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2016-10-07

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset:
OBS!

måndagen den 17 oktober 2016, kl 09.30
tisdagen den 18 oktober 2016, kl 09.30
Ulf Olsson

Göran Björklund

Tidsprogram för Kommunstyrelsen
Måndag 17/10

Sammanträdet börjar med föredragning
av beslutsärenden, därefter gruppöverläggningar, följt av beslutssammanträde.
Därefter genomgång av budgeten och
gruppvisa överläggningar resten av
dagen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande.

Tisdag 18/10

Gruppöverläggningar.
Lunch enligt respektive partigrupps
bestämmande.

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom vid behandling av
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess.

Måndagen den 31 oktober hålls ett beslutssammanträde med
start kl 09.30 (beslut om budget och till budgeten hörande ärenden
samt övriga ärenden). Kallelsen publiceras på webben den 21 oktober
2016.
OBS! Endast beslutssammanträdet är öppet för allmänheten, ej
gruppöverläggningarna om budgeten.

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Stadskansliet:
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N
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)
b)
c)
d)

Skrivelse om Fjärdingskolan.
(2016/KS0665 020-3)

(Bil)

Blocksekreterarservice åt SD Borås.
(2016/KS0608 104-1)

(Bil)

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2016.
(2016/KS0268 101-1)

(Bil)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2016.
(2016/KS0216 106-1)

(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut 2016-10-04, ärendenummer 15-19/2016)
(2016/KS0054 164-1)

(Förslag a till handlingarna)
Kc

KU

KU
KU
M

3

1

2
3
1

Avsägelse och fyllnadsval till Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås.
(2016/KS0073 102-1)

(Bil)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS t.o.m. den 30 juni 2016.
(2016/KS0356 739-3)

(Bil)

Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd.
(2016/KS0618 012-3)

(Bil)

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program.
(2016/KS0619 760-3)

(Bil)

Överenskommelse med Trafikverket avseende ombyggnad av
anslutningar från väg 1771 samt väg 1800 till Rv 42 i Sparsör.
(2010/KS0545 311-2)

(Bil)
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E

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

d)

e)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-09-30.
(2016/KS0008 049-1)

(Bil)

Ändrad inriktning av platser på vård- och omsorgsboendet på Distansgatan 7c.
(2016/KS0599 739-3)

(Bil)

Redovisning avseende rektors användande av
etableringsmedel.
(2016/KS0613 610-3)

(Bil)

Ändrad inriktning av platser på vård- och omsorgsboende Furuvägen 1 i Sandhult (Ekekullen).
(2016/KS0598 739-3)

(Bil)

Skrivelse till kommunalråden om synpunkter på
färdtjänsttaxor.
(2016/KS0644 736-2 )

(Bil)

(Förslag: a-e till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende.
(19 september 2016, Ärende 05)
Fordringar om en sammanlagd summa av 574 886 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet med
delegation.
(2016/KS0050 108-1)

b)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till förtroendevalda
och tjänstemän
(1 juli – 30 september 2016 Ärende 52-62)
I enlighet med gällande delegation har under perioden juli till
september beslutats om 11 nya betalkort, varav 1 st kort har en
kreditgräns på 500:- kr, 6 st en kreditgräns på 3.000:- kr, 3 st en
kreditgräns på 4.000:- kr och 1 st på 6.000:-.
(2016/KS0055 002-1)

(Förslag: a–b till handlingarna)
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E

E

3

4

Delårsrapport januari – augusti 2016 för nämnderna och de
kommunala bolagen
(2016/KS0631 042
2016/KS0629 042-1)

(Bil)

Anmälningsärende som behandlas i samband med Delårsrapport
januari – augusti 2016 för nämnderna och de kommunala bolagen
a)

Äskande avseende kompetensutveckling för Centrum för
flerspråkigt lärande (CFL)
(2016/KS0677 042-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
E

5

Borås Stads budget för 2017.
(Första genomgången utdelas på sammanträdet )
(2016/KS0069 041-1)

E

6

Borås Arena AB, begäran om amorteringsfrihet.
(2016/KS0203 045-1)

(Bil)

Svar på motion av Mats Brandt (C); ”Alla goda ting äro tre”.
(2010/KS0640 824-3)

(Bil)

Broddar till ålderspensionärer.
(2015/KS0472 042-3)

(Bil)

Yttranden till förvaltningsrätten i mål angående beslut om bidrag till
fristående grundskola och förskoleklass.
(2015/KS0333 611-3
2016/KS0560 611-3)

