshet
Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget Program mot hemlöshet i Borås Stad med nedan angivna förslag till ändring, tillägg och synpunkter.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Kommunstyrelsen anser att programmet till stora delar är en nulägesbeskrivning av
det som görs, och saknar de åtgärder och insatser som bör göras för att minska och
motverka hemlöshet.
Det bör bli tydligare när det gäller kartläggningen av hemlöshetssituationen. I dag kan
ingen egentligen uttala sig om omfattningen och utvecklingen och därför är det svårt
att veta vilka insatser och åtgärder som behövs och/eller ger resultat.
I dag är ansvaret för frågorna uppdelat på flera nämnder/förvaltningar och bolag och
Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionen bedömning av att det finns brist på samsyn
och samarbete. Det är viktigt att alla inblandade har samma bild av problematiken och
vad insatserna ska ge för effekter. Det är viktigt att alla berörda vet och ser sin del i
ansvaret. Det finns i dag en risk för suboptimering och intern konkurrens och ansvarsfrågan behöver därför bli tydligare i det reviderade programmet.

Nämndens yttrande i sin helhet
Kommunstyrelsen anser att programmet till stora delar är en nulägesbeskrivning av
det som redan görs, och saknar de åtgärder och insatser som behöver utvecklas för att
minska och motverka hemlöshet i Borås Stad.
Det bör bli tydligare när det gäller kartläggningen av hemlöshetssituationen. I dag kan
ingen egentligen uttala sig om omfattningen och utvecklingen och därför är det svårt
att veta vilka insatser och åtgärder som behövs och/eller ger resultat.
I dag är ansvaret för frågorna uppdelat på flera nämnder/förvaltningar och bolag och
Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionen bedömning av att det finns brist på samsyn
och samarbete. Det är viktigt att alla inblandade har samma bild av problematiken och
vad insatserna ska ge för effekter. Det är viktigt att alla berörda vet och ser sin del i
ansvaret. Det finns i dag en risk för suboptimering och intern konkurrens och ansvarsfrågan behöver därför bli tydligare i det reviderade programmet.
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Målområde 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser
efter behov
Under denna rubrik redovisas enbart det som görs idag. Behöver kompletteras med
ev behov av utökning, ändringar eller nya insatser och åtgärder.
Målområde 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för den
som är i boendetrapport, träningslägenheter eller liknande boenden.
Behöver kompletteras med ett förtydligande om vad ”operativt mandat att agera”
innebär.
Barnperspektivet
Viktigt att det finns en samsyn mellan alla berörda aktörer på hur barnperspektivet
ska tolkas och hur konsekvenser ska bedömas.
Övriga åtgärdsförslag riktade mot samtliga målområden
När det gäller hänvisningen till Borås Stads bostadsbyggnadsprogram vill Kommunstyrelsen förtydliga att det avser nyproduktion och att dessa förmodligen inte är aktuella för målgrupperna i ett första läge. Det handlar i stället om att främja en ”boendekarriär” som innebär att äldre lägenheter med lägre hyror kan bli lediga.
Uppföljning
Den årliga kartläggningen behöver utvecklas och fördjupas så att den ger en korrekt
beskrivning av hemlöshetens omfattning och karaktär.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Upprättat svar godkänns och översänds till Individ- och familjeomsorgsnämnden
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Kvalitetschef

SKRIVELSE

Anna-Lena Sellergren, 033-35 34 00

Sida
1(1)

Datum
2017-03-28

Diarienummer
2017/IFON0087

Nämnder och bolag i Borås Stad

Förslag till Borås stads program mot hemlöshet
Beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget till
revidering av Borås stads program mot hemlöshet och översända detta på
remiss till nämnder och bolag. Svarsdatum senast 8 maj 2017.

Individ- och familjeomsorgsnämndens yttrande i sin helhet
Verksamheten IFO Vuxen inom Sociala omsorgsförvaltningen påbörjade 2016 en
revidering av Borås stads program mot hemlöshet. Det ursprungliga programmet
fastställdes av kommunfullmäktige den 22 augusti 2013 och gällde fram till och med
den 31 december 2016.
När ansvaret för revidering av programmet lyftes över till den nya Individ- och
familjeomsorgsnämnden återsändes tidigare revideringsförslag tillbaks till nämnden för
fortsatt och kompletterande handläggning.
En kompletterande revidering har nu gjorts med utgångspunkt från
revideringsförslaget 2016.
Sedan 2013 har nämnder och verksamheter arbetat med flera av de
utvecklingsområden som finns omnämnt i Programmet från 2013. En del har hänt som
gör att några delar inte längre är aktuella och några andra behöver lyftas fram
ytterligare. Svårigheten att få en bostad eller behålla en bostad har ökat för personer
som har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden, vilket gör att ytterligare insatser
behöver utvecklas. Barns perspektiv behöver ytterligare beaktas utifrån
bostadssituation och vräkningssituationer.
Arbetet för att motverka hemlöshet, bland annat genom det vräkningsförebyggande
arbetet, berör barn och unga vars familjer påverkas av vräkning och hemlöshet utifrån
socialstyrelsens definition.
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN

Vid frågor om ärendet kontakta Hans Abrahamsson,
verksamhetsutvecklingschef: hans.abrahamsson@boras.se, 033-35 35 11
Mats Tolfsson
Ordförande

Bilagor: Program mot Hemlöshet

Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef

Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Program mot hemlöshet
i Borås Stad

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för
Borås program – verksamheter och metoder i
riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 22 augusti 2013,
reviderat xxxx
Dokumentet gäller för: Alla nämder och styrelser
För revidering ansvarar: Individ- och familjeomsorgsnämnden
Förev uppföljningoch tidplan fördenna ansvarar: Individ- och familjeomsorgsnämnden Dokumentet gäller till och med: 2020

Program mot
hemlöshet
Borås Stads program mot hemlöshet är ett led i att hindra att hemlöshet uppstår. Ekonomiska och sociala problem kan vara orsaker, men i hög grad även strukturella faktorer som t ex tillgången på bostäder. Orsakerna är många och ofta komplicerade, och
ständiga förändringar kräver nya lösningar. Arbetet med att motverka hemlöshet ska ha
fokus på den enskildes behov samt att individens egna resurser och förmågor ska tas
tillvara.
Hemlösheten är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten. Borås Stads bostadsbyggnadsprogram belyser behovet av bostäder för personer som har svårt att hävda sig
på bostadsmarknaden och vill lösa det i första hand genom överenskommelser med
fastighetsägare. Detta är inte tillräckligt utan det krävs andra insatser för att minska
hemlösheten för dessa grupper.

Kommunens ansvar
Kommunen har ett ansvar för planering och genomförande av bostadsförsörjning.
Under de senaste åren har nya grupper hamnat i en hemlös situation på grund av bostadssituationen. Socialtjänstlagen är tydlig med att det är den enskildes ansvar att
skaffa lägenhet och ta ansvar för denna.
Socialtjänsten ansvar är i första hand för specifika grupper såsom barn och unga, äldre,
personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, personer med missbruk och
brottsoffer. Socialtjänsten har inte en ovillkorlig skyldighet att bistå med bostad. Grunden för att socialtjänsten ska bevilja ett boende är att personen är i behov av stöd i någon form. Det kan som exempel vara ett stöd för att klara av sin vardag alternativt ett
stöd för att minska ett missbruk.
Hemlöshetskartläggningen utgår ifrån socialstyrelsens definition. I dagligt tal används
begreppet hemlös för en person som sover ute, eller är hänvisad till akutboende eller
härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar personer som på olika
sätt har en osäker boendesituation. Personer som bor på en camping, vandrarhem och
husvagn ingår också i socialstyrelsens definition. Även de som är på behandlingshem
och inte har ordnat boende vid hemkomst är en annan sådan målgrupp. De personer
som bor i en träningslägenhet eller har socialt kontrakt är ytterligare en grupp. Kontraktslösa och de som bor tillfälligt inneboende är en annan kategori.
Nationella mål och Borås Stads arbete
Regeringen har sedan 2005 arbetat aktivt med hemlöshetsfrågorna på nationell nivå.
Strategin ”Hemlöshet- Många ansikten, mångas ansvar” förankrades på kommunal
nivå genom en särskild samordnare. Regeringen utgår ifrån att det är kommunfullmäktige som har det yttersta ansvaret för planeringen av bostadsförsörjningen i kommunen. Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen är även reglerad i lag.
I strategin ”Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar” från 2010 finns fyra målområden för att motverka hemlöshet. Regeringen har fyra mål för att motverka hemlösheten. Borås Stads utgår från dessa målområden.

Målområde 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser
efter behov.
Borås Stad kan erbjuda plats på akutboende vid tillfällig hemlöshet och i vissa fall sedan möjlighet till sociala hyreskontrakt1, som efter behovsprövade insatser kan leda till
ett eget kontrakt. Dagtid finns i akutboendets lokaler, anordnad av LP Sjuhärad, även
verksamhet för målgruppen hemlösa som innehåller stöd och motivationsarbete. Barnfamiljer tillhör inte akutboendets målgrupp men kan i vissa fall vid behov erbjudas
plats i akuta boendelösningar.
Vi har även biståndsbedömda boendeplatser som ger tillfälligt stöd och hjälp för hemlösa med missbruksproblem.
Den som är akut hemlös kan få ett personligt ombud. Ombudet bedriver ett aktivt
uppsökande arbete med målet att stödja och vara språkrör i kontakten med myndigheter, och hjälpa personen ta till vara sina resurser på bästa sätt.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har i mindre skala påbörjat ett arbete utifrån
modellen ”Bostad först” tillsammans med AB Bostäder. Modellen utgår ifrån att bostad med förstahandskontrakt är den trygghet som behövs för att gå vidare med övriga
problem. Arbetssättet behöver utvecklas vidare.
Målområde 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem, som inte har ordnad bostad inför utskrivning.

Denna målgrupp har, enligt Borås kartläggning av hemlöshet, minskat under de
senaste åren. En mottagningsgrupp inom IFO Vuxen med spetskompetens har
skapats för att hantera dessa ärenden. En positiv utveckling har skett inom målområdet. Fortsatt arbete krävs dock för att ytterligare minska hemlösheten för denna
grupp.
Målområde 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem
som är i boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden.
Borås stads bostadssociala enhet ger individuellt stöd, följer upp och samverkar med
hyresvärdar för att öka andelen som får egna kontrakt. Ett antal som tidigare har haft
socialt kontrakt eller övergångsbostad har på detta sätt fått eget kontrakt.
I arbetet ingår samverkan med Konsument Borås och förhandling med hyresvärdar.
Utvecklingsområden:
x
x

x

1

Alla som får insatsen socialt kontrakt eller övergångsbostad ska ha en handlingsplan som omprövas så att inte boendet pågår utan avstämning och försök till övergång i eget kontrakt.
Ytterligare initiera och utveckla skuldrådgivning genom Konsument Borås.
Fler målgrupper, såsom äldre med behov av insatser från Vård- och äldrenämnden och personer med psykisk ohälsa som kan bo i egen lägenhet med
stöd, ska ha möjlighet till sociala kontrakt för att ytterligare öka dessa personers möjlighet till inträde på bostadsmarknaden.

Kontrakt där socialtjänsten har förstahandskontrakt och hyr ut i andra hand med begränsad besittningsrätt

Målområde 4: Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har samordningsansvaret för det vräkningsförebyggande arbetet, som ska ske i samverkan mellan hyresvärdar, kronofogdemyndigheten och berörda förvaltningar.

Utvecklingsområden:
x
x
x
x

Målsättningen att så många som möjligt ska behålla sitt hyreskontrakt. Om
någon blir bostadslös efter en vräkning är det allt svårare att komma tillbaks
på bostadsmarknaden.
Det vräkningsförebyggande arbetet behöver få ett operativt mandat att agera
för att personer ska få behålla sin lägenhet. Detta är en förutsättning för
minskat antal vräkningar.
Arbeta för att oftare få tidsbegränsade sociala kontrakt med olika stödinsatser.
Detta skulle resultera i färre avhysningar eftersom detta ofta är ett krav som
ställs av hyresvärdarna för kvarboende.
Möjligheter att under en period ge förmedling av egna medel som en ökat
stöd att hantera den egna ekonomin. Detta gäller t.ex. personer som väntar på
att få en förvaltare eller en god man och utgör en förutsättning för kvarboende.

Barnperspektivet
Socialtjänstens ansvar kring barnperspektivet regleras i Socialtjänstlagen som anger
att vid åtgärder som rör barn ska barns bästa särskilt beaktas. Hemlöshet är en speciellt allvarlig situation för barn eftersom de inte har möjlighet att påverka sin situation. Därför är det viktigt att staden i sitt arbete med hemlösa familjer har ett
barnperspektiv.
x

Vid varje beslut ska konsekvensbedömningar göras utifrån barnens situation.
Utgångspunkten är att ett barn alltid behöver ett stadigvarande hem. Vräkningens konsekvenser i form av skolbyte, förlust av kamrater och period av
otrygghet ska beaktas.

Övriga åtgärdsförslag riktade mot samtliga målområden
Åtgärder för att minska hemlöshet behöver finnas med i Borås stads Bostadsbyggnadsprogram. Kommunen har ett lagreglerat ansvar för bostadsförsörjningen. Den
nuvarande riktlinjen att behovet ska beaktas och tillgodoses genom överenskommelser med fastighetsägare är inte tillräckligt utifrån dagens situation på bostadsmarknaden. När nya områden planeras bör behovet av lägenheter med lägre hyra
tillgodoses för att fler ska ha möjlighet att komma in på bostadsmarknaden och
även ha möjlighet att behålla sin bostad.
Individ- och familjeomsorgsnämnden avser att utreda möjligheten till en samordnad bostadsanskaffning för personer inom socialtjänstens målgrupper som har
svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Organisation
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot
hemlöshet i Borås Stad. Många åtgärder för att motverka hemlöshet faller inom
nämndens verksamhetsområde. I vissa situationer, till exempel det vräkningsförebyggande arbetet och när det gäller våldsutsatta personer, handlar det också om insatser från Arbetslivsnämnden. Det förutsätter en samsyn, och Individ- och familjeomsorgsnämnden har där ett ansvar att arbeta med frågan.
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar också för att driva arbetet med att
utveckla de insatser mot hemlöshet som beskrivs i detta program.
I Individ- och familjeomsorgsnämndens samordningsansvar för den sociala boendesituationen ingår att årligen beskriva behoven för att hindra att hemlöshet uppstår. Detta inkluderar att föreslå behövda bostäder i lokalresursplanen.
Uppföljning
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska årligen kartlägga hemlösheten, analysera
om kommunens insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till
Kommunfullmäktige.
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Överenskommelse om fastighetsreglering gällande del
av Stången 6 och Hässleholmen 3:1, Tunnlandsgatan på
Hässleholmen
Del av AB Bostäder i Borås fastighet, Stången 6 (ca 1 245 m²) berörs av pågående detaljplan för planerad förskola på Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1 m.fl. – Marklandsparken. Förslaget till detaljplan medger byggrätt för skola, bostäder och vård. Den del av planområdet som avses fastighetsregleras
från Stången 6 till den nya förskoletomten krävs för detaljplanens genomförande då ytan är tänkt att
användas som utrymme för bla lek och parkering.
En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats som innebär att Borås Stad köper ca 1 245
m² av Stången 6 för 320 kr/m², dvs ca 384 400 kr samt svarar för förrättningskostnader. Borås Stad
äger övriga delar av den exploateringsbara marken inom detaljplaneområdet. Avtalet villkoras av att
föreliggande detaljplan vinner laga kraft.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering som innebär att ca 1245 m² överförs från AB
Bostäders fastighet Stången 6 till kommunens fastighet Hässleholmen 3:1 till en kostnad av 320kr/m² eller ca
384 400 kr. Kommunen betalar fastighetsbildningskostnaderna.
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Norma ekonomisk förening ansökan om enskild verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avslå NORMA ekonomiska förenings intresseanmälan om och att driva en bostad med särskild service för
vuxna och hänvisar föreningen till eventuellt kommande upphandlingar.
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Norma Ekonomisk förening

Norma ekonomisk förening ansökan om enskild verksamhet enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade
Norma ekonomiska förening har via sin ordförande Mårten Dahlin kommit in med
en skrivelse med begäran om svar på föreningens ansökan som kom in den 4 maj
2016 om enskild verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Ärendet har handlagts av Sociala omsorgsnämnden och då detta har lett till en diskussion kring hanteringen om eventuell upphandling så har Borås Stads jurister varit
inblandade samt att frågan har ställts till extern jurist och att omvärldsbevakning
gjorts. Till detta finns det också kopplat en politisk viljeinriktning som i sin tur har
koppling till den politiska handlingsplanen som togs fram i början på mandatperioden
för att gälla under innevarande mandatperiod. Detta är de stora andledningarna till
att ärendet har tagit tid.
Den gemensamma bedömningen från Borås Stads jurist samt från extern jurist och
från Sociala omsorgsförvaltningen är att det inte går att använda IOP-avtal (Idéburet
Offentligt Partnerskap) för denna typ av verksamhet.
SKL:s jurist sammanfattning visar följande:
”Det finns enligt min bedömning inte möjlighet för kommunen att låta ett föräldrakooperativ tillhandahålla insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) avseende boende för vuxna utan att först annonsera en upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller att införa ett
valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Huruvida ett
avtal benämns som IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) eller inte saknar självständig betydelse för LOU:s tillämplighet.”
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Kommunstyrelsen ser positivt på att få fler aktörer anmäler sitt intresse vid eventuella
upphandlingar och gärna i formen av föräldra- eller personalkooperativ.
Med stöd av de utredningar, både interna och externa, så väljer Kommunstyrelsen att
avslå NORMA ekonomiska förenings intresseanmälan om att driva en bostad med
särskild service för vuxna och hänvisar föreningen till eventuellt kommande upphandlingar.
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Malin Carlsson
Kommunalråd
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Avdelningen för juridik
Magnus Ljung

Angående IOP för LSS-boende

Bakgrund och fråga
Jag har fått i uppdrag av Borås att avge ett utlåtande över följande frågor.
Vilka möjligheter finns att, utan formell upphandling, överlåta driften av ett LSSboende till ett föräldrakooperativ? Är IOP-avtal en framkomlig väg?
Som underlag har jag haft tillgång till dokument från Borås benämnda ”Översyn regelverk för LSS boenden ärende SON 160920.doc”, ”Översyn regelverk för LSS boenden ärende pm SON 160920.doc”, ”NORMA prot ant SON 160920.docx” och
”NORMA intresseanmälan SON 160920.doc”.
Sammanfattande svar
Det finns enligt min bedömning inte möjlighet för kommunen att låta ett föräldrakooperativ tillhandahålla insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) avseende boende för vuxna utan att först annonsera en upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller att införa ett
valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Huruvida ett
avtal benämns som IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) eller inte saknar självständig
betydelse för LOU:s tillämplighet.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Bedömning
LSS
LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt vissa
personer. Den insats som är av intresse för detta utlåtande är bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna (9 § punkten 9). Av LSS
framgår att kommuner har ett omfattande ansvar för insatser enligt lagen. Varje kommun ska, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser enligt 9 § 2-10 (2
§ andra stycket). Verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra (5 §). Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras och för verksamheten ska det finnas den
personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna
ges (6 §). I sistnämnda hänseende har Socialstyrelsen utgivit allmänna råd (SOSFS
2014:2). Kommunen har vidare flera specifikt reglerade uppgifter enligt 15 §, bl.a. att
verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda, att medverka till
att dessa personer får tillgång till arbete eller studier och att verka för att det allmänna
fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för dem.
Enligt 17 § får en kommun får med bibehållet ansvar sluta avtal med någon annan om
att tillhandahålla insatser enligt LSS. Mot bakgrund av vad som sagts i föregående
stycke är det tydligt att ett sådant avtal kräver omfattande reglering på detaljnivå för
att kommunen ska kunna leva upp till sitt ansvar enligt LSS.
LOU
Den 1 januari 2017 trädde nya LOU ikraft. Den ersätter lag (2007:1091) om offentlig
upphandling och utgör en implementering av EU-direktiv 2014/24/EU.
Inledningsvis kan konstateras att det i direktiv 2014/24/EU anges att icke-ekonomiska
tjänster av allmänt intresse inte bör omfattas av direktivets tillämpningsområde (skäl
6). Välfärdsutredningen skriver i betänkandet ”Ordning och reda i välfärden” (SOU
2016:78) följande om detta på sidorna 487-488. ”Vad som utgör icke-ekonomiska
tjänster av allmänt intresse behandlas i avsnitt 11. Utredningen konstaterar i det kapitlet att det finns mycket som talar för att merparten av de tjänster som omfattas av
utredningens uppdrag är icke-ekonomiska men att det inte kan uteslutas att i vart fall
delar av hälso- och sjukvårds- samt socialtjänstområdet är ekonomiska tjänster av all-
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mänt intresse. Som framgått finns skilda uppfattningar i denna fråga. Mot bakgrund av
den rättsliga osäkerheten på området är det enligt utredningens mening viktigt att de
förslag som lämnas är förenliga med EU-rätten, och utredningen har därför valt att vid
de förslag som lämnas betrakta tjänsterna som om de vore ekonomiska.”
Möjligen ligger liknande resonemang bakom övervägandena i propositionen till LOU
(2015/16:195). Av avsnitt 6.5.2 i nämnda proposition framgår att regeringen anser att
det inte behövs bestämmelser om begreppet tjänster av allmänt intresse. Jag utgår därför i fortsättningen från att det för närvarande inte i Sverige finns något undantag från
upphandlingslagstiftningen grundat på begreppet icke-ekonomiska tjänster av allmänt
intresse, men i denna fråga finns ett visst argumentationsutrymme.
Enligt 1 kap 2 § LOU gäller lagen för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. En kommun är ett subjekt som omfattas av LOU. Med upphandling
avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader
genom tilldelning av kontrakt. Detta gäller även upphandling av sociala och andra
särskilda tjänster enligt 19 kapitlet (19 kap 2 §).
Regeringen har beskrivit vad detta innebär på sidan 933 i proposition 2015/16:195
(Del 2): ”Av definitionen framgår att med upphandling avses de åtgärder som vidtas i
syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelningen av kontrakt. Begreppet anskaffa ska förstås i vid mening som att få tillgång till fördelarna av
varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna, vilket inte nödvändigtvis kräver att
äganderätten överlåts. Även hyra omfattas således. Vidare brukar inte enbart finansieringen, särskilt genom bidrag, av en verksamhet, som ofta är knuten till skyldigheten
att återbetala de mottagna beloppen om de inte används för de avsedda ändamålen,
omfattas av reglerna om offentlig upphandling (se skäl 4 i LOU-direktivet). Det måste
alltså röra sig om mer än bara en utbetalning av allmänna medel. Rena gåvor, eller
bidrag utan krav på någon motprestation, omfattas i princip inte av upphandlingsskyldighet. Det är fråga om upphandling i de fall en leverantör, i utbyte mot ersättning,
tillhandahåller varor, tjänster eller byggentreprenader som är av direkt ekonomiskt
intresse för den upphandlande myndigheten (se t.ex. EU-domstolens dom Helmut
Müller, C-451/08, EU:C:2010:168, p. 49)”.
Enligt min bedömning är ett tillhandahållande till kommunen av ett LSS-boende för
vuxna enligt 17 § LSS en fråga om upphandling enligt LOU eftersom en leverantör (i
detta fall ett föräldrakooperativ) i utbyte mot ersättning tillhandahåller tjänster som är
av direkt ekonomiskt intresse för kommunen. Det direkta ekonomiska intresset för
kommunen ligger däri att kommunen får tillgång till tjänsterna för att uppfylla sina
skyldigheter enligt LSS (jämför ovan nämnda dom Helmut Müller punkterna 50-51).
Det är inte fråga om bidragsgivning då det finns krav på motprestation (att föräldrakooperativet tillhandahåller insatser enligt LSS som uppfyller lagens krav) för en
verksamhet som kommunen ansvarar för. Den styrning och kontroll som krävs från
kommunens sida talar med styrka för att ett tillhandahållande till kommunen av ett
LSS-boende för vuxna enligt 17 § LSS ska anses utgöra ett anskaffande av tjänst som
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omfattas av LOU (jämför skälen i kammarrättens i Sundsvall dom 2013-02-21 i mål
nr 2264-12).
En fråga som då uppstår är om det finns några undantag enligt LOU som gör att konkurrensutsättning inte behövs? Direktupphandling (dvs. avsaknad av krav på annonsering) p.g.a. lågt värde är knappast aktuellt. Direktupphandling får dock enligt 19 kap 7
§ LOU användas också om det finns synnerliga skäl. Denna sistnämnda bestämmelse,
som inte är ny, kommenteras inte särskilt i proposition 2015/16:195. Den kan gälla
vård- och boendealternativ som p.g.a. vissa vårdbehov eller anhöriganknytning skulle
vara olämpliga att konkurrensutsätta (se Rosén Andersson m.fl., ”Lagen om offentlig
upphandling – en kommentar”, 2013, sid 537-538). Synnerliga skäl innebär dock att
det ska vara fråga om rena undantagsfall. Dessutom kan det intresse som det här är
fråga om och som skulle kunna försvåra upphandling – brukarintresset – tillgodoses
genom införande av ett valfrihetssystem enligt LOV. Det framstår i detta fall som
högst tveksamt att man med framgång skulle kunna åberopa undantag p.g.a. synnerliga skäl.
IOP
Regeringen har i skrivelse 2008/09:207 till riksdagen redogjort för den överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting som upprättades under hösten 2008. Av skrivelsen
framgår att som gemensam utgångspunkt tydliggör överenskommelsen de ideella aktörernas roll inom det sociala området. Inom gällande lagstiftning väljer kommuner
och landsting om och i vilken omfattning man konkurrensutsätter sin verksamhet.
Överenskommelsen möjliggör för de idéburna organisationerna att konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma på området (skrivelsen sidan 32).
IOP är en modell framtagen av organisationen Forum för Frivilligt Socialt Arbete (se
Göteborgs stads PM ”Idéburet Offentligt Partnerskap – juridiskt utrymme” daterad
2014-04-24 sid 1). Ett IOP-avtal sägs vara en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling som innebär att den idéburna organisationen bidrar till
samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men
som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt (PM:et sid 1).
Enligt PM:et (sid 2) anger Forum för Frivilligt Socialt Arbete följande kriterier för när
ett IOP-avtal kan ingås:
• verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.
• verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de
idéburna organisationerna särskilt nämns.
• verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
• verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
• varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den
idéburna organisationen till underleverantör, utan istället en fortsatt fri och självständig aktör.
• det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
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• bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller andra insatser).
• verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida.
• verksamheten avses att drivas under längre tid.
IOP är dock inget begrepp som förekommer i upphandlingslagstiftningen. Jag delar
den bedömning som framgår av PM:ets sista mening (sid 8): ” Det är [emellertid] viktigt att pröva varje potentiell verksamhet mot kommunallagen, upphandlingslagstiftningen och statsstödsreglerna och att inte se själva IOP-avtalsformen som en garant
för samarbetets tillåtlighet”. Som framgår ovan under rubriken ”LOU” gör jag bedömningen att ett tillhandahållande till kommunen av ett LSS-boende för vuxna enligt
17 § LSS ska anses utgöra ett anskaffande av tjänst som omfattas av LOU. Det går då
inte att underlåta att konkurrensutsätta ett avtal med hänvisning till ovanstående kriterier för IOP och till att kalla avtalet för ett IOP-avtal. Anledningen härtill är att det
saknas stöd för det i LOU. Det som alternativt går att göra är att införa ett valfrihetssystem enligt LOV.
I detta sammanhang kan också påpekas att det enligt kriterierna för IOP ovan inte går
att använda IOP om verksamheten detaljregleras från kommunens sida. En kommuns
ansvar för LSS-boende för vuxna innebär att det krävs detaljreglering i avtalet från
kommunens sida om boendet ska tillhandahållas av någon annan. Ett IOP-avtal för
LSS-boende för vuxna framstår således inte som förenligt med kriterierna för IOP,
alldeles oavsett frågan om konkurrensutsättning enligt LOU.
Vidare ska nämnas EU-domstolens rättsfall C-113/13 Spezzino som har åberopats för
att det skulle vara möjligt att ingå IOP-avtal utan föregående upphandling. Fallet rörde
lagstiftning i Italien och hänförde sig till direktiv 2004/18/EU. Sverige saknar motsvarande lagstiftning och det är dessutom tveksamt om sådan kan införas enligt det nya
upphandlingsdirektivet 2014/24/EU (se SOU 2016:78 sidorna 547-551).
Min slutsats, att det inte genom IOP går att undvika att konkurrensutsätta ett avtal om
tillhandahållande av LSS-boende för vuxna, verkar delas av Välfärdsutredningen. I
SOU 2016:78 anförs på sidan 621 följande. ”Så som ovan konstaterats är utförandet
av vissa centrala välfärdstjänster obligatoriska för kommuner och landsting. Utförandet av sådana tjänster kräver detaljreglering eftersom de ska uppfylla vissa krav i lagstiftningen och i och med att en sådan reglering sker måste tjänsterna sannolikt upphandlas.”
___________________________
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2015/SON0129

Lena Hedberg

Kommunstyrelsen

Intresseanmälan från Norma ekonomiska förening
om enskild verksamhet enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS)
Bakgrund
Norma i Borås ekonomiska förening har till Kommunstyrelsen kommit in med en
intresseanmälan om att få driva en bostad med särskild service för vuxna i form av
serviceboende för 8-10 personer tillhörande personkrets 1 enligt LSS, Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade.
Kommunstyrelsen har översänt ansökan till Sociala omsorgsnämnden som är den
nämnd som ansvarar för och beslutar om LSS-verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2016 att ge Sociala omsorgsnämnden
följande uppdrag: ”Regelverket för LSS-boenden ska ses över i syfte att möjliggöra
för boenden att drivas i kooperativ form”. I svarsbrev till Norma i Borås ekonomiska
förening uttalas att ”Kommunstyrelsen utgår från att er intresseanmälan behandlas i
linje med givet uppdrag”.
Uppdraget om översyn av regelverket för LSS-boenden och intresseanmälan från
Norma i Borås ekonomiska förening är två separata ärenden men den utförda
utredningen och översynens resultat påverkar nämndens ställningstagande till
föreningens intresseanmälan.
Intresseanmälan
Av intresseanmälan framgår att Norma i Borås ekonomiska förening är ett
föräldrakooperativ som vill driva enskild verksamhet i form av LSS-boende för
medlemmarnas vuxna barn.
Boendet ska vara i form av servicebostad för 8-10 personet tillhörande personkrets 1
enligt LSS.
En förutsättning för att föreningen ska kunna driva boendet är att Borås Stad
förbinder sig att tillhandahålla lokaler i form av nyproduktion av en servicebostad i
centrala Borås alternativt bygga om befintlig fastighet.
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Verksamhetens ändamål är att tillgodose medlemmarnas vuxna barns behov av ett
gott boende i servicebostad, främja deras utveckling och att tillgodose personliga –
ekonomiska, fritidsbehov och andra behov som hör ihop med en god livskvalité.
Den ekonomiska föreningen har i sin intresseanmälan beskrivit sin verksamhetsidé:
”Ett nyskapande individanpassat serviceboende enligt LSS intentioner, i Borås. Ett
nyskapande och utvecklande serviceboende i kooperativ form. HÄLSA och MILJÖ
är våra ledord.”
I intresseanmälan beskrivs också personalens kompetens och verksamhetsledning.
Styrelsen för den ekonomiska föreningen har det fulla totala ansvaret för drift och
all verksamhet.
Styrelsens önskan är att tillsammans med kommunen hitta former som uppfyller
lagstadgade krav för att kunna driva servicebostaden.
Som bilagor finns registreringsbevis från Bolagsverket, stadgar och protokoll från
konstituerande föreningsstämma.
Enskild verksamhet enligt LSS
Kommunen får enlig 17 § LSS ”med bibehållet ansvar sluta avtal med någon annan
om att tillhandhålla insatser enligt denna lag.” Genomförande av insatser som
beslutas enligt LSS kan överlåtas till en enskild verksamhet. Med enskild verksamhet
avses verksamhet som bedrivs av bolag, stiftelse, enskild person eller förening som
också innefattar ekonomiska föreningar exempelvis kooperativ.
För att bedriva enskild verksamhet krävs tillstånd från Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och IVO har också tillsyn över alla verksamhet enlig LSS.
Begreppet privat utförare används numera som ett samlande begrepp för en juridisk
person eller en enskild individ som har hand om utförandet av en kommunal
angelägenhet. Det är viktigt att notera att om en verksamhet bedrivs av en privat
utförare så behåller kommunen huvudmannaskapet för verksamheten vilket omfattar
ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt avtal, gällande lagar och föreskrifter.
Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 p LSS
Vuxna personer som omfattas av LSS kan beviljas bostad med särskild service. En
sådan bostad kan utformas på olika sätt.
Gruppbostad är för personer som har stora behov av tillsyn och omvårdnad..
Servicebostad är en boendeform mellan ett självständigt boende i egen lägenhet och
en lägenhet i gruppbostad. En servicebostad består av ett antal lägenheter som har
tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp. Varje boende ska erbjudas
stöd i den egna lägenheten i den omfattning som han eller hon behöver.
I Borås Stad finns för närvarande 40 gruppbostäder med 217 lägenheter och
10 servicebostäder med 103 lägenheter. Det är Sociala omsorgsnämndens
myndighetsutövning som svarar för beslut om boende enligt LSS och samordnar
erbjudande om lediga lägenheter.

3

Driftsformer för LSS- bostäder i Borås Stad, nuläge
Av LSS-bostäderna i Borås drivs 28 gruppbostäder och sju servicebostäder i
kommunal regi.
En gruppbostad drivs av Husbondens ekonomiska förening enligt avtal med
Borås Stad. Avtalet reviderades 2011 och gäller tills vidare.
Sedan 2010 har 11 gruppbostäder och tre servicebostäder drivits på entreprenad och
en ny upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) genomfördes under
hösten 2015. Fyra anbud uppfyllde förfrågningsunderlagets grundkrav och
Sociala omsorgsnämnden beslutade i oktober 2015 att tilldela privata utförare avtal på
driftentreprenader tidsperioden från 2016-02-01 till 2018-01-31 med möjlighet till
förlängning. Av dessa tilldelades Nytida AB två gruppbostäder, Attendo LSS AB en
gruppbostad, Humana Omsorg AB en gruppbostad och Frösunda Omsorg AB sju
gruppbostäder och tre servicebostäder.
Träff med representanter från Norma i Borås ekonomiska förening,
27 juni 2016
Inför handläggningen av föreningens intresseanmälan träffade områdeschef
Sebastian Nydén och projektledare Lena Hedberg fem representanter från Norma i
Borås ekonomiska förening, Suzanne Andersson, Mårten Dahlin, Buster Törnkvist,
Annika Malm och Kent Malm.
Föreningen ansökte i september 2015 om att få bedriva enskild verksamhet i form
av servicebostad enligt LSS i föräldrakooperativ form. Ansökan återkallades den
28 januari 2016, då styrelsen ansåg att ansökan inte var rätt formulering för den
modell man ville tillämpa för samverkan med Borås Stad.
Avsikten med den nu aktuella intresseanmälan är att hitta en samverkansform som
inte kräver upphandling och som ger möjlighet att driva en servicebostad i
föräldrakooperativ form. Man vill framhålla det goda exemplet Husbondens
Ekonomiska förening som driver gruppbostad enligt avtal med Borås Stad.
Den modell som föreningens representanter framhåller är IOP, Idéburet Offentligt
partnerskap och man hänvisar till Göteborgs Stads Juridiska avdelning som undersökt
det juridiska utrymmet för att skriva IOP-avtal. Efter kontakt med Borås Stads
upphandlingsavdelning har man uppfattat att det finns möjlighet att göra undantag
från upphandlingsförfarandet. Man hänvisar också till en rådgivare på Coompainion
som är expert på kooperativt företagande.
Den utredning som redan har påbörjats med anledning av nämndens uppdrag att göra
en översyn av regelverket för LSS-boenden kommer att kompletteras med
information om IOP. Föreningens representanter informeras om att både Sociala
omsorgsnämndens uppdrag om översyn av regelverket för LSS-bostäder och
föreningen intresseanmälan planeras till septembernämnden.
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Ställningstagande till intresseanmälan
Den utredning som gjorts med anledning av Sociala omsorgsnämndens uppdrag i
budget 2016: ”Regelverket för LSS-boenden ska ses över i syfte att möjliggöra för
boenden att drivas i kooperativ form” anger att:
-

En kommun som vill avtala med en privat utförare om tillhandahållande av
insatser enligt LSS måste genomföra upphandling. Detta kan ske genom
tillämpning av antingen lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om
valfrihetssystem (LOV).

-

Bidragsfinansierad enskild verksamhet innebär att ett företag eller förening
ansöker om bidrag för sin verksamhet och att kommunen ensidigt beslutar om
utbetalning av bidraget. Ekonomisk bidragsgivning kan inte tillämpas för
överlåtande av LSS-verksamhet. då kommunen enligt 17 § LSS ska ha kvar
huvudmannaskapet och avtal ska upprättas.

-

IOP-avtal är en modell för samverkan mellan offentliga aktörer och idéburna
organisationer som kan ses som ett tredje alternativ, mitt mellan föreningsbidrag
och upphandling. En förutsättning för IOP är att det inte finns en marknad eller
en konkurrenssituation att vårda. I kommuner som upphandlat exempelvis
boende eller daglig sysselsättning enligt LOU eller LOV finns en marknad – en
marknad som politiken beslutat ska finnas. I Borås Stad finns beslut om
driftsentreprenader för LSS- bostäder vilket innebär att IOP-avtal inte kan
tillämpas.

-

Tilldelning av kontrakt utan formellt upphandlingsförfarande utgör en så kallad
otillåten direktupphandling vilket kan leda till att avtalet ogiltigförklaras, att andra
utförare begär skadestånd eller att Konkurrensverket begär upphandlingsskadesavgift.

Sammanfattning
Norma i Borås ekonomiska förening har till Kommunstyrelsen lämnat in en
intresseanmälan om att få bedriva enskild verksamhet enligt 9 § 9 p LSS, bostad med
särskild service för vuxna.
Kommunstyrelsen har översänt intresseanmälan till Sociala omsorgsnämnden som är
den nämnd som ansvarar för och beslutar om LSS-verksamheten.
Kommunen kan enlig 17 § LSS överlåta genomförande av insatser som beslutas enligt
LSS till en enskild verksamhet.
Av LSS-bostäderna i Borås drivs 28 gruppbostäder och sju servicebostäder i
kommunal regi och 11 gruppbostäder och tre servicebostäder drivs på entreprenad
efter upphandling hösten 2015. En gruppbostad drivs av Husbondens ekonomiska
förening enligt avtal med Borås Stad.
Intresseanmälan avser servicebostad för 8-10 personer tillhörande personkrets 1
enligt LSS. Avsikten är att hitta en samverkansform som inte kräver upphandling och
den modell som föreningens representanter framhåller är IOP, Idéburet Offentligt
partnerskap.
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En kommun som vill avtala med en privat utförare om tillhandahållande av insatser
enligt LSS måste genomföra upphandling antingen genom LOU eller genom LOV.
Ekonomisk bidragsgivning kan inte tillämpas för överlåtande av LSS-verksamhet. då
kommunen enligt 17 § LSS ska ha kvar huvudmannaskapet och avtal ska upprättas.
IOP-avtal är en modell för samverkan mellan offentliga aktörer och idéburna
organisationer som kan ses som ett tredje alternativ. En förutsättning för IOP är att
det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. I Borås Stad finns
beslut om driftsentreprenader för LSS- bostäder, vilket innebär att IOP-avtal inte kan
tillämpas.
Social omsorgsnämnden föreslås besluta att meddela Norma i Borås ekonomisk
förening att föreningens intresseanmälan inte kan tillgodoses, då Borås Stad inte har
möjlighet att tilldela en privat utförare avtal avseende utförande av LSS-verksamhet
utan att tillämpa LOU alternativt LOV.
Nämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att översända utredningen till Kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning

Förste vice ordförande Wiwi Roswall (M) lämnar en protokollsanteckning från
Allianspartierna i Sociala omsorgsnämnden (bilaga).

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef

Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 2016-09-20, § 101
PROTOKOLLSANTECKNING
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

2016-09-20

Protokollsanteckning - Intresseanmälan från Norma ekonomiska förening.
Allianspartierna i Sociala omsorgsnämnden tycker att fler kooperativa boenden inom LSS vore en
välkommen utveckling i Borås Stad. Därför hade vi önskat att det var juridiskt möjligt att
tillstyrka den ansökan som finns från Norma ekonomisk förening. Eftersom utrymmet saknas i
lagstiftningen kan vi inte göra något annat än att acceptera det beslutsförslag som
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tagit fram.
Vår lösning för att det ska bli möjligt att etablera kooperativa boenden inom LSS-verksamheten
stavas LOV, lagen om valfrihet, och vi utgår från att vi i kommunen kan ta den diskussionen.
Med ett LOV system finns flera fördelar som inte kan uppnås i befintligt system med
upphandlingar.
För Allianspartierna i Sociala Omsorgsnämnden
Wiwi Roswall (M)
Anna Christensen (M)
Anne-Marie Ekström (L)
Else-Marie Lindgren (KD)
Seija Noppa (M)
Eija Augustsson (M)
Irene Samuelsson (C)
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Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande
som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola i Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB

170407
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2017-04-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0207 612
Handläggare: Annette Antonsson, tfn 033-35 37 06
Datum/avdelningschef: 2017-04-07/Magnus Widén

Programområde: 3

REMISSVAR

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Annette Antonsson

2017-05-02
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Dnr 2017/KS0207

Skolinspektionen

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola i Borås
Stad
Skolinspektionens diarienummer: 32-2017:988

Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan från Lärande i Sverige AB

Kommunstyrelsens yttrande i sammanfattning
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet vid Realgymnasiet
i Borås med följande utbildningar:
Fordons- och transportprogrammet/inriktning Personbil och inriktning Transport
Handels- och administrationsprogrammet/inriktning Handel och service.
De sökta programmen och inriktningarna finns i kommunal regi på Almåsgymnasiet
(Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service) och på
Viskastrandsgymnasiet (Fordons- och transportprogrammet, inriktningarna Personbil
och Transport). Den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska har Fordons- och
transportprogrammet, inriktning Transport.
Kommunstyrelsen bedömer att om ansökan från Lärande i Sverige AB beviljas kan
det innebära att det läsåret 2018/19 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella utbildningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att kommunen
behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten. Personal- och lokalanpassningar kan krävas som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Kommunstyrelsens yttrande i sin helhet
Skolinspektionens remiss har lämnats till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
för yttrande. Kommunstyrelsen antar nämndens remissvar som sitt eget och hänvisar
till dess yttrande som Kommunstyrelsens yttrande i sin helhet. Se bilaga.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

Bilagor
Remissvar från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

REMISSVAR
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Sirpa Heikkilä, 033-35 77 75

2017-03-28

Sida
1(4)
Dnr 2017/UN0071

Kommunstyrelsen

Ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för utökning av
befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Borås
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0207

Nämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i Sverige
AB.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet1 vid Realgymnasiet i Borås med följande utbildningar:
Fordons- och transportprogrammet/inriktning Personbil och inriktning Transport,
Handels- och administrationsprogrammet/inriktning Handel och service.
Enligt ansökan kommer båda programmen att erbjudas som lärlingsutbildning i små
grupper där stora delar av den praktiska utbildningen genomförs i nära samverkan
med en central parter inom respektive bransch.
Planerad start för samtliga utbildningar är läsåret 2018/19.
Med fullt utbyggd verksamhet kommer totala elevantalet på de ansökta utbildningarna
uppgå till 45.
De sökta programmen och inriktningarna finns i kommunal regi på Almåsgymnasiet
(Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service) och
Viskastrandsgymnasiet (Fordons- och transportprogrammet, inriktningarna Personbil
och Transport). Eleverna tas in på program och gör sitt inriktningsval till årskurs 2.
Den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska har Fordons- och transportprogrammet, inriktningen Transport.
Nämnden bedömer att om ansökan från Lärande i Sverige AB beviljas kan det innebära att det läsåret 2018/19 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella utbildningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan medföra att nämnden behöver
förändra strukturen inom den egna verksamheten. Personal- och lokalanpassningar
kan krävas som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i Sverige
AB. Nämnden vill även påpeka att Lärande i Sverige AB har ansökt om utökning
2014 och 2016. Båda gångerna har Skolinspektionen avslagit ansökan.
1 Program och totalt elevantal på Realgymnasiet är enligt ansökan: Naturbruksprogrammet inriktning
Djur: åk 1: 46 elever, åk 2: 31 elever, åk 3: 21 elever, totalt: 98 elever. Naturbruksprogrammet inriktning Skog åk 1: 6 elever, åk 2: 4 elever, åk 3: 5 elever, totalt 15 elever. Totalt antal elever på skolan:
113 elever. Av eleverna är 55 boråsare, enligt lokal statistik UBK.