(Bil)

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp.
(2016/KS0049 108-1)

(Bil)

Yttrande över samråd på detaljplan för del av Sjöbo, Pluggskivlingen 4.
(2014/KS0811 214-2)

(Bil)

Yttrande över samråd om utpekande av områden av riksintresse för
friluftslivet.
(2016/KS0614 430-2)

(Bil)

E
E
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E
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SP

3

Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för Södra Sjöbo,
Mjölskivlingen 10 och 16.
(2016/KS0501 214-2)
(Bil)

SP

4

Granskningsyttrande för Sjöbo, del av Torpa-Sjöbo 2:1,
Gyllingstorpsgatan.
(2016/KS0448 214-2)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:5
(Skogsfrugatan).
(2015/KS0530 214-2)

(Bil)

Revidering av detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19 med flera.
(2016/KS0324 214 -2)

(Bil)

Svar på remiss från Länsstyrelsen Västra Götalands län och Västra
Götalandsregionen om förslag till Strategiska vägval för ett gott liv
i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030.
(2016/KS0517 429-2)

(Bil)

Utvecklingsplan för stadstrafiken.
(2016/KS0667 530-2)

(Bil)

SP

SP
SP

SP

5

6
7

8

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

Avsägelse och fyllnadsval till stiftelsen Svenska Blå
Stjärnans Djursjukhus i Borås
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Josefina Klemets (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus
i Borås.
Doris Wergård (KD) väljs till ersättare i stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås t.o.m. den 31
december 2018.

2016-09-30
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0073 102
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 357031
Datum/avdelningschef: 160928/GB

Programområde: 1

KU 1

BESLUTSFÖRSLAG

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 30 juni 2016
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.

160926
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0356 739
Programområde: 3
Handläggare: Anna Enochsson, tfn 033-357036
Datum/avdelningschef: 2016-09-20/Ingegerd Eriksson

Sida
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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 30
juni 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 revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna 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 rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och
revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna 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.

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

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.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Datum

2016-10-17
Kvalitet och utveckling
Anna Enochsson

Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2016
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2016

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

Action

249

K

x

Trygghetslarm

169

M

x

Kontaktfamilj

101

M

x

Kontaktfamilj

139

K

x

Kontaktfamilj

209

K

x

Kontaktfamilj

209

M

x

Intern öppenvård

101

M

x

Intern öppenvård, Dialogcentrum

113

M

x

Dagverksamhet

203

K

x

Kontaktperson

226

K

x

Kontaktperson

147

K

x

Trygghetslarm

84

M

x

Vård och omsorgsboende 328

M

x

Vård och omsorgsboende 162

M

x

Vård och omsorgsboende 159

K

x

Vård och omsorgsboende 127

K

x

Parboende vård och om- 328
sorgsboende

K

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen

IFO B o F

Stadsdelsnämnden Norr
IFO B o F
IFO Asyl
Äldreomsorgen

x
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2016
Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

Äldreomsorgen

x

Permanent bostad

895

M

”

x

Permanent bostad

528

M

IFO B o F

x

Kontaktperson

600

M

”

x

Kontaktfamilj

654

K

”

x

Kontaktfamilj

192

M

”

x

Kontaktfamilj

140

M

”

x

Kontaktfamilj

140

K

”

x

Kontaktfamilj

132

K

”

x

Kontaktfamilj

106

M

”

x

Kontaktfamilj

106

K

x

Bostad med särskild
service

570

M

x

Bostad med särskild
service

570

K

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Stadsdelsnämnden Öster

Sociala omsorgsnämnden

Bostad (IFO)

x

Arbetslivsnämnden

x

x

Behandlingshem

162

M

x

Kontaktperson

91

K

x

Kontaktperson

108

K
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Analys
Stadsdelsövergripande
Inom IFO dominerar tre beslutsformer och som ska verkställas. Dessa beslut är; öppenvårdsinsats, placering i hem för vård eller boende och placering i familjehem. Beslut om öppenvårdsinsats är de mest frekventa besluten.
För aktuell tidpunkt är det 14 gynnande beslut om öppenvårdsinsats som inte verkställts inom tre månader, varav 1 beslut om tillsättande av kontaktperson, 11 beslut
om kontaktfamilj och 2 beslut om intern öppenvård. Perioden har 4 beslut färre mot
föregående period som ej verkställts inom föreskriven tid.
Inom äldreomsorgen finns 14 beslut vilket är en ökning med 7 beslut.