2

Nämndens yttrande i sin helhet
I den kommunala gymnasieskolans samtliga årskurser (inklusive Introduktionsprogrammen) går totalt 4 415 elever innevarande läsår 2016/17. Av dessa är 3 678
boråsare. I de fristående gymnasieskolorna i Borås är antalet boråselever 347.
(Lokal statistik 15 oktober 2016.)
Planerat utbildningsutbud 2017/18 för gymnasieskolan redovisas i bilaga 1. Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2017/18 finns i bilaga 2. Totalt finns
1 682 antagningsplatser i år 1 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat
individuellt val. De övriga introduktionsprogrammens platser tillkommer. Antagningsplatserna i de fristående gymnasieskolorna uppgår till 406 inklusive introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val.
Enligt befolkningsprognos finns det 1 220 boråsare i årskullen sextonåringar år 2017
och 1 259 året efter. Befolkningsutvecklingen av antal 16-åringar 2017-2022 finns i
bilaga 3. Elevunderlaget i gymnasieskolorna kan påverkas av att kommunens gymnasieskolor även kan ta emot sökande elever från näraliggande kommuner. Från och
med 2011 har eleverna rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning i annan samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen. Förteckning
över samverkanskommunerna finns i bilaga 4.
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig verksamhet vid Realgymnasiet
i Borås med följande utbildningar som avses att bedrivas som lärlingsutbildning:
Program
Inriktning
Antal
Antal
Antal
Antal platser
platser
platser platser
Fullt utbyggt
åk 1
åk 2
åk 3
Fordons- och trans- Personbil
5
5
portprogrammet
Fordons- och trans- Transport
5
5
portprogrammet
Handels- och
Handel och
5
5
administrationsservice
programmet
Planerad start för utbildningarna är läsåret 2018/19.

5

15

5

15

5
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De sökta programmen och inriktningarna finns i kommunal och fristående regi. På
Almåsgymnasiet finns Handels- och administrationsprogrammet och på Viskastrandsgymnasiet finns Fordons- och transportprogrammet. På den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska finns Fordons- och transportprogrammet. Bilaga 5.
Elevantal i kommunal gymnasieskola på program som Lärande i Sverige AB ansöker
om att få anordna.
Skola
Program
Antal elever
Antal elever
Antal elever Antal elever
åk 1/lärling
åk 2/ lärling åk 3/lärling totalt/ lärling
Almås
Handel och
31/13
43/2
33/3
107/18
administration
Viskastrand Fordon och
56/0
60/1
42/8
158/9
transport
Lokal statistik per 15 oktober 2016.
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Eleverna gör inriktningsvalet till årskurs 2.
Elevantal i kommunal gymnasieskola på de inriktningar som Lärande i Sverige AB
ansöker om att få anordna.
Skola
Program
Inriktning
Antal elever
Antal elever
åk 2
åk 3
AlmåsHandel och
Handel och 15
gymnasiet
administration service
Viskastrands- Fordon och
Personbil
16+ 1 lärling
gymnasiet
transport
Viskastrands- Fordon och
Transport
19
gymnasiet
transport
Lokal statistik från respektive skola per februari 2017.

18+2 lärling
13
20

Antal
elever
totalt åk
2 och 3
35 inkl
lärling
40 inkl
lärling
39

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedömer att om ansökan från Lärande i
Sverige AB beviljas kan det innebära att det läsåret 2018/19 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella utbildningarna. Dimensioneringen av elevplatser kan
medföra att nämnden behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten.
Personal- och lokalanpassningar kan krävas som en följd av reducerat elevunderlag
eller nedlagda utbildningar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker ansökan från Lärande i Sverige
AB.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill även påpeka att Lärande i Sverige AB
ansökte 2014 om utökning vid Realgymnasiet med Hotell- och turismprogramm0et
inriktning turism och resor. Skolinspektionen avslog ansökan. Motiveringen var att
sökanden vid tidpunkten inte hade förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller
för utbildningen samt att utökningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den
kommunala gymnasieskolan som riskerade att tvingas lägga ned programmet. 2015
ansökte Lärande i Sverige AB på nytt om utökning vid Realgymnasiet med el- och
energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik, fordons- och transportprogrammet inriktningarna personbil och transport, handels- och administrationsprogrammet inriktning handel och service, hotell- och turismprogrammet inriktning hotell och konferens, bygg- och anläggningsprogrammet inriktningarna husbyggnad och måleri samt vård- och omsorgsprogrammet. Ansökan avslogs av Skolinspektionen med motiveringen att det inte var säkerställt att skolan skulle få angivet
elevantal till utbildningarna. Lärande i Sverige AB hade inte redovisat att elevunderlaget skulle vara tillräckligt för att verksamheten skulle kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt och Skolinspektionens bedömning var att därmed var budgeten inte
tillförlitlig.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Om ansökan beviljas kan det innebära att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
behöver förändra strukturen inom den egna verksamheten och genomföra personaloch lokalanpassningar som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda utbildningar.
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga
Enligt skollagen ansvarar varje kommun för att ungdomarna i kommunen erbjuds
gymnasieutbildning av god kvalitet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
anordnar i egen regi de utbildningar som Lärande i Sverige AB ansöker om att få
starta.

Likabehandling
Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald bedöms inte påverkas av ärendet.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Andreas Carny (L), Birgitta Bergman (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Lisa
Berglund (KD) reserverar sig mot beslutet. Niklas Hallberg (SD) avstår från att rösta i
ärendet.
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Helene Sandberg
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

Bilagor
1 Planerat utbildningsutbud för gymnasieskolan läsåret 2017/18
2 Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2017/18
3 Befolkningsutveckling 2017-2022
4 Samverkanskommuner
5 Sammanställning av gymnasieskolor med samma program som ansökan avser

Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2017/18.
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas
med hänsyn till ungdomarnas önskemål. (Skollagen 15 kap 30§)
Platser på Introduktionsprogrammen; Preparandutbildning, Yrkesintroduktion, Individuellt
alternativ samt Språkintroduktion tillkommer.

Studievägskod

Program/inriktning

BA-VS
BAHUS0L-VS
BAMAR0L-VS
BAMAL0L-VS
BF
BF-AL
BF-SE
BFPED0L-AL
BFSOC0L-AL
BFFRI0L-AL
EE-VS
EK-SE
ES
ESBIL-BÄ
ESDESVE-BÄ
ESDAN-BÄ
ESEST-VS
ESMUS-BÄ
ESTEA-BÄ
FT-VS
HA-AL
HAADM0L
HAHAN0L
HT-AL
HTHOT0L
HU-BÄ
HV
HVFIN-VS
HVFLO-AL
HVFLOINR-AL
HVFRI-AL
HVSTY-AL
HVTEX-VS
HVFLO0L-AL
HVFLOINR0L-AL
HVFRI0L-AL
HVSTY0L-AL
IN
INPRK-VS
INSVE-VS
INPRK0L-VS
INPRO0L-VS
NA-BÄ

Bygg och anläggningsprogrammet
Husbyggnad, Lärling
Mark och anläggning, Lärling
Måleri, Lärling
Barn- och Fritidsprogrammet
Barn- och Fritidsprogrammet/AL
Barn- och Fritidsprogrammet/SE
Pedagogik, Lärling
Socialt arbete, Lärling
Fritid och hälsa, Lärling
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Bild och formgivning
Särskild variant inom det estetiska området, design
Dans
Estetik och media
Musik
Teater
Fordons- och transportprogramet
Handels- och administrationsprogrammet
Administrativ service, Lärling
Handel och service, Lärling
Hotell- och turismprogrammet
Hotell och konferens, Lärling
Humanistiska programmet
Hantverksprogrammet
Finsnickeri
Florist
Florist/Inredning
Frisör
Stylist, hår och makeup
Textil design
Florist, Lärling
Florist/Inredning, Lärling
Frisör, Lärling
Stylist, hår och makeup, Lärling
Industritekniska programmet
Produkt- och maskinteknik
Svetsteknik
Produkt- och maskinteknik, Lärling
Processteknik, Lärling
Naturvetenskapsprogrammet

Förslag till
ny organisation
läsåret 2017/2018
Nationellt pr +
IMPRO
Antal platser
70
5
1
5
76+6
36+4
40+2
6
2
2
60+2
170
184
25
25
30
44
30
30
75+5
36+4
4
6
36+4
6
60
96+12
2
14+2
14+2
30+4
16+2
20+2
2
2
2
1
24+4
18+2
6+2
4
2
180

Studievägskod

Program/inriktning

RL-AL
RLKOK0L
RLBAG0L
RLFAR0L
SA-BÄ
TE-SE
VIPRO-SE (T4)
VISAM-SE (T4)
VF-VS
VFFAS0L
VFVVS0L
VFVEN0L
VO-AL
VOVAR0L
EKENTVS-SE
IB-SE

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Kök och servering, Lärling
Bageri och konditori, Lärling
Färskvaror, delikatesser, catering, Lärling
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Fjärde tekniskt år, Produktionsteknik
Fjärde tekniskt år, Samhällsbyggande
VVS- och fastighetsprogrammet
Fastighet, Lärling
VVS, Lärling
Ventilationsteknik, Lärling
Vård- och omsorgsprogrammet
Lärling
Entreprenörsprogrammet, Spetsutbildning
International Baccalaureate
TOTALT ANTAL PLATSER

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Anders Waldau
Utbildningschef

42+6
5
2
5
180
120
12
12
22
1
2
1
60+12
10
24
30
1700

BEFOLKNINGSPROGNOS
16-åringar boråsare

År
Antal

2017
1220

Bilaga 3

2018
1259

2019
1313

2020
1321

2021
1340

Källa: Borås Stad - Stadskansliet - Strategisk samhällsplanering

2022
1440

Bilaga 4

Samverkanskommuner Boråsregionen
Borås
Bollebygd
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda

Bilaga 5
Sammanställning av gymnasieskolor i Borås som erbjuder de av Lärande i Sverige
AB sökta programmen och inriktningarna.
Gymnasieskola Kommunal Fristående Program
Almåsgymnasiet
X
Handels- och
administrationsprogrammet
ViskastrandsX
Fordons- och
gymnasiet
transportprogrammet
ViskastrandsX
Fordons- och
gymnasiet
transportprogrammet
Borås Praktiska
X
Fordons- och
Gymnasium
transportprogrammet

Inriktning
Handel och
service
Personbil
Transport
Personbil
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Om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet, etapp 1
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 93 300 000 kr för om- och tillbyggnad av
Stadsparksbadet, etapp 1

170419
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0476 822
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2017-04-19/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(3)
2017-05-02

Dnr 2015/KS0476

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet,
etapp 1
Lokalförsörjningsnämnden begär ett investeringsanslag på 93 300 tkr för om- och
tillbyggnad av Stadsparksbadet för att genomföra etapp 1 som finns upptagen i
Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017 med en summa om 54 400 tkr. Lokalförsörjningsnämnden fick 2015-08-20 ett projekteringsuppdrag i syfte att projektet
skulle kunna genomföras etappvis. Denna anslagsframställan gäller således etapp 1.
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en fördjupad förstudie och projektering av Stadsparksbadet med inriktning att bevara och förädla den nuvarande anläggningen. Resultatet av förstudien och projekteringen har påvisat att befintlig byggnad
kräver en omfattande stom- och ytskiktsrenovering. Den aggressiva miljön som det är
i badhus har under 30 år slitit på anläggningen. Löpande underhåll och uppgradering
av tekniska system har kontinuerligt utförts på badet. Underhandsuppgifter från
Lokalförsörjningskontoret visar att underhållet för Stadsparksbadet de senaste 4-5
åren uppgått till ca 7 mnkr inkl. ombyggnation av restaurangen som drivs av ett privat
företag. Badet står nu inför nödvändiga större insatser, även på den tekniska sidan.
Större delen av ventilation- och rörsystemet samt hela vattenreningen är uttjänta.
Läckage förekommer på ett flertal ställen från bassänger och duschutrymmen. Under
projekteringen konstaterades att byggnadens tekniska skick var sämre än vad de tidigare bedömningarna visat.
Inom etapp 1 byggs omklädningsrummen om och görs större, korridor utefter omklädning breddas och görs mer attraktiv för badgäster. Entrén får en tydligare utformning där ytorna ökas och logistiken runt entrén förbättras för att öka flödet runt
kassorna, och därigenom minska köbildning. Personalen får nya administrativa ytor
samt en mindre badshop. Tubrutschbanan byts och ersätts med en ny. I samband
med att omfattande betonglagningar ska utföras i stommen, så byts kakel och klinker i
stora bassängen, vågbassängen, duschutrymmena samt alla golvytor i badhallen. Motionsbassängen förses med duk (under vattennivån). Bastuområdet upprustas med
bland annat nya aggregat. Ventilationen byts till största delen ut. Luftaggregatet som
försörjer baddelen byts ut, medan aggregatet som försörjer omklädningsrummen
kompletteras med ny dragning då dessa byggs om. Uttjänta brunnar och rör byts och
omklädningsrummen kompletteras på nya ytor med golvvärme.
Vattenreningsanläggningen inklusive dess styrutrustning byts ut då anläggningen uppnått sin tekniska livslängd. Elinstallationerna byts till största delen ut och kompletteras
med nya energisnåla LED-armaturer. Ett nytt system för nöd- och vägledande belysning installeras samt heltäckande utrymningslarm. Befintlig betongkonstruktion säk-
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ras. I bassängerna behövs akuta åtgärder vidtas för att stoppa korrosionsangreppen.
Tätskikt läcker och detta medför att vatten tränger ut i betongkonstruktionen. Den
förhöjda halten av klorider som finns i badvatten gör att korrosionen i armeringen
accelererar. När armeringen korroderar sväller armeringen och separerar denna från
betongen. I projekteringen konstaterades att all betong ner till konstruktionsbetongen
måste bilas ur och ersättas med ny beläggning inklusive tätskikt. Berörd del av befintligt tak av bandtäckt plåt ersätts. I etapp 1 ingår även en solenergianläggning på byggnadens tak.
Kommunstyrelsen kan konstatera att investeringsutgiften för etapp 1 är väsentligt
högre än avsatta budgetmedel. Lokalförsörjningsnämnden redovisar i ärendet ett antal
referensobjekt av olika karaktär och omfattning. Där har investeringsutgiften legat på
110 – 280 mnkr. Med rådande byggkonjunktur och att omfattningen av investeringen
har ökat kan man nog anse att den budgeterade investeringsutgiften som varit oförändrad sedan 2015 varit klart underskattad. Anbudsprocessen för projektet har varit
utdragen då det inledningsvis varit få eller inga intresserade anbudsgivare. När ett
första anbud slutligen inkom bedömdes den nivån som alltför hög och anbudsprocessen avbröts. Lokalförsörjningen prövade därför en annan metod benämnd Samverkansentreprenad som kort innebär att man först upphandlar en entreprenör och därefter gemensamt driver projektet.
Steg 1: Upphandling av entreprenör enligt följande kriterier:
• Organisationens lämplighet att utföra projektet (bedömning av CV och kompetenser och samarbetet med beställaren)
• Genomförandet av projektet (logistik, ekonomistyrning, produktionsplanering
och tidplan)
• Intervju (beställaren intervjuar entreprenören för att få svar på frågor)
• Redovisning av entreprenörsarvodet i procent form, som sedan omvandlas till
poäng (lägst e-arvode får högst poäng)
Steg 2: Projektering (produktbestämningsfasen) påbörjas tillsammans med entreprenören och pågår i ca 3-4 månader. Antagande av riktpris (riktkostnad och entreprenörsarvode) samt beslut tas avseende produktionsstart.
Steg 3: Produktionsfasen påbörjas och pågår i ca 12 månader.
Den totala investeringsutgiften med denna för oss relativt oprövade metod hamnade
ungefär på samma nivå som det avvisade anbudet från 2016. Driftekonomiskt innebär
investeringen en ökad hyra för Fritids- och folkhälsonämnden med brutto ca 4,5
mnkr. Tas hänsyn till bedömd effektivisering av anläggningen efter injustering och
intrimning kan de årliga kostnaderna minska med ca 0,5 mnkr. Återstår då 4,0 mnkr i
ökad årlig kostnad med full effekt fr.o.m. 2019 som får behandlas i budget 2018.
Vad gäller en ev. fortsättning av projektet i etapp 2 är det möjligt att gå vidare med
samma samverkansentreprenör under vissa förutsättningar. Detta ger då möjlighet att
fortsätta projektet i direkt anslutning till etapp 1 utan några fördröjningar. En grundförutsättning är att kommunen först måste ta ett formellt beslut att genomföra etapp
2.
Fritids- och folkhälsonämnden har på sitt möte 2017-04-04 beslutat att tillstyrka
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan. Nämnden begär kompensation för
den utökade hyreskostnad som en om- och tillbyggnad genererar.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 93 300 000 kr för om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet, etapp 1

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

1 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-04-04

§ 48
Renovering av Stadsparksbadet

2017/FF0069 822

Lokalförsörjningsförvaltningen har nu genomfört en fördjupad förstudie och projektering av
Stadsparksbadet med inriktning att bevara och förädla den nuvarande anläggningen. Resultatet av
förstudien och projekteringen har påvisat att befintlig byggnad kräver en omfattande stom- och
ytskiktsrenovering. Den aggressiva miljön som det är i badhus har under 30 år slitit på
anläggningen. Löpande underhåll och uppgradering av tekniska system har kontinuerligt utförts på
badet, dock står vi nu inför nödvändiga större insatser, även på den tekniska sidan. Större delen av
ventilation- och rörsystemet samt hela vattenreningen är uttjänta. Läckage förekommer på ett
flertal ställen från bassänger och duschutrymmen. Under projekteringen konstaterades att
byggnadens tekniska skick var sämre än vad de tidigare bedömningarna visat.
Förslaget innebär att projektet indelas i 2 etapper, detta för att minimera intäktsbortfall. Etapperna
är i stort oberoende av varandra och kan utföras sammanhängande eller var för sig. Det finns en
fördel att utföra etapperna sammanhängande genom att vi får endast en byggetablering samt
synergieffekter mellan etapp 1 och etapp 2.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende om- och tillbyggnad av Borås
Stadsparkbad för etapp 1. Samtidigt begär Fritids- och folkhälsonämnden kompensation för den
utökade hyreskostnad som en om- och tillbyggnad genererar.
Protokollsanteckning:
Moderaterna, genom Annette Nordström, bifogar en protokollsanteckning (se bilaga).
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2017-04-10
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2017-04-11.

Forts.

2 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Forts. § 48
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

PROTOKOLLSANTECKNING
FRITID OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

2017-04-04

Renovering av Stadsparksbadet
Fritids- och folkhälsonämnden har hos Lokalförsörjningsnämnden begärt en ombyggnation av
Stadsparksbadet.
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en fördjupad förstudie och projektering av Stadsparksbadet med inriktning att bevara och förädla den nuvarande anläggningen. Resultatet av förstudien och projekteringen har påvisat att befintlig byggnad kräver en omfattande stom- och ytskiktsrenovering. Underhållet av Stadsparksbadet har varit bristande.
Projektet har fördyrats och kostnaden är nu 93 miljoner kronor, Detta kommer att innebära väsentligt högre driftkostnader för Fritids- och folkhälsonämnden jämfört med tidigare beräknade
byggkostnad om 54 miljoner kronor.
Vi konstaterar att endast ett alternativ presenterats, som antingen kan bifallas eller avslås. Vi hade,
om vi fått styra processen, sett till att fler alternativ studerades.
- Nybyggnation på annan plats, i egen regi
- Nybyggnation i annans regi
- Renovering syftandes till försäljning.
Flera alternativ hade kunnat visa olika alternativ och kostnader samt konsekvenser för skattebetalarna.
Vi förutsätter att när beslut om renovering är taget kommer budgetuppdraget från 2015 angående
entreprenad att utredas.
För Moderaterna
Anette Nordström

E6

BESLUTSFÖRSLAG

Försäkringslösning av intjänad pensionsrätt
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Placering i försäkringslösning av intjänad pensionsrätt t.o.m. 1997-12-31 upp till 400 miljoner kronor inklusive löneskatt, i enlighet med upprättad PM, godkänns.
Tilldelningsbeslut vid upphandling av försäkringslösning för intjänad pensionsrätt läggs till handlingarna.

2017-04-20
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0366 043
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2017-04-20/Magnus Widén

Programområde: 1

Sida
1(2)

PM
2017-05-02

Dnr 2017/KS0366

Stadsledningskansliet
Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Försäkringslösning av intjänad pensionsrätt
Sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslås besluta om att placera upp till 400 miljoner kronor inklusive löneskatt i en försäkringslösning av intjänad pensionsrätt. Placeringen innebär att
Borås Stad försäkrar bort en del av den pensionsskuld intjänad t.o.m. 1997-12-31 som
kommunen har. Försäkringslösningen görs, i enlighet med genomförd upphandling,
hos KPA Pensionsförsäkring AB (Publ).
Bakgrund
Borås Stad har cirka 1 700 miljoner kronor i pensionsförpliktelser som är intjänade
t.o.m. 1997-12-31, vilket inkluderat löneskatt innebär en pensionsskuld på drygt 2 100
miljoner kronor.
Ovanstående skuld ligger som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, och
blir en kostnad i kommunens räkenskaper i den takt de utbetalas. Detta gäller dock
inte för de 400 miljoner kronor för vilka kommunen under ett antal år gjort avsättningar och för vilka därmed kostnaden redan är tagen. En försäkringslösning på upp
till 400 miljoner kronor inklusive löneskatt kan således göras utan att det belastar resultaträkningen vid placeringstillfället.
Borås Stad har en överskottslikviditet vilken tidigare placerats i internbanken för vidareutlåning till de kommunala bolagen. Denna strategi har sedan något år tillbaka övergetts på grund av ändrade skatteregler för utlåning från kommunen till sina egna bolag. Rådande marknadssituation medför dessutom svårigheter för kommunen att
kunna erhålla avkastning på externt placerade medel utifrån de strikta placeringsregler
som Borås Stad har bestämt. Det finns därför ett behov av att hitta lämpliga alternativ
för de medel som har ett långt placeringsperspektiv.
Framtagande av beslutsunderlag
Borås Stads finansiella rådgivare Söderberg & Partners har anlitats för att bistå med
framtagande av förslag till hantering av pensionsskulden, samt bistå i upphandlingsprocessen.
Rådgivarna föreslår att Borås Stad gör en försäkringslösning av pensionsskulden upp
till den nivå som kommunen gjort resultatmässig avsättning för. Detta är en lämplig
placering då den reducerar risker i pensionsskulden till en attraktiv prislapp och garanterad avkastning.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Efter genomförd upphandling har ramavtal tecknats med KPA Pensionsförsäkring
AB (Publ) med option att genomföra försäkring av intjänad pensionsrätt.
Söderberg & Partners har informerat om ärendet vid Kommunstyrelsens möte den 18
april 2017, bildspelet biläggs denna PM.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta om att
Placering i försäkringslösning av intjänad pensionsrätt t.o.m. 1997-12-31upp till 400 miljoner
kronor inklusive löneskatt, i enlighet med upprättad PM, godkänns.
Tilldelningsbeslut vid upphandling av försäkringslösning för intjänad pensionsrätt läggs till
handlingarna.

Borås inlösenv
Försäkring till KPA

Bakgrund
•

Analys av kommunens pensionsåtagande
•
•
•
•

•

Upphandling av en försäkringslösning
•
•

•

Pensionsskuldens utveckling på längre sikt
Framtida pensionskostnader
Risker i pensionsåtagandet
Tryggandealternativ

Två anbud inkom – KPA Pension och Skandia
Kommunen antog KPA Pensions anbud

Skarp offert från KPA Pension
•
•

321 Mkr (exklusive löneskatt)
885 Personer omfattas

Strikt konfidentiellt. Får ej spridas utan tillstånd från Söderberg & Partners

2017-04-20
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Risker i kommunens pensionsåtagande
1. Inflation
•

Utbetalningarna varierar med
uppräkningsfaktorer som löneökningsoch inflationstakt

2. Dödlighet
•

Sannolikhet att individerna är vid liv då
löftet ska infrias

Exempel: beräkning av kommunal pensionsskuld
Ulf 40 år, utlovad pension: 100 kr vid 70 års ålder.
Vad är nuvärdet av löftet givet olika
diskonteringsräntor?

3. Skatt och avtalsjusteringar
4. Diskonteringsräntan
•

•

Relevant diskonteringsränta är den
riskfria ränta kommunen kan få på
tillgångar avsatta för att möta åtagandet
Justering av diskonteringsräntan ger
mycket kraftiga förändringar på skulden

5. Koncentrerade risker

Strikt konfidentiellt. Får ej spridas utan tillstånd från Söderberg & Partners

2017-04-20
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Försäkring
•

Vid en engångsbetald försäkringslösning betalar kommunen en premie till försäkringsbolaget
för ett antal individer som därefter tas bort från pensionsskulden i kommunens
ansvarsförbindelse. Kommunen gör således en amortering på lånet till de anställda

•

Kommunen överlåter betydande risker till försäkringskollektivet:
• Livslängdsrisk
• Ränterisk
• (Värdesäkring/indexering)

•

Vid en försäkringslösning kvarstår en risk för kommunen :
• Värdesäkring/indexering

•

Söderberg & Partners bedömning är dock att KPA Pension har goda möjligheter att täcka
denna risk med framtida avkastning över tid och betydligt snabbare med de förändrade
premiegrunderna.

Strikt konfidentiellt. Får ej spridas utan tillstånd från Söderberg & Partners
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Effekter av att försäkra olika åldersgrupper
Yngre individer
•

Om kommunen väljer att försäkra de yngsta individerna i ansvarsförbindelsen blir konsekvensen
följande:
•
•
•
•

Inte så skarp effekt på de närmsta årens kassaflöden
Effekten på framtida kassaflöden över lång tid blir jämnare och effekten kvarstår i upp till 30 år
Kommunen blir av med betydande risker i pensionsåtagandet då durationen är lång
Stor möjlighet att erhålla avkastningsmedel utöver garantiräntan

Äldre individer
•

Om kommunen väljer att försäkra de äldsta individerna i ansvarsförbindelsen blir konsekvensen
följande:
•
•
•

•

Effekten blir skarp de första 5-10 åren men mattas kraftigt av eftersom livslängden på dessa individer sannolikt
är kortare
Kommunen blir inte av med så mycket risker beroende på en kort duration
Mindre sannolikt att erhålla avkastningsmedel förutom garantin. Här skulle garantiräntan snarare kunna ses
som en jämförelse mot exempelvis en statsobligation på 5-10 år

Söderberg & Partners bedömning är att prislappen för att försäkra bort betydande risker och samtidigt
kunna erhålla en avkastning utöver garantiräntan är bättre om individerna är maximalt 70 år

Strikt konfidentiellt. Får ej spridas utan tillstånd från Söderberg & Partners
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Inlöst skuld vid försäkring

MSEK

Inlöst skuld jämfört med kvarvarande skuld i
ansvarsföbindelsen (inkl sls)
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2017

2027

2037

Kvarvarande skuld
Strikt konfidentiellt. Får ej spridas utan tillstånd från Söderberg & Partners
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Inlöst skuld
6

Effekter på framtida kassaflöden vid försäkring

MSEK

Inlösta kassaflöden inklusive särskild löneskatt
18
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2
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2027

Strikt konfidentiellt. Får ej spridas utan tillstånd från Söderberg & Partners
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KPA Pension – Förväntad utveckling
På 10 års sikt förväntas avkastningsräntan i KPA
vara i genomsnitt 3,1% och på fem års sikt
förväntas den vara 2,3%
•

De 5% sämsta utfallen innebär en negativ
avkastningsränta på både 5 och 10 års sikt.
•

•

5 år

10 år

Bästa 5%

7,2%

6,7%

Medel

2,3%

3,1%

-2,6%

-0,5%

Långsiktiga simuleringarna antar ett aktieandel som är drygt 1015% lägre än aktuell. Aktuell allokering ger en förväntad
avkastning som är uppskattningsvis ca 0,8% högre.

De sämsta utfallen är mer teoretiska eftersom FI
kommer att ingripa när livbolaget får försämrad
solvens.

Förväntad avkastningsränta

Solvens

20%
15%

10%

10%
5%

0%

0%

-10%

bästa / sämsta 5%

310%

330%

290%

270%

250%

230%

210%

170%

190%

2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047
150%

Sannolikhet

•

Avkastning före skatter och avgifter

Sämsta 5%

På kort till medellång sikt garanteras spararna
garantiräntan men de bär den faktiska risken på
långt sikt
I 90% av utfallen ligger solvensen kring 140-260%

110%

•

Överavkastningen från aktie- och
fastighetsportföljen gör att portföljen förväntas
täcka både avkastningsskatten och skuldökningen

130%

•

övriga 90%

Strikt konfidentiellt. Får ej spridas utan tillstånd från Söderberg & Partners
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BESLUTSFÖRSLAG

Remissvar på Borås Stads miljömål och Borås Stads
miljöpolicy
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.

2017-04-28
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0222 403
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2017-03-27 / bh

Programområde: 2

REMISSVAR

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist
Telefon: 35 73 22

2017-05-02

1(1)

Dnr 2017/KS0222 403

Miljöförvaltningen

Remissvar på Borås Stads miljömål och Borås
Stads miljöpolicy
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till Miljöpolicy.
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till Miljömål, men skickar med följande förslag
till omarbetningar och förtydliganden.
Under respektive etappmål anges en eller flera nämnder/bolag, under rubriken "ansvar". Vad detta ansvar betyder för respektive delmål behöver förtydligas. Är det
tänkt att den nämnd som står först i raden ska ha ett huvudansvar, projektleda och
rapportera status för hela etappmålet eller ska var och en av de uppräknade nämnderna/bolagen var och en för sig åtgärda, bekosta och rapportera bara för den egna verksamheten.
Uppföljningen bör kunna göras mer konkret och direkt kopplat till åtgärderna. De
arbetssätt som anges under "åtgärder" och de indikatorer som anges under "uppföljning" kan gärna i ökad utsträckning kvantifieras och tidssättas. Vissa begrepp behöver
förtydligas för att underlätta uppföljning, till exempel vad som menas med "grönområde" och "vardagslandskap".
Stadsledningskansliet kan ge stöd till Miljöförvaltningen för att bidra till att produkten
blir mer användbar och tydlig.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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1
Datum

Dnr

2017-02-21

2015-002817

Susanne Arneborg, 033-35 30 11
susanne.arneborg@boras.se
Se sändlista

Remiss
Borås Stads miljömål 2017-2020
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2016 uppdraget att revidera Borås Stads
miljömål 2012-2016. Miljö- och konsumentnämnden har nu beslutat att skicka
förslaget på reviderade miljömål på remiss.
Borås Stad har ett aktivt miljöarbete som är väl spritt i organisationen. De senaste
åren har Borås Stad klättrat i miljörankningen av Sveriges kommuner till plats 13 och
kan numera kalla sig en ledande miljökommun.
Borås Stads miljömål 2012-2016 innehåller en miljöpolicy. I de reviderade miljömålen
har vi valt att separera miljöpolicyn från miljömålen, vilket innebär att miljöpolicyn
kommer vara ett separat styrdokument. Miljöpolicyn skickas på remiss tillsamman
med miljömålen.
Remisstid: 2017-02-22 till 2017-04-27
Frågor: Frågor besvaras av Susanne Arneborg, Miljöförvaltningen, tel: 033 353011
eller på epost: susanne.arneborg@boras.se
Yttranden lämnas skriftligt senast den 27 april 2017 till miljo@boras.se eller till:
Borås Stad
Miljöförvaltningen
501 80 Borås

Susanne Arneborg
Energisamordnare
Bilaga
Miljömål Borås Stad, remissutgåva
Sändlista för remissutskick

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Strategi
Program
• Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Miljömål

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden
För uppföljning ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med 2020
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Innehållsförteckning
Borås – en ledande miljökommun

4

Hållbara perspektiv

6

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens
inom miljöområdet

6

		
		
-

Etappmål 1a. Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda
ska ha ett miljöledningssystem.
Etappmål 1b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor
har ett miljöledningssystem.
Etappmål 1c. Borås Stads miljö- och kvalitetsarbete integreras.

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion

7
8
8
9

- Etappmål 2a. Borås Stads inköp av ekologiska och eller
		 närproducerade livsmedel uppgår till minst 50 procent.
10
- Etappmål 2b. Inköp av etiskt märkta produkter ska öka.
10
- Etappmål 2c. Minskat resursanvändning genom ökat återbruk och 			
		materialåtervinning.
11
- Etappmål 2d. Byggnationer och markentreprenader ska utföras så
		 de blir miljö- och hälsomässigt hållbara.
12
- Etappmål 2e. Borås Stad arbetar med att minska exponeringen för
		 kemikalier som kan skada hälsa och miljö.
13
- Etappmål 2f. Borås koncernen arbetar tematiskt med aktiviteter
		 och projekt som främjar hållbara livsstilar.
14

Hållbar samhällsplanering

16

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en
hälsosam livsmiljö

16

		
		
		

Etappmål 3a. Borås kännetecknas av ett vardagslandskap, där
även den oskyddade naturen har höga rekreationsvärden och hög
biologisk mångfald.
Etappmål 3b. Borås Stad arbetar integrerat med klimatanpassningsåtgärder i den ordinarie verksamheten.

17
18

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås

19

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende

19

		
		
		
		
		

Etappmål 4a. Användning av fossilt fordonsbränsle i
kommunkoncernen ska minska med 60 procent från 2015.
Etappmål 4b. Hälften av resorna inom geografiska kommunen
sker med kollektivtrafik, cykel eller gång.
Etappmål 4c. I 90 procent av all nyproduktion och större
ombyggnationer av bostäder och lokaler ska nettovärmebehovet
uppgå till högst 35 kilowattimmar per kvadratmeter och år.
Etappmål 4d. Energianvändningen i lokaler och bostäder ska
minska med 15 procent från 2015.

20
21
23

Hållbar natur

23
25

Mål 5. Naturvärden och naturresurser i Borås ska bevaras och utvecklas

25

- Etappmål 5a. Alla yt- och grundvattenförekomster i kommunen
		 ska ha en god ekologisk och kemisk status.

26

- Etappmål 5b. Bevara och utveckla ett småskaligt odlingslandskap
		 med hög biologisk mångfald.

26

Uppföljning
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Borås – en ledande
miljökommun
Borås Stad har ett aktivt miljöarbete som är väl spritt i organisationen. Inom kommunkoncernen
finns ett antal spjutspetsexempel bland annat hållbart byggande, arbete för minskat
matsvinn, ett bevakat cykelgarage, hög andel skolor med grönflagg, gröna finanser,
återbruk och inte minst satsningen på ett nytt Energi- och miljöcenter. De senaste åren
har Borås Stad klättrat i miljörankningen av Sveriges kommuner till plats 13 och kan
numera kalla sig en ledande miljökommun.
I de tidigare miljömålen ”Miljömål för Borås 2013-2016 ”, beslutat av Kommunfullmäktige
i december 2012, finns ett antal mål som är helt eller delvist uppnådda. För de mål som
inte är uppnådda fortsätter arbetet.
Förvaltningar och bolag klimatkompenserar sina resor och använder pengarna till
miljöarbete. Detta har bidragit till spridningen av miljöarbetet inom organisationen
och har gjort det smidigare att hitta finansiering för enkla åtgärder på enheterna.
En Energi-och klimatstrategi antogs 2015 vilket kompletterar miljömålen. Arbetet med
Energi- och klimatstrategin gjordes tillsammans med framtagandet av översiktplanen
vilket bidrar till energi- och miljöfrågornas tydliga avtryck i planarbetet.
Miljömålsarbetet i Borås Stad bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och
de globala hållbarhetsmålen. Omfattande åtgärder och förändringar i många delar av
samhället krävs för att nå målen. Därför pågår det lokala miljömålsarbetet i samspel med
andra aktörer lokalt, regionalt och internationellt. Borås Stad deltar bland annat i Alliance
for Urban Sustainability, EU-projektet Sinfonia och har precis avslutat EU-projektet
Escar. Nätverken inkludera ett flertal länder och handlar om hållbar stadsutveckling
och hållbara livsstilar.
Borås Stad är drivande i miljöarbetet och involverar medborgare, näringsliv och andra
organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i
Borås kommun idag och för kommande generationer. Vi arbetar för ekologisk hållbarhet
lokalt och globalt och för att säkra att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån
en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Borås Stad är en ledande miljökommun
som är lyhört för andras erfarenheter och gärna delar sina egna både lokalt, nationellt
och internationellt.
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Vision Borås 2025
Översiktsplan

Energi- och klimatstrategi

Borås Stads miljömål
Mål
Åtgärder
Uppföljning

Dokument kopplade till
miljömålen
• Miljöpolicy
• Vattenresursprogram
• Borås Stads Avfallsplan
• Grönområdesplan
• Borås Stads Cykelplan
• Borås Stads Riktlinjer för parkering
• Borås Stads Riktlinjer för markanvisning
• Borås Stads Regler för upphandling
• Regler för finansverksamheten
• Kostpolicy
• Riktlinjer för resor

Figuren visar miljömålens koppling till andra styrdokument.
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Hållbara perspektiv

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete
och hög kompetens inom miljöområdet
Miljöledning är ett verktyg som bidrar till ett strukturerat miljöarbete som utvecklas
kontinuerligt. Åtgärdsarbetet utvärderas regelbundet vilket styr arbetet mot uppsatta
mål. Miljöutbildning kan tillsammans med ett praktiskt miljöarbete öka förståelsen
om den egna miljöpåverkan och öka delaktigheten för att nå målen. Genom att integrera
miljö- och kvalitetsarbetet används resurserna effektivare och dubbelarbetet minskar.

Dessa mål kopplar mot:
FN:s globala hållbarhetsmål
God utbildning för alla (specifikt 4.7)
Strategi i Borås 2025:
Vi utvecklar Borås Stad till en lärande
organisation där medarbetare samverkar
över förvaltnings- och bolagsgränserna.
Vi stärker samverkan kring barn och
ungas utveckling och lärande såväl inom
Borås Stad som mellan kommunen och
andra offentliga aktörer.
Nationella miljökvalitetsmål:
Bidrar till att uppfylla flera nationella
miljökvalitetsmål.
Folkhälsomål:
Barn och ungas uppväxtvillkor
Hälsa i arbetsmiljön
Miljöer och produkter
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Etappmål 1a. Alla förvaltningar och bolag med
mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem.
ÅTGÄRDER:

Införa eller upprätthålla ett miljöledningssystem som omfattar följande krav;
- Kartläggning av verksamhetens betydande miljöpåverkan.
- Tidssatta mål med handlingsplan för att nå målen.
- Miljöutbildning som inkluderar kunskap om Borås Stads miljöarbete för samtliga
medarbetare och förtroendevalda.
- Årlig uppföljning av hur målen nås, och avrapportering till Miljö- och konsumentnämnden.
- Årlig revision, internt eller extern.
- Systemet ska vara väl förankrat hos ledningen
- Miljökoordinator finns med kompetens om miljöledningssystem och internrevision.
UPPFÖLJNING:

-

Andel förvaltning/bolag med miljöledningssystem.
Andel förvaltningar/bolag med miljökoordinator.

KOMPLETTERANDE INDIKATORER:

-

Andel förvaltningar/bolag med en miljöutredning som inte är äldre än 3 år.
Andel anställda/förtroendevalda som miljöutbildats.

ANSVAR:

Alla nämnder och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem. Bolag
med färre anställda ska ha en miljökoordinator med kompetens om miljöledningssystem
och internrevision.
KOSTNAD:

-

Avgift för miljöledningssystem. (klimatkompenseringspengar får användas till detta)
Vikariekostnader vid ordinarie personals deltagande i miljöutbildning.
Fortbildning för miljökoordinator. (klimatkompenseringspengar får användas till
detta.)

UTGÅNGSLÄGE:

48 procent, eller 14 av de 29 förvaltningarna och bolagen hade 2015 ett certifierat
eller diplomerat miljöledningssystem i hela sin verksamhet. Utöver det diplomerades
också stadsdelsförvaltningarnas kontor. Samhällsbyggnadsnämnden har infört ett
miljöledningssystem som inte är certifierat. En omorganisation sker 2017 vilket innebär
att framtida statistik inte kommer att vara jämförbar med ovanstående siffra. Två bolag
har större delen av sin verksamhet på entreprenad, där entreprenören är miljöcertifierad.

Borås Stad | miljömål - plan
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Etappmål 1b. Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor har ett miljöledningssystem.
ÅTGÄRDER:

Införa eller upprätthålla infört miljöledningssystem för skola, exempelvis Grön Flagg.
UPPFÖLJNING:

Andel förskolor, grundskolor och gymnasier som har infört Grön Flagg eller motsvarande
miljöledningssystem för skola.
ANSVAR:

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden
KOSTNAD:

Inom ordinarie budget. Det är avgiftsfritt att ansluta sig till och arbeta med Grön
Flagg. En avgift tas dock ut för flaggan och frakt av den. (Kostnader får tas från
klimatkompenseringspengar)
UTGÅNGSLÄGE:

Merparten av skolorna kommer att ha påbörjat arbetet med Grön Flagg senast hösten 2016.
37 nya förskolor, skolor och gymnasier införde miljöledning genom arbetet med Grön
Flagg under 2015. Det innebär en ökning från 43,1 procent till 71,1 procent som har
utmärkelsen Grön Flagg 2015.

Etappmål 1c. Borås Stads miljö- och
kvalitetsarbete integreras.
ÅTGÄRDER:

-

Rutiner tas fram som möjliggör att integrera miljöledningspunkter i verksamheternas
ordinarie Internkontroll.
Integrera miljöredovisning i verksamhetsuppföljningen i kommunens digitala verktyg
för målstyrning.

UPPFÖLJNING:

Redovisning av nämnderna om arbetet integrerats i internkontroller och tertialredovisning
samt årsredovisning eller ej.
ANSVAR:

Kommunstyrelsen och Miljönämnden.
KOSTNAD:

Initialt extra tid för att integrera systemet.
UTGÅNGSLÄGE:

Pilotprojekt har genomförts med att integrera miljöredovisning i ordinarie tertialuppföljning
i samband med tertial 1 2016 i vissa nämnder. Stöd kan behövas initialt för att integrera
redovisningarna.
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion
Hållbar konsumtion innebär att använda tjänster och produkter för våra grundläggande
behov och en förbättrad livskvalitet, utan att kommande generationers behov äventyras.
Det gör vi genom att minimera användningen av naturresurser, giftiga material, avfall
och utsläpp av föroreningar under tjänsten eller produktens hela livscykel.
Inom koncernen Borås Stad orsakar konsumtion av varor ett större klimatutsläpp än
energianvändningen. Konsumtion av varor är resurskrävande och ökar problemen med
avfall. Genom att förbättra rutiner gällande inköp och upphandling och standardisera
inköp minskas miljöpåverkan från inköp och den inköpta mängden blir mindre.
Borås Stad ska vara en föregångare i arbetet med hållbar konsumtion och genom utåtriktade
projekt och aktiviteter inspirera invånare, föreningar och näringsliv att delta i arbetet.

Dessa mål kopplar mot:
FN:s globala hållbarhetsmål:
Ekosystem och biologisk mångfald
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (2b, 2c, 2d)
Hälsa och välbefinnande
Nationella miljökvalitetsmål:
Giftfri miljö
Ett rikt odlingslandskap
Folkhälsomål:
Miljöer och produkter
Strategi i Borås 2025:
Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier i samhället
(Företagandet växer genom samverkan)
Energi- och klimatstrategi
Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil
Arbeta med klimatsmart upphandling och gröna finanser
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Etappmål 2a. Borås Stads inköp av ekologiska och
eller närproducerade livsmedel uppgår till minst
50 procent.
ÅTGÄRDER:

-

En handlingsplan för att öka avropen/inköpen på ekologiska livsmedel ska uppdateras
årligen. (Ansvar: Kommunstyrelsen samt Servicenämnden)
Fortsatt arbete för att minska matsvinnet. (Ansvar: Samtliga verksamheter som serverar
och hanterar mat i kommunkoncernen)
Öka inköpen från livsmedelsproducenter i närområdet. (Ansvar: Kommunstyrelsen)
Definiera vad som menas med närproducerad/närområde. (Ansvar: Kommunstyrelsen)

UPPFÖLJNING:

-

Finns en handlingsplan för att öka avropen på ekologiska livsmedel? Har den uppdaterats?
Åtgärder för att minska matsvinnet.
Andel ekologiska livsmedel.
Andel omställd ekologisk jordbruksmark i kommunen.
Vilka inköp har gjorts i närområdet? (följs upp när definition av närproducerad/
närområde är fastställd av Kommunstyrelsen)

ANSVAR:

Alla nämnder och bolag med inköp av livsmedel över 10 000 kr/år.
KOSTNAD:

Kostnaden för ekologiska livsmedel är för vissa produkter dyrare. Kostnaden för livsmedel
kan också öka generellt. Genom upphandling och att avropa, det vill säga köpa, de produkter
som handlats upp på ramavtal kan kostnaderna hållas nere. Minskat matsvinn och god
menyplanering är andra åtgärder för en god resurshushållning. Klimatkompensationsmedel får
inte användas för eventuell merkostnad för ekologiska livsmedel. Klimatkompensationsmedel
får dock användas för åtgärder som leder mot målet.
UTGÅNGSLÄGE:

År 2015 var andelen ekologiska livsmedel 24 procent i kommunkoncernen. För förskolor
förskoleklasser och gymnasier var andelen ekologiska livsmedel 30 - 39 procent 2015.
En distributionscentral har utretts som möjliggör för mindre leverantörer att leverera varor
till ett ställe och på så sätt öppnar upp för ökade inköp av närproducerade livsmedel när
den startar. Den mark som är omställd till ekologisk produktion var 2015: 11 procent.
Eftersom Borås Stad strävar efter att öka inköpen av ekologiska livsmedel följer vi också
omställningen till ekologisk produktion.