Stadsdelsnämnden Väster
Äldreomsorgen
Äldreomsorgen har två beslut som inte verkställts. Mannen med beslut om trygghetslarm är bosatt tillfälligt hos sin dotter i Borås. Han ska folkbokföra sig i Borås inom
snar framtid. Det andra ärendet är ej verkställt beslut inom 3 månader.
Barn och Familj
Barn och Familj har fem ej verkställda gynnande beslut, fyra beslut gällde kontaktfamilj och ett gällande intern öppenvård genom Dialogcentrum. Föregående kvartal
rapporterades sex ej verkställda beslut och kvartalet dessförinnan tio ej verkställda
beslut.
De barnen som väntat längst tid på att få sina beslut om kontaktfamilj verkställda är
ett syskonpar som tidigare varit familjehemsplacerade och som i samband med att
placeringen upphörde beviljades kontaktfamilj. Eftersom det är ett syskonpar är det
svårare att hitta en kontaktfamilj. Familjen har dock under beslutsperioden haft bistånd i form extern öppenvård.
Vår interna öppenvårdsverksamhet Dialogcentrum har under flera månader inte haft
någon kö. Orsaken till rapporteringen av en ej verkställd insats hos Dialogcentrum
beror på att det varit problem i att få ihop en tid mellan familjebehandlarna, socialsekreteraren samt familjen för ett uppstartsmöte.
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Två barn, som har väntat längre tid än tre månader på kontaktfamilj, har under det
senaste kvartalet fått beslutet verkställt. En familj med två barn, som väntat mer än
tre månader på att få beslutet verkställt, har det senaste kvartalet återtagit sin ansökan.
Gällande dessa barn har dock IVO hos Förvaltningsrätten ansökt om utdömande av
särskild avgift på grund av dröjsmålet att verkställa insatsen.

Stadsdelsnämnden Öster
Äldreomsorgen
Äldreomsorgen har två gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Båda
gäller permanent boende där man fått flera erbjudanden men där den ena sökanden
vill vänta på ett särskilt boende och den andra inte anser sig vara i behov av insats
men ändå vill stå kvar med sin ansökan.
Barn och Familj
Barn och Familj har 8 gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Ett
ärende gäller ansökan om kontaktperson och detta beslut har verkställts under perioden.
Sju ärenden gäller ansökan om kontaktfamilj. I ett av ärendena planeras uppstart under sommaren 2016. I ett annat fall har arbete pågått länge med att försöka rekrytera
en kontaktfamilj som matchar familjens önskemål, men det har ännu inte lett till någon framgång. I övriga sex ärenden fortgår arbetet med att hitta lämpliga kontaktfamiljer.

Stadsdelsnämnden Norr
Äldreomsorgen
Äldreomsorgen har nio gynnande beslut som inte verkställts. Ett make par är beviljade vård och omsorgsboende där mannen är sökande och kvinnan medsökande. Beviljades den 2015-08-06 och har vid två 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 ärende gällande kontaktperson där beslut togs 2016-02-03 har man hittat en person som eventuellt kan tänka sig att åta sig uppdraget som kontaktperson.
Ett ärende gällande trygghetslarm som kan komma att uppgå i över 90 dagar innan
rapporteringstidens slut. Beställningen till verkställare är återkallad men beslutet är
inte avslutat i dokumentationssystemet.
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Ett beslut gällande vård och omsorgsboende har inte blivit verkställt på 162 dygn på
grund av att personen är så vårdkrävande att det behövs ett boende med särskilda
kunskaper och resurser. I dagsläget pågår en rekrytering av personal till ett sådant
boende.
Ett beslut gällande vård och omsorgsboende som inte är verkställt på 159 dagar där
personen blivit erbjuden boende den 28 januari 2016 men har tackat nej.
Ett beslut gällande vård och omsorgsboende som inte är verkställt på 127 dagar där
personen erbjuden plats vid två tillfällen och har tackat nej.
Barn och Familj
Barn och Familj har ett beslut om intern öppenvård som inte är verkställt.

Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen/Socialpsykiatri
Bostad med särskild service enligt SoL
Vid juni 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.
Behandlingshem
Ett ej verkställt beslut om behandlingshem har rapporterats för första gången. Personen har genomgått en operation i juni. Planering av verkställighet pågår i samråd med
sjukvården.

Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt SoL
Två ej verkställda beslut om kontaktperson enligt SoL har rapporterats andra kvartalet
2016. Båda rapporterades för första gången.
En person har tackat nej till erbjudande. För den andra personen har möte bokats vid
två tillfällen, men hen har inte kommit till mötena.
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Datum

2016-10-17
Kvalitet och utveckling
Anna Enochsson

Bilaga

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS t.o.m. 30 juni 2016
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2016

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

X

Kontaktperson

114

M

X

Kontaktperson

1126

M

X

Kontaktperson

182

K

X

Kontaktperson

150

M

X

Kontaktperson

203

M

X

Kontaktperson

216

M

X

Kontaktperson

151

M

X

Kontaktperson

91

M

X

Kontaktperson

230

K

X

Kontaktperson

243

K

X

Kontaktperson

304

M

X

Kontaktperson

151

M

X

Kontaktperson

153

M

X

Kontaktperson

337

M

X

Kontaktperson

409

M

X

Korttidsvistelse

255

M

X

Korttidsvistelse

105

M

X

Korttidsvistelse

123

M

X

Korttidsvistelse

515

M

X

Korttidstillsyn

121

K
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2016

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden
fortsättning

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

X

Daglig verksamhet

120

M

X

Daglig verksamhet

390

K

X

Daglig verksamhet

114

K

X

Daglig verksamhet

100

M

X

Daglig verksamhet

263

M

X

Daglig verksamhet

206

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

773

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

121

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

578

K

X

Bostad med särskild service för vuxna

147

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

629

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

623

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

184

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

210

K

X

Bostad med särskild service för vuxna

442

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

184

M

X

Bostad med särskild service för vuxna

160

K
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Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt LSS
Vid mars månads utgång rapporterades 18 beslut som ej verkställda.
Av dessa rapporterades nio beslut för första gången. Två beslut är ej verkställda gynnande beslut och sju beslut har fått avbrott i verkställigheten under fjärde kvartalet
2015. En person har tackat nej till erbjudande.
För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då lämplig kontaktperson
saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan
också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som
kan vara svåra att matcha. Ofta krävs flera personliga möten innan man hittar en kontaktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under detta arbete
oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts. Det händer också att tilltänkta
kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild kompetens eller på
annat sätt ansetts alltför krävande.
Korttidsvistelse enligt LSS
Tre beslut rapporterades som ej verkställda. Av dessa rapporterades två beslut för
första gången. Den andra personen har blivit erbjuden plats men ännu inte lämnat
svar. En person har tackat nej till erbjudande.
Daglig verksamhet enligt LSS
Vid mars månads utgång rapporterades fyra beslut som ej verkställda. Tre av besluten
rapporterades för första gången.
För en person vill dennes gode man ha kvar beslutet för att eventuellt få prova en ny
verksamhet som kommer att startas i augusti 2016.
En deltagare har nyligen flyttat och familjen har valt att vänta med arbete. Deltagaren
har varit på ett besök och kommer troligen att börja arbeta inom kort.
En person har tackat nej till erbjudande.
En deltagare går inte att nå, oklart om hen har börjat på skola 50 %.
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Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Sju beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om bostad med särskild service
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS. Två av besluten
har fått avbrott i verkställigheten. Ett av besluten rapporterades för första gången.
Flertalet beslut har inte kunnat verkställas då det saknas bostäder i Borås.
Fyra personer har tackat nej till erbjudande, varav en person erbjudits fem olika
LSS-boenden. 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.
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BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd
Borås Stads program för föräldrastöd fastställdes av Kommunfullmäktige 2013 och ska enligt
riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revidering ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads program för föräldraskapsstöd fastställs att gälla från och med 2017 till om med 2020

160927
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0618
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2016-09-20/Ingegerd Eriksson

Sida
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Dnr 2016/KS0618

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd
Borås Stads program för föräldrastöd fastställdes av Kommunfullmäktige 2013 och
ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revidering ansvarar
Fritids- och folkhälsonämnden. Förslaget till det reviderade programmet har skickats
berörda aktörer (se remissammanställning) och inkomna synpunkter har beaktats.
I samband med revideringen av programmet har begreppet föräldrastöd genomgående ändrats till föräldraskapsstöd. Nationellt har Myndigheten för Familjerätt och
Föräldraskapsstöd tagit över föräldraskapsstödet och därmed ändrades begreppet
föräldrastöd till föräldraskapsstöd på nationell nivå.
Programmet har blivit kortare och mer koncist men har samma avsikt, förhållningssätt och ansvar som tidigare. Föräldraskapsstödet ska utformas med hänsyn till olika
gruppers behov och det nya programmet innehåller tre nya inriktningar, vilka är stöd i
parrelationen, stöd i familjetyp oavsett familjetyp samt jämställdhet i föräldraskapet.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam plan. Insatserna i planen ska stödja arbetet och val av metoder.
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå
Kommunfullmäktige ett reviderat program.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads program för föräldraskapsstöd fastställs att gälla från och med 2017 till om med
2020
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