Etappmål 2b. Inköp av etiskt märkta produkter
ska öka.
ÅTGÄRDER:

-

10

Samordna arbetet med Fairtrade City vilket inkluderar att arbeta internt men även mot
företag, organisationer och privatpersoner för att öka konsumtionen och medvetenheten
om etiskt producerade varor. (Ansvar: Miljö – och konsumentnämnden)
En ny styrgrupp för Fairtrade City tillsätts med en representant från majoritet
respektive minoritet; Borås City; företrädare för butiker, caféer och restauranger
samt organisationer.
Avropa, det vill säga köpa, etiskt märkta varor som kommunen upphandlat från
ramavtal.
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UPPFÖLJNING:

-

Andel etiskt märkta varor i kommunkoncernen men även på respektive förvaltning.
Antalet butiker och caféer som säljer produkter och varor som är etiskt märkta ökar
jämfört med 2015.

ANSVAR:

Miljö-och konsumentnämnden, alla nämnder och bolag.
KOSTNAD:

Fairtrade City-avgift och samordnare samt kostnader för inköp inom ordinarie budget.
UTGÅNGSLÄGE:

Sedan 2015 är det enbart möjligt att köpa kaffe, te, bananer, kakao, socker samt kryddor
som är etiskt märkta, för de verksamheter som omfattas av kommunens ramavtal.

Etappmål 2c. Minskat resursanvändning genom
ökat återbruk och materialåtervinning.
ÅTGÄRDER:

-

Inköp av arbetskläder, möbler och engångsartiklar ska standardiseras för att minska
inköpen och förbättre miljöprestandan på varorna. (Ansvar: Kommunstyrelsen)
Ett gemensamt avfallshanteringssystem ska tas fram som kan erbjudas förvaltningar och
kommunala bolag. (Ansvar: Borås Energi och Miljö AB samt Lokalförsörjningsnämnden)
Arbeta med funktionsupphandling – öka efterfrågan på att hyra produkter istället
för att köpa. (Ansvar: Kommunstyrelsen)
Arbeta med innovationsupphandling för att skapa efterfrågan på nya sätt att lösa behov
av produkter eller att utveckla en tjänst som inte finns idag. (Ansvar: Kommunstyrelsen)
Ge företags- och projektstöd för produktutveckling till företag som tydligt kan
visa en produkt- och affärsutveckling som bidrar till resurseffektivisering. (Ansvar:
Inkubatorn)

UPPFÖLJNING:

-

Har inköp av arbetskläder, möbler och engångsartiklar standardiserats? Kostnad/
mängd för nyinköp av möbler, kläder samt engångartiklar; kronor.
Har ett gemensamt avfallshanteringssystem tagits fram som erbjuds förvaltningar
och bolag?
Hur arbetar kommunen med funktionsupphandling respektive innovationsupphandling?
Ges företags- och projektstöd för produktutveckling till företag som bidrar till
resurseffektivisering?

ANSVAR:

Kommunstyrelsen, alla nämnder och bolag
KOSTNAD:

Mer återbruk och inköp av färre varor ger minskade kostnader. Klimatkompenseringsmedel
får användas för åtgärder som leder mot målet.
UTGÅNGSLÄGE:

Ovanstående har identifierats som förbättringspotential. Målet gynnar en cirkulär
ekonomi. Definitionen av cirkulär ekonomi är en strävan åt att avfall inte ska existera
utan ses som en råvara. Därför ska produkterna formges så att de är lätta att återvinna.
Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material formges så att det går
att återanvändas, materialåtervinnas och energiutvinnas.
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Etappmål 2d. Byggnationer och markentreprenader ska utföras så de blir miljö- och hälsomässigt
hållbara.
ÅTGÄRDER:

-

-

I markentreprenader och byggnationer ska använda material vara inom kategori A,
B endast i undantagsfall C inom Sunda Hus databasen eller motsvarande. (Ansvar:
Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Servicenämnden, Fritid- och
folkhälsonämnden, de kommunala bolagen)
Vid byggnation ska loggbok föras som beskriver placering och mängd av olika material.
Upphandla trähusbyggnation i minst tre projekt under perioden. (Ansvar:
Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen)
Kvalitetsäkra nya byggnader med särskild fokus på fukt, ljud och innemiljö. Exempelvis
med P-märkning eller Miljöbyggnad nivå silver/guld. (Ansvar: Lokalförsörjningsnämnden)

UPPFÖLJNING:

-

Andel av byggnationer och markentreprenader som har miljöbedömts. Exempelvis
använt Sunda hus databasen.
Andel markentreprenader och byggnationer med fullgod loggbok.
Andel upphandlingar med materialkrav i upphandlingen?
Andel nyuppförda byggnader som är P-märkta?
Andel nyproducerade trähusbyggnationer.
Andel nybyggnation som klarar kraven i P-märkning eller Miljöbyggnad nivå silver/
guld.

ANSVAR:

Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Servicenämnden, Fritids- och
folkhälsonämnden samt de kommunala bolagen.
KOSTNAD:

Kostnaden för kvalitetssäkring av byggande är negligerbar jämfört med vad det kan kosta
om exempelvis fukt byggs in i byggnader. Byggkostnaden kan bli högre när det ställs
miljö- och hälsokrav på byggmaterialen. Förhoppningsvis undviks dock kostnader för
utbyte av material som påverkar inomhusmiljön negativt. Loggbok som visar placering
och mängd av material är nödvändigt om vi i framtiden behöver byta ut material i
byggnaderna.
UTGÅNGSLÄGE:

Lokalförsörjningsförvaltningen använder idag Sunda Hus databasen i nybyggnationer
samt en del ombyggnationer men inte i alla. P-märkning använd också i de flesta fall
men inte i alla. Fristabostäder AB har byggt flervåningshus i trä, där de även har lagt
stort fokus på bra materialval. De använde inte Sunda Hus utan värderade materialen
efterhand. En livscykelanalys har gjorts på husen. Använder man Sunda Hus databasen
med krav på att använda material från kategori A, B samt C i undantagsfall, så är kraven
på materialanvändning skarpare än kraven inom Miljöbyggnad som inte innefattar
installationer.
Sunda Hus är en databas som klassar byggmaterial utifrån miljöprestanda. Databasen används för
att hitta material med liten miljöpåverkan.
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Etappmål 2e. Borås Stad arbetar med att minska
exponeringen för kemikalier som kan skada hälsa
och miljö.
ÅTGÄRDER:

-

Inköp av ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnena som
är upptagna på ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda
systemet.
Samverka i kemikaliefrågorna inom kommunkoncernen.
Ta fram indikator eller utgångsläge angående användningen av ämnena på ChemSec:s
Sin-lista.
Arbeta aktivt med inköp, byte av produkter och inventering för att minska exponeringen
för farliga kemikalier i förskolor.

UPPFÖLJNING:

-

Har ett kemikaliehanteringssystem köpts in?
Finns indikatorer eller utgångsläge angående användningen av ämnena på ChemSec:s
Sin-lista? (Följs upp efter kemikaliehanteringssystemet köpts in).
Vilken minskning har skett av kemikalier som finns med på ChemSec:s Sin-lista?
(Följs upp efter indikator/utgångsläge är formulerat).
Andel förskolor som har kemikalieinventerats.
Vilka åtgärder har genomförts efter kemikalieinventeringen i förskolan.

ANSVAR:

Kommunstyrelsen för inköp av kemikaliehanteringssystem och uppföljning. Alla nämnder
och bolag för användning. Förskolenämnden för arbete med giftfri förskola.
KOSTNAD:

Inköp och användning av kemikaliehanteringssystem. (> 1 miljon kronor/år). Kostnad
för byte av material inom förskoleverksamheten.
UTGÅNGSLÄGE:

12 förskolor har under 2015 kemikalieinventerats. Syftet har varit att minska mängden
kemikalier som barn och personal utsätts för. Viss elektronik, plastmuggar och andra material
har tagits bort för att ge plats åt mindre skadliga alternativ. Klimatkompensationsmedel
för de egna tjänsteresorna har använts bland annat för att byta ut madrasser. Förskolorna
som besökts har uppmuntrats att införa en checklista så att arbetet med att minska
kemikalier integreras i förskolans vardagliga arbete. Kemikalieinventering har erbjudits
av Miljöförvaltningen, vid efterfrågan och i mån av tid. Ett arbete som det under 2017
inte finns resurser till.
Varför arbetar vi med kemikalieinventering i förskola?
Vid inventering av skolorna plockas exempelvis följande bort:
- Skänkta saker; som inte är avsedda från början att vara leksaker, och som därmed inte omfattas av
samma hårda lagstiftning som leksaker. Exempelvis gammal elektronik med bromerade flamskyddsmedel och lågenergilampor med kvicksilver. Gamla leksaker som innehåller ämnen som idag är
förbjudna.
Lagstiftningen har inte hunnit i kapp när det gäller vissa ämnen vilket gör att kemikalier som är
förbjudna i leksaker till exempel är tillåtna i golv, där kemikalien avdunstar över åren, till barnens inandningsluft. Forskning pågår om hormonstörande ämnen men vårt fokus ligger på att minska exponeringen för de ämnen som Kemikalieinspektioner i Sverige och internationellt, WHO (Världshälsoorganisationen), UNEP, experter på kommuner (Stockholms kemikaliecentrum), och landsting, forskare
nationellt och internationellt menar behöver fasas ut.
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SIN-listan
ChemSec är en ideell organisation som arbetar för att få bort miljö- och hälsofarliga kemikalier från
samhället. Organisationen har tagit fram en lista på farliga ämnen som man anser bör ersättas, den så
kallade SIN-listan (Substitute It Now).
Listan bygger på samma kriterier som används för att införa ämnen på kandidatförteckningen inom
EU:s kemikalielagstiftning Reach, men ChemSec går fortare fram i sitt arbete eftersom de inte går
igenom den omfattande process som lagstiftningen inom EU innebär. Därför fanns det våren 2015 över
800 ämnen på SIN-listan men bara 161 ämnen på kandidatförteckningen
Källa: Upphandlingsmyndigheten

Etappmål 2f. Borås koncernen arbetar tematiskt
med aktiviteter och projekt som främjar hållbara
livsstilar.
ÅTGÄRDER:

-

Genomföra tematiska projekt och aktiviter för att främja hållbara livsstilar.

UPPFÖLJNING:

-

Antal aktiviteter och deltagare/åhörare.
Analys av projekten och deras effekt.

ANSVAR:

Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med miljökommunikatörer och Tekniska
nämnden, Borås Energi och Miljö AB samt Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden.
KOSTNAD:

Söks i budget vid behov samt externt när det är möjligt.
UTGÅNGSLÄGE:

Miljöförvaltningens verksamhet på Orangeriet har drivit kampanjer inom mobility
management, hållbar konsumtion, men arbetar också kontinuerligt med energi- och
klimatrådgivning, konsumentrådgivning bland annat genom att arrangera Kretsloppsveckan,
Fairtrade fokusveckan, Europeiska trafikantveckan, Earth Hour veckan samt medverka på
mässor och evenemang. Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen driver
också projekt som rör ökad cykling. Inom Boråsregionen har under året förslag tagits fram
om samverkansprojekt, till exempel Hållbar landsbygd. Det miljökommunikativa arbetet
behöver samordnas mer i kommunen, dels för att kunna göra större satsningar men också
för att kunna nå ut till fler. Det finns en avsiktsförklaring mellan Borås Energi och Miljö
AB och Miljöförvaltningen att samverka kring området hållbar konsumtion. Samverkan
sker idag exempelvis inom projekt som Kretsloppsveckan. Veckan är ett samarrangemang.
Samverkan sker också under temat Globala Borås och Minimeringsmästrarna.
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Kommunkoncernen driver gemensamma projekt om hållbara livsstilar. Projektet kan
variera bland annat beroende på möjlighet till finansiering. Under den kommande perioden
kan det exempelvis handla om:
- Trygga och kreativa närområden för barn och unga. Ekosystemtjänster, stadsodling.
Ökad vardagsmotion. Exempelvis arbetspendling med cykel, cykelskola för vuxna.
- God hushållsekonomi exempelvis återbruk/redesign, minskat matsvinn,
energieffektivisering.
- Hållbar landsbygd. Ett projekt om hur vi underlätter en hållbar livsstil på landsbygd
och gynnar det lokala näringslivet.
- Projekt om hållbar livsstil i Staden. (Miljö- och konsumentnämnden i samarbete
med SP, Borås Energi och Miljö AB, Göteborg, Linköping, Malmö och Umeå)
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Hållbar samhällsplanering

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en hälsosam livsmiljö
Hur vi bygger vår stad påverkar människors livsmiljöer och invånarnas möjlighet att
leva miljövänligt. En hållbar stad är en tät stad där vi bygger på redan byggda ytor och
på så sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning
innebär även att människor kan transportera sig på ett hållbart sätt då det är nära till det
mesta. Detta innebär även att avfallshanteringen blir enkel och effektiv för invånarna.
För de som bor utanför staden finns bra infrastruktur som gör det möjligt att byta till
hållbara trafikslag i attraktiva bytespunkter.
Genom fysisk planering och det sätt vi exploaterar kan vi bidra till långsiktig hållbar
användning av mark och vatten samt klimatanpassning. Genom att integrera miljö- och
naturhänsyn i planeringen kan vi synliggöra målkonflikter och sträva efter att bidra till ett
gott miljötillstånd och en hälsosam livsmiljö som är förutsättningen för en attraktiv stad.
Byggnaders miljöpåverkan påverkas av materialval, genom miljöanpassad upphandling,
i samband med byggnation, kan vi verka för att ett livscykelperspektiv integreras redan
i ett tidigt skede.
Dessa mål kopplar mot
FN:s globala hållbarhetsmål:
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Ekosystem och biologisk mångfald
Bekämpa klimatförändringen
Nationella miljökvalitetsmål:
God bebyggd miljö
Ett rikt växt och djurliv
Begränsad miljöpåverkan
Folkhälsomål:
Miljöer och produkter
Fysisk aktivitet
Strategi i Borås 2025:
Vi effektiviserar energianvändningen
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och använder bara förnybar energi.
Vi minimerar förekomsten av skadliga
kemikalier i samhället.
Vi arbetar för hållbar konsumtion och
handel. Därmed stödjer vi även hållbar
produktion på global nivå.
Vi verkar för öppna landskap och för
lokal ekologisk matproduktion som
främjar biologisk mångfald
Vi behåller och utvecklar de natur- och
kulturvärden som finns i Borås
Energi- och klimatstrategin
Skapa förutsättningar för resurseffektiva bebyggelsestrukturer
Minska klimatavtrycket från byggnader

Etappmål 3a. Borås kännetecknas av ett vardagslandskap, där även den oskyddade naturen har
höga rekreationsvärden och hög biologisk mångfald.
ÅTGÄRDER:

-

Ekosystemtjänster, grön och blå infrastruktur ska synliggöras i översiktsplaner,
detaljplaner och vägplaner.
Utveckla verktyg för hur vardagslandskapet ska beaktas i detaljplaner.
Förtätning sker på redan exploaterade ytor i första hand.
Utred och fastställ lämpliga kompensationsåtgärder för intrång i områden med höga
naturvärden; eller områden som omfattas av grönområdesplanen.

UPPFÖLJNING/INDIKATOR:

-

Andel av befolkningen, som bor inom området för Grönområdesplanen, som har
mindre än 300 meter till närmsta grönområde.
Andel hårdgjord yta.
Inventering av arter, så som dagfjärilar, bottenfauna, häckande fåglar, gaddsteklar.
Grönytefaktor i ett urval av detaljplaner. Grönytefaktorn är ett sätt att beräkna i
vilken utsträckning ett exploaterat område kan skapa eller utveckla ekosystemtjänster.
Synliggörs ekosystemtjänster i planer?
Total yta jordbruksmark och tätortsnära skog.

ANSVARIG:

Samhällbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och
konsumentnämnden.
KOSTNAD:

Besparingar i form av bibehållna ekosystemtjänster och biologisk mångfald har inte
beräknats för målet. Bedömningen är att vi får mångdubbelt tillbaka på de insatser
som föreslås. Initialt kommer kostnad i form av tid behöva läggas på utveckling av
rutiner liksom att utreda kompensation. Inventering medför också kostnader i form
av tid. Att följa metodutveckling som rör grönytefaktorn kommer initialt kräva tid för
kompetensutveckling. Kostnaden beror också på i vilken utsträckning egna personella
resurser men även exempelvis examensarbetare och liknande kan användas till arbetet
eller om konsulthjälp behöver hyras in.
UTGÅNGLÄGE:

Andel av befolkningen som bor mer än 300 meter från ett grönområde är 20 procent.
Andel av kommunens förskolor som ligger mer än 300 meter från ett grönområde:
18 procent. Andel av kommunens grundskolor som ligger mer än 300 meter från ett
grönområde: 32 procent.
2010 bestod 46 procent av landarealen av hårdgjord yta. Den långsiktiga trenden är att
åkermarken och betesmarken minskar och skogsmarken ökar.
Flera städer arbetar med metodutveckling för hur grönyterfaktorn kan användas som
verktyg i fysisk planering. Grönytefaktorn är ett sätt att mäta och utveckla ekosystemtjänster
i områden som idag utgörs av exploaterad mark i samband med fysisk planering och
exploatering.
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som spannmål, kaffebönor och träråvara samt tjänster som att
rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Vi människor får nyttan antingen direkt, som när växter
producerar syre. Eller genom en insats, som när vi bedriver jordbruk som ger livsmedel.
Källa: Naturvårdsverket
Borås Stad | miljömål - plan

17

Etappmål 3b. Borås Stad arbetar integrerat med
klimatanpassningsåtgärder i den ordinarie verksamheten.
ÅTGÄRDER:

-

Integrera klimatanpassning i:
• Översiktsplanering, områdesbestämmelser och detaljplanering.
• Rutiner för bygglov.
• Risk- och sårbarhetsanalys.
• Skötselplaner för värdefulla naturtyper och ekosystemtjänster i stadsplaneringen.
• Vatten- och avloppsplan.
• Styrdokument och satsningar som rör dagvatten, grönstruktur, kommunal
		 infrastruktur, saneringsplaner samt beslut kring vattenverksamhet (ex. dikningsföretag).
-

Ta fram prioriterade klimatanpassningsåtgärder utifrån nationella förslag och följ
upp arbetet med dessa.

UPPFÖLJNING:

-

Vilka klimatanpassningsåtgärder pågår och vilka planeras?
Vilka styrdokument inkluderar klimatanpassningsfrågor?

ANSVAR:

Kommunstyrelsen.
KOSTNAD:

Del av en tjänst. Kostnader för eventuella klimatanpassningsåtgärder och ytterligare
planeringsunderlag/utredningar lyfts i den ordinarie budgetprocessen.
UTGÅNGSLÄGE:

Borås Stad hamnade på plats 109 av 190 svarande kommuner i IVL:s ranking om hur
vi arbetar med klimatanpassning på ett strategiskt sätt. Den högst rankade kommunen
har integrerat frågorna i ordinarie verksamhet. Stöd och verktyg tas nu fram på nationellt
håll som kan stötta Borås Stads arbete med klimatanpassning.
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Fossilbränslefritt och
energieffektivt Borås

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli
fossiloberoende
Genom att möjliggöra en ökad andel fossilfria resor och transporter såväl i den egna
organisationen som i kommunen bidrar vi till uppsatta klimatmål men också minskad
trängsel, buller, luftföroreningar och ett effektivare användande av befintlig infrastruktur
och möjliggör en annan markanvändning.
Dessa mål kopplar mot
FN:s globala hållbarhetsmål:
Bekämpa klimatförändringen
Hållbara städer och samhällen
Hälsa och välbefinnande
Nationella miljökvalitetsmål:
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Skyddande ozonskikt
Folkhälsomål:
Fysisk aktivitet
Transportpolitiska mål
Speciellt preciseringen. Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt
använda transportsystemet, och vistas
i trafikmiljöer ökar.
Regionala mål
Lätt att gå, cykla och åka kollektivt
Många åker kollektivt
Utvecklingsplan för Stadstrafiken

Strategi i Borås 2025: Bland annat;
Vi effektiviserar energianvändningen
och använder bara förnybar energi
Vi gör delar av stadskärnan bilfri och
låter de kollektiva transportsystemet
dominera med nya tekniska lösningar
Vi gör det lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan och till andra
delar av staden
Energi- och klimatstrategin
Borås Stad har anslutit sig till Västra
Götalandsregionens mål om en fossiloberoende region 2030
Utsläppen av koldioxid från energianvändning ska minska med 60 procent
per invånare från 1990 till 2020
Energianvändningen ska minska med
30 procent per invånare från 1990 till
2020
Skapa förutsättningar för en hållbar
livsstil
Skapa förutsättningar för förnybara
fordonsbränslen
Skapa förutsättningar för ökad lokal
energiproduktion

Borås Stads Cykelplan

Borås Stad | miljömål - plan
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Etappmål 4a. Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 60 procent från 2015.
ÅTGÄRDER:

Gör det lätt att implementera Riktlinjer för resor med följande åtgärder:
Genomför åtgärder för att få fler att tanka förnybart i miljöfordon. (Ansvar:
Tekniska nämndens bilpoolsansvarig, Servicenämnden)
Utvidga/utveckla den interna bil-och cykelpoolen. ( Ansvar: Tekniska nämnden)
Ta fram en rutin för hantering av kollektivtrafikkort på förvaltningarna (Ansvar:
Tekniska nämnden)
Ta fram en handledning för hur resfria möten hålls och marknadsföra denna.
(Ansvar: Kommunstyrelsen IT)
Delta i regionala och delregionala överenskommelser för en fossiloberoende region
med koppling till Energi- och klimatstrategin. (Ansvar: Tekniska nämnden)
UPPFÖLJNING:

Andel fossilt fordonsbränsle för transporter i kommunkoncernen.
Vilka åtgärder har gjorts för att få fler tanka förnybart?
Hur har den interna bil/cykelpoolen utvecklats?
Finns en rutin för hantering av kollektivtrafikkort?
Finns en handledning för hur resfria möten hålls? Har denna marknadsförts?
Vilka regionala och delregionala överenskommelser/projekt deltar vi i med koppling
till etappmålet?
KOMPLETTERANDE INDIKATORER/UPPFÖLJNING:

Körsträckor med privat bil i tjänsten, km per nämnd/bolag samt statistik flygresor.
(Miljö- och konsumentnämnden samordnar uppföljningen)
Kvalitativ uppföljning av Riktlinjer för resor och analys av de egna resorna. (Alla
nämnder och bolag)
Uppföljning av Klimatkompensationssystemet; användning av medel. (Alla
nämnder och bolag).
ANSVAR:

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Servicenämnden
KOSTNAD:

Möjlighet att använda klimatkompensationen för internt arbete.
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NULÄGE:

Användningen av förnybart Bränsle har ökat de senaste åren. Det gäller särskilt tunga
fordon där biobaserad diesel har ersatt fossil diesel. Andelen elfordon är idag försumbar,
men sannolikt kommer andelen elfordon att öka markant inom perioden.

Etappmål 4b. Hälften av resorna inom geografiska
kommunen sker med kollektivtrafik, cykel eller
gång.
ÅTGÄRDER:

För att målet ska nås krävs en kombination av åtgärder och insatser som riktas mot de
målgrupper som har möjlighet att ta alternativ till bilen och som är beredda att testa
andra sätt att resa.
- Delta i regionala och delregionala överenskommelser för en fossiloberoende region
med koppling till Energi- och klimatstrategin. (Ansvar: Tekniska nämnden)
- Anta en handlingsplan för mobility managementarbetet (samt bulleråtgärdsplan) i
Borås Stad. (Ansvar: Tekniska nämnden)
- Förtäta bebyggelsen där det är nära till bytespunkter och sammanhängande cykelnät.
(Ansvar: Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden)
UPPFÖLJNING:

-

Andel resor inom den geografiska kommunen som sker med cykel, kollektivtrafik
eller gång. Källa: Västtrafiks resvaneundersökning över tätortstrafiken, om möjligt
uttag ur den nationella resvaneundersökningen (2021)
Vilka regionala och delregionala överenskommelser/projekt deltar vi i med koppling
till etappmålet?
Finns en antagen handlingsplan för mobility managementarbetet i Borås Stad.
Antal boende på 400 m avstånd från bytespunkter och sammanhängande cykelnät.
(Ansvar: Samhällsbyggnadsnämnden – GIS analys) (2017 och 2021)
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KOMPLETTERANDE INDIKATORER/UPPFÖLJNING:

-

Körsträckor per invånare.
Resurser som satsats på infrastruktur för cykling, kollektivtrafik och upprustning
för gångtrafikanter.
Resultat av luftövervakning.
Resultat av bullerkartläggning.

ANSVAR:

Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden
KOSTNAD:

Borås Stad är väghållare för det kommunala vägnätet. Infrastruktursatsningar på det
kommunala vägnätet finansieras med kommunala medel. För cykelåtgärder kan kommunen
söka medel från den regionala transportinfrastrukturplanen. Tillgång till statistik från
nationell resevaneundersökning är kostnadsfri i dagsläget. Om detta inte finns att tillgå
när målet ska följas upp har tidigare resvaneundersökning som Västtrafik gjort kostat
800 000 kr. En kostnad som förhoppningsvis kan delas på flera parter om en ny sådan
behöver göras i kommunens regi. Det finns möjlighet till finansiering via Stadsmiljöavtal,
Klimatklivet samt regionala medel. Klimatkompensations medel kan användas för cyklar
eller merkostnader för test av innovativa miljöbilar. Medlen får dock inte användas för
transporter som exempelvis bussresor.
UTGÅNGSLÄGE:

Västtrafik gjorde en resvaneundersökning 2015 i den del av Borås Stad som omfattar
drygt 70 000 av invånarna. Enligt undersökningen fördelades resorna enligt följande:
66 procent inom eller till/från Borås Stad görs med bil, 18 procent med cykel, 16 procent
med kollektivtrafik. Den nationella resvaneundersökningen 2014 gav samma resultat
det vill säga att 66-68 procent av resorna var bilresor.

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen
genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande för mobility management är
användningen av mjuka åtgärder så som information och kommunikation, organisation av tjänster och
koordination av olika parters verksamheter. Mobility management får nya eller befintliga tekniska lösningar att ge större effekt.
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Etappmål 4c. I 90 procent av all nyproduktion
och större ombyggnationer av bostäder och
lokaler ska nettovärmebehovet uppgå till högst 35
kilowattimmar per kvadratmeter och år.
-

Med nettovärmebehov menas värmebehov efter värmepanna eller värmepump.

ÅTGÄRDER:

-

Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation.
Utvärdera om Fristadbostäder AB:s test att koppla energianvändning till vite i
upphandling är ett bra verktyg som kan användas av fler.

UPPFÖLJNING:

-

Andel av ny- och ombyggnationerna har ett projekterat nettovärmebehov på under
35 kWh/m2.
Andel upphandlingar av byggnation som ställer krav på energianvändning.
Har en utvärdering gjorts av att koppla energianvändning till vite i upphandling?

ANSVAR:

Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolagen
KOSTNAD:

Byggkostnader kan bli större, men uppvägs av mindre driftskostnader.
UTGÅNGSLÄGE:

För att säkra teknikneutralitet mellan olika försörjningssystem ställs kravet på värme som
nettovärme, mätt efter värmepanna eller värmepump. Eftersom energianvändningen för
varmvatten skiljer sig mellan bostäder och lokaler gäller målet endast värme. Krav på
värmeanvändningen är dessutom det som bestämmer hur bra klimatskal husen byggs med.
I en pågående upphandling av bostadshus som Sveriges kommuner och landsting gör har
krav ställts på 65 kWh/m2 för flerbostadshus, vilket motsvara ett nettovärmebehov på 40
kWh/m2. Den kravnivån ligger klart under Boverkets Byggregler BBR. Föreslaget miljömål
är skarpare. Samtidigt upphandlar både bostadsbolagen och Lokalförsörjningsförvaltningen
idag byggnader med lägre värmeanvändning än det föreslagna målet. Kravet gäller inte
alla byggnader eftersom alla byggnader inte har samma möjlighet att nå målet, exempelvis
Djurparken.

Etappmål 4d. Energianvändningen i lokaler och
bostäder ska minska med 15 procent från 2015.
ÅTGÄRDER:

-

Energieffektivisera befintliga byggnader i samband med renoveringar.
Öka arbetet med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder.
Utreda vilka behov av personella resurser och investeringar som behövs för att nå
målet. (Ansvar: lokalförsörjningsnämnden)

UPPFÖLJNING:

-

Energistatistik för kommunkoncern som visar energianvändning i bostäder och
lokaler.
Vilka behov av personella resurser och investeringar krävs för att nå etappmålet?
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ANSVAR:

Lokalförsörjningsnämnden och de kommunala bolag som har egna lokaler eller bostäder.
KOSTNAD:

Öka arbete med energieffektiviseringar kräver mer personella resurser och investeringar
men ger lägre driftskostnader. Erfarenheter från effektiviseringsstudier gjorda av
Lokalförsörjningsnämnden visar att energiminskningen på enskilda objekt kan blir
runt 50 procent med bibehållen lönsamhet.
UTGÅNGSLÄGE:

Mellan 2012 och 2015 minskade energianvändningen i bostäder och lokaler med 9
procent. Ett mål på en minskning med ytterligare 15 procent kommer att vara olika
svårt att nå för kommunens bolag beroende på hur stor del av fastighetsbeståndet som
redan har energieffektiviserats. Som exempel kan nämnas att Fristadbostäder AB har
en genomsnittlig energianvändning på 95 kWh/m2 redan idag vilket betyder att de
redan har nått en nivå under målnivån för kommunkoncernen som helhet. Ändå gör
de bedömningen att de kan minska sin energianvändning, men kanske inte nå upp i 15
procent.
När det gäller lokaler förvaltade av Lokalförsörjningsnämnden finns det idag 8 miljoner
kr avsatta för energieffektiviseringar årligen, detta kan jämföras med Ulricehamn som
har 5 miljoner kr avsatta årligen. I Ulricehamns har driftbudgeten minskats med
200 000 kr årligen eftersom energikostnaderna minskar. Om vi ska öka hastigheten
på energieffektiviseringsarbetet behövs både personal och medel. En minskning av
energianvändningen med 15 % i lokaler motsvara en kostnadsminskning på 12 miljoner/
år. Denna besparing generera en investeringspotential på mellan 130-180 miljoner kronor
med bibehållen lönsamhet. Inom Borås Stads fastighetsbestånd finns många byggnader
kvar som inte har energieffektiviserats varför ett mål på 15 % är lågt satt om tillräckligt
med resurser avsätts.
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Hållbar natur

Mål 5. Naturvärden och naturresurser i Borås ska
bevaras och utvecklas
Naturen har ett ovärderligt värde för människan. Den förser oss med livsnödvändiga
resurser som vatten och syre, men också mat och material. Naturen har också ett värde
för vår fysiska och psykiska hälsa då naturen är en plats för rekreation och en källa till
psykiskt välbefinnande och själslig ro. Ekosystemens funktion och processer bygger på
att det finns en biologisk mångfald, eftersom det i ekosystemen sker ett samspel mellan
olika arter som alla har olika roller. Fungerande ekosystem med en stor mångfald av arter
skapas av variation i skog, mark och vattenförekomster. Mosaiklandskapet, det vill säga
det variationsrika landskapet med till exempel skogar, odlingslandskap och våtmarker,
som finns i hela kommunen ger goda förutsättningar för variation. En förutsättning för
att bevara mosaiklandskapet är att marken brukas och hänger på så sätt ihop med en
levande landsbygd.

Detta mål kopplar mot
FN:s globala hållbarhetsmål:
Hållbara städer och samhällen
Ekosystem och biologisk mångfald
Hälsa och välbefinnande
FN:s konvention om biologisk mångfald
EU:s Art och habitatdirektiv
EU:s ramdirektiv för vatten
Nationella miljökvalitetsmål:
God bebyggd miljö
Ett rikt växt och djurliv
Strategi i Borås 2025:
Vi verkar för öppna landskap och för lokal
ekologisk matproduktion som främjar biologisk
mångfald
Vi behåller och utvecklar de natur- och kulturvärden som finns i Borås
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Etappmål 5a. Alla yt- och grundvattenförekomster
i kommunen ska ha en god ekologisk och kemisk
status.
ÅTGÄRDER:

-

Ta fram styrdokument för att förbättra miljöstatusen på yt- och grundvattenförekomster.

UPPFÖLJNING:

-

Är Vattenresursprogrammet uppdaterat.
Vilka åtgärder har genomförts.

ANSVARIG:

Kommunstyrelsen, Miljö- och konsumentnämnden, Borås energi och miljö AB, Tekniska
nämnden.
KOSTNAD:

Personella resurser för att intensifiera arbetet med vattenfrågor.
UTGÅNGSLÄGE:

Arbete pågår på nationell nivå med att implementera EU´s vattendirektiv (2000/60/EG)
och ta fram ett åtgärdsprogram för vatten som sedan ska implementeras i kommunerna.
I Vattenresursprogrammet beskrivs tillståndet för både grund- och ytvatten förekomster
i Borås Stad. Vattenresursprogrammet innehåller även en mängd åtgärder som inte är
genomförda. En uppföljning och uppdatering av programmet behövs därför.

Etappmål 5b. Bevara och utveckla ett småskaligt
odlingslandskap med hög biologisk mångfald.
ÅTGÄRDER:

-

Återuppta arbetet med Kulturlandskap Borås, ett landsbygdsutvecklingsprojekt med
fokus på natur.
Utreda behov av ytterligare naturreservat /biotopskydd.
Arbeta aktivt för att motverka och bekämpa invasiva arter.

UPPFÖLJNING:

-

Kvalitativ uppföljning av hur många naturvårdprojekt som har genomförts.
Tillståndet för inventerade arter. Uppföljande inventering av ansvarsarter hasselmus,
fladdermus, större vattensalamander, klockgentiana.
Inrättade naturreservat/biotopskydd.
Andel skyddad mark i kommunen.
Vilket arbete har bedrivits för att de invasiva arterna ska minska?

ANSVARIG:

Miljö- och konsumentnämnden, Tekniska nämnden.
KOSTNAD:

Kostnad för projektledare. För naturvårdsprojekt som kan finansieras av länsstyrelsen krävs
nästan alltid 50 procents egenfinansiering. Idag finns 200 000 kr årligen i naturvårdsfonden,
dessa pengar skulle skapa mer biologisk mångfall om markägare får hjälp att söka pengar
och kunskap om vilka åtgärder som är viktiga.
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UTGÅNGSLÄGE:

Mellan 2012-2014 genomfördes projekt Kulturlandskap Borås. Inom projektet arbetades
med följande områden.
- Dialog och samverkan mellan olika aktörer.
- Arbeta för att behålla det öppna landskapet.
- Öka kunskap om arter i odlingslandskapet.
- Informera om stöd och bidrag.
- Påvisa ekosystemtjänster.
Under projektperioden söktes externa medel för ca 500 000 kr. Det finns fortfarande
ett stort interesse bland markägare för att få stöd i naturvårdsarbete och med att söka
projektmedel.

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som
sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

Uppföljning
I de tidigare miljömålen ”Miljömål för Borås 2013-2016 ”, beslutat av Kommunfullmäktige
i december 2012, finns ett antal mål som är helt eller delvist uppnådda. För de mål som
inte är uppnådda fortsätter arbetet. Indikatorer knutna till dessa mål kommer följas i
miljömålsuppföljningen.
En Energi-och klimatstrategi har också tagits fram och antogs 2015. De mål och strategier
som finns i energi- och klimatstrategin kommer följas upp i miljömåluppföljningen.
Det finns även miljöarbete som inte är knutet till Borås Stads miljömål utan som initierats
genom exempelvis motioner, beslut eller projekt. Även det arbetet följs delvis upp i
miljömålsuppföljningen.
Nämnder och bolag ansvarar för den årliga miljömålsuppföljningen. Till sitt stöd kan de
utse miljörapportörer. Nämnderna och bolagen ska i samband med tertialuppföljning i
augusti samt i samband med årsredovisningen redovisa det åtgärdsarbete som bedrivits
och nämnd eller styrelse ska godkänna redovisningen.
De frågor i verksamhetsuppföljningen som rör miljö inkluderar också uppföljning av:
-

Borås Stads Energi- och klimatstrategi
Borås Stads Riktlinjer för resor

Etappmålsbedömningen görs i samverkan mellan berörda förvaltningar och bolag och
redovisas årligen. Denna djupare analys av effekterna av åtgärdsarbetet på miljötillståndet
redovisas till Miljö- och konsumentnämnden.
Miljö- och konsumentnämnden sammanfattar och redovisar miljömåluppföljningen till
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Sida

1
Datum

Dnr

2017-02-21

2017-00209

Susanne Arneborg, 033-35 30 11
susanne.arneborg@boras.se
Se sändlista

Remiss
Miljöpolicy för Borås Stad
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2016 uppdraget att revidera Borås Stads
miljömål 2012-2016. Borås Stads miljömål 2012-2016 innehåller en miljöpolicy. I de
reviderade miljömålen har vi valt att separera miljöpolicyn från miljömålen, vilket
innebär att miljöpolicyn kommer vara ett separat styrdokument. Miljöpolicyn skickas
på remiss tillsamman med miljömålen.
Miljö- och konsumentnämnden har beslutat att skicka förslaget på miljöpolicy på
remiss.
Miljöpolicyn har reviderats så den kan användas i ett miljöledningssystem och
fungerar som miljöpolicy för förvaltningar och bolag i arbete med att införa
miljöledningssystem.
Remisstid: 2017-02-22 till 2017-04-27
Frågor: Frågor besvaras av Susanne Arneborg, Miljöförvaltningen, tel: 033 353011
eller på epost: susanne.arneborg@boras.se
Yttranden lämnas skriftligt senast den 27 april 2017 till miljo@boras.se eller till:
Borås Stad
Miljöförvaltningen
501 80 Borås

Susanne Arneborg
Energisamordnare
Bilaga
Borås Stads miljöpolicy, remissutgåva
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Miljöpolicy för
Borås Stad
Borås Stad ska vara drivande i miljöarbetet och involvera medborgare, näringsliv och
andra organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i
Borås idag och för kommande generationer. Vi arbetar för ekologisk hållbarhet lokalt och
globalt och säkra att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån en ekologisk, social
och ekonomisk dimension. Borås Stad är en ledande miljökommun som är lyhört för
andras erfarenheter och gärna delar sina egna både lokalt, nationellt och internationellt.

Arbetssätt
Miljöarbetet ska förebygga och åtgärda miljöproblem. Genom ständiga förbättringar
och med ambitionen att vi ska vara en ledande miljökommun. Detta möjliggörs genom
att arbeta strukturerat för att minska miljöpåverkan.
1. Våra lokala miljömål beskriver vilket tillstånd vi vill uppnå och ger konkret vägledning
om vad vi ska göra för att nå målen.
2. Miljöarbetet och miljöhänsyn integreras i alla verksamheter och beslut som fattas i
kommunkoncernen.
3. Resultatet av vårt arbete följs upp och sprids internt och externt.
4. Genom miljöutbildningar, rådgivning, aktiviteter och projekt motiverar vi val som
bidrar till en hållbar utveckling. Invånare, organisationer, företag samt andra aktörer
lokalt, regionalt och globalt är målgruppen.

Hörnpelare i Borås Stads verksamheter
• Kretsloppsprincipen.
Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller återvinna och ta om hand med minsta
möjliga resursförbrukning.
• Hushållningsprincipen.
Vi använder råvaror, mark och energi så effektivt som möjligt.
• Försiktighetsprincipen.
Vi arbetar för att förebygga eller minska risker för skador på hälsan eller miljön.
• Utbytesprincipen.
Vi ersätter miljö- och hälsofarliga produkter, ämnen och metoder med mindre skadliga
alternativ.
• Kunskapskravet.
Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö.

Borås Stad | miljöpolicy
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Detaljplan för Bergdalen
Kiden 3 m. fl.
Granskning

BN 2013-1898

Sammanfattning
Detaljplanen omfattar hela kvarteret Kiden, nordost om
Borås centrum. Fastigheterna i kvarteret är idag inte detaljplanelagda och det finns ett intresse att utveckla området
med ny bebyggelse. Detaljplanen medger att kvarteret kan
bebyggas med en högre exploateringsgrad än befintlig
bebyggelse.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Bergdalen, kv Kiden, Borås Stad, upprättad den 15 mars 2017

1. Inledning

2. Bebyggelse

Planens syfte och huvuddrag

Bebyggelsestruktur

Detaljplanens syfte är att tillåta en högre exploateringsgrad
inom kvarteret Kiden samt att anpassa framtida exploatering
till områdets kulturvärden. Planområdet är idag inte detaljplanelagt och för att utveckla kvarteret utifrån områdets
befintliga kulturhistoriska värden finns ett behov att reglera
området i detaljplan.
Detaljplanen medför en förtätning av stadsdelen Bergdalen i
och med att planen möjliggör för flerbostadshus upp till sju
våningar. Detaljplanen följer intentionerna i översiktsplanen
med fler bostäder i Bergdalen samt anpassning till kulturmiljön. Området är idag bebyggt med flerbostadshus och
ett enbostadshus i två till fyra våningar. Uppskattningsvis
föreslås antalet bostäder öka från ca 25-30 lägenheter till
cirka 100 lägenheter.

Planområde

Området ligger i Bergdalen, cirka 1,2 km norr om Borås
centrum. Planområdet består av kvarteret Kiden samt delar
av gatorna Ljunglidsgatan, Tokarpsgatan och Bergdalsgatan.
Planområdets storlek är 9 120 m2 .

Området planerades och byggdes under 1940-talet och är
baserat på idén om ”hus i park”, vilket innebär att det finns
mycket ljus och luft mellan bebyggelsen och att placering och
utformning är anpassad till den kuperade terrängen.
Bebyggelsen i kvarteret Kiden består av en blandning
av mindre flerbostadshus, uppförda som lamellhus och
funkishus samt ett stort enbostadshus, samtliga i 2-3
våningar och suterrängvåning. Bebyggelsen har en varierande
utformning, både vad gäller fasadmaterial, volym och
utformning. Omkringliggande kvarter består även de av en
blandning av flerbostadshus och enbostadshus i varierande
utformning med en till fyra våningar. Flertalet byggnader i
omgivningen har ljusa kulörer och söder om planområdet
består bebyggelsen till stor del av lamellhus, placerade i linje
med varandra. Nordost om planområdet består bebyggelsen
av enbostadshus i en lägre skala samt ett mer fritt placeringsmönster.
Flerbostadshusen innehåller cirka 2-5 lägenheter per hus och
totalt uppskattas det finnas cirka 25-30 bostäder i kvarteret.

Huvuddelen av kvarteret är i privat ägo. Fastigheten
Bergdalen 1:1 ägs av kommunen och omfattar kommunal
gatumark.

Gällande detaljplan

Området är inte planlagt sedan tidigare.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2014 §177 att uppdra
åt Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan för
kvarteret Kiden. Planuppdraget har initierats av fastighetsägaren till Kiden 3-5 och 8-10.

Kvarterets topografi, bild tagen från Ljunglidsgatan genom kvarteret Kiden.

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 15 maj 2014 §169
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan med plankostnadsavtal för Kiden 3 och 4, samt upprätta
plan för resterande del av kvarteret Kiden med planavgift.

Gaturum utmed Ljunglidsgatan, bild tagen från korsningen med Tokarpsgatan.

4

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Gaturum utmed Gustav Adolfsgatan, bild tagen strax nordväst om planområdet.

Befintlig bebyggelse på Kiden 5 och Kiden 9 i bakgrunden.

Ny bebyggelse

av varaktig karaktär samt bostadskomplement ingår i
användningen. Bostadskomplement kan vara till exempel
parkeringar för boende och besökare, soprum med mera.