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

Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Program för
föräldraskapsstöd

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:
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
Dokumentet gäller för: Grundskolnämnden, Förskolenämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Fritidsoch folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden, Kulturnämnden
och Tekniska nämnden.
Dokumentet gäller till och med 2020
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Program för
föräldraskapsstöd
Borås Stad ska genom att skapa goda uppväxtvillkor för barn verka för att barn och unga
mår bra. Föräldrar och familjen har stor inverkan på barnens sociala, fysiska och psykiska
hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka levandsvanor de får som vuxna
Därför ska alla föräldrar erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Med föräldrar inbegriper vi
föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i barns liv. Barnkonventionen ska
genomsyra arbetet. Kommunens ledning, såväl politiker som tjänstemän, måste tydligt visa
att det generella föräldraskapsstödet är viktigt.

Avsikt med det generella föräldraskapsstödet
Borås Stad ska erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till föräldrar med barn i åldern
0-17 år. Föräldraskapsstödet ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med
sina barn.
Stödet ska vara likvärdigt och långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads
olika verksamheter. En viktig del är att samarbeta med andra aktörer. Det gäller främst
Västra Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården. Den ideella och idéburna
sektorn är kompletterande aktörer.
För att uppnå detta behövs
- ett gemensamt förhållningssätt och ansvar
- varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd
- delaktighet från föräldrar
- samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar.

gemensamt förhållningssätt och ansvar
Borås Stad utgår från att alla föräldrar vill sina barns bästa och har förmåga att vara goda
föräldrar. Kommunen arbetar för att stärka föräldrars tro på den egna förmågan, stärka
föräldrars kunskap om vad som påverkar barns hälsa samt stödja föräldrars sociala nätverk.
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Alla förvaltningar inom Borås Stad som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas
utveckling ska stödja föräldrar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ansvar att samordna
och stödja de kommungemensamma satsningarna.

varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd
Föräldrar har olika behov och barn har olika behov. Därför ska Borås Stad erbjuda ett
varierat utbud av mötesplatser för föräldrar och barn, kurser och individuell rådgivning.
Stödet ska vara en obruten kedja, där föräldrar återkommande erbjuds stöd under barnens
hela uppväxt. Det kräver att verksamheterna tillsammans arbetar fram den gemensamma
handlingsplanen.
För att nå alla föräldrar ska vi använda de arenor där barn och föräldrar vistas. Stödet ska
utformas med hänsyn till olika gruppers behov, så att alla kan ta del av det oavsett kön,
familjekonstellationer, arbetssituation, språk med mera. Föräldraskapsstödet ska bygga på
föräldrars behov och efterfrågan. Staden ska tillhandahålla sammanhållen och lättillgänglig
information om stadens föräldraskapsstöd.

Inriktning av arbetet
Borås Stad ska bibehålla och utveckla
- Mötesplatser för hela familjen
- Öppna förskolor med geografisk spridning
- Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet
- Former för rådgivning för föräldrar
- Generella föräldrastödsprogram
- Stöd i parrelationer
- Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp
- Jämställdhet i föräldraskapet.

kommungemensam plan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en
kommungemensam plan. Insatserna i planen ska stödja arbetet och val av metoder.

uppföljning
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå
Kommunfullmäktige ett reviderat program.