Exploatören som äger fastigheterna Kiden 3-5 samt 8-10
avser att riva befintlig bebyggelse och uppföra fem nya
friliggande flerbostadshus. De planerade husen består av
två byggnader utmed Bergdalsgatan/Tokarpsgatan och
två byggnader utmed Ljunglidsgatan samt en byggnad i
korsningen Tokarpsgatan och Ljunglidsgatan. Bostäderna har
gemensamma ytor mellan husen samt ett parkeringsgarage
under jord. Byggnaderna utmed Bergdalsgatan planeras i fyra
till sju våningar, byggnaderna utmed Ljunglidsgatan i fem till
sju våningar och byggnaden i korsningen Tokarpsgatan och
Ljunglidsgatan planeras i två till fyra våningar. Planförslaget
tillåter att en liknande bebyggelsestruktur kan uppföras även
på kvarterets västra del med en nedtrappning i byggnadshöjd.
Detaljplanen medger bebyggelse för bostadsändamål,
betecknat med bokstaven B på plankartan. Allt boende

Inom kvarteret regleras byggnadernas höjd med en bestämmelse om maximal totalhöjd över grundkartans nollplan.
Totalhöjd är avståndet mellan grundkartans nollplan och
byggnadens högsta punkt. Utöver totalhöjd får hissrum
och små uppstickande byggnadsdelar som ventilationsanordningar sticka upp. Syftet med de olika bestämmelserna
angående höjden är att säkerställa att den nya bebyggelsen
ska förhålla sig på ett lämpligt sätt till de befintliga husen
kring kvarteret.
På illustrationskartan på sidorna 22-23 redovisas en översikt
över de olika föreslagna maximala totalhöjderna. Exploate-

Illustration över planerad bebyggelse på Kiden 4 och 5, vy från korsningen Bergdalsgatan/Tokarpsgatan, förslag av Järngrinden genom Semrén & Månsson.
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Sektion över planerad bebyggelse på kvarteret Kiden, förslag på bebyggelse av Semrén & Månsson.

ringsförslaget utgår ifrån att husen vid Ljunglidsgatan byggs
med en till två suterrängvåningar. Detta innebär att husen,
sett från Ljunglidsgatan är tre till sex våningar höga.
Ett stråk utmed kvartersgränsen reglerar att bostadshus får
placeras 4 meter från kvartersgränsen vid Ljunglidsgatan
och Gustav Adolfsgatan samt 1 meter från kvartersgränsen
vid Bergdalsgatan och Tokarpsgatan. Inom detta stråk får
komplementbyggnader (cykelförråd, miljörum, garage, etc.)
placeras. Komplementbyggnader ska placeras minst 1 meter
från fastighetsgräns, alternativt sammanbyggas i fastighetsgräns.
För att säkerställa att den nya bebyggelsen kan anslutas till
de omgivande gatorna på ett lämpligt sätt finns höjdbestämmelser på plankartan för lokalgator i anslutning till
planområdet.

Historik och kulturmiljö

Borås befann sig på 1930-talet i en liknande situation som
idag, med stor inflyttning och en omfattande bostadsbrist.
Det aktuella området på Bergdalen exploaterades vid den här
tiden till stor del på jungfrulig mark, vilket också innebar att
enstaka äldre träbyggnader ersattes med moderna byggnader
i en betydligt tätare struktur än den som tidigare fanns på
platsen.
Idag utgör området en till stora delar intakt bebyggelsestruktur som på ett bra sätt redovisar tidens ideal både vad
gäller stadsplanering och arkitektur. Det kulturhistoriska
värdet konstitueras främst av den övergripande bebyggelsestrukturen då flertalet byggnader idag är förändrade
vad gäller fasadmaterial, takmaterial och fasadkulörer.
Läsbarheten och upplevelsen av kulturmiljön anses vara som
tydligast och bäst kring de centralt placerade Kummel- och
Tokarpsgatorna samt i viss mån även kring den nu berörda
Ljunglidsgatan. Däremot är Nordängsgatan och Bergdalsgatan, i områdets ytterkanter, något mer brokiga med en
mer blandad bebyggelse. I kvarteret Kiden finns ett antal
äldre byggnader som bryter den utpräglade, funktionalistiska
strukturen.
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Av de kvarter som ligger inom det område som pekas ut i
Kulturmiljöprogrammet är Kiden det som avviker mest,
och en förtätning av kvarteret bedöms innebära endast en
begränsad negativ påverkan på det kulturhistoriska värdet
som området anses besitta. Ingreppen med omfattande
rivningar i kvarteret Kiden kan dock inverka negativt på
helhetsupplevelsen av området. Ny bebyggelse som tydligt
markerar sitt ursprung i vår tid kan samtidigt även skapa
en tydlighet gällande karaktäristiska historiska kontraster i
området när 1930-talet möter 2010-talet.
För att värna om kulturmiljövärden relaterade till stadsstruktur införs planbestämmelser som reglerar att bostadshus
ska placeras med 8 meters mellanrum från varandra, att
bostadshus inte får placeras inom ett 4 till 1 meter bredd
stråk utmed kvartersgränsen och att stödmurar inte få vara
högre än 1,5 meter. För att möjliggöra en lämplig konstruktion för garage under den planerade bebyggelsen i kvarterets
östra del, tillåts högre stödmurar utmed fastigheterna Kiden
3, 4 och 5.

Offentlig service

Offentlig service finns främst i Borås stadskärna, cirka
1,2 km söder om planområdet. Strax väster om planområdet
ligger Bergdalsskolan med förskoleklass upp till år 6.
Närmaste förskola ligger cirka 500 m sydost om planområdet.

Kommersiell service

Kommersiell service finns likt den offentliga servicen främst
i Borås stadskärna. Ingen kommersiell service tillkommer i
och med planförslaget.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Volymstudie

I denna volymstudie visas den upplevda volymen av befintlig
bebyggelse jämfört med den upplevda volymen av föreslagen
bebyggelse. Bilden läses bäst genom att utgå ifrån våningsangivelsen eftersom viss skillnad i perspektiv mellan modell
och foto kan förekomma. I de fyra översta bilderna är det
området till höger som kommer att påverkas och i de två
nedre bilderna syns planförslagets nya byggnader till vänster
i bild.

Korsningen Torkarpsgatan/Bergdalsgatan sedd från öster före exploatering.

Korsningen Torkarpsgatan/Bergdalsgatan sedd från öster efter exploatering.

Ljunglidsgatan sedd från väster före exploatering.

Ljunglidsgatan sedd från väster efter exploatering.

Ljunglidsgatan sedd från öster före exploatering.

Ljunglidsgatan sedd från öster efter exploatering.
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TILLGÄNGLIGHET
AVSTÅND TILL P-PLATS
Husen når tillgänglighetsanpassad parkeringsplats inom
25 m från bostadsentré.
TILLGÄNGLIGHET
AVSTÅND TILL MILJÖRUM
De norra husen når ett
miljöhus mellan husen inom
ett avstånd mindre än 50
m. Det sydöstra huset når
miljörummet i sydvästra huset inom ett avstånd kortare
än 50 m. Detta nås direkt
genom garaget, över gården
och genom sydvästra husets
entré eller via den icke tillgänglighetsanpassade vägen
över gården.
BRAND
Utrymning i kvarteret sker
genom TR2-trapphus.
TILLGÄNGLIG P-PLATS
MILJÖRUM

Tillgänglighetsskiss över planerad bebyggelse på Kiden 1-2 samt 6-7, förslag av Semrén & Månsson.

TILLGÄNGLIGHET
AVSTÅND TILL P-PLATS
Husen når tillgänglighetsanpassad parkeringsplats
elelr angöring inom 25 m från
bostadsentré.
TILLGÄNGLIGHET
AVSTÅND TILL MILJÖRUM
De norra husen når ett
miljöhus mellan husen inom
ett avstånd mindre än 50
m. Det sydöstra huset når
miljörummet i sydvästra huset inom ett avstånd kortare
än 50 m. Detta nås direkt
genom garaget, över gården
och genom sydvästra husets
entré eller via den icke tillgänglighetsanpassade vägen
över gården.
BRAND
Utrymning i kvarteret sker
genom TR2-trapphus.
TILLGÄNGLIG P-PLATS
MILJÖRUM

Tillgänglighetsskiss över planerad bebyggelse på Kiden 3-5 samt 8-9, förslag av Semrén & Månsson.
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TILLGÄNGLIGHET
AVSTÅND TILL P-PLATS
Huset når tillgänglighetsanpassad parkeringsplats inom
25 m från bostadsentré.
TILLGÄNGLIGHET
AVSTÅND TILL MILJÖRUM
Huset når ett miljöhus på
mindre än 50 m från bostadsentré.
BRAND
Utrymning i kvarteret sker
genom stegutrymning.
TILLGÄNGLIG P-PLATS
MILJÖRUM

Illustration över föreslagen bebyggelse g jord av Semrén & Månsson.

Kollektivtrafik
Tillgänglighetsskiss över planerad bebyggelse på Kiden 10, förslag av Järngrinden

Närmaste busshållplats är Kummelgatan, cirka 100 meter söder
om planområdet. Busshållplatsen trafikeras av två busslinjer
och området bedöms ha god kollektivtrafikförsörjning.

genom Semrén & Månsson.

Biltrafik
Tillgänglighet för personer med
funktionshinder

Planområdet är kuperat och respektive fastighet angörs idag
från omkringliggande gator i marknivå. Bebyggelsen har
anpassats på så vis att den går att nå från respektive gata
utan större höjdskillnader som är otillgängliga för personer
med rörelsehinder, se exploatörens skiss nederst på sidan 8
och överst på sidan 9. Liknande lösningar kan tillämpas på
kvarterets västra del vilket syns överst på sidan 8.

3. Gator och trafik
Gång- och cykeltrafik

Mindre trottoarer finns utmed Bergdalsgatan, Tokarpsgatan
och Gustav Adolfsgatan, i övrigt saknas separerade gångoch cykelvägar till planområdet.
Då trottoar finns längs hela områdets södra och västra kant
och gångmöjligheter mellan husen kommer att finnas på
kvartersmark behöver barn som bor i kvarteret Kiden endast
korsa Gustav Adolfsgatan en gång för att ta sig till Bergdalsskolan. Barnens skolväg skulle kunna tryggas ytterligare om
en säker passage över Gustav Adolfsgatan skulle anordnas.
Barn, särskilt i förskoleåldern, leker främst på lekplatser och
grönytor nära hemmet. Inom föreslagen exploatering finns
möjlighet för gemensamma lekytor på kvartersmark.
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Planområdet berör delar av och angränsar till gatorna
Bergdalsgatan, Tokarpsgatan, Ljunglidsgatan och Gustav
Adolfsgatan. Bergdalsgatan leder söderut mot Borås centrum
och har en högre trafikmängd än de övriga gatorna. Samtliga
gator är kommunala. Bestämmelsen LOKALGATA visar att
gatorna ska ha kvar sin användning som kommunala gator.
Inom begreppet LOKALGATA kan även busshållplats,
parkeringar eller andra anläggningar finnas.
En trafikutredning har utförts av Sweco (2016-02-29) med
anledning av de planerade nya bostäderna på Kiden 3-5
samt 8 och 9. Trafikflödena på de omkringliggande gatorna
bedöms ligga på 100 fordon/vardagsdygn, med undantag för
Bergdalsgatan som uppskattas ha 1200 fordon/vardagsdygn
och Gustav Adolfsgatan som uppskattas ha cirka 600
fordon/ vardagsdygn söder om planområdet.
För en exploatering av hela kvarteret enligt planförslaget
uppskattas att den totala belastningen för Bergdalsgatan
ökar med drygt 600 fordon/dygn till 1800 fordon/dygn och
en ökning för Gustav Adolfsgatan med cirka 200 fordon/
dygn till cirka 800 fordon/dygn. Befintligt gatunät bedöms
kunna ta emot denna förväntade trafikökning och bibehålla
god framkomlighet. Eftersom det finns trottoarer vid alla
gator så innebär trafikökningen inte något direkt problem
för trafiksäkerheten för gångtrafikanter. Smala och kuperade
gator uppmuntrar till låga hastigheter och innebär därmed
oftast att bilarna kör sakta.
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GUSTAV ADOLFSGATAN
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200 m
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100 m
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2 RoK
44 m2

1:1500

AR

TILLGÄNGLIGHET
AVSTÅND TILL MILJÖRUM

BT
66

Det sydvästra huset når
miljörummet direkt i
garageplanet med avstånd
mindre än 25m.
Det sydöstra huset når
miljörummet inom 50 m, antingen
direkt genom garaget, över
gården genom det sydvästra
huset eller genom den
otillgängliga vägen över gården.

3 RoK
73 m2
4 RoK
107 m2

1:2000

TILLGÄNGLIG P-PLATS
MILJÖRUM

2 RoK
44 m2
0

100

0

BERGDALSGATAN
50
100 m

1:1000

NORMALPLAN

1:4000

200 m

GARAGEPLAN

1:2000

Planritningar
över parkeringsgarage. Vänstra ritningen visar garaget i kvarterets västra del och högra ritningen visar garaget i kvarterets östra del. Ritning av Semrén &
50 m

25

Månsson.

1:800

0
20 m

SKALA 1:400
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3 RoK
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2 RoK
50 m2

00

0

3 RoK
74 m2

3 RoK
74 m2

Varje hus når
tillgänglighetsanpassad
parkeringsplats i garaget inom
25 m från hiss som går direkt ner
i garaget.

Parkering

50

100 m

1:500

4. Teknisk försörjning

25
Bilparkering sker idag på respektive fastighet0 som markpar1:400
kering eller garage. Parkering ska även i fortsättningen ske på
respektive fastighet (se ritningarna ovan).

50 m

20 m

10 m

1:200

0

0

KV KIDEN 1, 2, 6, 7, 10
Området är anslutet till kommunala ledningar
för vatten och
2016.12.20
4/9
avlopp.50 m

1:800

20 m

10

0

1

Cykelparkering sker inom respektive fastighet.

En utökad exploatering medför ett högre tryck på befintliga
ledningar.
Befintliga ledningar bedöms ha god kapacitet,
1:500 i A3
1:500
dock kan det krävas tryckstegring för att leverera vatten till
de högsta våningarna utmed Ljunglidsgatan.
N

20 m

Dagvatten

Enligt exploateringsförslag ska två garage under mark
anläggas, ett i den östra delen och ett i den västra. Tillfart
till garagen sker från Bergdalsgatan respektive
Gustav 5
0
Adolfsgatan. De parkeringsgarage som finns redovisade i
exploateringsförslaget uppfyller parkeringsnormen.

1:400

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten
ut10 mfrån fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört
1:200För fastigheter som har en hårdmed innan förändringen.
gjord yta större än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas.
Fördröjningsmagasin
med en effektiv volym av 3 m3 per 100
5m
1:100
m2 hårdgjord yta ska
anläggas.

2

För cykelparkeringsplatser gäller genomgående att parkeringstalen är tvådelade. 30 % av cykelparkeringsplatserna
ska finnas i nära anslutning till entrén eller max
35 meter
0
1
därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska finnas inom 50
meter från entrén samt ha väderskydd eller förvaras inomhus.
N
I praktiken innebär det att extra utrymme för cykelparkering
kan lämnas inom de ordinarie lägenhetsförråden om
avståndskraven uppfylls. Gällande parkeringsnorm för
1
2
cykelparkering kräver 25 cykelparkeringsplatser0 per
1000
m2
BTA i aktuellt område.

1:1000

Vatten och avlopp

25

I det nyligen antagna dokumentet ”Borås Stads Parkeringsregler” ingår planområdet i centrumzonen vilket betyder att
samma parkeringsnormer gäller för planförslaget
som10för
0
Kv. Kiden i Borås 2015.03.03
Borås centrum. För bostäder i flerbostadshus ska därmed
finnas 7 parkeringsplatser per 1000 m2 BTA.

1:1500

2m

En generell planbestämmelse reglerar att det ska finnas
1:50
möjlighet att fördröja
dagvatten inom kvartersmark.

Värme

Fastigheterna är anslutna till fjärrvärmenätet.
5m

El, tele och fiber
1:150

Området är anslutet till el och teleledningar.

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges
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Ny

LÄ

2R
3R
4R

tot

PA

P-n
9b
pa

Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”
följas.

räddningstjänstens stegbil får byggnaderna maximalt ha 23
meter till fönstrets eller balkongräckets nedre kant och endast
innehålla bostäder, kontor, industri eller liknande.

Närmaste återvinningsstation finns i korsningen Nordängsgatan/Bäckaströmsgatan, cirka 500 meter söder om
planområdet.

Det bedöms att räddningstjänstens krav kan tillgodoses i
planförlaget.

Räddningstjänsten

5. Mark

Avståndet från räddningstjänstens uppställningsplats för
släckfordon till angreppsväg såsom entré, bör inte överstiga
50 meter. Avståndet från släckfordon till brandpost bör
inte överstiga 75 meter. Avståndet mellan brandposter bör
således inte överstiga 150 meter. Vattenflödet i brandposterna
i området bör vara 600 liter/min enligt VAV P 83. Om det
ska byggas högre än 4 våningar bör vattenflödet vara 1200
liter/min. Om räddningstjänsten förväntas kunna köra ut
på det underjordiska garaget ska bärförmågan av garaget
särskilt beaktas (t.ex. om det ska tillåtas byggnader högre än
4 våningar). Räddningstjänsten eftersträvar att stegbilar ska
ha ett maximalt axeltryck om 100 kN. Området ligger på en
plats där räddningstjänsten har en insatstid som understiger
10 minuter. Om utrymning från byggnader förväntas ske med
hjälp av räddningstjänstens utskjutsstegar får byggnaderna
maximalt ha 11 meter till fönstrets eller balkongräckets nedre
kant och endast innehålla bostäder, kontor, industri eller
liknande. Om utrymning från byggnaden förväntas ske med

Natur och vegetation

Planområdet har en topografi som sluttar från nord till syd/
sydväst, där det skiljer cirka 10 meter mellan den högsta
och den lägsta punkten inom kvarteret, +194 respektive
+184 meter över Borås nollplan. Marken i området består
av trädgårdar som anpassats till topografin med ett par fullt
uppväxta träd. Utmed Bergdalsgatan/Tokarpsgatan finns
lägre stödmurar mellan trädgårdarna och vägen.
Markens topografi anses vara bevarandevärt ur ett kulturhistoriskt perspektiv och skyddas i plankartan, läs mer under i
avsnittet ”Historik och kulturmiljö”.

Lek och rekreation

Respektive bostadsfastighet har i dagsläget friytor inom den
egna fastigheten. Närmaste allmänna friyta för lek finns
inom skolområdet strax väster om planområdet och utmed
Kullabergsgatan cirka 160 meter söder om området. En
idrottsplats med fotbollsplaner finns cirka 500 meter sydöst
om planområdet.
Öster och norr om planområdet finns ett grönområde,
Tokarpsberg, omnämnt i kommunens grönområdesplan.
Inga nya allmänna friytor för lek eller rekreation tillkommer
utan lek beräknas kunna ske på bostadsgård.

Fornlämningar och kulturminnen
Inga kända fornlämningar finns i området.

Geoteknik och Radon

En geoteknisk markundersökning har utförts av Tellstedt i
Göteborg AB (2016-02-24) och en miljöteknisk markundersökning har utförts av Structor Miljö Väst AB (2016-03-08)
för fastigheterna Kiden 3-5 samt 8 och 9. Marken består av
fyllnadsmaterial eller morän på berg, där jordmäktigheten
varierar mellan cirka 3 och 10 meter. Utifrån den geotekniska
undersökningen konstateras att planområdet är lämpligt för
planerad bebyggelse. Grundläggning av byggnaderna kan ske
med plattgrundläggning i de naturliga jordlagren.

Bild tagen från korsningen Tokarpsgatan/Bergdalsgatan i sydlig riktning.

DETALJPLAN

Enligt översiktlig inventering utgör marken låg- till högriskområde vad avser radon. En punkt, i den östra delen av
området uppmättes motsvarande högradonmark.
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Förorenad mark

I kvarterets nordvästra hörn påträffades i två provtagningar
halter överskridande riktvärdet för känslig markanvändning,
KM, avseende zink och PAH. Marken på dessa platser består
av lätt förorenade fyllnadsmassor och bedöms inte utgöra
några hinder eller större merkostnader vid planerad nybyggnation. Föroreningar utgörs av lätt förorenade fyllnadsmassor
med inslag av tegelrester. De är inte spridningsbenägna och
kan kvarlämnas under förutsättning att de inte återanvänds
för ytligt bruk.
Aktuella föroreningar, främst tjärämnen och zink, utgör
i praktiken inga hälsorisker i de haltnivåer som uppmätts
(strax över KM, men underskridande MKM). Hälsorisker
kan teoretiskt, enligt Naturvårdsverkets modell för beräkning av riktvärden, uppkomma i det fall grönsaker och/eller
rotfrukter odlas i fyllnadsmassorna. Detta är inte sannolikt då
innehållet av organiskt material i fyllnadsmassorna är så lågt
att det därför inte är möjligt att odla i aktuella fyllnadsmassor.
I samband med nybyggnation och grovplanering av
markytorna genomförs lämpligen åtgärder som tillser att
fyllnadsmassor inte återfinns ytligt inom de nya markytorna.
Några omfattande eller kostsamma avhjälpandeåtgärder av
föroreningsskador krävs inte för att aktuellt område ska vara
lämpligt för bostadsändamål. Hantering av denna typ av lätt
förorenade fyllnadsmassor är mycket vanligt i alla typer av
markarbeten i stadsmiljöer och utförs lämpligen i samband
med byggnation.
Masshanteringen inom planområdet är anmälningspliktig
och att aktuella fyllnadsmassor med föroreningshalter
överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för
Känslig Markanvändning (KM) inte får återanvändas inom
området.
En bestämmelse införs som anger att startbesked för lov som
innebär markarbete inte får ges förrän markens lämplighet
avseende föroreningar, på aktuell plats för lov, har avhjälpts
till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning.

6. Vatten
Planområdet är beläget cirka 1 km från Viskan. Planens
genomförande bedöms inte påverka vatten eller öka risken att
området blir översvämmat.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
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av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god
kemisk status.
Kvalitén på grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på
grund av föreslagen planåtgärd.

7. Socialt perspektiv
Detaljplanen medger en fortsatt användning av ett befintligt
bostadskvarter. Stora delar av planområdet är privat mark
där planen ska ge förutsättningar för användning utifrån
respektive fastighetsägares önskemål. Risk finns att platsens
identitet kan påverkas i och med en utökad förtätning men
det bedöms acceptabelt jämfört med att inte detaljplanelägga
kvarteret.
I detaljplanen har bestämmelser införts för att värna om de
allmänna kulturhistoriska värden som till viss del skapar
och bibehåller identitet. Dessa bestämmelser reglerar största
byggnadsarea, minsta avstånd mellan bostadshus, ett stråk
utmed kvartersgränsen där endast komplementbyggnader
får placeras samt höjden på stödmurar som begränsas till
1,5 m. I och med att planen medger ett ökat antal bostäder i
flerbostadshus ges möjlighet till varierande lägenhetsstorlekar
och därmed möjlighet för olika människor att bosätta sig på
platsen. Detaljplanen som planeringsinstrument kan dock
inte styra över fördelning av upplåtelseformer.

8. Störningar på platsen
Buller och vibrationer

För området gäller riktvärden för buller enligt Boverkets
Allmänna råd 2008:1. En bestämmelse om att dessa riktlinjer
ska klaras införs på plankartan. Bestämmelsen anger att
den ekvivalenta bullernivån inte bör överskrida 55 dBA vid
någon fasad till bostad. I bostad där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad är över 55 dBA ska minst hälften
av bostadsrummen vara vända mot tyst eller ljuddämpad
sida med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Uteplatser ska
utformas så att de klarar 70 dBA maximalnivå.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Planområdet ligger i ett befintligt bostadsområde utan
större vägar, varav Bergdalsgatan är mest trafikerad med
cirka 1200 fordon/vardagsdygn. På sidan 12 syns resultatet
av en bullerutredning som utförts av Structor Akustik AB
(2016-01-28, rev 2017-03-07). Den visar att bullervärdena vid
fasad understiger riktlinjen för ekvivalent nivå. Inom större
delen av innergården understiger bullervärdena riktlinjen för
maximal nivå.

Skuggpåverkan

Intilliggande fastigheter kommer att skuggas vid vissa
tidpunkter i och med att en högre bebyggelse tillåts. Byggnadernas höjder har trappats ner i anslutning till Tokarpsgatan
och Gustav Adolfsgatan för att delvis minska skuggpåverkan.
Påverkan bedöms ringa i intilliggande kvarter, med störst
påverkan vid vår-/höstdagjämning öster om Tokarpsgatan
och norr om Ljunglidsgatan. Även fastigheterna inom
kvarteret Kiden bedöms bli påverkade av skugga till följd av
att högre byggnader tillåts.

På sidorna 14 och 15 syns en solstudie för befintliga förhållanden och för den föreslagna bebyggelsen på och runt
om kvarteret Kiden. Den 22 september faller det i nuläget
skugga på fastigheten Akka 14 från kl. 17.00. Med föreslagen
bebyggelse täcks Akka 14 samt delar av Akka 5 och Akka
10 av skugga under samma tidpunkt. Den 22 november
går solen i Borås ner kl. 15.38. Med befintlig bebyggelse
är det flera fastigheter som skuggas redan kl. 15.00 den 22
november. Med föreslagen bebyggelse ökar skuggningen
under samma tidpunkt på Akka 5. Den föreslagna bebyggelsen ökar skuggorna på kv Rådjuret generellt, i synnerhet
på hösten, vintern och våren.
Plats för vistelseytor utomhus med sol bör anordnas inom
respektive fastighet.

Kartorna visar beräknad bullerpåverkan, både ekvivalent och maximal ljudnivå. Bullerutredning utförd av Structor Akustik AB över föreslagen bebyggelse på Kiden 3-5 samt 8-10.

DETALJPLAN
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Solstudie - befintlig bebyggelse

20 juni kl. 08.00.

20 juni kl. 17.00.

22 september kl. 08.00.

22 september kl. 17.00.

22 november kl. 08.00.

22 november kl. 15.00. Solen går ner 15.38 i Borås detta datum.
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Solstudie - föreslagen bebyggelse

20 juni kl. 08.00.

20 juni kl. 17.00.

22 september kl. 08.00.

22 september kl. 17.00.

22 november kl. 08.00.

22 november kl. 15.00. Solen går ner kl. 15.38 i Borås detta datum.
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Luftkvalitet

Följande mål bedöms vara relevant för planen: ”Borås
Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att
invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på
landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning
i tätorter och nära kollektivtrafik. Grönområden och tysta
miljöer värderas, liksom energieffektiva lösningar och
medvetna materialval.”

Det finns normer för en rad ämnen, till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

Övriga kommunala dokument

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.

Luftföroreningshalten i området bedöms vara låg då området
saknar större vägar med stora trafikmängder.

Området berörs av Borås Stads kulturmiljöprogram, läs mer
om detta under avsnittet ”Historik och kulturmiljö”.

Bostadsförsörjningsprogram

Detaljplanen följer de strategiska målen avseende planering
för hållbart boende i Borås stads bostadsförsörjningsprogram.

Planens genomförande bedöms inte medföra någon negativ
påverkan på MKN för luft.

»»

Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt
och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög
arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.

9. Övergripande beslut

»»

Kommunen eftersträvar ett integrerat boende med
varierat utbud av upplåtelseformer, bostadstyper och
storlekar.

»»

Möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla
större tätorter och på landsbygden där tidigare gjorda
investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.

Vision 2025

Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om vision 2025 som
beskriver hur Borås vill vara i framtiden. Visionen innehåller
sju strategiska målområden. Det handlar bland annat om
att Borås ska vara en plats där många människor möts, alla
ska ta ansvar för barn och unga, företagen ska växa genom
att samarbeta och Borås centrum ska bli livligare med fler
bostäder. Detaljplanen bidrar till visionen genom att möjliggöra förtätning på mark som redan används till bostäder.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
Planen är förenlig med översiktsplanens spelregler för en
hållbar utveckling då bebyggelsen är resurshushållande med
mark.
Området är utpekat som viktig kulturmiljö. Enligt översiktsplanen ska områden med höga kulturmiljövärden så långt
som möjligt skyddas mot åtgärder som påverkar området
negativt.

Miljömål

I miljömålen för Borås Stad 2013-2016 återfinns de nationella
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”.
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10. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik, exempelvis under rubriker som bebyggelsestruktur,
buller eller skuggpåverkan.

Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen
redovisas i denna planbeskrivning. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte
erfordras.
Behovsbedömningen har kommit fram till att det är viktigt
att belysa följande frågor i detaljplanen
»»

Planområdet innefattas av kulturhistoriskt värdefull
miljö, vilket leder till att detaljplanen bör lägga stor
omsorg kring byggnaders utformning och gestaltning,
samt hur bebyggelsen passar in i omgivningen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

»»

Planen medger ökning av andelen hårdgjorda ytor,
vilket kan påverka avrinning av dagvatten. I planen
är det därför relevant att belysa hur dagvatten ska
omhändertas.

»»

Planen medger fler bostäder än vad som finns i dagsläget, vilket leder till att trafikmängden i området ökar
något. I planen är det av vikt att belysa hur trafik och
parkering ska lösas.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut för fastigheterna Kiden 3, 4, 5, 8, 9 och 10.
För övriga fastigheter ska planavgift enligt taxa tas ut vid
prövning av lovärenden. En planbestämmelse införs på
plankartan för att reglera detta.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Bullerutredning (Structor Akustik AB, 2016-01-28, rev
2017-03-07).

»»

Trafikutredning (SWECO, 2016-02-29).

»»

Geoteknisk markundersökning (Tellstedts i Göteborg
AB, 2016-02-24).

»»

Miljöteknisk markundersökning (Structor Miljö Väst
AB, 2016-03-08).

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramböll Sverige AB genom Job van
Eldijk, Frida Andersson och Saba Shahriari. Handläggare
från Borås Stad har varit Paulina Bredberg.
Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovschef		
DETALJPLAN

Job van Eldijk
planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Bergdalen, Kv Kiden. Borås Stad, upprättad 15 mars 2017.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens
bindande föreskrifter framgår i stället av plankarta och
planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att den
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att detaljplanelägga och pröva en
utökad exploateringsgrad inom kvarteret Kiden. Planområdet
är i dagsläget inte planlagt. Detaljplanen är upprättad på
initiativ av exploatören, Järngrinden AB. Planen medger
användning för bostäder (B).

Bergdalsgatan som utgör allmän plats inom planområdet.
Resterande delar av planområdet utgörs av kvartersmark.
Exploatören ansvarar för åtgärder på kvartersmark.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Inom detaljplaneområdet finns 11 fastigheter. Borås Stad
äger fastigheten Bergdalen 1:1 som inom planen omfattar
lokalgatorna. Privata fastighetsägare har lagfart till Kiden
1, 2, 6 och 7. Exploatören äger de resterande fastigheterna;
Kiden 3-5 och 8-10.

Fastighetsbildning

2. Organisatoriska frågor

Om framtida exploatering skulle innebära förändrad placering av huskroppar i området och över befintliga fastighetsgränser, kan fastighetsbildningsåtgärder behöva göras för att
anpassa fastighetsindelningen till byggnationen.

Tidplaner

Servitut och ledningsrätt

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd		
Granskning
Antagande

4 kvartalet 2016
1 kvartalet 2017
2 kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen
antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och
samråda med exploatören avseende projektets påverkan
på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende eventuell
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren
och exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller
kostnader och utförande.
Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el,
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alternativt genom avtal med exploatören.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som planen
vinner laga kraft.

4. Tekniska frågor

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller
även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras
eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom
planen behöver beaktas.

Vatten, avlopp och dagvatten

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

För fastigheter större än 2500 m2 skall försdröjningsåtgärder
vidtas. Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3
per 100 m2 hårdgjord yta skall anläggas. Anordningar för

Planen har kommunalt huvudmannaskap. Det är lokalgatorna
Ljunglidsgatan, Tokarpsgatan, Gustav Adolfsgatan och
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Planområdet bedöms kunna anslutas till det allmänna vattenoch avloppsnätet. Likaså till dagvattennätet. VA-ledningarnas
standard ska redas ut i samband med exploateringen. Tryckstegring kan behövas för att få dricksvatten till våningarna
högst upp i husen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

fördröjning av dagvatten på kvartersmark ska utföras och
bekostas av exploatören och ansvaret för anordningarna fram
till anslutningspunkten ska följa exploateringsfastigheten.

Fjärrvärme

Tre av de befintliga husen som man planerar att riva är
redan anslutna till fjärrvärme. Framtida bebyggelse kan
anslutas till fjärrvärmenätet som finns i Bergdalsgatan.
Den fjärrvärmeservisledning som ansluter mellan Kiden
5 och grannfastigheten Kiden 10 kan behöva flyttas så att
fastighetsägaren på nummer 10 får en egen anslutning till
fjärrvärmenätet, eftersom denna idag är sammankopplad
med Kiden 5. Det åvilar exploatören att bekosta eventuell
flytt av fjärrvärmeledning.

Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el,
tele, fjärrvärme med mera utförs av respektive ledningsägare
som finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter
alternativt genom avtal med exploatören.

Planavgift

Planavgift ska tas ut för fastigheterna Kiden 1, 2, 6 och 7 i
samband med lovgivning enligt de administrativa bestämmelserna i plankartan. Planavgift betalas av exploatören.
Stadsledningskansliet
Mark och exploatering
Maria Carlund
Exploateringsingenjör

El, tele och opto

Området bedöms kunna anslutas till el, tele och fiber.

Trafik och parkering

Gator inom planlagt område är kommunala. En trafikutredning har gjorts inför framtagandet av detaljplanen.
Utredningen har konstaterat att den ökade trafiken som
exploateringen innebär kan tas om hand av nuvarande
gatunät. Parkering ska lösas inom kvartersmark.

Natur och kultur

Området påtalas i översiktsplanen (2006) som viktig kulturmiljö. En del av det kulturhistoriska värdet ligger i byggnadernas placering och det luftrum som skapats där emellan.
En placeringsbestämmelse om avstånd mellan bostadshus
har därför angivits i plankartan.

Markmiljö

En geoteknisk och en miljöteknisk markundersökning har
utförts för Kiden 3-5 samt Kiden 8 och 9. Enligt översiktlig
inventering utgör marken låg till högriskområde vad avser
radon. En punkt i planområdets östra del motsvarar högradonmark.

5. Ekonomiska frågor
Fastighetsbildningskostnader

Exploatören bekostar eventuella fastighetsbildningskostnader.

Ledningsåtgärder

Exploatör bekostar flytt av ledningar om exploatering
föranleder flyttbehov. I flyttkostnader ingår även ledningsrättskostnader.

DETALJPLAN
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

BATAKI

2

2

GRÄNSER
Plangräns
Användningsgräns

3

Egenskapsgräns

3

GATA

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

ORRMALM

6401500

4

LOKALGATA

Lokalgata

Kvartersmark

117700

1:1
1

SMIRRE

AKKA

B

Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
Markens höjd över grundlkartans nollplan.

Utnyttjandegrad

5

Största byggnadsarea för bostadshus är 350 m 2 per byggnad.

Mark och vegetation

10

n1

Stödmurar får högst vara 1,5 meter.

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken.

+205

12

n1

Begränsning av markens bebyggande
Endast komplementbyggnad får placeras.

Utfart

14

Körbar utfart får inte anordnas.

Placering och utformning
Bostadshus ska placeras med minst 8 meters mellanrum.

BERGDALEN
1:1

AKKA

Komplementbyggnader eller byggnadsdelar som innehåller komplementfunktioner ska placeras minst
1 meter från fastighetsgräns alternativt får sambyggas i fastighetsgräns.
+0,0

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet. Utöver totalhöjd får hissrum och
små uppstickande byggnadsdelar som ventilationsanordningar sticka upp.

För komplementbyggnad är högsta byggnadshöjd 3,0 m.

10

Störningsskydd

6401400
117700

11

Den ekvivalenta bullernivån får inte överskrida 55 dBA vid någon fasad till bostad. I bostad där den
ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad är över 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen, liksom
uteplats vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida med högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal nivå.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.

Ändrad lovplikt, lov med villkor

a1
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1

Planavgift ska debiteras vid bygglov.

Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges förrän markens lämplighet avseende
föroreningar, på aktuell plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning

VÄRJAN

INFORMATION
Planavgift debiteras ej vid bygglov för Kiden 3, 4, 5, 8, 9 och 10.
Anmälningsplikt till miljönämnden gäller vid schaktning av massor.
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1

Fortsatta undersökningar och eventuell sanering ska genomföras i samråd med
miljönämnden/tillsynsmyndigheten.

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns
Servitutsgräns
0:00 / 0:000

Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Bergdalen, Kiden 3 m.fl., Borås Stad, upprättad den 15 mars 2017.

Sammanfattning
Samråd enligt nya lagen PBL 5:11 avseende planförslag
upprättat den 11 oktober 2016 har ägt rum under tiden
17 oktober – 4 december 2016 och har annonserats i Borås
Tidning 17 november 2016. Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även
varit tillgängliga på kommunens hemsida. Ett samrådsmöte
hölls i Stadbyggnadskontoret den 31 oktober 2016.
Femton remissinstanser, fyra sakägare och åtta övriga har
skickat in yttranden under samrådstiden.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt
bibehållet.

Ändringar i planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört
med samrådshandlingen:
»»

»»

Planområdet har utvidgats med del av Gustav Adolfsgatan och del av Tokarpsgatan och markens höjd har
reglerats inom alla lokalgator kring planområdet.
På plankartan har korsmark lagts i ett stråk längs hela
områdets ytterkant.

»»

Plankartan har kompletterats med bestämmelse
angående markföroreningar samt med bestämmelse
angående buller.

»»

Förtydligande i planbeskrivningen har gjorts under
stycket ”Parkering” på sidan 8 och under ”Historik och
kulturmiljö” på sidan 6.

»»

Komplettering av solstudien på sidan 13 i planbeskrivningen har gjorts.

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»»

24

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt
att skicka detaljplanen för granskning.

1. Yttranden från remisspart
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S1 Kommunstyrelsen	
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S3 Tekniska nämnden
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S4 Miljö- och konsumentnämnden 	
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S27 Tokarpsgatan 37
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»»

att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.

Handläggning

2014-05-15 §169 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
ny detaljplan. Delegationsbeslut om samråd togs 2016-10-11 §
Pl 2015- 000014.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ser positivt på att förtäta ett befintligt
område med bostäder. Begäran stämmer med Översiktplanens intentioner och visionen Borås 2025.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till
detaljplan.

Kommentar
Noterat.

S2 Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen anser att en förtätning av området är lämpligt
och att det är positivt att området nu planläggs så att de
kulturvärdena kan tas till vara. Även byggnadernas utseende
och karaktär bör kunna regleras i planen.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden ett antagande
av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar i övrigt inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer
enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap.
miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Råd enligt PBL och MB
Buller
Eftersom planarbetet påbörjades innan den 1/1 2015 gäller
Boverkets Allmänna råd 2008:1, vilket också anges i planbeskrivningen. De slutsatser som dras rörande överskridande
av maxnivåer som görs i planbeskrivningen och bullerutredningen görs dock utifrån reglerna i Trafikbullerförordningen
från 2015. Enligt allmänna råd 2008:1 så gäller maximal
ljudnivå 70 dBA på uteplats. Några överskridanden medges
inte under dag- och kvällstid. Uteplatser behöver därför
anordnas så att de klarar 70 dBA dygnet runt, utan överskridanden.
Planbestämmelsen formuleras lämpligen så att den ekvivalenta bullernivån inte bör överskrida 55 dBA vid någon fasad
till bostad. I bostad där den ekvivalenta ljudnivån utomhus
vid fasad är över 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen, vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida med
högst 50 dBA ekvivalentljudnivå. Uteplatser som anordnas
ska placeras så att de klarar 70 dBA maximalnivå.
DETALJPLAN

Förorenad mark
Markföroreningar har påträffats i två punkter (5 och 6) i
nordvästra delen av planområdet. Länsstyrelsen anser att det
inför granskningen bör genomföras fördjupade undersökningar kring provpunkt 5 och 6. Detta för att kunna avgöra
vilken omfattning föroreningarna har samt vilka risker de
medför. Den fördjupade utredningen ska även ta ställning
till eventuellt saneringsbehov. Länsstyrelsen anser inte att
det med befintligt underlag går att komma till slutsatsen att
föroreningarna kan lämnas kvar.
Resultatet av utredningen behöver redovisas i planbeskrivningen och det ska tydligt framgå hur föroreningssituationen
ser ut och vilka åtgärder som krävs för att marken ska bli
lämplig för planerad markanvändning (känslig markanvändning). Det bör också tas fram en kostnadsuppskattning för
åtgärderna. Om saneringsåtgärder ska genomföras efter att
planen är antagen så ska det säkerställas genom en planbestämmelse.
Som upplysningar kan skrivas att det föreligger anmälningsplikt till miljönämnden vid schaktning i förorenad mark.
Fortsatta undersökningar och eventuell sanering ska genomföras i samråd med miljönämnden/tillsynsmyndigheten.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt,
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar

Kommunen gör bedömningen att områdets kulturvärden
omfattar husens placering och att anpassning av landskapet
har begränsats. Därmed finns det ingen anledning att reglera
utseendet och karaktär av byggnader inom planområdet.
Planbeskrivning och plankartan har justerats i enlighet med
Länsstyrelsens synpunkter angående buller. Krav enligt
Boverkets allmänna råd 2008:1 gäller och en bestämmelse
angående detta har förts in på plankartan. Bullerutredningen
har kompletterats och visar att en gemensam uteplats som
uppfyller riktlinjer för buller kan anordnas på innergården .
Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning
av markföroreningar, de risker dessa innebär och de
åtgärder som krävs för sanering till riktvärden för känslig
markanvändning. Krav på att startbesked inte får ges förrän
markens lämplighet avseende föroreningar har avhjälpts till
Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning
har införts på plankartan.
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Plankartan och planbeskrivning har vidare kompletterats
med en upplysning om att det föreligger anmälningsplikt
till miljönämnden vid schaktning i förorenad mark samt att
fortsatta undersökningar och eventuell sanering ska genomföras i samråd med miljönämnden/tillsynsmyndigheten.

S3 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att
erinra mot framtaget förslag till detaljplan.

Kommentar
Noterat.

S4 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tycker att det är positivt att
förtäta i området.
I planbeskrivningen hänvisas riktvärden för buller till
Boverkets allmänna råd (2008.1). Det var tidigare praxis
att hänvisa till dem men sedan 2015 finns nya riktvärden i
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
enligt nedan.
För bostad över 35 kvadratmeter gäller:
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.
4 § Om den ljudnivån som anges i 3 § första stycket ändå
överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden och,
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida
där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00
och 06.00 vid fasaden.
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 §
första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller istället
för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum
i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
Miljö- och konsumentnämnden vill att:
• texten i planbeskrivningen justeras till de nya riktvärdena
• samt att dessa bullerriktvärden införs i plankartan.

Kommentar

Eftersom planarbetet påbörjades innan den 1/1 2015 gäller
Boverkets allmänna råd 2008:1. Se vidare kommentar på
länsstyrelsens yttrande.
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S5 Borås Energi och Miljö

Under rubrik ”Dagvatten” i planbeskrivning ska sista
meningen strykas: ”Dagvatten ska omhändertas lokalt genom
fördröjning på respektive fastighet.”
I rubriken ”Värme” ska enbart första meningen kvarstå då
exploatör har ägarförhållanden på flertalet fastigheter där
Kiden 10 ingår.
I genomförandebeskrivning under rubriken ”Tekniska
frågor” ersätts mening ”Dagvattnet ska fördröjas inom
kvartersmark” enligt BEM’s standardtext: ”För fastigheter
som har hårdgjord yta större än 2500 m2 skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av
3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta skall anläggas.”
I genomförandebeskrivningen under rubriken ”Ledningsåtgärd” ersätts texten i första stycket med: ”Exploatör bekostar
flytt av ledningar om exploatering föranleder flyttbehov. I
flyttkostnader ingår även ledningsrättskostnader.” Andra
stycket kvarstår.

Kommentar

Föreslagna åtgärder i planbeskrivningen gällande avsnitten
”Dagvatten” och ”Värme” samt ”Genomförandebeskrivning” är genomförda.

S6 Borås Elnät
Elnät
Ingen erinran.
Stadsnät
Ingen erinran.

Kommentar
Noterat.

S7 Lantmäterimyndigheten

I planbestämmelserna anges att ”största byggnadsarea för
huvudbyggnad är 350 m2”. Möjligen är det på det viset att
den bestämmelsen i kombination med regleringen av avstånd
om 8 meter minst mellan huvudbyggnader innebär att antalet
huvudbyggnader blir det önskade.
Eftersom fastighetsindelningen inte regleras på något vis kan
man annars tänka sig att ytterligare någon fastighet tillskapas
och därmed även rätt till fler huvudbyggnader.

Kommentar

Syftet med bestämmelserna är att värna områdets kulturmiljövärden och inte att reglera antalet fastigheter. För att
förtydliga syftet med regleringen har plankartan uppdaterats
och formuleringen ”bostadshus” har ersatt begreppet
”huvudbyggnad”.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

S8 Stadsdelsnämnden Norr

Förslaget innebär att befintlig bebyggelse på fastigheterna
Kiden 3-5 samt 8-10 rivs och ersätts med fem nya friliggande
bostadshus. Byggnaderna utmed Bergdalsgatan respektive
Ljunglidsgatan planeras i upp till 7 våningar, och byggnaden
i korsningen Tokarpsgatan och Ljunglidsgatan planeras i
upp till 4 våningar. Planförslaget innebär att en liknande
bebyggelsestruktur blir möjlig i hela kvarteret, då med viss
nedtrappning i byggnadshöjd. Hela kvarteret kan alltså
komma att rivas och ersättas med ny bebyggelse med avsevärt
mycket högre exploateringsgrad.