4 | program för föräldraskapsstöd

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program
Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19 december 2013
och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revidering ansvarar Fritidsoch folkhälsonämnden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads drogpolitiska program fastställs att gälla till och med 2020

160927
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0619
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2016-09-20/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2016/KS0619

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program
Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19 december 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. Förrevidering ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden.
Förslaget till reviderat program har varit på remiss till Föreningsrådet, Stadsdelsnämnderna, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Sociala omsorgsnämnden desssutom har det diskuterats i den drogpolitiska gruppen. Remissinstansernas synpunkter
har till stora delar tagits med i förslaget till nytt program.
Det flesta förändringarna är förtydliganden och redaktionella ändringar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads drogpolitiska program fastställs att gälla till och med 2020
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling

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

Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Drogpolitiskt program
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:
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Se texten under Uppföljning
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2020

2 | drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program
Borås Stad vill skapa goda förutsättningar för invånarna att göra hälsosamma val. Ungdomar
i Borås ska växa upp till trygga individer med en positiv livsstil, vilket innebär att välja bort
alkohol, tobak, narkotika och dopning.
Borås ska vara fritt från narkotika och dopning, med minskade skador orsakade av alkohol och
med ett minskat tobaksbruk. Detta kan bidra till att sluta hälsoklyftorna i samhället.
Borås Stad är medlem i det internationella nätverket ECAD, European Cities Against Drugs.
Genom medlemskapet tar Borås ställning mot legalisering av narko- tika och för en strikt
narkotikapolitik.

Gemensamt förhållningssätt
Vi tar ansvar för det vi ser och vågar agera. Vi reagerar och vi bryr oss. De orden är vägledande
för vårt arbete.
Det förebyggande arbetet och den vård och behandling som erbjuds i Borås ska bygga på
vetenskap och beprövad erfarenhet. Borås Stad ska samverka med andra för att öka möjligheterna
att nå målen. Genusperspektivet ska beaktas i allt arbete.
Alla vuxna har ansvar för minskad tillgänglighet av alkohol, tobak, narkotika och dopning för
unga. Föräldrar, ungdomsledare och personal är viktiga förebilder och gränssättare. Genom
ökad kunskap om alkohol och andra droger och deras konsekvenser vill vi uppmuntra ett
restriktivt förhållningssätt. Programmet ska ge vägledning i arbetet.

Arbete i tre målområden
Programmet bygger på tre långsiktiga nationella mål:
• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller
debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska
• Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.

» Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
Borås Stad ska satsa på att
- ha effektiv och samordnad tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen
- samverka med berörda myndigheter
- samordna ANDT-förebyggande (alkohol, narkotika, dopning och tobak) och brottsförebyggande
verksamhet.
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» Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller
debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska

Borås Stad ska
- minska tillgången till alkohol och tobak för ungdomar under 18 år
- uppmärksamma olika gruppers behov med mål att minska skillnader i hälsa.
- öka insatserna för att skjuta upp alkoholdebuten och minska alkoholkonsum- tionen
- ha drogfria mötesplatser för ungdomar
- erbjuda barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktions- nedsättning
ändamålsenligt stöd
- öka kunskapen om droger hos föräldrar och hos personal som arbetar med barn och unga
- inkludera det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet i ordinarie
verksamhet.

» Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet
Borås Stad ska
- ge personer med riskbruk, missbruk eller beroende kunskapsbaserad vård och stöd
- tidigt upptäcka begynnande missbruk hos unga
- uppmärksamma olika gruppers behov för att minska skillnader i hälsa.
- öka det uppsökande arbetet
- nå fler i åldersgruppen 16 – 29 år
- öka deltagandet av anhöriga i vård- och behandlingsarbetet
- utbilda personalen.

Uppdrag till nämnderna
Nämnderna ska göra egna handlingsplaner utifrån Borås Stads program och plan.

Kommungemensam plan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam
handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val av metoder.

Uppföljning
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp nämndernas arbete och lämna redovisning
till Kommunstyrelsen, samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program.
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Överenskommelse med Trafikverket avseende ombyggnad av anslutningar från väg 1771 samt väg 1800
till Rv 42 i Sparsör.
Hösten 2015 tecknade Borås Stad och Trafikverket ett avtal om att genomföra en trafikanalys avseende
kapaciteten i befintlig korsning mellan Paradisvägen (väg 1800) och Rv42. Efter genomförd trafikanalys
har Trafikverket tagit fram följande förslag till åtgärder:
1. Ombyggnation av korsningen Paradisvägen/RV42, inkl. en busshållplats
2. Ombyggnation av korsningen Vinkelvägen/Paradisvägen
3. Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Paradisvägen mellan Rv42 och Vinkelvägen, inkl. gångpassager
Kostnaden för att genomföra åtgärderna har Trafikverket beräknat till 12,1 mnkr. Trafikverket ska enligt avtalsförslaget svara för 3 mnkr och Borås Stad för resterande del, ca 9,1 mnkr. Ombyggnationen
av korsningen Vinkelvägen/Paradisvägen är nödvändig för att komma vidare med pågående arbete med
detaljplan för Paradis 1:4 m.fl. som syftar till att skapa nya tomter för en förskola och bostäder. Denna
del av kostnaderna (2,4 mnkr) ska därför belasta detta exploateringsprojekt. Resterande del av kommunens kostnader får ses som bidrag till allmänna trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna upprättat förslag till medfinansieringsavtal där Borås Stad finansierar ca 9,1 mnkr.
2,4 mnkr ska belasta exploateringsprojektet Paradis 1:4 m.fl.(Vinkelvägen). Resterande del ska belasta kontot
för direkta bidrag till statlig infrastruktur.
2016-10-04
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2016-10-04
Datum
Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd
Ja

Nej

Kommentar:
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Avd: Mark och exploatering
Handläggare: Johannes Olsson
Kommunfullmäktige

Överenskommelse med Trafikverket avseende
ombyggnad av anslutningar från väg 1771
samt väg 1800 till Rv 42 i Sparsör.
Hösten 2015 tecknade Borås Stad och Trafikverket ett avtal om att genomföra en
trafikanalys avseende kapaciteten i befintlig korsning mellan Paradisvägen (väg 1800)
och Rv42. Efter genomförd trafikanalys har Trafikverket tagit fram följande förslag
till åtgärder:
1. Ombyggnation av korsningen Paradisvägen/RV42, inkl. en busshållplats
2. Ombyggnation av korsningen Vinkelvägen/Paradisvägen
3. Nybyggnad av gång- och cykelväg längs Paradisvägen mellan Rv42 och Vinkelvägen, inkl. gångpassager
Kostnaden för att genomföra åtgärderna har Trafikverket beräknat till 12,1 mnkr.
Trafikverket ska enligt avtalsförslaget svara för 3 mnkr och Borås Stad för resterande
del, ca 9,1 mnkr. Ombyggnationen av korsningen Vinkelvägen/Paradisvägen är nödvändig för att komma vidare med pågående arbete med detaljplan för Paradis 1:4 m.fl.
som syftar till att skapa nya tomter för en förskola och bostäder. Denna del av kostnaderna (2,4 mnkr) ska därför belasta detta exploateringsprojekt. Resterande del av
kommunens kostnader får ses som bidrag till allmänna trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna upprättat förslag till medfinansieringsavtal där Borås Stad finansierar ca 9,1
mnkr.
2,4 mnkr ska belasta exploateringsprojektet Paradis 1:4 m.fl.(Vinkelvägen). Resterande del
ska belasta kontot för direkta bidrag till statlig infrastruktur.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Enhetschef
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501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

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

E 2 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-b till handlingarna)

E 4 Anmälningsärende som behandlas i samband med
Delårsrapport januari-augusti 2016 för nämnderna och de
kommunala bolagen
a)

Äskande avseende kompetensutveckling för Centrum för flerspråkigt lärande
(CFL)

(Bilagan finns nu tillgänglig på webben under rubriken anmälningsärende som
behandlas i samband med Delårsrapport jan-aug 2016)
(Förslag: a till handlingarna)

E 5 Borås Stads Budget för 2017
(Första genomgången utdelas endast till KS-ledamöter och ersättare på
sammanträdet)
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Borås Arena AB - begäran om amorteringsfrihet
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår enligt bilagd skrivelse att Kommunstyrelsen ger Borås Arena
AB amorteringsfrihet under 2017, vilket finns möjlighet till enligt gällande hyresavtal mellan bolaget
och Borås Stad. Sedan tidigare har bolaget getts amorteringsfrihet för 2016.
Med den önskade amorteringsfriheten 2017 kan bolaget på egen hand finansiera en del förstudier och
nya mindre upprustningsprojekt inför framtida utveckling av arenan, samt utföra energieffektiviseringsåtgärder.
Kommunstyrelsen bedömer att begärd amorteringsfrihet ligger i linje med Kommunfullmäktiges intentioner i beslut 2015-11-18/19 § 184 avseende revidering av förutsättningar och avtal angående Borås
Arena.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Arena AB ges amorteringsfrihet under 2017 i enlighet med skrivelse från Fritids- och folkhälsonämnden.