Stadsdelsnämnden noterar att det saknas separata gång- och
cykelvägar till planområdet samt att nybyggnation medför
något ökad trafik och ökad risk för trafikolyckor enligt
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden anser att det är
angeläget att det planeras för sammanhängande cykelvägar
utmed Bergdalsgatan, Gustav Adolfsgatan, Tokarpsgatan och
Ljunglidsgatan i Borås Stads cykelplan i kommande uppföljning av planen. God trafiksäkerhet har stor betydelse för
utveckling av goda resvanor och motiverar fler att välja cykel.

Området är alltså uppmärksammat av kommunen för dess
kulturhistoriska värden. Anpassningen till dessa värden
består enligt planförslaget i att nya bostadshus ska placeras
med minst 8 meters mellanrum, att byggnadsarean får vara
max 350 m2 , att byggnaderna ska anpassas till den kuperade
terrängen samt att stödmurar får vara högst 1,5 meter höga.
Kulturnämnden menar att detta är allt för lågt ställda krav
för att möta kulturvärdena, både på bevarande av befintlig
kulturmiljö och på anpassning av ny bebyggelse. Det är
mycket bekymmersamt att uttalade kulturvärden möts
med ett detaljplaneförslag som i själva verket utarmar dessa
värden.

Stadsdelsnämnden Norr har getts möjlighet att lämna
synpunkter på detaljplanen för Bergdalen, Kiden 3 m.fl.,
Borås Stad. Stadsdelsnämnden tillstyrker detaljplanen som
möjliggör förtätning av Centrum med cirka 100 nya bostäder.
Nämnden ställer sig positiv till fler bostäder i ett växande
Borås. Nämnden vill lämna synpunkter som avser behov
av nya separata och sammanhängande cykelvägar inom
Bergdalen samt behov av fortsatta satsningar på nya förskolor
och skolor i Centrum.

Stadsdelsnämnden påtalar vikten av att satsa på en fortsatt
utbyggnad av förskolor och skolor i Centrum samt att utreda
möjligheten att inom planområdet inrymma en förskola.
Det pågår en förtätning av Borås Stads centrum med nya
bostäder och många planprojekt är på gång. Enligt Borås
Stads Vision ska antalet invånare i stadskärnan tredubblas
fram till 2025.

Kommentar

Befintligt gatunät bedöms att kunna ta emot den förväntade
trafikökning och bibehålla god kapacitet och god framkomlighet. Samhällsbyggnadsnämnden anser att en separat gc-väg
inte är nödvändig utan att cykling på ett säkert sätt kommer
att kunna ske i blandtrafik.
Synpunkterna i yttrandet angående skolor vidarebefordras till
Kommunstyrelsen för vidare arbete med dessa frågor.

S9 Kulturnämnden

Syftet med den föreslagna detaljplanen är enligt planhandlingarna ”att pröva en högre exploateringsgrad inom
kvarteret Kiden samt att anpassa framtida exploatering till
områdets kulturvärden”. Området benämns i översiktsplan
ÖP06 som viktig kulturmiljö i kommunen. Det lyfts också
i kommunens kulturmiljöprogram. Området består av
flerfamiljshus och villor som har uppförts och formats enligt
funktionalismens arkitekturideal från mitten av 1930-talet
och ett tiotal år framåt. Bebyggelsen har anpassats till
terrängen i enlighet med tidens idé kring hus i park, där
natur, ljus och luft är en viktig del av helhetstanken. Befintlig
bebyggelse i kvarteret och i kringliggande område består av
hus i 2-3 våningar, ibland med suterrängvåning.

DETALJPLAN

Då ett tydligt syfte med detaljplanen är att utveckla kvarteret
utifrån dess befintliga kulturhistoriska värden föreslår
Kulturnämnden att ambitionsnivån höjs avsevärt i det
fortsatta planarbetet. Lämpligen bör arbetet ha utgångpunkt
i en kulturmiljöutredning som ytterligare kan definiera vad
kulturvärdena består i så att en framtida exploatering kan ske
utan att dessa riskerar att gå förlorade eller förvanskas.

Kommentar

Borås befann sig på 1930-talet i en liknande situation som
idag, med stor inflyttning och en omfattande bostadsbrist.
Det aktuella området på Bergdalen exploaterades vid den
här tiden till stor del på jungfrulig mark, vilket också
innebar att enstaka äldre träbyggnader ersattes med moderna
byggnader i en betydligt tätare struktur än den som tidigare
fanns på platsen. Idag utgör området en till stora delar
intakt bebyggelsestruktur som på ett bra sätt redovisar
tidens ideal både vad gäller stadsplanering och arkitektur.
Det kulturhistoriska värdet konstitueras främst av den
övergripande bebyggelsestrukturen då flertalet byggnader
idag är förändrade vad gäller fasadmaterial, takmaterial och
fasadkulörer. Läsbarheten och upplevelsen av kulturmiljön
anses vara som tydligast och bäst kring de centralt placerade
Kummel- och Tokarpsgatorna samt i viss mån även kring
den nu berörda Ljunglidsgatan. Däremot är Nordängsgatan
och Bergdalsgatan, i områdets ytterkanter, något mer
brokiga med en mer blandad bebyggelse. I kvarteret Kiden
finns ett antal äldre byggnader som bryter den utpräglade,
funktionalistiska strukturen. Av de kvarter som ligger
inom det område som pekas ut i Kulturmiljöprogrammet är
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Kiden det som avviker mest och Samhällsbyggnadsnämnden
anser därför att detta kvarter skulle kunna förtätas utan att
spoliera alltför stora delar av det kulturhistoriska värde som
området anses besitta. Utan tvekan kommer dock ingreppen
med omfattande rivningar i kvarteret Kiden att inverka
negativt på helhetsupplevelsen av området. En ny bebyggelse
som tydligt markerar sitt ursprung i vår tid kan dock även
betyda att kontrasterna skapar en tydlighet i området när
1930-talet möter 2010-talet. Mot denna bakgrund anser
Samhällsbyggnadsnämnden att den nya bebyggelsens utformning inte strikt behöver följa den tidigare strukturen för att
bibehålla det kulturhistoriska värdet i området. En ökad
exploatering med krav på ytterligare förtätning av staden
får konsekvenser i form av högre hus och minskade avstånd
mellan byggnaderna. Den tänkta arkitekturen för kvarteret
Kiden och grundtankarna med placering och släpp mellan
byggnadsvolymerna är ett försök till samtal mellan befintlig
bebyggelse och den tillkommande.
I samband med den byggnadsinventering som gjordes 1998,
och det efterföljande Kulturmiljöprogrammet från 2001,
gjordes en utvärdering av det aktuella området som då valdes
ut som en värdefull kulturmiljö för staden Borås. I det arbetet
gjordes en utvärdering och en text togs fram där de kulturhistoriska värdena definierades. Behovet av att ytterligare
definiera de kulturhistoriska värdena på platsen anser därför
Samhällsbyggnadsnämnden vara svårt att motivera.

S10 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har följande synpunkter på det material
som fanns att tillgå i kallelsen.
• Avståndet från räddningstjänstens uppställningsplats för
släckfordon till angreppsväg såsom entré, bör inte överstiga
50 meter. Avståndet från släckfordon till brandpost bör inte
överstiga 75 meter. Avståndet mellan brandposter bör således
inte överstiga 150 meter. Vattenflödet i brandposterna i
området bör vara 600 liter/min enligt VAV P 83. Om det ska
byggas högre än 4 våningar bör vattenflödet vara 1200 liter/
min.
• Om Räddningstjänsten förväntas kunna köra ut på det
underjordiska garaget ska bärförmågan av garaget särskilt
beaktas (t.ex. om det ska tillåtas byggnader högre än 4
våningar). Regler om bärförmåga för bjälklag finns i avdelning C, kap. 1.1.1, 11 § i Boverkets föreskrifter och allmänna
råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. Räddningstjänsten eftersträvar
att stegbilar ska ha ett maximalt axeltryck om 100 kN.
• Området ligger på en plats där räddningstjänsten har en
insatstid som understiger 10 minuter. Om utrymning från
byggnader förväntas ske med hjälp av räddningstjänstens
utskjutsstegar får byggnaderna maximalt ha 11 meter till
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fönstrets eller balkongräckets nedre kant och endast innehålla
bostäder, kontor, industri eller liknande. Om utrymning från
byggnaden förväntas ske med räddningstjänstens stegbil
får byggnaderna maximalt ha 23 meter till fönstrets eller
balkongräckets nedre kant och endast innehålla bostäder,
kontor, industri eller liknande. (Se Boverkets byggregler kap.
5:323)

Kommentar

Planhandlingarna kompletteras med de uppgifter som
räddningstjänsten presenterar.

S11 Fritids- och folkhälsonämnden

Förvaltningen ställer sig positiv till detaljplanens intentioner.
Det är positivt att man i detaljplanen slår vakt om att
terrängen behålls och att bebyggelsen anpassas till den.
Förtätningen kommer att kunna innebära en större möjlighet
till variation av lägenheter och upplåtelseformer, vilket
gynnar den sociala hållbarheten.
Området ligger i en naturskön del av Borås med stora möjligheter till rekreation inom promenad- och cykelavstånd, såsom
friluftsområdena vid Kypesjön och Ymerområdet. Inom 500
meter ligger även Bergdalens klubbstuga och fotbollsplaner
samt en damm med promenadslinga och lekplats.
En ökad exploatering i området innebär en risk för ökade
trafikflöden. I området finns smala trottoarer för gångtrafikanter, men inga cykelbanor. Förvaltningen vill att man
ser över behovet av gång- och cykelbanor i området så att
oskyddade trafikanter kan ta sig mellan hem, arbete, skola
och fritid på ett säkert sätt.

Kommentar

Befintligt gatunät bedöms att kunna ta emot den förväntade
trafikökning och bibehålla god kapacitet och god framkomlighet. Samhällsbyggnadsnämnden anser att en separat gc-väg
inte är nödvändig utan att cykling på ett säkert sätt kommer
att kunna ske i blandtrafik.

S12 Lokalförsörjningsnämnden

Planändringen harmoniserar med Borås vision 2025 och
då kommunal service, förbindelser och vägar redan finns
i närområdet är förtätning en god idé. Borås växer och
bostadsbristen är stor. Det är redan idag stort tryck på skola
och förskola i närområdet och detta måste bevakas framåt så
att inte bristen blir för stor.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den föreslagna detaljplanen.

Kommentar

Synpunkt angående behov av skolor vidarebefordras till
Kommunstyrelsen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

S13 Polismyndigheten

När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras
med tanke på belysning, planteringar, mörker etcetera så att
tryggheten upplevs som mycket hög.
När det gäller gatunät och trafik har detaljplanen tagit hänsyn
till detta för att undvika trafikfarliga platser etcetera.
Även förslag till parkering har tagits hänsyn till i förslag på
detaljplan.

Kommentar

Synpunkter vidarebefordras till exploatören och tekniska
förvaltningen som ansvarar för utformning av öppna platser
och det offentliga rummet.

S14 Hyresgästföreningen

Vi ser det som positivt att det byggs nya bostäder på Bergdalen och då förhoppningsvis hyresrätter. I övrigt ingenting
att erinra.

Kommentar
Noterat.

S15 Sociala omsorgsnämnden

Nämnden har inget att erinra mot förslaget men önskar en
tydligare beskrivning av hur tillgängligheten för funktionshindrade ska verkställas.

Kommentar

Planbeskrivningen har kompletterats med tillgänglighetskarta
för västra delen av kvarteret Kiden. Där förtydligas avstånd
och tillgänglighetsaspekter såsom exempelvis handikapparkering.

2. Yttranden från sakägare
S16 Akka 5

Att upprätta en ny detaljplan inom ett helt kvarter med så
hög exploateringsgrad, måste ses som ett experiment inom
Borås Stad.
På flera håll återkommer förslaget till kommunens kulturmiljöprogram och att planområdet klassas som ”viktig kulturmiljö” med ”kulturhistoriskt värde”. I förhållande till det
konkreta planförslaget har planens författare (med vad det
verkar, benäget bistånd från en entusiastisk Tomas Rossing,
numer styrelseledamot i ett till exploatören extremt närstående bolag) på eget bevåg vidgat den allmänna förståelsen
av dessa begrepp intill oigenkännlighet, genom att föreslå ett
antal åtta våningar (inklusive hiss och ventilation) höga byggnader, med obefintlig känsla av ”hus i park”. Det är alltså
mycket svårt att förena förslaget med områdets kulturvärden

DETALJPLAN

och infrastruktur i allmänhet, samt för grannfastigheterna i
synnerhet. Förslagets sju våningar plus hiss skall dessutom
ses i relief till att Bergdalskolan nekades för bara några år
sedan att bygga en ytterligare våning, något som med tanke
på det behov av skola som kommer med föreliggande förslag,
känns minst sagt ogenomtänkt.
Att behandla små kvarter i en stadsdel styckevis och delt
gör att helhetsbilden döljs för medborgarna i allmänhet och
områdets invånare i synnerhet. Om strävan är att förtäta och
i grunden ändra bebyggelsekaraktären i Borås, i detta fall i
nordöstlig riktning, bör fler kvarter, framförallt Salängen
mellan Vattentornet och Kiden 3, detaljplaneras samtidigt
och i samma anda. På så vis ges förutsättningar för en
riktig demokratisk dialog med invånarna och inte som ett
ekonomiskt drivet initiativ av en enskild fastighetsägare, med
ytterst begränsade insikter i begreppen ”kulturhistoriska
värden” och ”kulturmiljö”. Förtätning, som i sig är en klok
tanke i en växande stad, handlar i det här fallet uppenbarligen INTE om stadens och stadsdelens bästa, utan om att
tillsammans med en arkitektbyrå ”räkna hem kalkylen”.
Varje våning = x miljoner i vinst. Tvärtemot vad nuvarande
närliggande fastighetsägare väntas kunna göra.
Om planen antas så kommer de fastigheter som gränsar mot
kvarteret att drastiskt sjunka i värde. Hade vi vetat om dessa
planer år 2013 så hade vi aldrig köpt fastigheten, Akka 5.
Sakfrågorna:
• Den infrastruktur som uppkommer om planen antas och
byggandet genomförs vågar jag knappt spekulera i. Ständig
puls genom det ökade trafikflödet kommer att utgöra en stor
fara för våra barn och barnbarn. Och detta blir som ringar
på vattnet, då flera intilliggande kvarter också blir berörda av
detta. Vad som inte alls nämns i planförslaget är närheten till
Bergdalskolan, samt tillfartsvägar och dess trafiksäkerhet på
relativt långt avstånd från kvarteret i fråga.
De gator som omgärdar kvarteret är i huvudsak de som
används av flertalet skolbarn på Bergdalskolan i åldern
mellan 6 och 12 år. Den antagna ökningen av bilar, i
huvudsak morgon och eftermiddag, ökar påfallande trafikfaran för dessa småbarn. Därmed rör planförslaget även
samtliga barnfamiljer boende på Liljeberget, Högbergagatan,
Tokarpsgatan, Högvallagatan, Bergdalsgatan samt flera gator
inom Bergdalskolans upptagningsområde, som mynnar ut i
ovan nämnda gator.
Framtida boende i planförslagets kvarter kommer att transportera sig på antingen Bergdalsgatan västerut (och i förlängningen Engelbrektsgatan), eller Gustav Adolfsgatan söderut.
På flera ställen längs Gustav Adolfsgatan är det omöjligt att
mötas. Bergsdalsgatan är ännu värre och utgör redan idag en
trafikfarlig miljö - den är alldeles för smal. Eftersom den på
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flera ställen inte ens klarar ett möte mellan två personbilar
(ännu mindre med buss) har trottoarkanten sänkts, med
avsikten att fordon skall kunna köra upp på trottoaren vid
möten. En småbarnsförälders mardröm.
Att som förslaget anger, nu öka denna trafikmängd är
förödande för säkerheten och berör framförallt många fler
invånare direkt, inte minst barnfamiljer längs Bergdalsgatan.
Att involvera dessa invånare är för oss i hög grad en demokratisk fråga.
Vi kräver därför ett föräldramöte för Bergdalskolans
föräldrar, där förslaget presenteras utifrån ovanstående
aspekter.
• Den solstudie som är utförd är gjord vid valda datum
mellan kl 8-16. Hur situationen är, dels senare på kvällen, det
vill säga den tid då de flesta människor faktiskt är hemma,
dels för hela året, saknas helt. En händelse som ser ut som
en tanke. Det innebär en stor risk att under övriga årstider
och klockslag så hamnar Akka 5, 10, 14, m fl i ett rejält
skuggområde. Detta trots att de höjdangivelser som framgår
av förslaget verkar orimligt låga i förhållande till omgivande
fastigheter.
• Att sätta en så låg parkeringsnorm är helt fel. Det är såpass
långt till affärer m.m., så med antalet bilar/familj måste
planarkitekten räkna med normen 1,2 P-platser/hushåll.
Annars riskeras att boende och dess besökare i högre
utsträckning parkerar på kringliggande gator, med följd att
trånga och trafikfarliga gator blir ännu farligare. Inte minst
Tokarpsgatan norrut med sin busstrafik.
• Den förtätning som är planerad inom kvarteret Kiden är
helt extrem. Att gå från 25-30 lägenheter till 100 lägenheter
får väldigt stora konsekvenser för omgivningen. Lång ifrån
varsamt. Den karakteristiska bebyggelsen, som faktiskt
uttrycks i förslaget, och därmed charmen med att bo på
Bergdalen, försvinner.

Kommentar

För kommentar på synpunkter kring planförslagets påverkan
på kulturmiljövärden se kommentar på Kulturnämnden
yttrande.
Orsaken till att Bergdalsskolan inte fick bygglov för en
extra våning var att detaljplanen för området inte tillät det.
Skolan ligger inom ett av de få kvarter i området där det
finns gällande detaljplan. En ändring av detaljplan tar lång
tid och är mycket kostsam vilket var skälet till att berörda
förvaltningar inom kommunen beslöt sig för att lösa skolans
lokalbehov på ett annat sätt.
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Ett beslut om att ta fram en detaljplan tas när en ansökan
lämnas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen. En sådan
ansökan kan göras av både privatpersoner och företag samt
av kommunala förvaltningar. Ramverket för arbetet med
detaljplanen skapas bl.a. av kommunens översiktsplan och
andra planeringsdokument. Då det inte kommit in någon
ansökan för planläggning av kvarter i planområdets närhet är
det inte aktuellt att utvidga planområdet.
Befintligt gatunät bedöms att kunna ta emot den förväntade
trafikökningen och bibehålla god kapacitet och god framkomlighet. Det finns trottoarer utmed Gustav Adolfsgatan,
Bergdalsgatan och Tokarpsgatan som skapar en säker
möjlighet för fotgängare att ta sig fram. Kommunen anser att
en separat cykelbana inte är nödvändig, utan att cykling kan
ske i blandtrafik utan att detta innebär något trafiksäkerhetsproblem. Områdets smala och kuperade gator uppmuntrar
till låga hastigheter och innebär därmed oftast att bilarna kör
sakta. Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av barnens skolväg.
Planbeskrivningen har kompletterats med en utförligare
solstudie som även visar ljusförhållandena i november och
ljusförhållanden med befintlig bebyggelse. Med föreslagen
bebyggelse skuggas delar av Akka 5, Akka 10 och Akka 14
kl. 17.00 den 22 september. Den 22 november går solen i
Borås ner kl. 15.38. Även med befintlig bebyggelse är det flera
fastigheter som skuggas redan kl. 15.00 den 22 november.
Med föreslagen bebyggelse ökar skuggningen under samma
tidpunkt på Akka 5. Viss minskning av solexponering
bedöms kunna accepteras vid förtätning. Kommunens
sammanfattade bedömning är att de förändrade solförhållandena inte innebär någon betydande olägenhet.
De personer som anses vara direkt berörda av planförslaget
har bjudits in till öppet hus. Annons om detta informationstillfälle har även publicerats i Borås Tidning och på
kommunens websida. Det bedöms att inga fler tillfällen för
samråd behövs.
I det nyligen antagna dokumentet ”Borås Stads Parkeringsregler” ingår planområdet i centrumzonen vilket betyder att
samma parkeringsnormer gäller för planförslaget som för
Borås centrum. För bostäder i flerbostadshus ska därmed
finnas 7 parkeringsplatser per 1000 m2 BTA. Enligt förslaget
anläggs två garage under mark, ett i den östra delen och
ett i den västra. Tillfart till garagen sker från Bergdalsgatan
respektive Gustav Adolfsgatan. De parkeringsgarage som
finns redovisade i exploateringsförslaget uppfyller parkeringsnormen och risken att antalet parkerade bilar på gatan
kommer att öka bedöms som liten. Vidare finns goda förutsättningar för att boende inom området använder kollektivtrafik då avståndet till busshållplats är litet. Den föreslagna
förtätningen förbättrar underlaget för tätare busstrafik.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ambitionen är att den nya bebyggelsen, som tydligt markerar
sitt ursprung i vår tid, tillsammans med befintlig karaktäristisk bebyggelse kommer att skapa en tydlighet gällande
historiska kontraster i området när 1930-talet möter 2010talet. För mer information kring detta se vidare kommentar
på Kulturnämndens yttrande angående kulturmiljövärden.

S17 Akka 14

Jag och min fru är ägare till Tokarpsgatan 14, Akka 14, och
är det hus som ligger precis tvärs över kvarteret Kiden på
Tokarpsgatan och kommer drabbas relativt ”hårt” av hur den
förslagna detaljplan för Kiden ser ut. Först vill vi börja med
att vi skulle vilja ha en ILLUSTRATIONSKARTA där vi ser
höjderna på befintlig bebyggelse, d.v.s. de hus som skall rivas,
för att vi vill enklare kunna jämföra med de hus som planeras
att byggas.
När vi sedan har tittat på den Solstudie där 3 mätningar har
gjorts, 20 mars, 21 juni och 22 september, blev vi än mer
oroliga över hur vårt hus kommer av påverkas av höjden/
antal våningar på de hus som planeras att byggas! Jag tog
även upp detta på det Öppet Hus som var den 31/10 med Job
van Eldijk, Paulina Bredberg, Michaela Kleman och Fredrik
Hjelm, och påpekade då att ingen solstudie har gjorts efter
den 22 september då solen står än lägre! Job visade på den
”visuella presentationen” genom att flytta datumen framåt
att vårt hus kommer att vara helt skuggat under oktobernovember från ca 15.30 och ännu tidigare under december
– februari. Att under årets absolut mörkaste månader hamna
i än mer mörker är något som vi med bestämdhet motsätter
oss emot!
Förtätning är förståeligt i en stad men detta är inte synonymt
med att man måste bygga på höjden så att man helt struntar
i att titta på kringliggande byggnation och hur denna ser ut
och har varit under de senaste 70 åren! Idag finns inget hus
på hela Bergdalen som har mer än 4 våningar och därför är
det enormt svårt att förstå hur ett förslag på 7 våningar ens
kan komma upp som förslag av kommunen?
Vi är inte emot att man bygger fler hus/förtätar ett område
men att dessa måste passa in med kringliggande byggnation
för att bevara hur området var/är menat att se ut tycker vi
inte bara är viktigt för oss som bor här idag men även för
staden som helhet! Som jag blivit förklarat för mig önskar
kommunen en förtätning av centrala delar av Borås men
att detta skulle innebär att Järngrinden skulle få bygga fler
våningar för att få fler kvm och större ”vinst” för detta
projekt hoppas att vi är sekundärt utan att Borås stad istället
ser till att bevara ett områdes unikitet!!
Sedan kommer vi att ha en ökning av trafiken inom området,
även att det kommer vara mer bilar som behöver parkeringsmöjligheter. Enligt den information vi fått kommer det vara
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ca 60 parkeringsplatser i garage under husen. Generellt så
har de flesta hushåll idag 2 bilar och om vi räknar att det
kommer att bli ca 70 lägenheter och ett snitt om 1,5 bil/
hushåll så innebär detta att ca 40 bilar kommer att parkeras
på gatorna runt kvarteret Kiden!! På Bergdalsgatan finns det
inga möjligheter att parkera då det råder parkeringsförbud på
denna gata, och denna kan aldrig bli tillåtet att parkera på då
gatan är alldeles för smal!
De gator som det finns möjlighet att parkera på är följande:
•

Högers sida på Tokarpsgatan mellan Gustav Adolfsgatan
och Bergdalsgatan, redan idag är denna del full med
parkerade bilar på kvällar/helger

•

På höger sida, sett uppifrån Tokarpsgatan ner mot
korsningen Bergdalsgatan/Högvallagatan

•

På höger sida Ljunglidsgatan, från Tokarpsgatan sett

•

Gustav Adolfsgatan, redan idag är denna gata full med
parkerade bilar på kvällar/helger

Detta innebär att om det inte införs parkeringsförbud på
hela Tokarpsgatan kommer bilar att parkeras mitt emot vår
garageinfart vilket kommer försvåra dels vår in-/utfart och
givetvis mer cirkulerande trafik!! Så detta vill vi se en ny
studie på och inte bara hänvisa till att det finns en parkeringsnorm i Borås Stad från 1998 där det behövs 12 parkeringsplatser per 1000 kvm. Det har som sagt hänt en hel del
på 18 år kring hur bilsituationen är i ett hushåll idag! Så om
Borås Stad vill förtäta centrala delar så måste det krävas nya
parkeringsnormer som anpassas efter dagens samhälle.
Jag vill även påpeka att hela processen kring detaljplanen för
kvarteret Kiden har skötts mkt dåligt från både Borås Stad
och Järngrindens sida! Vid första informationsmötet som vi
blev inbjudna till hade även Järngrinden bjudit in intressenter
för att köpa lägenheter. Vi välkomnas av dåvarande Tomas
Rossing som tycker att det är så enormt spännande och roligt
att få arbeta tätt med Järngrinden kring detta projekt!!
Med ovan synpunkter och ställningstagande motsätter vi oss
hur den planerade byggnationen ser ut i förslaget gällande
höjder av husen och ser fram emot en återkoppling där ett
nytt reviderat förslag presenteras med färre antal våningar!

Kommentar

Illustrationskartan har kompletterats med en liten översiktskarta med uppgifter om befintliga byggnaders nockhöjd. Se
även jämförelsen av gatuvyerna på sidan 7.
Planbeskrivningen har kompletterats med en utförligare
solstudie som även visar ljusförhållandena i november och
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ljusförhållanden med befintlig bebyggelse. Den 22 september
faller det i nuläget viss skugga på fastigheten Akka 14 från kl.
17.00. Med föreslagen bebyggelse täcks stor del av Akka 14
samt delar av Akka 5 och Akka 10 av skugga under samma
tidpunkt. Befintlig uteplats på Akka 14 ligger i sydvästra
hörnet och har vid samma tidpunkt viss solexponering. Den
22 november kl. 15 är stora delar av Akka 14 exponerad med
sol. Uteplatsen är dock skuggad redan med befintlig bebyggelse. Detta datum går solen i Borås ner kl. 15.38.
Eftersom viss minskning av solexponering för befintliga
bostäder bedöms kunna accepteras vid förtätning är kommunens samlade bedömning att de förändrade solförhållandena
inte innebär någon betydande olägenhet.
För kommentar på synpunkter kring planförslagets påverkan
på stadsbilden och kulturmiljövärden se kommentar på
Kulturnämndens yttrande.
Befintligt gatunät bedöms att kunna ta emot den förväntade
trafikökningen och bibehålla god kapacitet och god framkomlighet. Det finns trottoarer utmed Gustav Adolfsgatan,
Bergdalsgatan och Tokarpsgatan som skapar en säker
möjlighet för fotgängare att ta sig fram.
I det nyligen antagna dokumentet ”Borås Stads Parkeringsregler” ingår planområdet i centrumzonen vilket betyder att
samma parkeringsnormer gäller för planförslaget som för
Borås centrum. För bostäder i flerbostadshus ska därmed
finnas 7 parkeringsplatser per 1000 m2 BTA. De parkeringsgarage som finns redovisade i exploateringsförslaget
uppfyller parkeringsnormen och risken att antalet parkerade
bilar på gatan kommer att öka bedöms som liten. Se vidare
kommentar på yttrandet från Akka 5.
Synpunkt angående informationsmötet noteras och tas i
beaktning vid hantering av liknande samrådsprocesser i
framtiden.

S18 Kiden 6

Vi anser att det är fullkomligt vansinnigt att bygga 7
våningshus jämte villor och mindre hyreshus och att trafikbelastningen blir för stor.

Kommentar

Kommunens bedömning är att området tål en skalförändring
av denna karaktär och att flerbostadshus i olika storlekar och
med olika våningsantal kan samspela med villorna i området.
För kommentar på synpunkten kring planförslagets påverkan
på trafikmiljön och trafiksäkerhet se kommentar på yttrandet
från Akka 5.
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S19 Skanova

Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är
markerade på bifogad lägeskarta. Eventuell undanflyttning av
Skanovas anläggningar förorsakade av exploatering, bekostas
av fastighetsägare/exploatör. Skanova har inget att invända
mot planförslaget.

Kommentar
Noterat.

3. Synpunkter från övriga
S20 Akka 11

Vi vill inledningsvis säga att vi inte är emot att det byggs nya
bostäder i området men vi anser att de projekterade husen
avviker på så sätt mot befintlig miljö genom dess höjd och
omfattning. Vi ser också att vårt hus (Akka 11) kommer att
påverkas negativt genom att vårt hus kommer att skuggas av
Kiden 3. Vi ser också problem i form av den ökande trafiksituationen i kvarteret. Parkering och ökad trafik och därmed
Bergdalens nu lugna atmosfär hotas. Vi känner att denna typ
av exploatering påverkar Bergdalens identitet negativt. Vi ser
som sagt inget problem i att det byggs nytt men vi välkomnar
den inte i denna omfattning. Känns inte som att detta hör
hemma på Bergdalen.

Kommentar

För kommentar på synpunkten kring planförslagets påverkan
på trafikmiljön och trafiksäkerhet se kommentar på yttrandet
från Akka 5.
För kommentar på synpunkter kring planförslagets påverkan
på stadsbilden och kulturmiljövärden se kommentar på
Kulturnämndens yttrande.
Planbeskrivningen har kompletterats med en utförligare
solstudie som även visar ljusförhållandena i november och
ljusförhållanden med befintlig bebyggelse. Utifrån solstudiens
resultat bedömer kommunen att den nya exploateringen inte
innebär någon påverkan på solförhållandena inom Akka 11.

S21 Bataki 3

Då det kommer att bli mycket mer folk i omlopp i området
undrar hen hur parkerings och trafiksituationen kommer att
lösas. När Bergdalsskolan byggdes om var trafiksituationen
något ansträngd då man parkerade på gatorna runt om.
Kommer man att få parkera på gatorna? Kommer man att få
parkera på bussgatorna? Då det är många små barn på väg
till/från skolan med mera så finns det många orosmoment
med utökad trafik. Hur många parkeringar kommer det
att finnas i parkeringsgaraget? Planeras det för att byggas
övergångsställen och trottoarer (Ljunglidsgatan)?

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

I originalplanen är det 3 våningar höga hus som får byggas.
Villorna i området får bara vara 1-2 våningar och när
Bergdalsskolan skulle byggas om fick man inte bygga högre
nu övervägs det att man skall få bygga 7 våningar och det är
bara ett kvarter som man ändrar detaljplanen på. Kommer
även andra områden på Bergdalen att få ändrad detaljplan? I
översiktsplanen (2006) beskrivs det som viktiga kulturhistoriska värdet i luftrum och maximal byggnadsarea och att det
inte skall särskilja sig från omkringliggande kvarter. Vi anser
att kvarteret Kiden 3 i allra högsta grad kommer att särskilja
sig från omkringliggande kvarter med sina höga hus. Vi
efterfrågar en utökad solstudie från oktober till mars.

Kommentar

För kommentar på synpunkten kring planförslagets påverkan
på trafikmiljön och trafiksäkerhet se kommentar på yttrandet
från Akka 5.
För kommentar kring risken att planförslaget kommer att
innebära att det blir parkerade bilar på gatorna i området se
kommentar på yttrande från Akka 5.
För kommenterar kring processen kring bygglovet från
Bergdalsskolan se kommentar på yttrande från Akka 5.
Ett beslut om att ta fram en detaljplan tas när en ansökan
lämnas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen. En sådan
ansökan kan göras av både privatpersoner och företag samt
av kommunala förvaltningar. I detta centrumnära läge
kommer troligtvis fler projekt att initeras.
För kommentar på synpunkter kring planförslagets påverkan
på stadsbilden och kulturmiljövärden se kommentar på
Kulturnämndens yttrande.
Planbeskrivningen har kompletterats med en utförligare
solstudie som även visar ljusförhållandena i november och
ljusförhållanden med befintlig bebyggelse. Utifrån solstudiens resultat bedömer kommunen att den nya exploateringen
inte innebär någon betydande påverkan på solförhållanden
inom Bataki 3.

S22 Flammea 6

Vad jag har förstått av denna detaljplan, tillsammans med
majoriteten av mitt närområde och deras uppfattning om den
samme, är att detta inte skulle gynna oss och våra boenden i
någon positiv bemärkelse. Trivselfaktorer såsom ombyggnad/
utbyggnad med maskiner, oljud och otillgängligheten
detta medför är starkt bidragande faktorer till en opinion
gentemot detta. Tillika att det i nuläget är ett villaområde
och inte något som avser en plats för högre massiv. Något
som dessutom skulle ta bort den, just nu, enda fina vy vi i
vårt hushåll har av Borås och den som stad. Det sistnämnda
skall även ses som vår hjärtefråga i ärendet. Vi är emot denna
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byggnation och hoppas att ni tar ert förnuft till fånga vad
gäller denna fråga. Förtäta centrum, gärna på höjden, men
inte villaområdena som ger näring till staden.

Kommentar

Borås är en växande stad vilket medför förändringar gällande
stadsbild och vyer. Borås är i stort behov av nya bostäder
och planen kan bidra till att tillgodose en del av detta behov.
Kommunens bedömning är att området tål en skalförändring
av denna karaktär och att flerbostadshus i olika storlekar
och med olika våningsantal kan samspela med villorna i
området. Ambitionen är att den nya bebyggelsen, som tydligt
markerar sitt ursprung i vår tid, tillsammans med befintlig
karaktäristisk bebyggelse kommer att skapa en tydlighet
gällande historiska kontraster i området när 1930-talet möter
2010-talet. För ytterligare kommentar på synpunkter kring
planförslagets påverkan på stadsbilden och kulturmiljövärden
se kommentar på Kulturnämndens yttrande.

S23 Naturskyddsföreningen

Vid ny bebyggelse av kvarteret Kiden bör man inte öka
den hårdbelagda ytan utöver nuvarande förhållande, för att
bevara det kulturella värdet. Föreslagna In- och Utfarter
till de planerade garagen i kvarteret bör inte anläggas mot
Bergdalsgatan, den mest trafikerade gatan, eller Gustav
Adolfsgatan, skolvägen. Förtätningen kan eventuellt leda
till att nuvarande busslinjer utökas, vilket bör beaktas ur
bullersynpunkt. Den utökade biltrafiken ställer nya krav på
tillfartsgatorna till området. Gång- och cykelbanor måste
förstärkas och anslutas till befintliga nätverk.

Kommentar

Kommunen gör bedömningen att det kulturella värdet i
området värnas genom den föreslagna markanvändningen
samt bestämmelser om största byggnadsarea och om minsta
avstånd mellan byggnader. Bestämmelsen korsmark reglerar
att det ut mot gatorna bara får placeras komplementbyggnader.
Garageinfarter föreslås placeras mot Bergdalsgatan och
Gustav Adolfsgatan då dessa är de lägst belägna i kvarteret.
Att välja denna lösning innebär att göra minsta möjliga
ingrepp i den befintliga markens topografi, vilket värderas
högt i detta område. För kommentar på synpunkten kring
planförslagets påverkan på trafikmiljön och trafiksäkerhet se
kommentar på yttrandet från Akka 5.
Den ökning av busstrafik som planen skulle kunna medföra
bedöms inte innebära att bullernivåerna inom området
överskrider riktlinjerna.

S24 Tokarpsgatan 24

Att bygga många höga hus på området medför mycket
trafik i ett ”ganska” trångt område, där ligger Bergdalskolan
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och detta kommer sannolikt att riskera barnens säkerhet i
området. Dessutom så kommer planen att bygga många höga
hus här att förstöra områdets karaktär, helt enkelt.

För kommentar kring risken att planförslaget kommer att
innebära att det blir parkerade bilar på gatorna i området se
kommentar på yttrande från Akka 5.

Kommentar

För kommentar på synpunkten kring planförslagets påverkan
på trafikmiljön och trafiksäkerhet se kommentar på yttrandet
från Akka 5.

För kommentar på synpunkten kring planförslagets påverkan
på trafikmiljön och trafiksäkerhet se kommentar på yttrandet
från Akka 5.
För kommentar på synpunkter kring planförslagets påverkan
på stadsbilden och kulturmiljövärden se kommentar på
Kulturnämndens yttrande.

S25 Tokarpsgatan 30

Området innehållande gatorna Tokarpsgatan, Högbergagatan, Högvallagatan, Kummelgatan och Ljunglidsgatan är
ämnat att innehålla övervägande del villor samt flerfamiljshus
med en våningshöjd på oftast max 3 våningar. Som en följd
härav är vägnätet dimensionerat för ett visst antal bilar. När
för ett antal år sedan Tokarpsgatan även blev trafikerad med
busstrafik, märktes en avsevärd ökad trafikintensitet. En
utveckling av Kiden 3 innehållande att antal höghus kommer
att medföra stora trafik- och parkeringsproblem för hela
området, likväl som en avsevärt ökad risk för incidenter med
ett stort antal skolbarn som dagligen går på dessa gator till
och från Bergdalsskolan. Vi motsätter oss å det bestämdaste
verkställandet av det aktuella projektet.

S27 Tokarpsgatan 37

Då det ligger en låg- och mellanstadieskola nästan i direkt
anslutning till det tilltänkta bygget så tycker inte jag/vi att
det är lämpligt med tanke på den då ökade trafiken som
det kommer att medföra. Det är redan idag trafikerade
vägar kring och runt skolan utan några övergångställen i
anslutning. Vart skall de boende i detta höga hus med många
lägenheter ha/ställa sina bilar? Det finns idag nästan ingenstans för de boende kring flerfamiljshusen att ha sina bilar.
Sänk huset några våningar!

Kommentar

För kommentar på synpunkten kring planförslagets påverkan
på trafikmiljön och trafiksäkerhet se kommentar på yttrandet
från Akka 5.
För kommentar kring parkering se kommentar på yttrande
från Akka 5.

Kommentar

För kommentar på synpunkten kring planförslagets påverkan
på trafikmiljön och trafiksäkerhet se kommentar på yttrandet
från Akka 5.

S26 Tokarpsgatan 35

Jag skulle vilja registrera min protest till denna bostadsutvecklingen på grund av:
•

Det här är ett villaområde och ett sjuvånings hus är ur
karaktär för området, som har en bra blandning av villor
och låga lägenhetshus.

•

Att utöka invånare utan att ha fungerande parkering är
ansvarslöst och kommer inte att fungera.

•

Fler bilar på trottoaren kommer göra att det blir mer
osäkert för barnen i en redan farlig backe med en buss
som åker ner för backen alldeles för snabbt.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman			
plan- och bygglovchef 			

Job van Eldijk		
planarkitekt

Kommentar

För kommentar på synpunkter kring planförslagets påverkan
på stadsbilden och kulturmiljövärden se kommentar på
Kulturnämndens yttrande.
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska
upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas
samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna
synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras
och arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de
olika skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planuppdrag och
ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget kommer från
en extern aktör ska planuppdraget föregås av ett positivt
planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan
vara viktiga för planens utformning. Skulle ni senare vilja
överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att
överklaga antagandebeslutet till Mark-och miljödomstolen
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens
anslagstavla. Mark-och miljödomstolen prövar därefter
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den som inte är nöjd.

nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

SP 3

BESLUTSFÖRSLAG

Granskningsyttrande över detaljplan för Hestra,
Berwald 89
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

2017-04-20
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0665 214
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2017-04-11 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2017-05-02

Dnr 2015/KS0665 214
Ert dnr BN2015-1706

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad

Samhällsbyggnadsnämnden

Granskningsyttrande över detaljplan för
Hestra, Berwald 89
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

GRANSKNING
BN2015-1706
Nämndbeslut
2017-03-23 §SBN 2017-000070

Underrättelse om granskning för ändring i form av
tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl.,
Berwald 89, Borås Stad
Planen syftar till att ändra bestämmelserna i de befintliga byggrätten inom fastigheten
Berwald 89 för att möjliggöra uppförande av bostadsrätter. Vidare föreslås en
förtätning genom att tillåta ytterligare åtta bostadsenheter inom byggrätten.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår
hemsida: www.boras.se/detaljplan.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare,
kommunala remissinstanser och andra som har
ett väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare
ombeds informera eventuella hyresgäster om
innehållet i detta brev. Kontaktpersoner för
samfälligheter ombeds informera övriga delägare
om innehållet i detta brev. Den som inte yttrat
sig skriftligt senast granskningsskedet kan
förlora rätten att överklaga.
Granskningstiden pågår från den 3 april – 1 maj 2017.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, måndagtorsdag kl.08.00-16.00 fredag kl. 08.00-15.00.
Upplysningar lämnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen
Zilka Cosic, planarkitekt tfn. 073-432 75 38, e-post zilka.cosic@boras.se
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef tfn. 033-358572, e-post
michaela.kleman@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 1 maj via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2015-1706. Yttrandet
önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna
synpunkter. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad,
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Borås den 30 mars 2017
Samhällsbyggnadsnämnden
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Ändring i form av tillägg till detaljplan
del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., Berwald 89
Granskning

BN2015-1706

Planbeskrivning
Ändring i form av tillägg till detaljplan del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., Berwald 89, Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017.

1. Inledning
Planens syfte

Planen syftar till att ändra bestämmelserna i den befintliga
byggrätten inom fastigheten Berwald 89 för att möjliggöra
uppförande av bostadsrätter. Vidare föreslås en förtätning
genom att tillåta ytterligare åtta bostadsenheter inom byggrätten.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-17 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked
samt att planavtal ska upprättas.
Den 13 januari 2017 beslutade planchefen via delegation
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen
på samråd (§ Pl 2017-000002). Samrådet ägde rum den 16
januari – den 19 februari 2017. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse.

Planområde

Fastigheten ligger i Hestraområdet utmed Flöjtgatan/
Valthornsgatan. Man kommer dit från Symfonigatan via
Orkestervägen och Flöjtgatan. Fastigheten är privatägd
och omfattar ca 6600 m 2 . I norr längs tomtgräns ligger en
vattenledning under prickmark med ledningsrätt. I södra
delen finns en vattenledning och en fjärrvärmeledning utan
ledningsrätt vilket behöver regleras och märkas ut som
u-område.

2. Planbestämmelser

I gällande detaljplan, P987, som vann laga kraft 2000-12-11,
finns en bestämmelse som reglerar antalet tomter som byggrätterna får delas in i. Denna bestämmelse hindrar byggande
av fler bostäder än angivet antal.

En ändring av fastighetsindelningesbestämmelserna har
gjorts, där e100 har ersatts med e400. Denna ändring innebär
ett tillskott på 8 nya bostäder. Bestämmelserna P1 och e2
har ersatts med P4 och e5 för att kunna tillåta bostadsrätter.
Bestämmelser som inte ska gälla längre är överkryssade.
Ett område har markerats med u1 och försetts med prickskraffering, vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar. Ledningsrätten bör vara
minst 4 m bred och placeras över den befintliga ledningen,
enl. Borås Energi och Miljös instruktioner. I övrigt har inga
bestämmelser om byggnadernas utformning ändrats.

Kommunala beslut

Administrativa bestämmelser

Gällande detaljplan

Kommunstyrelsen gav genom delegationsbeslut 2015/
KS0665 214 daterat 2015-12-08 Samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att ändra detaljplanen för Hestra Parkstad, Berwald
89.

Genomförandetiden för tillägget till plankartan är 5 år.

3. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. Planändringen
bedöms inte få några särskilda konsekvenser eller påverka
gällande miljökvalitetsnormer.

Hållbar utveckling

Planen bidrar till skapande av fler bostäder i ett attraktivt
område och leder därmed till en förtätning av bebyggelsen,
vilket är positivt för Borås Stads mål att bygga för en hållbar
utveckling.

4. Administrativa frågor
Handläggning
Översiktskarta
2

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Tillägg till detaljplan
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.
Planbestämmelser
Planområdesgräns

e46

Egenskapsgräns

P4
e412
e5

e5

P4

u

Marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar.

P4

Byggnader skall placeras minst 3 meter
från grannens bostadsenhet eller sammanbyggas. Brandtekniskt utförande
skall iakttas om avståndet mellan
huvudbyggnader är mindre än 8 meter.
Huvudbyggnad får endast tillbyggas i
anslutning till byggnadens kortsidor.
Garage får inte uppföras.

e400

Området får bebyggas med högst angivet antal bostadsenheter.

e5

Största tillåtna byggnadsarea, exklusive
öppenarea, per bostadsenhet är
100kvm.

Begränsning av markens bebyggande
Byggnad får ej uppföras

P4 e44
e5

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år efter antagande.
Planavgift ska inte tas ut.

u

P4 e42
e5

Ändring i form av tillägg till detaljplan del av
Torpa-Hestra 4:1 m.fl.

Granskningshandling
Beslutsdatum

Berwald 89

Inst.

Samråd
DEL.

2017-01-16
Granskning

Borås Stad, Västra Götalands län

2017-03-23
Antagande

Tillägg upprättat 2017-03-13

0 5 10 15 20 25

50 m

Laga kraft

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Zilka Cosic
Planarkitekt

BN 2015-1706

Plankarta
PLANBESTÄMMELSER

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt eftersom detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Organisatoriska frågor

Granskning sker i mars 2017, planen beräknas kunna antas i
maj 2017.

DETALJPLAN

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut.

Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning.
Planavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovschef 		

Zilka Cosic
planarkitekt
3

Samrådsredogörelse
Ändring i form av tillägg till detaljplan del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., Berwald 89, Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017.

Sammanfattning
Samråd enligt nya lagen PBL 5:11 avseende planförslag
upprättat den 15 december 2016 har ägt rum under tiden
16 januari 2017 – 19 februari 2017. Berörda markägare har
underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har
även varit tillgängliga på kommunens hemsida.
10 remissinstanser och inga sakägare har skickat in yttranden
under samrådstiden.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt
bibehållet.

Beslutsförslag
»»

»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt
att skicka detaljplanen för granskning.
att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.

Handläggning

Kommunstyrelsen gav genom delegationsbeslut 2015/
KS0665 214 daterat 2015-12-08 Samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att ändra detaljplanen för Hestra Parkstad, Berwald
89.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-17 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked
samt att planavtal ska upprättas..

1. Yttranden från remisspart

4

S1 Kommunstyrelsen	

4

S2 Länsstyrelsen	

4

S3 Miljö- och konsumentnämnden 	

4

S4 Borås Elnät	

4

S5 Lantmäterimyndigheten

4

S6 Kulturnämnden	

5

S7 Polismyndigheten

5

S8 Skanova

5

S9 Grundskolenämnden

5

S10 Tekniskanämnden

5

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Ingen erinran.

S2 Länsstyrelsen
Ingen erinran.

S3 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till
ändring i form av tillägg till detaljplanen.

S4 Borås Elnät

Elnät: Borås Elnät vill att Exploatören tar kontakt Borås
Elnät innan byggstart för samordning av utbyggnad av
elnätet i nya gatorna som kommer anläggas.
I övrigt ingen erinran.
Stadsnät: Borås Stadsnät har ledningar utmed Flöjtgatan
och Valthornsgatan. Detta gör det möjligt att kunna ansluta
planområdet till stadsnätet.
I övrigt ingen erinran.

Den 13 januari 2017 beslutade planchefen via delegation
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen
på samråd (§ Pl 2017-000002). Samrådet ägde rum den 16
januari – den 19 februari 2017. Inkomna synpunkter finns
sammanställda denna samrådsredogörelse.

S5 Lantmäterimyndigheten

Bestämmelsen u1 bör ersättas med u enligt tidigare bestämmelser. Prövning av ledningsrättens utbredning prövas i
lantmäteriförrättning. Möjligheten finns även för berörda
parter att teckna avtalsservitut för ledningarna.
I plankartan bör finnas en skalstock.
I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra.
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Kommentar

Plankartan har uppdaterats.

S6 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker ändring i form av tillägg till
detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 med flera, Berwald 89,
Borås Stad.

S7 Polismyndigheten

Polismyndigheten har inga synpunkter på detaljplanen.

S8 Skanova

Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill
meddela att det ej finns något att invända mot ändringen.
Skanova har inga anläggningar inom kvarteret.

S9 Grundskolenämnden

Grundskolenämnden tillstyrker ändring i detaljplanen som
möjliggör Hestras förtätning med nya bostäder. Nämnden
har inget att erinra mot tillägg till detaljplanen.

S10 Tekniskanämnden

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i
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att överklaga.
Granskningstiden pågår den 3 april – den 1 maj.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, måndagtorsdag kl.08.00-16.00 fredag kl. 08.00-15.00.
Upplysningar lämnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mattias Nilsson, planarkitekt tfn. 033-35 84 88, e-post mattias.nilsson@boras.se
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef tfn. 033-358572, e-post
michaela.kleman@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 1 maj via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2015-1848. Yttrandet
önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna
synpunkter. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad,
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Borås den 30 mars 2017
Samhällsbyggnadsnämnden
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Detaljplan för Hässleholmen, del av
Hässleholmen 3:1 mfl. Marklandsparken
BN 2015-1848
Granskning

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola
inom området. Detaljplanen innebär att en förskola med
sex avdelningar kan byggas i Marklandsparken väster om
Gäsenevägen. Detaljplanen gör det även möjligt att i framtiden använda tomten till annan skolverksamhet, bostäder eller
vårdändamål.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1, (Marklandsparken), Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017.

1. Inledning

2. Bebyggelse

Planens syfte

Bebyggelsestruktur

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med
sex avdelningar i området. Detaljplanen gör det även möjligt
att i framtiden använda tomten till annan skolverksamhet,
bostäder eller vårdändamål.

Planområde

Området ligger i stadsdelen Hässleholmen i hörnet av Tunnlandsgatan och Gäsenevägen. Området är idag en dunge med
tät lövvegetation. Borås Stad är markägare för merparten av
ytan. Kommunen kommer köpa del av fastigheten Stången 6
som ägs av AB Bostäder för att optimera förskolans lekytor.
Området är ca 6500 kvm.

Gällande detaljplan

För området gäller stadsplan P333 som vann laga kraft 1967.
Gällande plan anger parkmark och bostäder utan byggrätt för
det aktuella området.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 §335 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att se på
möjligheterna att etablera förskola på aktuell plats samt höra
berörd Stadsdelsnämnd. Kommunstyrelsen beslutade vidare
att Lokalförsörjningsnämnden efter positivt besked från
Stadsdelsnämnden kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden
med begäran om detaljplan alternativt bygglov.
Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2016-02-23 att meddela
Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till en ny
förskola enligt förslaget.
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2016-03-22 att föreslå
Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som
möjliggör en byggnation av en förskola.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-21 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
detaljplan för en förskola på Hässleholmen. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att området är en lämplig
plats för en förskola.
2016-11-08 beslutade planchefen i beslut § 2016–000019 via
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick
under tiden den 16 november – den 18 december 2016.
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.
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Planområdet är i dagsläget inte bebyggt, utan består av
kuperad, stenig mark med tät lövvegetation. Omgivande
bebyggelse är upprättad efter modernistiskt planeringsideal
och är ett miljonprogramområde med en tydlig funktionsseparering. Området i övrigt är glest bebyggt med mycket
gröna ytor. Det finns upptrampade stigar som leder genom
planområdet upp till fastigheten Stången 6. Tillgängligheten
till området kan förbättras och de upptrampade stigarna bör
därför ersättas i samband med planens genomförande.

Ny bebyggelse

Planförslaget innebär att vegetation tas bort för att ge plats
åt en förskola med sex avdelningar och 120 barn. Tanken är
att behålla en del av vegetationen som ett inslag i förskolans
utemiljö. Angöring och parkering sker via Tunnlandsgatan
vid planområdets norra sida. Den nya bebygglesen är tänkt
som förskola men detaljplanen utformas för att vara flexibel
för eventuella förandrade behov i framtiden. Därför tillåter
planen även bostäder och vård. Planen tillåter byggnation
på högst 3 våningar, vilket är mer än vad det planeras för i
dagsläget.

Bostäder

Hässleholmen består till största del av flerbostadshus som
ägs av AB Bostäder. De intilliggnade fastigheterna består av
punkthus på 8 våningar.

Arbetsplatser och offentlig service

Planen bidrar till att skapa fler arbetsplatser och att utöka den
offentliga servicen genom etablerandet av den nya förskolan.
Detta bidrar till att ge mer liv åt området och ökar antalet
mötesplatser. Övrig offentlig service i området är äldreboende, förskola, skola, vårdcentral och bibliotek.

Kommersiell service

Planområdet ligger nära Hässleholmens centrum där det
finns kommersiell service som till exempel livsmedelsbutiken
Netto, pizzeria, kiosk och frisör.

Tillgänglighet

Planområdet är idag kuperat och bevuxet med träd. Den
nya bebyggelsen innebär att marken kommer att planas ut
och utformas så att den passar förskolans verksamhet. Det
innebär även att området och byggnationen kommer att göras
tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Bild över planområde med omgivande bebygglese.

Kommersiell service i Hässleholmens centrum.

Flerbostadshus på intilliggande fastighet Stången 6.
DETALJPLAN
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Gestaltning

Den översiktliga sektionskartan med tillhörande sektioner
visar en möjlig utformning av förskolan. Byggnaden är
placerad ut med Gäsenevägen för att skapa en tystare sida in
mot förskolans friyta. I förlsaget visas en byggnation med två
våningar men med planens höjdbestämmelse är det möjligt
att bygga tre våningar.

B
C
A
D

C

B

D

A

A-A

B-B

C-C

D-D

Sektioner över planerad förskola i Marklandsparken, Hässleholmen 3:1
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Planområde
Stadsbusslinje
Busshållsplats
Cykelbana
Blandtrafik

Kollektivtrafik och cykelvägar.

3. Gator och trafik
Gatunät

Planområdet omges av Tunnlandsgatan, Gäsenevägen
och Åsvägen. Angöring kommer att ske vid planens norra
gräns på Tunnlandsgatan. Den nya in- och utfarten är den
enda förändringen i gatunätet. Verkasmheten kommer att
innebära en tidvis ökad trafikering. Tunnlandsgatan norr om
planområdet kommer att påverkas då infarten till förskolan
kommer att ske där. Viss förändring av gaturummet kan bli
aktuell för att skapa bättre tillgänglighet och säkerhet kring
förskolan. Exempel på förändringar kan vara fartgupp och
bredare trottoarer.

Gångtrafik

Det finns en smal trottoar längs med Tunnlandsgatan och
Gäsenevägen som sträcker sig runt planområdet. Upptrampade stigar genom planområdet tyder på att tillgängligheten
till Tunnlandsgatan längs planområdets västra del och
fastigheten Spången 6 kan förbättras. De upptrampande
stigarna bör ersättas med nya.

Cykeltrafik och cykelparkering

Cykelväg finns i dagsläget längs med planområdets södra och
östra del, längs Gäsenevägen och Åsvägen. Vad det gäller
cykel så är det samma förutsättningar som för gångtrafiken.

DETALJPLAN

I dagsläget är planområdet en barriär för bostadsområdet
väster om Tunnlandsgatan. Med etablerandet av förskolan
och tillhörande gång- och cykelstråk ökar framkomligheten
och tillgängligheten även för kringliggande fastigheter. Borås
gällande parkeringsregler säger att verksamheten ska tillhandahålla 17 cykelparkeringar.

Kollektivtrafik

Det finns goda förutsättningar för kollektivt resande vid
platsen. Det är ca 150 meter till närmsta hållplats som är
Hässle torg där både linje 1 och 6 stannar med en hög turtäthet. Med buss är det 15 minuters resa till Borås resecentrum.

Biltrafik och bilparkering

Bilinnehavet på Hässleholmen är lägre än genomsnittet i
Borås. En majoritet av förskolans barn kommer sannolikt
att komma från närområdet. Därför bedöms sannolikheten
för någon större trafik- eller parkeringsproblematik som låg.
Borås gällande parkeringsregler säger att verksamheten ska
tillhandahålla 23 bilparkeringar. Boverkets rekomendation
för planering av förskolor är att om det inte finns tillräckliga
utrymmen för både friyta och parkering så ska friyta prioriteras. På förskolan finns utrymme för 23 bilparkeringar men
detta innebär mindre yta för förskolebarnens utomhuslek.
För att få till rekommenderad storlek på förskoletomten
rekommenderas 16 parkeringar för angöring inom fastighe-
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ten. Parkeringsfrågan kan lösas på flera sätt. Personalparkering behöver exempelvis inte placeras inom fastigheten. De
kan lösas genom samutnyttjande av parkeringsytor i närheten,
parkeringsköp eller avsteg från från parkeringsreglerna vilket
i så fall beslutas om i bygglovsprocessen.

Angöring och utfarter

Angöring och utfart för fastigheten kommer ske via Tunnlandsgatan vid planområdets norra sida. Bedömningen är
att planområdets sluttande karaktär försvårar utförandet av
angöring vid den västra sidan. För att lastbilar ska kunna
angöra och lämna gods till förskolan behövs det en plan
yta för att kunna vända och lasta av på ett säkert sätt. Det
nordöstra hörnet har bäst förutsättningar att anlägga den
ytan eftersom det är en naturligt planare yta där. Dessutom
kopplar det samman bra med den tänkta placeringen av
förskolebyggnaden.
Infarten till parkeringen ska av trafiksäkerhetsskäl anläggas
så långt från korsningen med Gäsenevägen som möjligt.

Riksintressen

Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

5. Mark
Natur och vegetation

Området består idag av tät lövvegetation med många höga
träd. Området är kuperat med mycket stenar och klippblock.
Delar av detta kan vara en tillgång för förskolans ändamål
men en hel del blir nödvändigt att ta bort för att ge utrymme
och skapa en barnvänlig lekmiljö. Planen innebär att en del
träd och grönska försvinner, träd kommer att kunna sparas i
områdets södra och västra del, alltså delen mot Åsvägen och
fastigheten Stången 6. I övriga delar av området kommer
träden tas bort för att ge utrymme till förskolans byggnad,
parkering och lekytor. En annan anledning till att träd tas
bort är att marken behöver planas ut för att passa förskolans
behov. I dagsläget används inte platsen som park och är inte
heller på annat sätt är en tillgång för allmänheten. Genom att
anlägga förskolan på den aktuella platsen ges barnen möjlighet att utvecklas i en grön miljö.

Lek och rekreation

Det kommer att finnas goda möjligheter för förskolans barn
att leka inom planområdet. Utöver själva planområdet finns
det naturområde i nord och nordväst. Närheten till naturområde ger förskolan goda förutsättningar för utflykter.

Fornlämningar och kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

Geoteknik och radon

Dagvatten

Planområdets bedöms ha god bärighet och består av urberg
och sandig morän. Det finns ingen misstanke om att marken
är förorenad. Beroende på hur bebyggelsen planeras kan
sprängning bli aktuell eftersom det finns urberg inom
planområdet.

Värme

De uppmätta strålningsnivåerna innebär att området klassas
som normalradonmark.Byggnader på normalradonmark skall
utföras radonskyddade.

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.

Förutsättningar finns för att koppla fastigheten till det
kommunala fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber

Området kommer att anslutas till el och teleledningar.
Det finns ledningar som går genom planområdet som inte
används länge och kan tas bort.

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas.
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Geoteknisk utredning har gjorts och visar att problem
kopplade till de geotekniska förhållandena bedöms vara små
och att inga ytterligare restriktioner erfordras ur geoteknisk
synvinkel (COWI 2016-12-22).

Markmiljö

En markmiljöutredning har gjorts eftersom det påträffats
fyllnadsmassor med oklart ursprung. Utredningen visade inte
några resultat som kräver åtgärder eller begränsar markanvändningen (COWI 2017-02-28).

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

På Tunnlandsgatan vid planområdets norra del planeras in- och utfart till förskolan. Gatustrukturen kommer att förändras med fartgupp och bredare trottoarer.

Bilden visar upptrampad stig inom planområdet som leder upp till fastigheten Stången 6.

6. Vatten
Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status. Grundvattnet på platsen
påverkas inte negativt på grund av föreslagen planåtgärd.

DETALJPLAN

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen
utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen omfattar även påverkan på vattendragets form, om
bottnen har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen
på strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte
är det samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som
oftast är negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer
som påverkar är till exempel försurning och utsläpp av
övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt
sett inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar som
används i bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för ytvatten är god eller hög ekologisk status och
god kemisk status.
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Ekvivalent bullernivå vid Marklandsparken. Planområdet är markerat med sträckad linje.

Den här detaljplanen som avser etablering av förskoleverksamhet bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt.

7. Sociala perspektiv
Stadsdelen Hässleholmen och hela Borås är ett stort behov av
nya förskolelokaler, genomförandet av planen motverkar den
brist som finns idag och tryggar även en långsiktig barnomsorg. I omedelbar närhet finns ett stort antal boende och
många barn som i och med planen får nära till sin förskola.
Förskolan kan också bli en viktig mötesplats i grannskapet
och i stadsdelen där både barn och föräldrar kan mötas.
Planen innebär också i förlängningen att området öppnas upp
med nya gång- och cykelvägar till och från området vilket
ger sociala fördelar kring mobilitet och tillgänglighet.

De störningar som finns idag kretsar kring buller från
omgivande gator, vilket syns på bullerkartan. Planområdet
påverkas av visst buller från Gäsenevägen. Byggnationen
planeras vid Gäsenevägen för att skapa bättre förutsättningar
för att förebygga buller i planområdets utemiljö.
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms
inte som nödvändiga.

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar
skydda
0 till att 50
100
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.

rås Stad
8.har
Störningar
på platsen
ngen
ingen
Skala 1:4000
Buller och vibrationer

De störningar som kan uppkomma med planens genomförande är en ökad trafikering till och från förskolan.
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Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser

Gaturummet som idag är allmän platsmark kommer att
fortsätta vara det och har därför fått bestämmelsen LOKALGATA. Det innebär att kommunen står för skötseln av
gaturummet.

Kvartersmark

Inom planområdet planeras det för förskoleverksamhet.
Planen har fått användningen SBD: Skola, bostäder och
vård. Det innebär att den tillåter den planerade förskolan
och samtidigt ger planen flexibiltet att anpassas till annan
skolverksamhet, bostäder och vård.

Egenskapsbestämmelser

Området ges en byggrätt som innebär att 30 procent av
ytan får bebyggas. Det är en väl tilltagen byggrätt för de 6
avdelningar som det planeras för i dagsläget. Anledningen är
att göra planen flexibel inför framtida behov.
Runt om kvartersmarken finns det prickmark. Det innebär
att det inte är tillåtet att bygga där. Undantag kan dock göras
för tekniska anläggningar.
I kartans sydvästra hörn finns det även ett u markerat i
prickmarken. Det betyder att marken ska vara allmäna
underjordiska ledningar som till exempel ledningar för
vatten, el, eller fjärrvärme.
Linjen med små cirklar runt sig förklarar var det inte får
finnas någon utfart. Denna markering avser att visa att
ingöring ska ske vid Tunnlandsgatan.
Siffran för högsta totalhöjd i meter avser höjd över nollplan.
Siffran är 191 meter över havet. Om byggnaden placeras
som planerat på 181 meters höjd, så ger det en högsta tillåtna
totalhöjd på totalt 10 meter. Det ger möjlighet till att bygga
tre våningar högt. Detta är mer än vad förskolan är tänkt för
men det gör planen mer flexibel för framtida förändringa och
behov.

DETALJPLAN

Administrativa bestämmelser

Planen innehåller en fastighetsindelningsbestämmelse för att
säkra att säkerställa att förskolan ska få en yta som tillgodoser verksamhetens behov.
Detaljplaneområdet sträcker sig över delar av två olika
fastigheter, dels över Hässleholmen 3:1 som ägs av Borås
Stad och dels över Stången 6 som ägs av AB Bostäder.
För att säkerställa att den fordrade och hela markytan kan
användas av den blivande förskolan behövs en fastighetsindelningsbestämmelse i plankartan som reglerar fastighetens
utformning. Exploatörens särskilda krav för förskolans
tomtstorlek tillgodoses med denna bestämmelse.
Fastighetsindelningsbestämmelsen innebär att förskolans
fastighet måste bildas efter den valda form som har angivits i
detalj-planens plankarta. FIB gäller i den här detaljplanen för
hela kvartersmarken och innefattar den markyta som förskolan kommer att behöva nyttja för bland annat byggnader, lekoch gårdsytor och parkering. I plan och bygglagen 4 kap. 18
§ kan utläsas att ” I en detaljplan får kommunen bestämma
en största eller minsta storlek på fastigheter och bestämma
markreservat för gemen-samhetsanläggningar. Om det
behövs för genomförandet av en ändamålsenlig indelning
i fastigheter eller för att annars underlätta detaljplanens
genomförande, får kommunen också bestämma hur området
ska vara indelat i fastigheter”.
Nackdelarna med fastighetsindelningsbestämmelsen kan
anses vara att det måste upprättas en ny detaljplan för att
släcka ut fastighetsindelningsbestämmelsen, alternativt att
man upprättar en ändring av detaljplan för att ändra fastighetens indelning. Fördelarna är att man genom användningen
av fastighetsindelningsbestämmelsen kan garantera den
blivande fastigheten dess fordrade markyta som Exploatören
behöver för sin verksamhet. En annan fördel kan anses vara
att plangenomförandet går snabbare eftersom mycket av
delarna i lantmäteriförrättningen redan är prövad i detaljplaneprocessen. Detta kan innebära att förskolan står färdig att
användas tidigare än vid avsaknad av bestämmelsen. Fastighetsindelningsbestämmelsen underlättar alltså detaljplanens
genomförande. Behovet av fastighetsindelningsbestämmelsen
och fördelarna som bestämmelsen innebär överväger i det
här fallet nackdelarna.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

I visionen är ett målområde goda uppväxtvilkor för barn och
unga.
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Översiktlig planering

»»

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.

Kollektivtrafik, gång och cykel - Kollektivtrafiksystem
är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga
och det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och
cykelvägar.

Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:
Borås Stad har lokala miljömål som antogs 2012. Genom att
planera förskolan i ett bostadsområde med god kollektivtrafik
och möjlighet att färdas till fot eller cykel så finns goda
förutsättningar till förbättrade resevanor och en mer hälsosam livsmiljö. Resmöjlighetrna tillsammans med fjärrvärmeanslutning främjar en effektivenergianvändning. Följande mål
berörs av planarbetet:

»»

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbrukning vid uppvärmning.

»»

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och
riskfaktorer

»»

Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet.

»»

Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle.

Prioritera de gående och cyklandes säkerhet.

»»

Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam
livsmiljö.

»»

Mål 8. Energianvändningen är mer effektiv

»»

Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken

»»

Miljömål

Det finns nationella miljömål som fungerar som stöd när
något nytt ska byggas. En god bebbyggd miljö är ett av dessa
mål med tillhörande delmål. En god bebyggd miljö beskrivs
av riksdagen på följande vis.
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas.”
De mål som detaljplanen bidrar till är:
»»

Natur- och grönområden - Det finns natur- och
grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen
med god kvalitet och tillgänglighet.

»»

God vardagsmiljö - Den bebyggda miljön utgår från
och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser
och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder,
arbetsplatser, service och kultur.

»»

Hälsa och säkerhet - Människor utsätts inte för
skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer
och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller
säkerhetsrisker.

»»
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Hushållning med energi och naturresurser - Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser
sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara
energikällor används.

Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
»»

Geoteknisk undersökning

»»

Markmiljöutredning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plan- och bygglovsavdelningenavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovschef		

DETALJPLAN

Mattias Nilsson
planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 (Marklandsparken), Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens
bindande föreskrifter framgår i stället av plankarta och
planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att den
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ny
förskola (S), samt att möjliggöra ändamålet vård (D) och
bostad (B) för att kunna tillgodose eventuella förändringar
av markbehovet i framtiden. Detaljplanen tillåter också
teknisk anläggning på prickmark. Planlagt område ligger
inom gällande stadsplan (P333, laga kraft 1967) och används i
nuläget som parkmark.

2. Organisatoriska frågor
Tidplaner

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär
att kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av
allmän plats inom planområdet. Det är endast lokalgatorna
Tunnlandsgatan och Gäsenevägen som utgör allmän plats
inom planområdet. Resterande delar av planområdet utgörs
av kvartersmark. Detaljplanen medför inga förändringar
beträffande allmän platsmark. Exploatören ansvarar för
åtgärder på kvartersmark.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Inom detaljplaneområdet finns två fastigheter. Borås Stad
äger fastigheten Hässleholmen 3:1 som inom planområdet
omfattar lokalgatorna och del av kvartersmarken. AB
Bostäder i Borås är fastighetsägare till Stången 6 som i en del
av fastigheten planläggs som kvartersmark för skola (S), vård
(D) och bostad (B).

Fastighetskonsekvenser

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:

När detaljplanen har genomförts kommer följande fastigheter
ha genomgått förändringar genom fastighetsreglering eller
kan komma att belastas av servitut alternativt ledningsrätt:

Samråd		

4 kvartalet 2016

»»

Granskning

1 kvartalet 2017

Antagande

2 kvartalet 2017

Stången 6						
- Avstår ca 1245 m2 till den nya fastigheten.			
- Nuvarande tomtindelning (1583K-BN1061/1967) som
belastar fastigheten upphävs i den del som omfattas av
detaljplanen.

Laga kraft

2 kvartalet 2017

»»

Hässleholmen 3:1

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som planen
vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom
planen behöver beaktas.
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-Avstår ca 5260 m2 till den nya fastigheten.
»»

Ny fastighet					
-Erhåller ca 1245 m2 från Stången 6.			
-Erhåller ca 5260 m2 från Hässleholmen 3:1.
-Kommer att belastas av ledningsrätt till förmån för
Borås Elnät AB.					
- Servitut, alternativt ledningsrätt, för underjordiska
ledningar inom område markerat med u kan komma att
belasta fastigheten.					
-Ny byggrätt för skola (S), bostäder (B) och vård (D)
tillskapas.
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Fastighetsbildning

För att kunna genomföra detaljplanen behöver en fastighetsbildningsåtgärd genomföras. Borås Stad avser att förvärva
den del av fastigheten Stången 6, som utgörs av kvartersmark
i detaljplanen. Avtal mellan parterna bör vara undertecknat
och ha vunnit laga kraft innan detaljplanen antas.
En fastighetsindelningsbestämmelse i plankartan reglerar
fastighetens utformning i syfte att säkerställa förskolans
fordrade yta. Eftersom fastighetsindelningsbestämmelser
har en direkt styrande verkan på fastighetsindelningen
vid en lantmäteriförrättning ska villkoren i FBL 3 kap. 1
§ och FBL 5 kap. 4 § 1 st. prövas i detaljplaneprocessen.
Eftersom prövning enligt ovan nämnda paragrafer i FBL
görs i planprocessen sker ingen prövning av villkoren i
kommande lantmäteriförrättning. Prövningen och dess
resultat som utförs i planprocessen gäller enbart under
detaljplanens genomförandetid. Om fastighetsbildning söks
efter genomförandetidens utgång prövas villkoren på nytt i
lantmäteriförrättningen.
De allmänna lämplighetskraven i FBL 3 kap. 1 § anses kunna
uppfyllas då den nya fastigheten genom fastighetsindelningsbestämmelsen får en lämplig utformning för sitt ändamål.
Fastigheten har även tillgång till vägar och godtagbara
anordningar för vatten och avlopp. Fastigheten kommer
att vara varaktig för sitt ändamål inom en överskådlig tid.
Stången 6 och Hässleholmen 3:1 anses också vara fortsatt
lämpliga för deras respektive ändamål.
Vad gäller båtnadsvillkoret i FBL 5 kap. 4 § 1 st. får fastigheterna en mer ändamålsenlig användning och fördelarna överväger de kostnader som fastighetsbildningen medför. Den del
av Stången 6 som omfattas av denna detaljplan utgörs i nu
gällande plan (P333) av kvartersmark för bostäder som inte
får bebyggas. Enligt detta planförslag ändras användningen
till att tillåta byggnation av skola, bostäder och vård med
en exploateringsgrad om 30 % inom kvartermark. Effekten
blir att marknadsvärdeökningen för den nya fastigheten blir
större än marknadsvärdeminskningen för Stången 6. Hässleholmen 3:1 är i gällande detaljplan planlagd som allmän plats,
park. Samma resonemang gällande marknadsvärdeökning
respektive marknadsvärdeminskning kan därför föras även
för Hässleholmen 3:1.

ska ha ingåtts innan området tas i anspråk. Skulle det vara
aktuellt med extern exploatör sker istället en försäljning av
berörd markyta.
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Borås Stad
och AB Bostäder i Borås ska träffas innan antagande av
detaljplanen.

Servitut och ledningsrätt

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och
samråda med exploatören avseende projektets påverkan
på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende eventuell
omläggning eller borttagande av ledningar bör tecknas
mellan ledningsägaren och exploatören, för att säkerställa
åtaganden vad gäller kostnader och utförande. Vid eventuell
omläggning av ledning ska exploatören och ledningsägaren
samråda med fastighetsägaren. För säkerställandet av markupplåtelse för ledningar upprättas servitut eller ledningsrätt.
Inom planområdet finns en ledningsrätt tillhörande Borås
Elnät AB. Då delar av de skyddade ledningarna inte längre
används bör ledningsrätten för dessa områden ändras eller
upphävas. Den del av ledningsrätten som fortfarande behövs,
placerat i planområdets nordöstra hörn, kommer troligen att
finnas kvar och ledningarna är då fortsatt skyddade. Exploateringen av området innebär att den ledningsrätt som inte
längre nyttjas behöver upphävas. Ändring eller upphävande
av ledningsrätten initieras av Borås Elnät AB i samarbete
med exploatören.
Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på
plankartan, säkerställs lämpligen med servitut eller ledningsrätt.
Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el,
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alternativt genom avtal med exploatören.
Tekniska anläggningar kan säkerställas med servitut eller
ledningsrätt.

Fastighetsskyddet enligt FBL 5 kap. 8 § sätts ur spel vid
bestämmelser om fastighetsindelning i detaljplan.

Avtal

Kvartersmarken upplåtes via arrende om kommunen är
exploatör och huvudman för verksamheten. Arrendeavtal
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4. Tekniska frågor
Vatten, avlopp och dagvatten

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp. Det finns också möjlighet att ansluta till
dagvattenledningar. Om kvartersmarken har hårdgjord yta
större än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. Åtgärder
och kostnader för fördröjning av dagvatten ansvarar exploatören för.

Fjärrvärme

Möjlighet finns att ansluta till fjärrvärmenätet.

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.
Planavgift betalas av exploatören.

Utredningskostnader

Kostnader för de utredningar som erfordras för framtagandet
av detaljplanen bekostas av exploatören via planavgiften.
Stadsledningskansliet, Mark och exploatering

Maria Carlund							
Mark- och exploateringsingenjör

El, tele och fiber

Området bedöms kunna anslutas till el, tele och fiber. Det
finns el-ledningar tillhörande Borås Elnät AB som går genom
planområdet som inte används och kan tas bort. Eventuellt
borttagande av ledningar arrangeras av ledningsägaren i
samarbete med exploatören. Kostnaden för borttagande av
ledningar regleras mellan exploatören och ledningsägaren.

Trafik och parkering

Lokalgator inom planlagt område är kommunala, det
innebär att kommunen ansvarar för drift och underhåll av
dessa. Angöring och utfart till området kommer ske via
Tunnlandsgatan vid planområdets norra sida. Eventuella
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som kanske blir nödvändiga
till följd av exploateringen ska bekostas av exploatören.
Parkering anordnas inom kvartersmark.

Markmiljö

En geoteknisk undersökning kommer att tas fram till granskningen av detaljplanen.
Plankartan kan då regleras med en allmän bestämmelse om
att byggnader ska uppföras radonsäkert om behov av detta
anses finnas.

5. Ekonomiska frågor
Fastighetsbildningskostnader

Exploatören betalar fastighetsbildningskostnader.

Kostnader för markköp

Borås Stad bekostar inköp av del av Stången 6 som behövs
för planerad byggnation av förskola. Markinköpet debiteras
därefter exploatören.
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1, Marklandsparken, Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
8 november 2016 har ägt rum under tiden 16 november 2016
– 18 december 2016 och har annonserats i Borås Tidning.
Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet.
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens
hemsida.
11 remissinstanser har skickat in yttranden under samrådstiden.

1. Yttranden från remisspart
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Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt
bibehållet.

Ändringar i planförslaget

Inför granskningen har följande ändringar gjorts jämfört med
samrådshandlingen:

Handläggning

»»

På plankartan har en administrativ linje som fungerat
som fastighetsindelningsbestämmelse ersatts med en
bestämmelse som är formulerad: ”Hela användningsområdet ska utgöra en fastighet.

Kommunstyrelsen gav 2015-10-12 §335 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för att se på
möjligheterna att etablera förskola på aktuell plats samt höra
berörd Stadsdelsnämnd. Kommunstyrelsen beslutade vidare
att Lokalförsörjningsnämnden efter positivt besked från
Stadsdelsnämnden kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden
med begäran om detaljplan alternativt bygglov.

»»

Information har lagts till i plankartan som förklarar att
tomtindelningsbestämmelse för Stången 6 upphör att
gälla i sin helhet.

Stadsdelsnämnden Öster beslutade 2016-02-23 att meddela
Lokalförsörjningsnämnden att den är positiv till en ny
förskola enligt förslaget.

»»

Tillägg och förtydligande har gjorts i planbeskrivningen
som beskriver fastighetsindelningsbestämmelsen.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2016-03-22 att föreslå
Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en ny plan som
möjliggör en byggnation av en förskola.

»»

Tillägg har gjorts i planbeskrivningen som redovisar
resultat från utredningar av geoteknik och markmiljö.

»»

En fomrulering har lagts till som tillåter transformatorstationer på prickmark.

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt
att skicka ut detaljplanen på granskning.

»»

att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-21 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
detaljplan för en förskola på Hässleholmen. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att området är en lämplig
plats för en förskola.
2016-11-08 beslutade planchefen i beslut § 2016–000019 via
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick
under tiden den 16 november – den 18 december 2016.
Inkomna synpunkter finns sammanställda i denna samrådsredogörelse.
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1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Ingen erindran.

Kommentar
Noterat.

S2 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen anser att en komplettering av stadsdelen
Hässleholmen med en ny förskola är motiverat och lämplig,
den ligger strategiskt i området och har god tillgång till
kollektivtrafik.
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Länsstyrelsen befarar i övrigt inte att riksintresse enligt
miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7
kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt,
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar

Yttrandet har noterats

S3 Tekniska nämnden

Med hänsyn till trafiksäkerheten vid förskolan vill Tekniska
nämnden betona vikten av att angöring till förskolan ordnas
så att föräldrar inte behöver använda Tunnlandsgatan för
angöring.
Infarten till parkeringen ska av trafiksäkerhetsskäl anläggas
så långt från korsningen med Gäsenevägen som möjligt.
Nya eventuella gångstråk som skapas inom området bör
ledas mot befintliga hastighetssäkrade övergångsställena/
gångtunnlarna utmed Åsvägen.
Blir det aktuellt att bredda gångbanorna runt förskolan måste
utrymme till detta medges i detaljplanen.
Tekniska nämnden har utifrån sitt ansvarsområde inget i
övrigt att erinra mot upprättat förslag till detaljplan.
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Kommentar

Yttrandet har noterats. Borås gällande parkeringsregler säger
att verksamheten ska tillhandahålla 23 bilparkeringar och 17
cykelparkeringar. Fastigheten har tillräckligt stor yta för att
rymma dessa. Det skulle dock innebära att de rekommendationer som finns för förskolebarnens lekyta inte uppnås.
Enligt Boverkets rekommendationer ska lekyta prioriteras
framför parkeringsyta i de fall ytkonflikt uppstår. I det
här fallet innebär det att det etableras sju parkeringsplatser
mindre än vad rådande parkeringsregler säger.
Ett lägre antal parkeringar kan motiveras med prioriteringen
av lekytan. Hässleholmen är i behov av fler förskoleplatser
och en majoritet av förskolebarnen antas komma från
närområdet.
Förskolan kommer att ha goda förbindelser med kollektivtrafik och har en cykelväg som passerar vid tomtgränsen.
Minskningen av parkeringsplatser kan också motiveras med
att bilinnehavet på Hässleholmen är mindre än genomsnittet
i Borås.
För att få till rekommenderad storlek på förskoletomten
rekommenderas 16 parkeringar för angöring inom fastigheten. Parkeringsfrågan kan lösas på flera sätt, genom samutnyttjande av parkeringsytor i närheten, parkeringsköp eller
avsteg från från parkeringsreglerna vilket i så fall beslutas om
i bygglovsprocessen.

S4 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstryker fortsatt planarbete
då exploateringen innebär en förtätning med begränsad
miljöpåverkan och närhet till kollektivtrafik. En översiktlig
markundersökning behöver dock utföras som utesluter att
marken är förorenad.

Kommentar

En översiktlig markundersökning har gjorts inför granskningen och den visade inte att marken var förorenad.
Planbeskrivningen har kompletterats.

S5 Borås Energi och Miljö

Borås Energi och Miljö ser det som önskvärt är att skapa
ett E-område för den befintliga VA-anläggningen som
ligger intill planområdets södra del. De vill även möjliggöra
skapande av tillfartsväg (i dagsläget kör man på cykelbanan).

Kommentar

VA-anläggningen har permanent bygglov och bedöms därför
inte behöva läggas till som E-område i planen. Ytterligare
tillfartsvägar på platsen bedöms inte som lämpligt.
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S6 Borås Elnät

Borås Elnät behöver eventuellt förstärka elnätet i området
med en transformatorstation placerad inom planområdet
beroende på effektbehov. Vore lämpligt att transformatorstationer får placeras i prickmark. Eventuell flytt av befintliga
ledningar bekostas av initiativtagaren. För anslutning till
elnätet kan långa leveranstider förekomma beroende på
vilken storlek på elservisen som kommer att behövas. Borås
Elnät önskas bli kontaktade av exploatören i god tid innan
byggstart.
Borås Stadsnät har ledningar som passerar planområdet.
Exploatören skall i god tid kontakta Borås Stadsnät för
samordning av ev. flytt av dessa ledningar. Eventuell flytt av
dessa ledningar bekostas av initiativtagaren.

Kommentar

Markplaneringen för förskolan innebär föändringar i
markhöjden och kommer innebära att marken släntas eller
kommer utgöra av stödmurar. Detta kan förvåra placeringen
av transformatorstationen. I möjlig mån är det dock fördelaktigt att transformatorstationer placeras på annan plats
i närområdet. Tranformatorstation kommer att tillåtas på
prickmark eftersom den kan behövas för försörja förskolan.
Placering diskuteras då i samråd med LFF i samband med
projekteringen.

S7 Lantmäterimyndigheten

Varken i planbeskrivningen eller i genomförandebeskrivningen framgår att befintlig fastighetsindelningsbestämmelse som
finns på Stången 6 (tomtindelning, 1583K-BN1061/1967)
påverkas.
I planen används en fastighetsindelningsbestämmelse (FIB)
för att reglera att alla kvartersmark ska bilda egen fastighet.
För att tydliggöra FIB bör bestämmelsen redovisas på en
separat karta, alternativt skriva på plankartan att ”hela
användningsområdet ska bilda egen fastighet”. Den linje som
redovisar bestämmelsen bedöms som högst otydlig i plankartan. Den nya fastighetens areal bör framgå. När FIB används
i planen ska lämplighetsvillkoren i 3 kap 1 § FBL och
båtnadsvillkoret i 5 kap 4§ prövas i detaljplaneprocessen som
framgår i genomförandebeskrivningen. Lämplighetsvillkoren
gäller även avstående fastighet, Stången 6. Någon sådan
prövning redovisas inte. Det bör tydligt framgå att eftersom
prövningen görs i planprocessen sker ingen prövning av
villkoren vid lantmäteriförrättning. Samt att detta enbart
gäller under genomförandetiden. Det bör även framgå att
fastighetsskyddet enligt 5 kap 8 § FBL sätts ur spel vid FIB.

Något yttrande över om båtnadsvillkoret är uppfylld kan
inte ges då redovisningen är ytterst bristfällig. Detta avsnitt
bör utvecklas med beräkningar som redovisar hur villkoret
uppfylls.
Det bör även finnas med en fastighetskonsekvensbeskrivning
för att redovisa effekterna av planen på respektive fastighet.

Kommentar

Synpunkterna har noterats och åtgärdats. Bestämmelsen har
ersatts med formuleringen ”hela användningsområdet ska
bilda egen fastighet”.

S8 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för del av Hässleholmen, Hässleholmen 3:1
Kulturnämnden ser positivt på den föreslagna detaljplanen,
men föreslår attmöjligheten att ta tillvara befintliga träd och
grönska nyttjas bättre då det skulle gynna så väl upplevelsen
av platsen som barnens trivsel, samt fungera som viss barriär
mot trafikbuller.
Kulturnämnden bedömning är att planförslaget inte innebär
negativ påverkan på omgivningen. Enligt förslaget kommer
dock stora delar av befintlig vegetation tas bort. Delvis är
detta naturligtvis nödvändigt, men Kulturnämnden föreslår
att man i den fortsatta planprocessen utreder möjligheten
att ta tillvara träd och grönska i större grad, både i lekmiljön
och som barriär mot trafikbuller. Detta skulle gynna så väl
upplevelsen av platsen som barnens trivsel.

Kommentar

Yttrandet har noterats. Möjligheterna för att bevara träd har
utretts under planprocessen. Eftersom marken är kuperad
behövs tillgänglighetsanpassning. Det tillsammans med
att en del träd är i dåligt skick påverkar i vilken grad det är
möjligt att bevara träd. Därför bedöms det som olämpligt
att reglera detta i planen. Synpunkterna skickas vidare till
Lokalförsörjningsförvaltningen.

S9 Fritids- och folkhälsonämnden

Förvaltningen ser positivt på att man möjliggör för en ny
förskola i området. Det skapar fler arbetsplatser och utökar
den offentliga servicen i området. Stadsdelen Hässleholmen
och hela Borås är i ett stort behov av nya förskolelokaler,
genomförandet av planen motverkar den brist som finns och
tryggar även en långsiktig barnomsorg.
Verksamheten kommer innebära en tidvis ökad trafikering.
Det är viktigt att man då gör vissa förändringar av gaturummet, så som fartgupp och bredare trottoarer, för att skapa
bättre tillgänglighet och öka säkerheten kring förskolan.
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För att ytterligare öka tillgängligheten till området behöver
upptrampade stigar genom planområdet ersättas i samband
med planens genomförande.
De planerade parkeringsplatserna kommer att bli färre än vad
som behövs för att uppfylla parkeringsnormen, vilket kan
motiveras med att det finns goda möjligheter för kollektivt
och hållbart resande. Minskade parkeringsplatser innebär
att det frigörs mer lekyta åt förskolan, vilket är positivt och
också går i linje med Boverkets rekommendationer.
I dagsläget används inte platsen som park och är inte
heller på annat sätt en tillgång för allmänheten. Det är tät
vegetation och kuperad, stenig mark. Genom att anlägga en
förskola på platsen ges barnen möjlighet att utvecklas i en
grön miljö. Det skapas en mötesplats för grannskapet och för
stadsdelen och genom att marken kommer att planas ut gör
man den mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Platsen omges av tre trafikerade vägar och verksamheten
kommer innebära en ökad trafikering. Därför är det av stor
vikt att man funderar över och genomför trafiksäkerhetsåtgärder för att öka säkerheten kring platsen. Man behöver
även göra anpassningar för att sänka hastigheten på Åsvägen.

Kommentar

Yttrandet har noterats. Åsvägens hastighet regleras ej i
planen. Synpunkterna skickas vidare till Tekniska förvaltningen.

S10 Lokalförsörjningsnämnden

Syftet med detaljplanen är att möjjliggöra en ny förskola med
sex avdelningar i området. Detaljplanen gör det även möjligt
att i framtiden använda tomten till annan skolverksamhet,
bostäder eller vårdändamål. Nuvarande Stadsdelsnämnd
har i sin Lokalresursplan beskrivit ett ökat behov av platser.
Placeringen ligger på en central plats som är lätt att ta sig till
både via bil, lokaltrafik och gång/cykel. Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstryka den förslagna detaljplanen.

Parkering vid planerad förskola skall räcka till för avlämning
och hämtning av barn så att inte bilar parkeras trafikfarligt.
Parkeringsplatser bör byggas på ett sätt att de lätt kan hållas
under uppsikt. Inga skymmande buskage eller träd som
hindrar insyn och under mörker skall platserna vara väl
upplysta.

Kommentar

Detaljplanen reglerar inte utformningen av utemiljön, men
synpunkterna skickas vidare till Lokalförsörjningsförvaltningen.

S12 Sociala omsorgnämnden

Nämnden har inget att erindra mot förslaget utan ser med
tillförsikt att åtgärder inom planområdet kommer att vidtas
för att öka tillgängligheten gällande framkomlighet för
funktionsnedsatta personer. Detta är inte minst väsentligt
i ett framtidsperspektiv då planen möjliggör såväl bostäder
som andra verksamheter. Vid ett kommande bostadsbyggande vill nämnden framhålla behovet av serviceboende
och också former av mellanboende som mycket väl lämpar
sig i ett bostadsområde med såväl hyresrätter som blandade
upplåtelseformer.

Kommentar

Yttrandet har noterats.

Plan och Bygglovsavdelningen

Michaela Kleman
Plan och Bygglovschef

Mattias Nilsson			
Planarkitekt.

Kommentar

Yttrandet har noterats.

S11 Polismyndigheten

Planen syfte är att ge möjlighet att bygga en ny förskola samt
i framtiden använda tomten till annan skolverksamhet eller
vårdändamål.
När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras
med tanke på belysning, plantering, mörker etc så att tryggheten upplevs som mycket hög.
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

Granskning

Efter granskningen sker
Efter programsamrådet
Efter samrådet sker en
sker en bearbetning av
bearbetning av planförslaeventuellt mindre redigeget med anledning av
ringar innan den färdiga
programförslaget med
inkomna synpunkter.
detaljplanen tas upp i
anledning av inkomna
Planprocessen.
Byt
bild
K:\SBK\PLAN\Administration\planprocessbroschyr
om
synpunkter. Det färdiga
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
programmet godkänns av
därefter antar KommunSamhällsbyggnadsnämnfullmäktige planen.
den eller av Kommunfullmäktige.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

du har begränsat förfarande

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolendomstolen av den som inte är nöjd.

DETALJPLAN

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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Underrättelse om granskning för detaljplan för
Hässleholmen, Hässlehus 7-11, (Våglängdsgatan),
Borås Stad.
Planens syfte är att möjliggöra förtätning och en större blandning av verksamheter och
funktioner inom området. Planen möjliggör även upprustning och tillbyggnader på
befintliga hus såväl som miljöhus och cykelparkeringshus.
Planen har varit på samråd under tiden 2016-1114 – 2016-12-18. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse.
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Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare,
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rätten att överklaga.
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Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, måndagtorsdag kl.08.00-16.00 fredag kl. 08.00-15.00.
Upplysningar lämnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mattias Nilsson, planarkitekt tfn. 033-35 84 88, e-post mattias.nilsson@boras.se
Michaela Kleman, plan- och bygglovchef tfn. 033-358572, e-post
michaela.kleman@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 1 maj via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN 2016-670. Yttrandet önskas
som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter.
Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad,
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Borås den 30 mars 2017
Samhällsbyggnadsnämnden
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra förtätning och en större
blandning av verksamheter och funktioner inom området.
Planen möjliggör även upprustning och tillbyggnader på
befintliga hus såväl som miljöhus och cykelparkeringshus.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, Hässlehus 7 - 11, Våglängdsgatan, Borås Stad, upprättad den 10 mars 2017

1. Inledning

2. Sociala perspektiv

Planens syfte

Segregering betyder avskiljning. Inom stadsplanering betyder
segregering att olika socioekonomiska befolkningsgrupper
är uppdelade på olika stadsdelar och sällan interagerar med
varandra. Segregering hämmar den sociala integrationen,
demokratin och samhörigheten.

Planens syfte är att möjliggöra förtätning och en större
blandning av verksamheter och funktioner inom området.
Planen medger också upprustning och tillbyggnader på
befintliga hus såväl som komplement i form av kolonilotter,
hissar, småhandel, miljöhus, kontorfaciliteter och cykelparkeringshus.
Det är en flexibel plan som ger fastighetsägare och de boende
verktyg att rusta upp befintlig bebyggelse och skapa bostadskompliment inom området. Ambitionen är att planområdet
ska bli mer tillgängligt och få en större mångfald. Uppskattningsvis möjliggör planen en komplettering av ca 250 nya
bostäder inom området.

Planområde

Planområdet består av fastigheterna Hässlehus 7, 8, 9, 10 och
11 belägna längs Våglängdsgatan. Marken i området ägs av
det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder och användningen är i dag begränsad till bostäder. I planområdet ingår
även Hässle torg med handel och centrumverksamhet.

Gällande detaljplan

Inom området finns i dag två gällande planer. Största delen
av området är reglerad av detaljplan P363 som vann laga kraft
1970. Planen tillåter 18 byggrätter i tre våningar för bostadsändamål. Planen ger också möjlighet för två byggnader med
handelsändamål och två byggnader för bilparkering vid
Hässle torg. Övriga området får inte bebyggas. I det nordvästra hörnet gäller detaljplan P892 från 1994 som reglerar
två byggnader för kontor och bostäder.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2016-04-21 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och ge positivt planbesked till AB Bostäder. I uppdraget
ingick att studera hela den gällande planen därför att denna
var alltför hårt reglerad, och möjliggöra nödvändiga moderniseringar och områdesanpassningar. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-04-21 i beslut § 112 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 2016-11-07
beslutade planchefen i beslut § 2016–000018 via delegation
att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den
14 november – den 18 december 2016. Inkomna synpunkter
finns sammanställda i en samrådsredogörelse.
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Åtgärder mot segregering

Stadsplaneringen kan medverka till att öka integration genom
att skapa en stad där funktioner och människor blandas i en
högre grad, bland annat genom att bygga mångfunktionella,
täta bostadsområden med ett brett utbud av hustyper (t.ex.
lägenheter, villor) och upplåtelseformer med olika hyresnivåer.
Inom planområdet har fastighetsägaren (AB Bostäder)
arbetat med åtgärder såsom anläggande av trädgårdar vid
lägenheternas bottenplan, en centralt placerad lekplats och en
del renoveringar har även ägt rum. Där utöver har sanering
av Hässle torg med ny gestaltning och nya ytskikt utförts.
Gällande detaljplan för området ger begränsade möjligheter
till många planerade förbättringsåtgärder. Utemiljön består av
prickmark som inte får bebyggas. Bortsett från Hässletorg får
området i dag bara används för ändamålet bostäder.
Med denna detaljplanen ges möjlighet för flera funktioner
inom området. Fler funktioner betyder att fler får skäl till
att vistas och besöka området och då skapas fler relationer
mellan området och övriga Borås.

Otrygghet och åtgärder

Flera av de boende i Hässleholmen upplever, enligt genomförda undersökningar, otrygghet i området. AB Bostäder,
Borås Stad och Polisen jobbar tillsammans för att området
ska kännas mera tryggt. Exempelvis arrangeras gemensamma
trygghetsvandringar tillsammans med invånarna.

3. Bebyggelse
Bebyggelse, stadsbild och gestaltning

Hässleholmen är ett miljonprogramsområde som liksom
andra sådana områden byggdes med stora volymer av
likadana hus belägna utanför centrum. Planområdet utgörs
av 17 lamellhus orienterade längs en nord-sydlig axel med tre
våningar och tre trapphus.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Permanent scen och ny kulturskola vid Hässle torg. Gestaltningsförslag från AB Bostäder

En trädgård bredvid bottenvåningen ger mera liv, ägarskap och trygghet.
DETALJPLAN
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Funktionalismens nackdel. Enformihet, stora ytor och bilburen trafik.

Åsvägen utgör en stor stängslad barriär och innesluter området mot nord och väst.
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I norr ligger Hässle torg med två byggnader. En byggnad i
ett plan med en matbutik och en byggnad i två våningar med
mindre affärer och service såsom bibliotek. Bredvid finns
ett parkeringshus med två däck. Utemiljön består av stora
gräsmattor med ett fåtal inslag av planteringar och träd samt
vägar med blandtrafik.

Gestaltning

Områdets funktionalistiska byggstil är storskalig med ensidig
och uppdelad användning, där gemensamma platser domineras av bilar. Åsvägen, vilken är den större genomfartsleden
till området, utgör en stängslad barriär utan trottoarer norr
och väster om planområdet, vilken det bara går att passera
över eller under på ett fåtal ställen.

Betong ytor med dansk sjösten.

Möten och interaktion mellan människor begränsas av att
områdets uppbyggnad uppmanar invånarna till att använda
bilen. Byggnadernas skala och likformighet gynnar inte
människors vistelse och trivsel.

Ny bebyggelse

För att lyfta området planerar AB Bostäder att bygga på en
våning och flytta entrén på befintlig byggnad på fastigheten
Hässlehus 9 (Våglängdsgatan 5). Därutöver planeras en
en permanent utomhusscen bredvid Hässle torg som ska
inrymma Borås Folkhögskola och Kulturskolan i Borås. Ett
gestaltningsförslag kan ses på sida 6. Utöver detta möjliggör
planen också förtätning samt upprustning och tillbyggnader
på befintliga bostadshus såväl, hissar som småhandel,
miljöhus, kontorfaciliteter och cykelparkeringshus.

Det centrala gröna stråket med lekplats och biltrafik bredvid varandra.

Historik och kulturmiljöer

Hässleholmen byggdes som en del av miljonprogrammet
och byggdes i etapper mellan 1966 till 1974. Det aktuella
planområdet byggdes 1971-74 av AB Bostäder. Det var
Hässleholmens sista utbyggnadsetapp och ritades av arkitekten Göran Erro.

Bostäder och arbetsplatser

Inom planområdet finns idag drygt 700 lägenheter. Enskilda
arbetsplatser finns vid Hässle torg. Denna detaljplan ger
möjlighet för fler arbetsplatser inom området och ger även
möjlighet till en generell förtätning av området.

Övervakning i ett försök på att göra området mera tryggt.

Offentlig och kommersiell service

Det finns livsmedelsaffärer och kommerciel service (bl.a.
pizzeria, kiosk och frisör), offentlig service i form av
bibliotek och stadsdelskontor med café på Hässle Torg. Strax
utanför planområdet finns förskolor, skola och området
ligger även nära till Södra Älvsborg Sjukhus.
Till centrum, där det finns ett stort utbud av kommersiell
och offentlig service är det ca 3 km. Service finns också på
och i anslutning till Hulta torg som ligger ca 1 km söderut.
Hässle torg sett genom en barrikad av vägar, stängsel och parkeringsytor.
DETALJPLAN
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Mellan planområdet och centrum ligger Borås lasarett och
till sjukhuset är det ca 2 km. Två skolor, Fjärdingskolan och
Bodaskolan ligger inom en radie om 500 meter. Förskola
finns i direkt anslutning till planområdet i väster och planarbete pågår för uppförande av ny förskola, ca 200 meter norr
om planområdet.

4. Gator och trafik
Transport till och från planområdet till centrum kan ske med
buss, cykel, till fots eller med bil. Bilinnehavet i området är
lågt, endast 26% av hushållen har bil (Statistisk Centralbyrå
2015).
Planområdets närhet till god kollektivtrafik samt att det finns
ett stort antal målpunkter inom cykelavstånd gör att det finns
goda förutsättningar för en hög andel som väljer buss eller
cykel.

Kollektivtrafik

Planområdet betjänas av 3 busshållplatser där de två viktigaste är på Åsvägen vid Hässle torg och Fjärdingsskolan. Sju
busslinjer gör det lätt att ta sig till Borås centrum, dit restiden
är ca 10 minuter och bussarna går var tionde minut. De två
hållplatserna betyder att hela planområdet har mindre än
400 meter till bussen. På Våglängdsgatan finns ytterligare
en hållplats för buss 10. Linje 10 trafikerar 6 gånger per dag
måndag till fredag och 4 gånger på helgen.

Cykeltrafik och cykelparkering

Avstånd som är mindre än 5 km är bra för cykelpendling om
det finns goda cykelleder. Från planområdet finns fungerande
cykelleder till centrum, Hulta och Brämhult. Till Borås
centrum är avståndet ca 3 km och det tar ungefär 10 minuter
att cykla in till stan. Till Hulta torg på andra sidan av riksväg
40 tar det 5 minuter att cykla.
Väderskyddade cykelparkeringar finns idag inte till bostäderna men planen ger möjlighet för att bygga cykelparkeringshus. Cykelvägarna inom området kan gynnas om de separeras
från biltrafiken och gående i samband med upprustning av
planområdets gemensamma ytor.
På sikt kan cykelpendlingen gynnas ytterligare genom att
arbeta med att separera cykeltrafikanterna från fotgängare. I
dag delas cykelvägarna med gående, vilket kan skapa problem
därför att cyklar kör mellan 4 och 5 gånger snabbare än
fotgängare. Även på en del av cykelvägarna förekommer
sträckor där cyklisterna delar köryta med bilarna (så kallade
”missing links”).
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Gångtrafik

Det tar ca en halv timme att gå till centrum. Lättare är det
att ta sig till Hulta torg (1 km), Södra Älvsborgs Sjukhus
(1,5 km), Fjärdingsskolan och Bodaskolan (0,5 km) och till
Komvux Björkäng (1 km). Åsvägen kan korsas på tre ställen:
Vid Hässletorg, vid Kapplandsgatan och vid Fjärdingsskolan.

Biltrafik och bilparkering

Planområdet har bra bilvägar ut och via Åsvägen har man lätt
tillträde till riksväg 40, till Brämhult eller norrut till Hybergsvägen. Området betjänas av två stora P-hus och av andra
mindre markparkeringsplatser inom området. Parkeringsplatser hyrs ut av AB Bostäder. Andelen bilar ligger dock mycket
lågt under kommunens genomsnitt.

Bilars tillträde skapar otrygghet

Inom planområdet har bilar tillträde till de flesta vägytor.
Gång- och cykeltrafik delar därför ytor med bilarna på flera
ställen. Detta kan skapa otrygghet och även farliga situationer
för gående, cyklister och barn som använder ytorna för lek.

Tillgänglighet och funktionsnedsättning-

Planområdet är relativt plant med enskilda höjdskillnader.
Gemensamma ytor har inte tillgänglighetsanpassats. Till
exempel delar bilar, cyklar och gående vägnät och ledstråk
saknas. Det finns enskilda ramper som dock är i behov av
upprustning. Byggnaderna har inte hiss och är inte tillgänglighetsanpassade. Planförlaget förbättrar för personer med
funktionsnedsättning genom att möjliggöra för tillbyggnad av
hiss utanpå husen.

Riksintressen

Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 200 meter från
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen. Trafikplatserna Hultamotet samt Brämhultsmotet som
ligger närmast planområdet och som i störst utsträckning
påverkas av trafiktillskottet från detaljplanen bedöms inte
behöva åtgärder för att öka kapaciteten till följd av det
aktuella detaljplaneförslaget.

5. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och
avlopp.

Värme el, tele och fiber

Området är anslutet till fjärrvärme-, el- och teleledningar.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Gång och cykelvägar från området. Streckade linjer betyder att cykelvägen inte är komplett och har missing links. Till exempel att leden delas med biltrafik.

pyright Borås Stad
rtredovisningen har ingen rättsverkan

Skala 1:10000

Hållplatser och busslinjer. Den streckade linjen har mindre busstrafik.

Bilvägar inom området. Bilarna har tillträde överallt.

Skala 1:10000

0

Parkeringsytor.
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Dagvatten

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.
Den tillåtna exploateringen kommer inte att innebära ett
högre flöde av dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga
nederbördstillfällen jämfört med innan förändringen.

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen” samt ”Boverkets vägledningshandbok Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas.
Området har idag ett Mollockssystem som är i behov av
upprustning.

6. Mark och natur
Grönområdesplan

Borås Grönområdesplan utgör ett underlag vid planering och
byggande. I inventeringsdelen är Hässleholmsparken tillsammans med multisportsanläggningen mellan Distansgatans
bostäder utpekad till stadsdelspark och klassificerat som
ett klass 2 grönområde. Detta betyder att stadsdelparken är
mycket viktig och är oersättlig på lokal nivå. Det gröna stråk
inom planområdet som går från Hässle torg mot multisportsanläggningen är även utpekat som ett klass 2 område, därför
att det är viktigt att människor ska kunna röra sig till Hässleholmsparken. Stråket har i dag inga specifika naturvärden
och är inte en viktig del av den gröna infrastrukturen. Stråket
är en gräsmatta med två mindre lokalgator där både bilar och
gående tar sig fram.
Grönområdesplanen har en inventeringsdel som fungerar
som ett handläggarstöd, men inventeringsdelen ingår i
motsats till Grönområdesplanen inte i kommunfullmäktiges
beslut. Klassificeringen av stråket genom området bedöms

inte hindra upphävningen av prickmark, men ger istället en
fingervisning om att det finns viktiga värden här att ta med i
framtida planering.
Detaljplanen medger möjlighet för byggnationer i begränsad
omfattning inom stråket, samtidigt som den också ger förutsättning att utveckla stråket och skapa bättre mötesplatser
och samband. Exempelvis genom att tillåta att bygga en scen
vid Hässle torg. Planens genomgående syfte är att ge området mera flexibilitet och anförtro fastighetsägaren att skapa
en bra och hållbar utveckling till fördel för Hässleholmens
invånare där hänsyn tas till helheten.

Natur och vegetation

Inom planområdet finns vegetation i form av större gräsytor
och enskilda träd. I närområdet finns Hässleholmsparken och
naturområdet Kype.

Lek och rekreation

Det finns en lekplats centralt i området. Därutöver finns två
kommunala lekplatser nära planområdet.

Skyddad natur

Området är i dag bebyggt och det finns ingen skyddad natur
inom detaljplaneområdet.

Fornlämningar och kulturminnen

Området är i dag bebyggd och några kända fornlämningar
finns inte inom planområdet.

Geoteknik och radon

Enligt kommunens översiktliga kartering består området av
morän. Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon. Ny bostadsbebyggelse skall
genomföras radonskyddad enligt Boverkets regler. Området
är redan bebyggt och ytterligare utredningar bedöms inte
vara nödvändiga.

Lekplats och grönstruktur
10
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7. Vatten
Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

Soptunnor under marken som mollockssystem i behov av upprustning.

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status.
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.

Natur inom området.

Återvinningscentral.

Inga vattenförekomster med fastställda Miljökvalitetsnormer
förkommer inom eller i närhet till planområdet. Detaljplaneområdet ingår i Lillåns avvattningsområde som har
miljökvalitetsnormer. Lillån finns mellan 3 och 3,5 km från
detaljplanegränsen och planens genomförande bedöms inte
ha någon negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna.

Sortering av skräp.
DETALJPLAN
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Ekvivalent trafikbuller från Åsvägen. Grön 45-49 dBA, ljusgrön 50-54 dBA och gul 55-59 dBA.

8. Störningar på platsen

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan

Luftkvalitet

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av
buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något
Skala 1:2000
buller som kan störa omkringliggande bostäder.

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Buller och vibrationer

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
m änniskors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
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9. Planbestämmelser
Kvartersmark

Hela området är kvartersmark med olika användningsbestämmelser där de stora bokstäverna bestämmer användningen. Prickmark (område markerat med prickar) betyder att
marken inte får bebyggas och u (betyder att marken skall vara
tillgänglig för underjordiska ledningar). Med undantag av två
stråk som ska vara tillgängliga för underjordiska ledningar får
hela planområdet bebyggas.
Inom hela området får byggnader maximalt ha 5 våningar
förutom vid Hässle Torg där 7 våningar tillåtas.

Området BKHSDER

Bokstaven B står för Bostäder och tillåter bostäder och
bostadskomplement. Bokstaven K tillåter kontor. Bokstaven
H står för handel, men ändamålet är detaljhandel på maximalt 80m2 butiksareal per butik. S står för skola eller förskola,
D står för vård exempelvis vårdcentral, E står för tekniska
anläggningar såsom återvinningscentral och R står för
besöksanläggningar exempelvis museum.
Med ändamålet B (bostad) ingår även bostadskomplement
såsom cykelförråd, växthus, odlingslotter för de boende mm.

12
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60m

Inom användningsgränsen anges högsta byggnadsarea i
procent av byggrättsarea som e00 (exempelvis e40 = 40% av
byggrättsarea). n1 betecknar att högst 30% av byggrättsarean
får utgöras av hårdgjord yta. p1 betecknar att byggnader skall
placeras så att det är fri passage från norr till söder.

Behovsbedömning

Området CRSBE

12. Administrativa frågor

C står för Centrum och tillåter all sådan verksamhet som bör
ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många. I
ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslokaler. S står för
skola eller förskola. B står för Bostäder. E står för tekniska
anläggningar och R står för besöksanläggningar.
Inom användningsgränsen får byggnader maximalt ha en
exploateringsgrad på 60 % byggnadsarea per byggrättsareal i
de områden som är markerade e60.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Detaljplanen verkar för att främja det strategiska målområdet
Människor möts i Borås. Detta sker genom att skapa bättre
mötesplatser på Hässleholmen och få fler medborgare att
vistas i området.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Detaljplanen
främja särskilt två av spelreglerna:
»»

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

»»

För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer,
ålder och storlek i närområdet.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen vunnit laga
kraft.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift

Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Planunderlag

Inga utredningar är gjorda för detaljplanen.

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar och kommunala bolag.

Plan- och bygglovavdelningen

Miljömål

Detaljplanen verkar positivt för Borås Stads Miljömål. Dels
möjliggör planen att det kan byggas miljöhus inom området
vilket möjliggör bättre återvinning.

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef		

Jacob Kastrup Haagensen
Planarkitekt

Detaljplanen styrker också miljömålet om offentliga mötesplatser som styrker hälsosam och attraktiv livsmiljö genom
att möjliggöra flera funktioner. Exempelvis att ge rum för
Folkhögskola.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelse och buller.

DETALJPLAN

13

PLANKARTA
Grundkarta
Mätklass II
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH 2000
Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2016-06-20
Fastighetsredovisning
Upprättad 2016-06-20

N

e60
VII

CRSBE

u

185

e60 VII

u
e40

BKHSDER

185

V
V

e40

V
p1

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER
Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark
BKHSDER

CRSBE

Bostäder, kontor, detaljhandel med maximalt 80m2 butiksareal per butik,
skola, vård, tekniska anläggningar, besöksanläggningar

Centrum, besöksanläggningar, skola, bostäder, tekniska anläggningar

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning
e00

Största byggnadsarea i procent av byggrättsarea.

Begränsningar av markens bebyggande
Marken får inte bebyggas.
u

e60

V

Marken ska vara tillgäglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Markens anordnande och vegetation
n1

Högst 30 % av byggrättsarean får utgöras av hårdgjord yta.

Placering
p1

Byggnader ska placeras så det är fri passage från norr till söder.

Utformning
IV

Högsta antal våningar

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Bygglov krävs inte för solfångare och solceller på tak om de placeras i takets plan

INFORMATION
Planavgift debiteras ej vid bygglov

u
e25
V

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns
Servitutsgräns
0:00 / 0:000

Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt
Slänt
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ILLUSTRATIONSKARTA
Grundkarta
Mätklass II
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000
Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2016-06-20
Fastighetsredovisning
Upprättad 2016-06-20

185

185

N

Gr

0:0

TECKENFÖRKLARING
Plangräns
Kvartersmark
Befintlig byggnad på 3 våningar som får bli 5 våningar
Exempel på ny byggnad får bli 5 våningar
Byggnad med 2 våningar som får bli 5 våningar
Byggnad med 2 våningar som får bli 7 våningar
Byggnad med 1 våning som får bli 7 våningar
Exempel på ny byggnad som får bli 7 våningar

Exempel på offentlig scen

Exempel på kolonilott

Exempel på träd och natur

Illustrationskartan är till för att underlätta förståelsen
av planförslagets innebörd. Den visar ett möjligt
exempel på hur området kan bebyggas enligt
bestämmelserna på plankartan. Den har ingen
rättsverkan.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 7 - 11 (Våglängdsgatan), Borås Stad, upprättad den 13:e mars 2017.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet till förtätning.
Detaljplanens flexibilitet ger även möjlighet för fastighetsägaren att införa nya funktioner i området och förhoppningen
är att på så vis minska områdets segregering. Detaljplanen är
upprättad på initiativ av AB Bostäder i Borås, som även är
exploatör av området och nedan kallad exploatören.

melser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter
detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit
med planen behöver beaktas.

Huvudmannaskap

Detaljplaneområdet saknar allmän plats. Kommunen är
huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner.

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för samtliga byggnads- och anläggningsarbeten inom detaljplanen. Även utbyggnad av tekniska
anläggningar som är nödvändiga för planens genomförande
ansvarar exploatören för.

Avtal

2. Organisatoriska frågor
Det planlagda området omfattas av stadsplanen P363 och
detaljplanen P892, vars genomförandetider har gått ut. De
delar av planerna som omfattas av planområdet upphävs i
samband med att detaljplanen vinner laga kraft.

Tidplaner

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Följande
tidplan är aktuell:
Samråd		

4:e kvartalet 2016

Granskning

1:e kvartalet 2017

Antagande

2:a kvartalet 2017

Laga kraft

2:a kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

De avtal som behövs för att säkerställa rätten till ledningar
belägna inom område markerat med u i detaljplanen ansvarar
respektive ledningsägare för.
Avtal avseende eventuell omläggning av ledningar bör
tecknas mellan exploatören och respektive ledningsägare för
att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och utförande.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar fastigheterna Borås Hässlehus 7-11,
som ägs av AB Bostäder i Borås.

Fastighetsbildning och servitut

Planbestämmelser om markreservat medför inte rätt att
nyttja marken för avsett ändamål. Ledningar belägna inom
markreservat u bör därför tryggas genom upprättande av
servitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till
området kan även säkerställas genom ledningsrätt.
Ingen förändring i fastighetsindelningen anses nödvändig för
detaljplanens genomförande.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 (fem) år från det datum då
detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestäm-
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Fastighetskonsekvenser

Fastigheterna Hässlehus 7, 8 och 10 kan komma att belastas
av servitut eller ledningsrätt för att säkerställa ledningshavares rätt till att bibehålla allmänna underjordiska ledningar
inom område markerat med u.

4. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt fjärrvärme

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för
vatten, avlopp respektive dagvatten och är anslutet till det
kommunala ledningsnätet. Området är anslutet till fjärrvärme.

El, tele och fiber

Planområdet är anslutet till ledningar för el, tele och fiber.

Kostnader för eventuell omläggning av ledningar bör regleras i avtal mellan exploatören och respektive ledningsägare.
Vad gäller upprättande av servitut för markreservat och
eventuell ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen
är detta något som respektive ledningsägare ansvarar för och
bekostar.

Plankostnader

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer
med detaljplanen.
Stadsledningskansliet
Mark och exploatering
Hanna Rickdorff
Mark- och exploateringsingenjör

Ledningar

Ledningskoll utfördes i januari 2017. Följande ledningsägare
har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:
»»

Borås Elnät

»»

Borås Energi och Miljö

»»

Splitvision

»»

Skanova

Det åligger exploatören att i god tid kontakta berörda
ledningsägare innan planerad ny- eller ombyggnation.
Samtliga ledningshavare, med undantag för Borås Energi och
Miljö har enligt det kartunderlag som erhållits från respektive ledningsägare, ledningar belägna inom områden som
enligt detaljplanen får bebyggas. Dessa ledningar kan därför
behöva flyttas vid eventuell ny- eller ombyggnation.
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av
detaljplanen kan finnas. Det åligger exploatören att undersöka om ytterligare ledningar finns.

5. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser

Detaljplanen innebär inte några kostnader för Borås Stad.
Samtliga åtgärder inom detaljplaneområdet bekostas av
exploatören. Eventuella ytterligare utredningar, nödvändiga
tillstånd samt utbyggnad av tekniska anläggningar inom
planområdet ska exploatören ansvara för och bekosta.

DETALJPLAN
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 7 - 11 (Våglängdsgatan), Borås Stad, upprättad den 13 mars 2017.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
20 juli 2016 har ägt rum under tiden 8 november 2016 – 18
december 2016 och har annonserats i Borås Tidning 17
november 2016. Berörda markägare har underrättats med
brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit
anslagen i Stadshuset och i biblioteket på Hässletorg. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.
15 remissinstanser har skickat in yttranden under samrådstiden. Inga sakägare har yttrat sig.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt
bibehållet.

Ändringar i planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört
med samrådshandlingen:
»»

»»

Illustrationskartan är uppdaterad så den visar exploateringen om alla byggrätter används.
Egenskapsgränserna är ändrade så en kil med mindre
exploatering finns mitt i planområdet. Innanför denna
får marken högst utgöras av 30% hårdgjord yta. Utnyttandegraden är här sänkt till 10% av byggrätten.

»»

Utnyttandegraden är ändrad för Hässlehus 7 och 10 ,
anpassad efter det gröna stråket centralt. Den sammanlagda exploateringsgraden inom planområdet är dock
densamma som i samrådshandlingarna.

»»

Marken som inte får bebyggas 4 meter från plangränsen
är undantagen vid Hässle torg.

Beslutsförslag

S1 Kommunstyrelsen	
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Handläggning

Kommunstyrelsen gav 2016-04-04 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för
Hässleholmen, Hässlehus 9.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-04-21 i beslut § 112
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.
2016-11-07 beslutade planchefen i beslut § 2016–000018 via
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick
under tiden den 14 november – den 18 december 2016.
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen anser att planbeskrivningen behöver
förtydligas vad gäller hur odlingen ska ske och i vilken regi.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt
att skicka ut detaljplanen på granskning.

»»

att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.
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Förslaget behöver förtydligas vad gäller dagvattendamm
och dagvattenhantering. Detta bör redovisas på illustrationskartan.
Förslaget behöver kompletteras med hur många nya bostäder
som kan tillkomma och hur det nya planförslaget påverkar
trafikflöden och parkeringsmöjligheter i området.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kommentar

Odling gäller möjligheten för de boende i området att ha
tillgång till odlingslotter inom området. Detta, liksom andra
bostadskomplement, ingår i användningen B (bostad och
behöver inte preciseras med en egen användningsbestämmelse.
Ingen dagvattendamm behövs. Texten är ändrad.
När det gäller exploateringsgrad är en grov bedömning att
planen ger möjlighet till ca 250 ny lägenheter i området.
Planbeskrivningen kompletteras med detta.
När det gäller påverkan på det befintliga vägnätet, se
kommentar till Trafikverkets yttrande.

S2 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10§ i PBL och nu kända förhållande att ett antagande
av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Länsstyrelsen delar trafikverkets synpunkt att planbeskrivningen tydligare bör beskriva påverkan på trafikalstring och
rörelser med anledning av en ökad andel verksamheter samt
fler bostäder. Motivering saknas för att planen inte kommer
att överskrida Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten.
Planen anger att fördröjningsmagasin samt en damm skall
anläggas men anger inga områden för dessa. Dagvattenutredningen bör tas fram i granskningsskedet. Om källare planeras
som kan innebära bortleding av grundvatten innebär detta
en vattenverksamhet som regleras i 11 kap MB. Detaljplanen
bedöms inte innebär betydande påverkan på miljön och en
MKV (Miljökvalitetsvurdering) behövas inte att tas fram.

Kommentar

Fördröjningsmagasin kommer inte att anläggas inom
planområdet. Dagvatten klaras inom det befintliga dagvattennätet samt fördröjning inom området.
Inga vattenförekomster med fastställda Miljökvalitetsnormer
(sjöar, grundvatten, vattendrag eller kustvatten) förkommer
inom eller i närhet till planområdet. Planområdet är en del
av Lillåns avvattningsområde som rinner ut i Viskan i Borås.
Teoretisk har detaljplaneområdet möjligheten av påverka de
Miljökvalitetsnormer för Lillån, Viskan samt grundvatten
kring Viskan. Någon negativ påverkan bedöms inte trolig
därför att vatten från planområdet skall transporteras mellan
3 och 3,5 km genom både grönområde, övrig bebyggelse och
mindre sjöar innan det rinner ut i Lillån. Sammanfattningsvis är bedömningen att en ökat exploatering med bostäder,
centrumverksamheter mm inte innebär spridning av ämnen
som kan påverka vattenkvalitetsnormerna för Lillån, Viskan
eller grundvatten runt Viskan.

DETALJPLAN

Kring trafiken hänvisas till remissvar till Trafikverkets
yttrande.

S3 Trafikverket

Detaljplaner utan ett helt tydligt utbyggnadssyfte är svåra
att utreda konsekvenserna av. Trafikverket önskar ett
bättre underlag för att bedöma konsekvenserna av planen.
Planbeskrivningen bör kompletteras med hur stor ökning av
BTA planen medger jämfört med nuvarande förhållanden.
Detaljplanen bör tydliggöras vad gäller trafikalstring på
grund av utökade byggrätter. Trafikverket önskar en konsekvensbeskrivning om detaljplanens påverkan på trafikrörelserna och hur dessa påverkar trafikmoten Brämhultsmotet
och Hultamotet.
Trafikverket betonar att planområdet är placerat knappt 400
meter från riksväg 40. Trafikverket förutsätter att detaljplanen tar höjd för att bebyggelsen kommer klara bullerförordningen. Trafikverket tolkar att där finns ett överskott av
parkeringsplatser inom området men skulle uppskatta om det
i så fall tydliggörs.

Kommentar

Illustrationskartan är uppdaterad så den visar möjlig
exploatering om hela byggrätten utnyttjas. Uppskattningsvis
innebär planförslaget möjlighet till ytterligare 250 lägenheter
inom planområdet.
Det är som Trafikverket skriver svårt att utreda konsekvensberäkningar av en flexibel plan. Planens syfte är dock först
och främst att ge fastighetsägaren de möjliga och flexibla
redskapen till att omvandla och rusta upp Hässleholmen
genom förtätning och en större blandning av funktioner och
människor inom detaljplaneområdet. I dagsläget finns alltså
inte planer av fastighetsägaren att nyttja planens byggrätt
fullt ut.
I nuläget är Hässleholmen ett av de minst bilberoende
bostadsområdena i Borås. Bara 26 % av hushållen i dagsläget
har bil. Planområdets närhet till god kollektivtrafik samt att
det finns ett stort antal målpunkter inom cykelavstånd gör att
det finns goda förutsättningar för att en hög andel väljer buss
eller cykel.
Åsvägen med en årsmedeldygnstrafik på runt 4500 bilar har i
dagsläget inte ett kapacitetsproblem och är byggd till att klara
mycket högre trafikmängder än dagslägets. Hultamotet och
Brämhultsmotet har i dagläget inte ett kapacitetsproblem,
men Borås Stad tillsammans med Trafikverket bedriver ett
ÅVS arbete där framtida kapacitet utmed väg 40 genom
staden studeras.
Parallellt med framtagandet av denna detaljplan gör kommunen en trafikutredning (SWECO) för hela sträckan av riksväg
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40 genom staden med tyngdpunkt på trafikplatserna (moten).
I utredningen ingår Hultamotet. Utredningen har bland
annat initierats utifrån planarbetet för Hulta Torg, Hultahus 4
m.fl. för att se på den sammantagna påverkan på Hultamotet
i ett längre perspektiv. Utredningen blickar fram till 2040
och i utredningen inkluderas samtliga kända exploateringar
inklusive en ännu ej platsspecificerad bostadsmängd.

S5 Miljö- och konsumentnämnden

Kommunens slutsats är dock att denna detaljplan tillsammans med detaljplanen för Hulta Torg inte föranleder någon
ombyggnad av Hultamotet. Åtgärder för att öka kapaciteten
i Hultamotet kan komma att bli nödvändig på sikt, men
först när trafikmängden i aktuellt trafikmot ökar till följd av
ytterligare exploatering.

- Få veta hur parkeringsfrågan kommer att hanteras? Beroende på vilka upplåtelsesformer det blir i genomförandet
kommer parkeringsbehovet se väldigt olika ut.

Kommunens bedömning är att det är mycket positivt att
skapa möjlighet att bygga fler bostäder i ett läge där bilinnehavet är förhållandevis lågt, där det finns mycket god
tillgänglighet med kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk
till Borås centrum och där det dessutom finns både kommersiella och kommunala verksamheter inom gångavstånd.
När det gäller parkeringsytor finns det idag många lediga
platser i det befintliga parkeringsbeståndet. Områdets
förutsättningar att minska parkeringskravet enligt Borås
stads parkeringsregler är mycket goda med dess närhet till
centrum och service och goda tillgång till kollektivtrafik och
gång- och cykelförbindelser.

S4 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. Har
därutöver följande kommentarer.
Övergripande cykelvägnätet är väl utbyggt med separerade
GC vägar som väl tillgodoser trafiksäkerheten. På karta sid 9
i planbeskrivningen fattas GC förbindelser utmed Smörhulegatan, utmed Sjumilagatan till hässlebron och mellan Sjumilagatan och Bodaskolen. GC förbindelsen från Hässleholmen
via Hässlebron mot Hulta ät separerat från biltrafiken.
Längs Åsvägen finns fem krossningar som skyddar krossande trafikanter. Åsvägen utgör en viktig förbindelse till
övergripande trafiknätet. En förandring av funktionen skulle
inverka menligt på kollektivtrafikens attraktionskraft genom
minskad framkomlighet och längre restid.

Kommentar

Noteras. De cykelvägar som fattas på kartan sid 9 har nu
ritats in. Planen regelerar inte Åsvägen eller det övriga
cykelnätet i kommunen.

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete
förutsatt att förvaltningens synpunker beaktas. Förvaltningen
synpunkter är:
- Att det säkersälls i plankartan att rekreationsområden med
klass 2 i Borås Grönområdesplan inte bebyggs

Kommentar

Hur detaljplanen tar hänsyn till grönområdesplanen beskrivs
på sid 10 i planbeskrivningen. Mulitsportslekplatsen på
Distansgatan och Hässleholmsparken öster om Distansparken och dessa viktiga grönområden kommer inte påverkas av
av detaljplanen.
Det gröna stråket (rekreationsområden) mellan Hässletorg
och Bodaklint är också markerad som tillhörande inventeringens klass 2 grönområde, sid 47 i Grönområdesplanens
inventeringsbilaga. Ambitionen är att detta gröna stråk ska
bevaras med utvecklas. Idag fungerar detta område mindre
bra som rekreationsområde. Det domineras av en bilväg med
intern trafik och stora oanvända monotona gräsytor. Genom
att tillåta viss förtätning skapas verktyg till nya och bättra
sociala rum. Plankartan har kompletterats med en planbestämmelse om att ytan endast får hårdgöras till 30 % och fri
passage mellan Hässleholmen och Boda Klint skall finnas.
Vad gäller parkering, se kommentar till Trafikverket ovan.

S6 Borås Energi och Miljö

Förslag att ta bort texten kring fördröjningssystem i avsnittet
om dagvatten.

Kommentar
Texten tas bort.

S7 Borås Elnät

Vid en förtätning av området kan elnätet behöva bli förstärkt
med ny transförmatorstation i området. Vid ombyggnation
ska en översyn göras av elnätet då förutsättningarna för
elanslutningen kan ändras. Elnät önskas att bli kontaktat i
god tid om en utökning av befintliga eller nya servisanslutningar kommer att ske.

Kommentar
Noteras.

S8 Lantmäterimyndigheten

Påpekar att Hässlehus 8, 9 och 11 har utfart mot kvartersmark utan formell rättighet till detta.
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Kommentar

Noteras. Hässlehus 8, och 11 ansluter till mark som enligt
gällande plan ska vara tillgängligt för allmän körtrafik samt
allmän gång och cykeltrafik. Hässlehus 9 anluter till areal
som skall vara tillgängligt för allmän busstrafik samt allmän
gång- och cykeltrafik. Hässlehus 11 ansluter även till allmän
lokalgata (Detaljplan för del av Hässleholmen, Hässlehus 6
m.fl. lagakraft 1994-12-16)

S9 Kulturnämnden

Kulturnämnden ställer sig positivt till detaljplaneförslaget
och att en utveckling av Hässleholmen och detaljplanen
erbjuder möjligheter som kan vara ett led i att stärka området.
Förhoppningen är att den nya detaljplanen skall utgöra en bra
grund för att fastighetsägaren och boende i samverkan ska
kunna förändra och vitalisera området. En flexibel plan ställer dock extra krav på långsiktighet från fastighetsägaren och
kräver särskild vaksamhet i bygglovskedet för att områdets
och de boendes bästa ska värnas.

finns i området. Detaljplanen tar hänsyn till gatunät och
trafik för att undvika trafikfarliga platser etc. Parkering tar
planen hänsyn till.
Planering av utemiljö och öppna platser bör planeras med
tanke på belysning, planteringar, mörker etc. så att tryggheten upplevs mycket hög.

Kommentar
Noteras.

S13 Västtrafik

Positivt att förtätning sker i nära anslutning till befintlig
kollektivtrafik. Västtrafik har inget synhåll till själva planen.
För kännedom kommer Västtrafik att göra ändringar i de
linjer som trafikerar detaljplansområdet. Dessa bifogas i
remissvaret.

Kommentar
Noteras.

Kommentar
Noteras.

S10 Fritids- och folkhälsonämnden

Ser positivt på förtätning och en större blandning av
verksamheter och funktioner i området. Planen skapar bättre
möjligheter för aktivitet och arbete i området.
Trygghet är viktigt och en förtätning av området kan bidra
till att platsen upplevs som mer trygg. Planen skapar bättre
förutsättningar för aktivitet och arbete inom området. Att
möjliggöra tillbyggnad av hiss förbättrar för personen med
funktionsnedsättning. Området domineras av bilar trots
att få har bil. Åsvägen är en barriär. Positivt att planen ger
möjlighet för cykelparkering. Bör rusta upp befintliga cykelleder genom att separera dem från gående och bilar. Viktigt
att man i utvecklande av området tar hänsyn till och bevarar
redan befintliga och fungerande samarbeten på platsen.

Kommentar
Noteras.

S11 Lokalförsörjningsnämnden

S14 Naturskyddsföreningen

Förbättring av grönområdena med fler träd, buskar och
blomsterrabatter krävs för att öka attraktionskraften. Fler
bänkar och bord bör anläggas för hyresgästernas utomhusvistelse. Gångbanor bör i större utsträckning skiljas från
bil- och cykeltrafiken.

Kommentar
Noteras.

S15 Skanova

Inget att invända mot planen, men vid flyttning av ledningar
ska Skanova kontaktas i god tid innan.

Kommentar
Noteras.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

Jacob Kastrup Haagensen		
planarkitekt

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den
föreslagna detaljplanen. Positivt med förtätning och större
blandning av verksamheter och funktioner.

Kommentar
Noteras.

S12 Polismyndigheten

Polismyndigheten är positiv till detaljplanen med tanke på
hög upplevd otrygghet i området och den segregation som
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.

nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
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GRANSKNING
Nämndbeslut
2017-03-23 §73 BN2015-397

Underrättelse om granskning för detaljplan för del av
Viared, Viared 8:110 m.fl. - Prognosgatan, Borås
Stad.
Planens syfte är att ändra markanvändningen för delar av en mossmark till
industritomter. Förändringen ger tomter som är bättre lämpade för tänkt exploatering.
Planen förändrar industritomternas avgränsning intill den östra delen av mossen.
Samtidigt justeras några bestämmelser i redan planlagda delar av verksamhetsområdet
Viared Västra. Kompensationsåtgärder kommer att göras för att mossmark tas i
anspråk. Efter samrådet har nya utredningar gjorts samt en miljökonsekvensbeskrivning.
Planen har varit på samråd under tiden 2015-09-25 – 2015-11-02 och inkomna
synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
www.boras.se/detaljplan. Där finns även
utredningar som utgör underlag för planen.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare,
kommunala remissinstanser och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds
informera eventuella hyresgäster om innehållet i
detta brev. Den som inte yttrat sig skriftligt senast
granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga.
Granskningstiden pågår den 4 april – den 2
maj.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, måndagtorsdag kl.08.00-16.00 fredag kl. 08.00-15.00.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jonatan Westlin tfn. 033-35 85 07, e-post jonatan.westlin@boras.se
Michaela Kleman tfn. 033-358572, e-post michaela.kleman@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 2 maj via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2015-397. Yttrandet önskas
som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter.
Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad,
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Borås den 31 mars 2017
Samhällsbyggnadsnämnden

Dp

Detaljplan för del av Viared,
Viared 8:110 m.fl. - Prognosgatan
Granskning

BN 2015-397

Sammanfattning
Planens syfte är att ändra markanvändningen för delar av en
mossmark till industritomter. Förändringen ger tomter som
är bättre lämpade för tänkt exploatering. Planen förändrar
industritomternas avgränsning intill den östra delen av
mossen. Samtidigt justeras några bestämmelser i redan
planlagda delar av verksamhetsområdet Viared Västra.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Viared, Viared 8:110 m.fl. - Prognosgatan, Borås Stad, upprättad den 15 mars 2017.

1. Inledning

2. Bebyggelse

Planens syfte

Bebyggelsestruktur och ny bebyggelse

Planens syfte är att ändra markanvändningen för delar av en
mossmark till industritomter. Förändringen ger tomter som
är bättre lämpade för tänkt exploatering. Planen förändrar
industritomternas avgränsning intill den östra delen av
mossen. Samtidigt justeras några bestämmelser i redan
planlagda delar av verksamhetsområdet Viared Västra.

Planområdet ligger mitt i det blivande verksamhetsområdet
Viared Västra. I dagsläget ﬁnns ingen bebyggelse i de
omgivande kvarteren. Den nya bebyggelsen kommer liksom
i övriga Viared Västra att utgöras av större verksamhets- och
lagerbyggnader.

Gestaltning
Planområde
Planområdet ligger i verksamhetsområdet Viared Västra.
strax söder om riksväg 40. Området ligger på en del av en
kvarvarande mosse i mitten av verksamhetsområdet Viared
Västra. Planområdet omfattar ca 5,9 hektar och marken i
området ägs av Viared industrimark AB.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan P1166 vann laga kraft 2011 och har en
genomförandetid på 15 år vilken fortfarande gäller. Ändringen krävs för att några av tomterna i den gällande detaljplanen
skall kunna utnyttjas på ett bättre sätt.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2015-03-09 §108 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för del av fastigheten Viared 8:110. Kommunstyrelsen har
under 2014 givit Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
utreda om det ﬁnns geohydrologiska förutsättningar att utöka
industrimarken på en del av mossen. I utredningen har detta
bedömts möjligt om de förslag på åtgärder och kompensationsåtgärder som föreslås i utredningen följs.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 § 119 att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan och att kompensationsåtgärder ska utarbetas.
Vidare gav Kommunstyrelsen 2016-10-17 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att revidera detaljplanen Viared Västra,
Viared 14:19 m.ﬂ. Vilket innebär att området som omger
planområdet också kommer att ändras med liknande bestämmelser, i syfte att få en mer passande dagvattenhantering
samt att skapa bättre förutsättningar för verksamheter.

De äldre delarna av Viareds verksamhetsområde har ett grönt
intryck och är byggt på ett tidigare odlingslandskap. Viared
Västra och planområdet har andra förutsättningar och är
svårare att göra grönt då marken består av sprängsten. För att
planområdet ändå ska få ett grönt intryck så ska plantering att
anläggas utmed Prognosgatan.
För att få en enhetlig och städad bebyggelse ska skyltar och
dylikt inte vara blinkande eller föränderliga och ska monteras
på fasad. Skyltmaster tillåts inte.

Arbetsplatser, service och tillgänglighet
Viared är Borås största verksamhetsområde, med arbetsplatser inom industri, lager, kontor och handel. Detaljplanen
reglerar markanvändning för industri och kontorsändamål
och kommer att generera nya arbetsplatser.
Planområdet är plant och kommer att vara lättillgängligt från
Prognosgatan.

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet nås från Prognosgatan som i sin tur leder till
Segloragatan som kopplar området med övriga delar av
Viareds verksamhetsområde. När utbyggnaden av det beﬁntliga planområdets västra delar har påbörjats ska en matning
från väster, via ett nytt vägmot på Riksväg 40, i anslutning till
Boråstorpet utredas och studeras närmare.

Gång- och cykeltrafik
Det ﬁnns fullt utbyggt gång- och cykelvägnät i Viareds
verksamhetsområde.

Kollektivtrafik
Beﬁntligt verksamhetsområde i Viared är försett med kollektivtraﬁk och traﬁkeras av buss med halvtimmestraﬁk under

4

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

morgontimmar och eftermiddagar. Busshållplatser ﬁnns
utmed Viaredsvägen och Segloravägen. Denna traﬁk föreslås
i framtiden utökas till att även omfatta Prognosgatan.

Biltrafik och bilparkering
Parkering ska anläggas på kvartersmark. Antalet parkeringsplatser ska följa kommunens parkeringsregler och ställas i
relation till exploateringens omfattning, antalet sysselsatta
samt besöksfrekvens. Är antalet sysselsatta inte känt skall
lokalytorna ligga till grund för beräkning av parkeringsbehovet. Enligt de nya parkeringsreglerna är behovstalet för
kontor 16 parkeringsplatser/1000 kvm. Motsvarande norm
för industri är 6 pl/1000 kvm och för lager 3 pl/1000 kvm.

Framtida traﬁkplats vid Boråstorpet.

Angöring/utfarter/varumottagning
Planområdet angörs från Prognosgatan.

Riksintressen
Götalandsbanan är en ny höghastighetsjärnväg som planeras
mellan Göteborg och Stockholm via Borås. Alla allmänna
järnvägar utgör riksintresse. Traﬁkverket har utfört en förstudie som redovisar olika alternativ för Götalandsbanan genom
Borås. I Västra Viared ﬁnns två alternativa spårsträckningar
som ansluter till aktuellt planområde, dels ett läge söder om
planområdet som delvis anknyter till Segloravägen, dels ett
Två alternativ för Götalandsbanan. Borås stad förespråkar orange sträckning.

Utsnitt av gällande detaljplan P1166 med den aktuella planens avgränsning.
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norr om planområdet som följer parallellt med riksväg 40.
Borås Stad har förordat det förstnämnda, söder om planområdet. Detaljplanen väntas inte påverka riksintresset negativt.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Värme
Vy över gamla kraftledningsgatan.

Fjärrvärme ﬁnns framdraget in i den östra delen av Viared
Västra som har börjat byggas.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. På
plankartan medges tekniska anläggningar, så som transformatorstationer.

Avfall
Avfall ska hanteras i enlighet med Renhållningsordning för
Borås Stad.

5. Mark
Utkanten av mossen.

Natur och vegetation
Naturen inom det aktuella planområdet består av mossmark.
Marken är sumpartad men några öppna vattenytor förekommer inte. De vanligaste växterna i mark- och fältskiktet är
bl.a. bladmossor såsom olika vitmossor, samt klockljung och
tuvstarr. I torrare partier växer lingon. I busk- och trädskiktet
förekommer bl.a. björk och tall. Dessa arter är alla typiska
för mossmarken. I närområdet ﬁnns inslag av sumpskog. Det
ﬁnns inga skyddade, rödlistade eller naturvårdsintressanta
arter kopplade till den del av våtmarken som tas i anspråk.

Trädbevuxen mossmark.

I tidigare detaljplaner i området har stora ingrepp i naturområdet i Viared gjorts och då bedömdes det som viktigt
att spara mossmarken. På grund av förändringar i mossens
randzon har den delen av mossen som planförslaget berör
blivit dränerad samtidigt som mossen isolerats från annan
natur. Den del som kommunen vill ändra till industrimark är
högförmultnad, det vill säga tät.

Skyddad natur
Utvecklingen i Viared med nya verksamhetsområden för
industri innebär att den jordbruksmark som tidigare funnits
i planens närhet inte längre ﬁnns kvar. Därför kan inte heller
våtmarken inom planområdet bedömas vara i ett jordbruksnära läge och innefattas därför inte heller av biotopskydd för
våtmarker i jordbruksmark.
Mossen sedd från blivande industriområde.
6
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Kompensationsåtgärder
Då mossmarken minskas i förhållande till ursprungsförslaget
krävs kompensationsåtgärder i närheten av planområdet för
att kompensera för att våtmark tas bort. Sammanfattningsvis
är bedömningen att en utökad exploatering av området
måste kombineras med kompensationsåtgärder för förlorade
naturvärden och hydrologiska funktioner för att vara
acceptabel. De planerade åtgärdena delas upp i två delar, en
för rening och fördröjning av dagvatten, och en för biotopförbättrande åtgärder. Den första delen innefattar en damm
som utformas för att fördröja avrinning och fånga upp
partiklar och näringsämnen. Den andra delen innebär att
avverkningsåtgärder görs på Rydsmossen för att öka andelen
sammanhängande öppen mosse. Vilket leder till att en biotop
lik den som kommer att tas bort återskapas.
Bedömningen är att föreslagna åtgärder bör genomföras nu
oavsett framtida sträckning för Götalandsbanan. Åtgärdena
beräknas ge god effekt direkt och under lång tid även om
platsen eventuellt senare blir aktuell för ny järnväg.

nen som dränerar mossen blir mindre än idag då en stor del
av gränsen kommer att utgöras av en kulle medan resterande
del av randzonen kommer att tätas enligt ovan.
En hydrogeologisk utredning gjordes 2016-10-24 som
beskriver de hydrogeologiska förutsättningarna i hela
Viared Västra. Den Geohydrologiska utredningen från 2014
beskriver mer i detalj markförutsättningarna inom aktuellt
planområde.
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.

6. Vatten
Planen innebär att en del av mossen i området tas bort.
Mossen är en del av Ryds mosse som har sin avrinning i
Västersjön som i sin tur är en del av Viskans vattensystem.

Dagvatten
Mer information om hur kommunen vill göra kompensationsåtgärder ﬁnns i PM Kompensationsåtgärder (Miljöförvaltningen, 2017).

Fornlämningar/kulturminnen
Några kända fornlämningar ﬁnns inte inom planområdet.

Geoteknik och Radon
Enligt Geohydrologisk utredning och naturmiljöutredning,
för del av Viared 5:1 (Norconsult, 2014-09-30) utgörs de
våtmarksområden som kvarstår av mossmark med omgivande kärr. Skillnaden mellan mossmark och kärr är att
mossmark i huvudsak tillförs vatten genom nederbörd medan
kärr tillförs vatten i en kombination av yt- och grundvatten
samt nederbörd.
I en mosse utgör ofta övre skiktet av mossmark vilken
underlagras av kärrtorv, vilket i sin tur underlagras av
ler- och/eller moränjord. Jordarten i våtmarkerna domineras
av torv med olika långt gången nedbrytning. Generellt så är
nedbrytningen av organiskt material större i kärrtorven vilket
även innebär en tätare jordart. Våtmarken består av torv med
1-5 m mäktighet. Torven har en hög grundvattennivå och låg
genomsläpplighet, vilket innebär att den är mättad samtidigt
som den inte släpper ifrån sig några större mängder vatten.
Torven kommer att grävas bort och kanten mot den del av
mossen som blir kvar kommer att motfyllas med morän för
att minimera dräneringen mot den omgivande marken som
kommer att bestå av sprängsten. Planen innebär att randzo-

DETALJPLAN

En dagvattenutredning gjordes 2011 för den nu gällande
planen Viared Västra. Då höjdsättningen i området har
förändrats blev en ny dagvattenutredning nödvändig. Den
nya dagvattenutredningen omfattar hela Viared Västra men
också området för denna detaljplan. Även en ny hydrogeologisk utredning har gjorts för att klargöra vattenﬂödena i
området och hur vattenbalansen kan säkerställas, så att rätt
mängd vatten hamnar på rätt plats. Då planområdet kommer
att bestå av sprängsten är det en fördel om så mycket av
kvartersmarken som möjligt hårdgörs och görs icke-genomsläpplig för att underlätta säkerställandet av vattenbalansen
och minimera risken för utsläpp till recipienterna.
Ändringen av markanvändningen från i huvudsak skogoch mossmark till hårdgjord yta innebär en ökning av
dagvattenﬂödet från området på årsbasis. Den damm som
har anlagts och den del av mossen som ligger inom Viared
Västra beräknas enligt utredningen ha kapacitet att fördröja
framtida största ﬂöden med en återkomsttid på 50 år.
För fastigheter med hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas, fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.
Central fördröjning av dagvatten sker inom Viared Västra
genom damm samt mosse. Dammen fördröjer och renar
dagvatten.
Dagvattenrening kommer ske både i växtbeklädda diken,
mossen inom Viared Västra och dagvattendamm. Reningseffekten följs upp genom kontrollprogram på utgående
dagvatten samt i recipient. Allt dagvatten från aktuellt
planområde rinner mot Västersjön.
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För en utförligare beskrivning av dagvattenhanteringen
i området hänvisas till dagvattenutredningen (COWI
2016-06-27) och den hydrogeologiska utredningen (COWI
2016-10-24).

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det ﬁnns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Släckvatten
Omhändertagandet av dagvattnet ska också ge möjlighet
för Räddningstjänsten att förhindra/fördröja att eventuellt
släckvatten når recipienterna.

Kontrollprogram
Förslag till kontrollprogram (COWI, 2017-01-13) har tagits
fram efter önskemål från Länsstyrelsen. Kontrollprogrammet
rör vattenkemi för Västersjön och Viaredsjön samt ﬂödesmätning till de delar av Ryds mosse som ligger utanför Viared
Västra. Kontrollprogrammet ska upprätthållas i fem år med
provtagning varannan månad.

Grundvatten klassiﬁceras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassiﬁceras är avgränsade bland annat efter
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god
kemisk status.
För att minimera påverkan och dränering på den kvarvarande
mossen tätas kanten mellan planområdet och mossen,
dagvatten fördröjs och renas inom planområdet. I och med
åtgärderna bedöms inte grundvattnet i området påverkas.

Ytvattnets kvalitet
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det ﬁnns

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassiﬁceras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenﬂödet inte är det

Förslag på dagvattenhanteringen i Viared Västra när området är färdigexploaterat.
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Planområdet sett från sydost.

samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som ﬁnns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten som till exempel tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används
i bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen
för ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Västersjön och Viaredsjön hade i den senaste klassningen
som gäller 2009-2015 god ekologisk status. I förslaget till
klassning efter 2015 har sjöarna dock måttlig ekologisk
status.
Borttagandet av mossen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för ytvattnets kvalitet. Allt dagvatten från
planområdet kommer att rinna mot Västersjön och renas
innan det når recipienten. Fördröjningsåtgärder för de
hårdgjorda ytorna samt Ryds mosse innebär att ﬂödena till
Västersjön inte kommer att förändras i någon större grad.
Ett kontrollprogram kommer att upprättas för att övervaka
värdena i de båda sjöarna.

DETALJPLAN

7. Störningar på platsen
Risk
Området ligger drygt 250 meter från farligt godsled.
Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvändiga. Hela
planområdet är planlagt för industri med ett skyddsavstånd
på 200 meter.

Buller
I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av
buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något
buller som kan störa omkringliggande bostäder.

Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topograﬁ och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Miljökvalitetsnormerna
överskrids inte på platsen och de kommer heller inte att
överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i
detaljplanen.
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Mossen sedd från blivande industriområde.

8. Planbestämmelser
Kvartersmark
Planbestämmelsen J(200) tillåter industri men inga verksamheter medges som kräver större skyddsavstånd än 200 meter.
Inom J ryms bland annat större eller mindre tillverkningsindustrier, logistikverksamhet och lagerverksamhet. Bokstaven
Z tillämpas för områden för service, lager, tillverkning med
tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och
andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad
omgivningspåverkan. K tillåter att kontor får uppföras, dock
inte hotell. E tillåter att tekniska anläggningar får uppföras.

Utformning och utseende
Högsta totalhöjd reglerad till 30 meter och takvinkeln
begränsad till 14 grader. God gestaltning eftersträvas vilket
innebär att skyltar och dylikt inte ska vara blinkande eller
rörliga och att de ska monteras på fasad. Skyltmaster tillåts ej.

Information
Vid verksamheter där antal parkeringsplatser överstiger 30
ska oljeavskiljare anordnas inom fastigheten. Oljeavskiljning
ska även anordnas för ranger- och uppställningsplatser.
Kvartersmark får med fördel hårdgöras och göras ickegenomsläpplig för att underlätta dagvattenhanteringen.

Utnyttjandegrad och begränsningar
Detaljplanen tillåter att 70 % av fastighetsarean bebyggs, för
att få en effektivare markanvändning. Utnyttjandegraden
innebär också att mer mark hårdgörs vilket är positivt för
dagvattenhanteringen och vattenbalansen.
Prickad mark innebär att byggnader inte får uppföras med
undantag för tekniska anläggningar.

Mark och vegetation
För att bygga vidare på det gröna intryck som de äldre
delarna av Viareds verksamhetsområde har så ska plantering
anläggas utmed Prognosgatan. Med plantering menas grönska som kan växa med de förutsättningar som området har,
gärna genom att marken tätas och fylls med jord, eller genom
större planteringslådor anpassade för större växter och träd.
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9. Övergripande beslut
Vision 2025
Enligt Vision 2025 ska det vara lätt för företag att etablera sig
i Borås. ”Längs de större riksvägarna ﬁnns attraktiva områden för företagsetableringar med bra kollektiva kommunikationer till stadskärnan”. Borås vill även erbjuda attraktiv mark
för etableringar. Därmed anses planförslaget vara förenligt
med Borås stads vision.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

De samhällsbyggnadsmål som är relevanta för detaljplaneförslaget är:
»

Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjlighet för handel och service.

Störningar som planen ger upphov till
Planen påverkar inte traﬁksituationen på platsen nämnvärt.
Nytillskottet av verksamheter är liten i jämförelse med vad
som tillåts i beﬁntlig plan.

Hållbar utveckling
»

Lokalisering av bebyggelse ska stärka underlaget för
kollektivtraﬁk.

Industriområdet har god tillgänglighet för gång- och cykeltraﬁk samt kollektivtraﬁk. Fjärrvärmeanslutning är möjlig.

»

Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god
traﬁksäkerhet.

Miljö

»

Erbjuda näringslivet ett varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter.

Lokalt påverkas naturmiljön då mossmark tas bort. I ett
större perspektiv ﬁnns det dock gott om mossmark med
större värden i Borås. De kompensationsåtgärder som
kommer att utföras kan betyda att annan mossmark i Borås
tillskapas högre värden.

Planprogram
Kommunfullmäktige godkände den 23 februari 2006
planprogram för Viared Västra som riktlinjer för kommande
detaljplanearbete. Planprogrammets syfte var att studera
förutsättningarna för att utvidga Viareds industriområde
västerut.

Naturvärden

Miljömål

Landskapsbild/stadsbild

Följande miljömål är relevanta i planen:

Planens genomförande kommer att påverka landskapsbilden
i och med att beﬁntlig mossmark samt en bit av en kulle tas
bort för att möjliggöra för nya verksamheter.

»

»

Levande sjöar och vattendrag: Dagvatten hanteras
lokalt för att minimera föroreningar till närliggande
vattendrag.
Myllrande våtmarker: Den del av mossen som påverkas
av planen bedöms ha ”övriga lokala naturvärden”. Med
de kompensationsåtgärder som kommer att utföras för
den våtmark som tas bort så kan naturvärdena bli större
på den våtmark där åtgärderna utförs.

»

God bebyggd miljö: Komplettering av etablerat verksamhetsområde med omsorg om gestaltning och gröna
inslag.

»

Ett rikt växt- och djurliv: I och med att skogsmark och
våtmark tas i bruk för exploatering försvinner vissa
livsmiljöer för ﬂora och fauna.

Den del av mossen som påverkas av planen bedöms ha
”övriga lokala naturvärden”. Med de kompensationsåtgärder
som kommer att utföras så kan naturvärdena bli större på
den våtmark där åtgärderna utförs.

Grönområden
Planområdet består till stor del av trädbevuxen mossmark
som kommer att tas bort i och med planförslaget. Då mossen
omges av ett kommande industriområde så har mycket av
dess värde redan tagits bort.

Infrastruktur
Planen innebär att en ny dagvattenutredning har gjorts och
att hanteringen av dagvatten har anpassats till utredningen
och till de nya förutsättningar området har fått.

Nya arbetstillfällen
Planen väntas tillföra ytterligare arbetstillfällen i Viared
Västra.

Hälsa och säkerhet/störningsskydd

10. Konsekvenser
Miljökonsekvensbeskrivning

Verksamheter med ett skyddsavstånd upp till 200 meter till
bostäder kommer att tillåtas. Samma skyddsavstånd medges
i beﬁntlig plan, vilket betyder att planen inte innebär någon
förändring för omgivningen.

I samband med samrådet gjorde Länsstyrelsen bedömningen
att en betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande inte går att utesluta. Därför har nu en miljökonsekvensbeskrivning gjorts som beskriver hur genomförandet
av planen påverkar miljön i området. Här föreslås även ett
antal åtgärder för att minimera miljöpåverkan.

DETALJPLAN
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11. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»

Hydrogeologisk utredning (COWI, 2016-10-24, rev
2017-03-20)

»

Dagvattenutredning (COWI, 2015-11-13, rev 2017-0317)

»

PM Naturmiljö (COWI, 2016-10-06)

»

Miljökonsekvensbeskrivning (COWI, 2016-10-07, rev
2017-03-16)

»

Förslag till kontrollprogram (COWI, 2017-01-13)

»

PM Kompensationsåtgärder på Rydsmossen (Miljöförvaltningen, Borås Stad, 2017-03-10)

»

Utvärdering av detaljplan, för Viared 5:1, Viared Västra,
Ramböll

»

Geohydrologisk utredning och naturmiljöutredning
(Norconsult, 2014-09-30).

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman
plan- och bygglovschef
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Jonatan Westlin
planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Viared, Viared 8:110 m.fl. - Prognosgatan, Borås Stad, upprättad den 15 mars 2017.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Preliminär tidsplan
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

hösten 2015
2:a kvartalet 2017
3:e kvartalet 2017
4:e kvartalet 2017

Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bedöms kunna
genomföras genom fastighetsreglering.

4. Tekniska frågor
Området håller på att exploateras för industriändamål vilket
innebär att gator och övrig infrastruktur redan är planerad att
byggas. Inga ytterligare utbyggnader behövs för området.
Utbyggnad av VA-nätet samt el- och teleledningar pågår i
området. Det kommer att ﬁnnas möjlighet att ansluta planområdet till dessa ledningar.

5. Ekonomiska frågor
Kompensationsåtgärderna för mossmarken bekostas av Borås
Stad och Borås Energi och Miljö AB.
Borås Stad svarar för grovplanering av tomtmarken.

Genomförandetiden för gällande detaljplan från 2011 har
inte gått ut. Genomförandetiden för denna detaljplan är 10
(tio) år från det datum som planen vinner laga kraft. Under
genomförandetiden får planen inte ändras, ersättas eller
upphävas om berörda fastighetsägare motsätter sig det. Detta
gäller dock inte om ändringen eller upphävandet behövs på
grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har
kunnat förutses vid planläggningen eller för införande av
bestämmelser om fastighetsindelning m.m. (4 kap 39 § PBL).

I övrigt får Borås Stad inga ytterligare investeringskostnader
till följd av detaljplanen.
Planavgift tas ut vid prövning av bygglov.
Stadsledningskansliet

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

Ansvarsfördelningen regleras i samarbetsavtal, daterat
2014-04-28 med tilläggsavtal, mellan Borås Stad och Viared
industrimark AB som äger största delen av planområdet. De
kompensationsåtgärder som krävs till följd av att beﬁntlig
mosse görs om till industrimark utförs av Borås Stad och
Borås Energi och Miljö AB.
Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. Kommunen är
huvudman för intilliggande allmän platsmark.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar fastigheten Viared 8:110 som ägs av
Viared industrimark AB samt en liten del av Viared 14:19 som
ägs av Borås Stad. Fastigheten Viared 8:110 avses överlåtas
till Borås Stad i takt med att området blir färdigställt som
tomtmark. Detta enligt upprättat samarbetsavtal, daterat
2014-04-28 med tilläggsavtal, mellan Borås Stad och Viared
industrimark AB.

DETALJPLAN
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Viared, Viared 8:110 m.fl. - Prognosgatan, Borås Stad, upprättad den 15 mars 2017.

Sammanfattning

1. Yttranden från remisspart

19

S1 Kommunstyrelsen

19

Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
10 september 2015 har ägt rum under tiden 25 september
2015 – 2 november 2015. Berörda markägare har underrättats
med brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen
varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit
tillgängliga på kommunens hemsida.

S2 Länsstyrelsen

19

S3 Länsstyrelsen december 2016

20

S4 Trafikverket

22

S5 Tekniska nämnden

22

S6 Miljö- och konsumentnämnden

22

S7 Borås Energi och Miljö

22

S8 Borås Elnät

22

S9 Skanova

22

12 remissinstanser har skickat in yttranden under samrådstiden.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan.

Ändringar i planförslaget

S10 Vattenfall Eldistribution AB

22

S11 Kulturnämnden

22

S12 Räddningstjänsten

22

S13 Naturskyddsföreningen

23

»

Texten infrastruktur på sidan 11 har reviderats och en
text om miljökonsekvensbeskrivning lagts till.

»

Redaktionella ändringar av text.

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört
med samrådshandlingen.
»

»

»

»

»

18

På plankartan har en justering av totalhöjden gjorts
från 24 till 30 meter för att möjliggöra för höglager.
Största byggnadsarea i förhållande fastighetsarea har
ändrats från 50 till 70 procent för att få en effektivare
markanvändning.
Planbestämmelserna avseende minsta fastighetsarea
som ska utgöras av icke hårdgjord yta och n1 om
plantering har tagits bort och ersatts av bestämmelsen
”Utmed Prognosgatan ska plantering anläggas”.
Planbestämmelsen om oljeavskiljning har ﬂyttats till
information, antalet parkeringsplatser ändrats från 50
till 30 och en mening om oljeavskiljning för ranger- och
uppställningsplatser har lagts till.
Under information i plankartan har texten: ”Kvartersmark får med fördel hårdgöras och göras ickegenomsläpplig för att underlätta dagvattenhanteringen”
lagts till.
Tillägg/förtydligande i planbeskrivningen har gjorts
under stycket Vatten gällande dagvatten, släckvatten,
kontrollprogram och ytvatten samt om geoteknik på sid
7-8 . På sida 7 har ändringar gjorts om kompensationsåtgärder.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

»

att skicka ut detaljplanen på granskning

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 i beslut § 108 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan
för Viared, Viared 8:110 m.ﬂ, Prognosgatan.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-04-23 i beslut § 119
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.
Plan- och bygglovchefen beslutade 2015-09-24 § Pl 2015000010 via delegation att sända planen på samråd. Samrådet
pågick under tiden den 25 september – den 2 november 2015.
Inkomna synpunkter ﬁnns sammanställda en i en samrådsredogörelse.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen

ska beräknas så att det är möjligt att utifrån dessa värden
genomföra en statusklassning i respektive sjö. Beräkningarna
ska utföras både under och efter exploatering.

Ingen erinran

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen kan konstatera att markarbeten enligt gällande
detaljplan P1166 för Viared 5:1 västra som antogs 2011 har
lett till att del av Ryds mosse dränerats.
Länsstyrelsen vill tydliggöra att det faktum att naturvärden
som påverkats negativt i samband med genomförandet av
gällande detaljplan inte på något sätt innebär förmildrande
omständigheter för genomförandet av den nu aktuella
detaljplanen för Viared 8:110.
I aktuell detaljplan saknas en tydlig redovisning av samtliga
genomförda åtgärder som påverkat vattenföringen till Ryds
mosse.
Enligt uppgift planerar Borås kommun att ta fram ny
detaljplan för såväl aktuellt område som omgivande tidigare
antagna planområde. Länsstyrelsen ser positivt på att ny
detaljplan tas fram över hela området då detta ger möjlighet
att åtgärda orsakerna till att våtmark dränerats samt även
möjlighet att genom detaljplanereglering säkerställa att
kompensationsåtgärder blir varaktigt naturvärdeshöjande.
Länsstyrelsen avstyrker därför fortsatt arbete och antagande
av föreliggande detaljplan.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som
berör miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
MKN vatten
Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning.
Halter av näringsämnen, särskilt förorenande ämnen och
prio-metaller som når sjöarna Västersjön och Viaredssjön
ska utredas utförligare. I dagsläget har de båda sjöarna hög
ekologisk status avseende näringsämnen. Båda sjöarna har
idag 9 ug/l tot-P halt. Då en enskild kvalitetsfaktor inte får
försämras bedömer Länsstyrelsen att transporten av totalfosfor men också övriga ämnen som är beskrivna i dagvattenutredningen som når sjöarna Västersjön och Viaredssjön
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Ett förslag på kontrollprogram avseende vattenkemi för
Västersjön och Viaredssjön ska tas fram.
Råd enligt 2 kap. PBL
Riksintresse
Traﬁkverket har i separat yttrande påpekat att lokalisering av
kompensationsåtgärder bör avvakta beslut om lokalisering
av Götalandsbanan vilken är av riksintresse. Länsstyrelsen
stöder Traﬁkverkets rekommendation men menar att den dag
preliminära resultat från kontrollprogram avseende vattenföringen i området föreligger så kommer det också ﬁnnas
starka indikationer på Götalandsbanans dragning.
Vattenföring/Avvattning till de delar av Ryds mosse om
ligger utanför planområdet
Länsstyrelsen kan inte se att kommunen har presenterat ett
underlag som på ett tillfredsställande sätt visar hur vattentillförseln till våtmarken söder om planområdet (Ryds mosse)
påverkas. Detta torde vara en självklarhet då den förändrade
vattenföringen i området redan har lett till att den del av
Ryds mosse som ligger inom aktuell detaljplan har dränerats.
Länsstyrelsen saknar en redovisning av hur områdets vattenföring såg ut innan de stora exploateringsåtgärderna påbörjades i jämförelse med hur de ser ut idag. Utifrån granskning av
bifogade dagvattenutredningar, höjddata samt äldre ﬂygfoton
framgår det att åtminstone fem bäckar/öppna diken har lagts
om till raka kulvertar alt. letts om till ny sträckning. Dessutom har de bergryggar som tidigare sträckte ut sig mellan
planområdet och RV 40 sprängts bort samt markarbeten
under en lång tid utförts på en yta på drygt 70 hektar.
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen planerar att
anlägga en damm för att öka fördröjningen av dagvattnet.
Placeringen av damm, vid det enda utloppet som leder till
de orörda delarna av Ryds mosse, innebär dock att vattenföringen saktas ner i denna riktning. Risken är överhängande
att ﬂödet då omfördelas till de utlopp som slutligen mynnar i
Västersjön. Med hänvisning till försiktighetsprincipen (2 kap
3 § miljöbalken) ska ett kotrollprogram därför tas fram för
att långsiktigt kunna säkerhetsställa tillräcklig vattenföring
till de delar av Ryds mosse som ligger utanför planområdet.
Mätpunkter ska ﬁnnas både vid inloppet och efter utloppet
till dammen. Kontrollprogrammet ska upprätthållas under
minst 5 år.
För att kunna reglera vattenföringen till dessa delar av
mossen som ligger utanför detaljplan ska kulverten/-arna
som avvattnar mossen inom gällande detaljplan (se rosa
markering i dagvattenkarta) förses med stängningsluckor.
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Detta för att snabbt kunna omfördela vattenﬂödet till Ryds
mosse om mätningar visar på minskat vattenﬂöde i utloppet
till Ryds mosse.
För att minska dräneringseffekterna i mossen ska lågpermeabelt ﬁnmaterial användas vid återfyllning mot våtmarken.
För att långsiktigt säkerhetsställa vattenhållning i mossen bör
det även övervägas om man ska åtgärda sprängstensfyllnaden
med lågpermeabelt material runt om hela mossen för att den
spontana dräneringen ska upphöra.
Kompensationsåtgärder
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen har valt att
förlägga kompensationsåtgärderna i närområdet. En förutsättning för att de föreslagna kompensationsåtgärderna ska
få önskad effekt är att vattenföringen till denna del av Ryds
mosse inte försämras.
Damm
Länsstyrelsen saknar en bedömning huruvida den presenterade dammkonstruktionen är den bästa möjliga lösningen
i jämförelse med andra typer av fördröjningsdammar. Det
framgår inte heller från den bifogade principskissen hur djup
dammen kommer att vara eller hur fördröjningen kommer att
ske. Dammar som är avsedda att fungera som fosforfällor
är vanligen uppdelade i två delar med en djupdel vid inloppet samt en grundare del vid utloppet där vegetation kan
tillåtas växa upp för att ytterligare öka sedimentationen. I
det presenterade dammförslaget så tolkar Länsstyrelsen det
som att det rör sig om en jämndjup damm med ett dämme, i
mitten, som ska ge en ökad sedimentation.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § miljöbalken
krävs. Länsstyrelsen kan i detta skede inte utesluta att den
aktuella detaljplanen innebär markavvattning varför detta
kommer att bedömas i samband med anmälan om vattenverksamhet. Markavvattning är generellt förbjudet inom hela
Västra Götalands län.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen bedömer dock att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande, inte går
att utesluta. Länsstyrelsen baserar bedömningen på rådande
osäkerheter beträffande vattenföring inom planområdet och i
dess omgivning. Detta behöver utredas vidare och i ett större
sammanhang. Vid fortsatt planarbete ska samråd hållas med
Länsstyrelsen om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och omfattning.

Beredning
Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olika framförda
synpunkter.
Länsstyrelsens kompletterande yttrande
Länsstyrelsen avstyrkte i samrådsyttrande daterat 2015-12-04
fortsatt arbete och antagande av föreliggande förslag till
detaljplan.
Efter dialog idag 2015-12-18 på samrådsmöte mellan Borås
kommun och Länsstyrelsen om säkerställande av varaktigt
naturvärdeshöjande kompensationsåtgärder ser inte Länsstyrelsen längre anledning att avstyrka vidare arbete och
antagande av detaljplanen för Viared 8:110 Prognosgatan.
Länsstyrelsen vidhåller dock övriga synpunkter framförda i
det tidigare yttrandet.

Kommentar
Kommentarerna till Länsstyrelsen är samlade i kommentarerna till Länsstyrelsens senaste yttrande i december 2016, S3.

S3 Länsstyrelsen december 2016
Dessa yttranden inkom efter samrådstiden, för att ge respons
på de utredningar och förändringar som har gjorts efter
samrådet.
Vattenavdelningen
MKN Vatten
I Länsstyrelsens samlade yttrande från 2015-12-04 gällande
detaljplan för Viared 8:110 m.ﬂ. Prognosgatan efterfrågades
ett förslag på kontrollplan samt en utförligare utredning
gällande påverkan på MKN i recipienterna Västersjön (och
ev. Viaredssjön) som idag har hög ekologisk status med
avseende på näringsämnen (9 µg/l tot-P halt). Då en enskild
kvalitetsfaktor inte får försämras har vi tidigare i processen
bedömt att transporten av totalfosfor men också övriga
ämnen som beskrivs i dagvattenutredningen ska beräknas
utifrån halter och påverkan vid recipienterna. Några sådana
beräkningar eller uppskattningar har inte presenterats.
Utnyttjande av utpekade inﬁ ltrationsytor, beﬁntlig mosse
samt ny dagvattendamm i planområdets västra del avses att
användas som naturlig utjämning och rening av dagvatten.
Länsstyrelsen ser positivt på dessa åtgärder. Något förslag
på kontrollprogram avseende vattenkemi för Västersjön och
Viaredssjön som Länsstyrelsen efterfrågat har heller inte
redovisats. Vi anser alltså att åtgärdernas inverkan på MKN
i recipienterna ska klargöras samt att ett förslag på kontrollprogram avseende vattenkemi i recipienter ska tas fram innan
planen drivs igenom.
Dagvattenhantering
Tidigare exploatering inom detaljplan Viared Västra har
inneburit att dagvatten tagit nya vägar till andra recipienter.
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Mossen inom planområdet har därför inte fått tillräckligt
med vatten och riskerar att torka ut. Även vatten som tidigare
gått till intilliggande våtmarker hamnar inte längre där utan
leds direkt till andra recipienter vilket riskerar att påverka
stora delar av Ryds mosse utanför planområdet. Mossens
utjämnande och renande funktion riskerar därmed att gå
förlorad.
Ett omtag görs för Viared Västra för att säkerställa ﬂödesbalansen inom området och uppnå tillräckliga ﬂöden till Ryds
mosse. Bland annat avser man att återskapa den vattendelare
som sprängts bort med täta massor samt genom att styra
dagvattnet till givna inﬁ ltrationsytor för att undvika att de
hamnar inom ”fel” inﬁ ltrationsområde. Hårdgjorda sprängstensytor bedöms också kunna bidra till en mer naturlig
avrinning mot de avrinningsområden som påverkar mossen.
Länsstyrelsen ser positivt på dessa åtgärder men ett kontrollprogram gällande ﬂödesbalansen inom området ska dock
upprättas i enlighet med vad som efterfrågats i Länsstyrelsens
samlade yttrande 2015-12-04. Vattenﬂödena som avvattnar
mossen inom gällande detaljplan måste också kunna regleras
för att upprätthålla tillräckligt ﬂöde till de delar av Ryds
mosse som ligger utanför planområdet.
Dispens/tillstånd/anmälan
Dikning, bortledning av vatten eller invallning som görs för
att dränera mark eller skydda mot översvämning räknas som
markavvattning och är tillståndspliktig verksamhet om det
görs för att få en bestående förändring i marken. I Västra
Götalands län är markavvattning förbjudet så för detta krävs
dispens. Gällande aktuell detaljplan för Viared 8:110 m.ﬂ.
Prognosgatan kan dispens från markavvattningsförbudet
samt tillstånd behövas för eventuella nya markavvattningsåtgärder som inte fanns med förra rundan.
Åtgärder som omgrävning eller kulvertering av diken/
bäckar eller annan grävning i vattenområde är att betrakta
som anmälningspliktig vattenverksamhet (alternativt tillståndspliktig beroende på omfattning och enskilda intressen).
Så även här gäller att tillkommande åtgärder av detta slag ska
anmälas till Länsstyrelsen. Undantag från anmälningsplikten
kan göras för mindre åtgärder där det är uppenbart att varken
allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är då
verksamhetsutövaren som är ansvarig för att göra denna
bedömningen.
Naturavdelningen
Naturavdelningen håller med när det gäller ﬂera av slutsatserna i utkastet till utvärderingen av detaljplanen för Viared
5:1, Viared Västra (Ramböll, sommaren 2016).
»

»

Det saknas ett tydligt ställningstagande till naturmark
kontra industrimark

»

Beskrivningen av konsekvenserna (för naturvärdena)
har inte varit tillräcklig.

»

Hela planarbetet präglas av en dubbelhet, att vilja
bevara och exploatera på samma gång.

»

Om ambitionen hade varit att värna naturvärden hade
en större del av mossen behövt ha sparats.

»

I andra hand hade man behövt hantera mossmarken
annorlunda och täta mot sprängstenen.

»

Det i särklass viktigaste är dock att hydrologisk funktion bibehålls så att kvarvarande mosse säkerställs.

»

Risk ﬁnns att det inte är tillräckligt med vatten för
kvarvarande del av Ryds mosse med följd att den också
riskerar att växa igen.

»

Områden i planen som ligger som natur har fyllts
och hanterats väldigt hårt, samtidigt som något annat
beskrivs i planhandlingarna.

Naturavdelningen gör bedömningen att underlaget som tagits
fram till detaljplan för Viared 8:110, Prognosgatan mﬂ är bra
och därmed tillräckligt för sitt ändamål. Naturavdelningen
gör följande bedömning:
»

Mossområdet som tas i direkt anspråk hyser måttliga
naturvärden och är redan påverkat av dränering i
kanterna och av närheten till det exploaterade området.

»

Mossområdet har fått minskad tillströmning av vatten
då vattendelaren ändrades som en konsekvens av
tidigare exploatering

»

Den hydrologiska utredningen har visat att förändringen av ﬂödesriktningarna för grundvattnet varit mindre
än det kunde befaras. Främst delavrinningsområde SV
som påverkats.

»

Det är bra att man vid genomförande av detaljplanen
lägger täta massor mellan tillförda sprängstensmassor
och torvmossen.

»

Det är bra att dagvattenhanteringen på fastigheten
regleras så att vatten tillförs torvmossen. Detta blir till
en kompensation för bortfall av vatten då vattendelaren
ﬂyttades.

Det har saknats verklig förståelse för områdets skala
och topograﬁ
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»

Det är bra att oljeavskiljare används för de områden där
behov ﬁnns av detta.

»

Det är bra att en fosforreduktionsdamm anläggs men
denna utgör ingen kompensation för förlorade naturvärden (som anges i MKB:n) utan är att räkna som en
skyddsåtgärd.

»

Det är positivt att liggande död ved, från de delar av
mossen som exploateras, ﬂyttas till annat område. Dock
bör även nyskapning av död ved ske vid röjningar inom
området. Utläggning av denna ved bör dock ske i lagom
mängd så att inte överdriven gödslingseffekt uppkommer.

»

I tidigare utredning (Kompensationsåtgärder Rydsmossen.pdf 2015-11-06) föreslås en naturvårdsavverkning
i det mossområde som ligger sydväst om Viared.
Enheten för naturärenden kan inte se att denna åtgärd
återﬁnns bland beskriven kompensation i MKB:n
från 2016. Naturavdelningen anser att borttagningen
av 1,5-2 ha torvmosse kräver mer kompensation än
ﬂyttning av död ved och att detta kompensationsförslag
bör tas upp på nytt.

Naturavdelningen vill tillägga följande:

S4 Trafikverket
Traﬁkverket har inga synpunkter på att kompensationsåtgärder utförs men utgår från att planerade åtgärder inte kommer
i konﬂ ikt med Götalandsbanan eller andra intressen för väg
och järnväg. Traﬁkverket föreslår att Borås Stad avvaktar
lokalisering av kompensationsåtgärder inom beﬁntligt
utredningsområde i väntan på beslut om att sträckning för
Götalandsbanan slagits fast. Besked om Götalandsbanans
sträckning väntas tidigast i slutet av 2016-2017. För närvarande avvaktas Sverigeförhandlingens resultat som under
första halvåret 2017 kan leda till beslut om ny sträckning för
Götalandsbanan.

Kommentar
Borås Stads bedömning är att kompensationsåtgärderna ger
god effekt direkt och under lång tid även om platsen eventuellt senare blir aktuell för exploatering för ny järnväg. Om
beslut om Götalandsbanans sträckning tas innan åtgärder är
gjorda ska kompensationsåtgärderna genomföras på annan
plats inom avrinningsområdet i motsvarande omfattning som
det planerade på Ryds mosse.

S5 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget.

S6 Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen.

»

»

Åtgärder inom detaljplanelagt område som rör
naturmark (anläggande av damm, röjning mm) kräver
normalt inte 12:6-samråd om väsentlig ändring av
naturmiljön.
Åtgärder utanför detaljplanelagt område (tex röjning,
olika kompensationsåtgärder) kan kräva 12:6-samråd
om väsentlig ändring av naturmiljön. Vid ett
12:6-samråd kan krav på utredning av naturvärden och
konsekvenser ställas.

S7 Borås Energi och Miljö
Ändra så att det står att fjärrvärme ﬁnns i början av Viared
Västra.

Kommentar
Texten uppdateras enligt synpunkten från Borås Energi och
Miljö.

S8 Borås Elnät
Ingen erinran.

Kommentar
Sedan planen var på samråd har nya utredningar tagits fram
och dialog förts med Länsstyrelsen för att uppfylla de krav
som ställdes under samrådet. Efter det senaste yttrandet som
inkom i december 2016 har ett förslag till kontrollprogram
(COWI, 2017-01-13) tagits fram där bland annat halten av
totalfosfor och andra ämnen som nämns i dagvattenhantering kommer att mätas.

S9 Skanova
Ingen erinran.

S10 Vattenfall Distribution AB
Ingen erinran.

S11 Kulturnämnden
Kulturnämnden har inget att invända mot detaljplanen.

Den mossmark som kommer att grävas bort är så pass torr att
den inte klassas som vattenområde. Kommunen har därför
gjort bedömningen att utgrävningen inte heller innebär
markavvattning då någon avledning av vatten eller ändring
av vattenförhållandena på platsen för denna åtgärd planeras. I
dialog med Länsstyrelsen har det också kommits fram till att
12:6-samråd inte krävs.
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S12 Räddningstjänsten
Vid en brand kan det produceras stora mängder släckvatten.
Om de angränsande områdena anses skyddsvärd bör åtgärder
vidtas för att förhindra eller försvåra att släckvatten når
dessa.
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Området kommer att utgöras av hårdgjorda ytor och
byggnader. Om det inte redan är gjort bör det utredas hur
detta påverka konsekvenserna på hela området vid ett större
skyfall.

Kommentar
En text angående hantering av släckvatten har lagts till i
planbeskrivningen på sidan 8.
Den nya dagvattenutredningen beskriver fördröjningskapaciteten i området vid större skyfall.

S13 Naturskyddsföreningen
Vid de pågående arbetena på Viared Västra i enlighet med
detaljplan, P1166, har skador orsakats på Rydsmosses nordöstra del. Borås Kommun har ansvar för detta både ekonomiskt
och åtgärdsmässigt. I Norkonsults Dagvattenutredning från
2011-02-28 påpekades, att våtmarkerna djupare än fyra meter
bör bevaras och integreras i dagvattenhanteringen, samt
att skyddsåtgärder skall vidtagas för att inget sediment eller
föroreningar når mossmarken.
Enligt den föreslagna ändringen av detaljplanen skall
nordvästra delen av Rydsmosse omvandlas från naturmark
till industritomter. Genomförandet av detta kräver, att lokala
kompensationsåtgärder vidtages. Om arbetena enligt den
aktuella detaljplanen åstadkommer ytterligare skador på
Rydsmosse krävs andra och större kompensationsåtgärder,
dvs. anläggandet av en ny våtmark av liknande karaktär och
storlek på annan plats. Under dessa förutsättningar tillstyrker
Naturskyddsföreningen i Borås den nya detaljplanen.

Kommentar
Kompensationsåtgärder för skador på Ryds mosse kommer
att genomföras, se sidan 7.
Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman
plan- och bygglovchef

DETALJPLAN

Jonatan Westlin
planarkitekt
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inﬂytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för beﬁntlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår ﬂera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av ett
positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Planprogram
En detaljplan kan grundas på ett planprogram som anger
utgångspunkter och mål för planen. Läs mer under punkten
”9 Övergripande beslut” i planbeskrivningen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget ﬁnns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto ﬂer förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Planprocessen.

ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under granskningstiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att

DETALJPLAN

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Vi beaktar och värderar alla yttranden
som kommer in under planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning ﬁnns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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