2016-09-20
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2106-10-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0203 045
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-09-21/Magnus Widén

Programområde: 1

1 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-08-29

§ 94
2016/FF0102 049
Begäran om förlängd amorteringsfrihet för Borås Arena AB
Borås Arena AB har tillskrivit Borås Stad och vill förlänga amorteringsfriheten att även gälla under
2017. Med en amorteringsfrihet kan bolaget på egen hand finansiera en del förstudier och nya
mindre upprustningsprojekt inför framtida utveckling av arenan, och därmed vara bättre
förberedd att ta fram nödvändiga beslutsunderlag.
I Kommunfullmäktiges beslut (2003/KS0922 821) § 184, kan Kommunstyrelsen lämna
amorteringsfrihet efter en årlig framställan om aktuella projekt från Fritids- och
folkhälsonämnden.
Borås Arena AB planerar för en uppgradering av Borås Arena till 2.0. Arenan är drygt 10 år
gammal och behöver en anpassning och utveckling för att motsvara de krav och förväntningar
som internationella- och Svenska fotbollsförbundet, funktionärer samt publik ställer på en
modern arena.
Av den anledningen önskar Arenabolaget en amorteringsfrihet under hösten 2016 samt 2017 för
att ta fram erforderliga beslutsunderlag. Samtidigt vill Borås Arena göra
energieffektiviseringsåtgärder på arenan, som bland annat innebär en effektivare styrning av
värmen och bevattningen.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge Borås Arena AB
amorteringsfrihet under 2017 för att ta fram nödvändiga beslutsunderlag inför en uppgradering av
arenan till 2.0 samt att utföra en del energieffektiviseringsåtgärder för värme och bevattning av
fotbollsplanen.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2016-09-01
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Björn Qvarnström (SD)

Forts.

2 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-08-29

Forts. § 94
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-09-02.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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Svar på motion av Mats Brandt (C); ”Alla goda ting
äro tre”
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

160926
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0640 824
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-09-26/Magnus Widén

Programområde: 3

1 (2)
2016-10-17

2010/KS0640

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Mats Brandt (C); Alla goda
ting äro tre
Mats Brandt (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-09-23
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen anlägger en bastu- bad och
friskvårdsanläggning vid Byttorpssjöns strand i anslutning till Byttorps IF`s
klubbstuga. Motionären vill höja livskvaliteten i området genom att etablera en
liknande anläggning som idag finns vid Kransmossen och Kypesjön.
Motionen har tidigare varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden men då
relativt lång tid gått sedan motionen ställdes har en ny remissrunda gjorts och då
har även Tekniska nämnden fått möjlighet att yttra sig.
Fritids- och folkhälsonämnden anför att området Hestra/Kolbränningen är ett
av de områden som nämns i förvaltningens utredning ”Spår och leder”, och som
nämnden önskar utveckla. Både Tullen, Byttorp och Hestra har sjön
Kolbränningen med omgivningar som sitt närområde. Idag finns enbart ett
elljusspår runt sjön. Under hösten 2016 kommer Fritids- och
Folkhälsoförvaltningen uppföra en vandringsled som förbinder sjön
Kolbränningen med Hestraskogen norr.
Idag finns två friluftsgårdar med tillhörande omklädningsmöjligheter och bastu i
centrala Borås: Kypegården och Kransmossen. Utöver dessa finns ett flertal
föreningsgårdar där det åtminstone någon dag i veckan finns möjlighet till
omklädning och bastu. Det finns också möjlighet att basta i de olika simhallarna i
staden. I utredningen Spår och leder nämns att bastubadandet vid de båda
friluftsgårdarna inte är speciellt frekvent gentemot förr. Det är därför i dagsläget
inte rimligt att uppföra ännu en fristående friluftsgård med bastu och
omklädningsmöjligheter. Däremot är det önskvärt att kunna byta om och duscha
i närheten av elljusspåret runt sjön Kolbränningen och den kommande
vandringsleden i Hestraskogen.
Dock bör det först utredas om det finns möjlighet att utnyttja något/några av de
befintliga omklädningsrummen vid Byttorps IP. I andra hand bör det undersökas
om klubbstugan vid Byttorps IP kan byggas till med ett eller två
omklädningsrum.

2 (2)
2016-10-17

2010/KS0640

Tekniska nämnden tillstyrker motionen under förutsättning att anläggningen
placeras i direkt anslutning till Byttorps IF:s nuvarande klubbstuga. Nämnden
menar att området runt Byttorpssjön är ett viktigt område för rekreation och
friluftsliv. Nämnden vill värna området runt sjön och menar att en eventuell
anläggning därför måste placeras i direkt anslutning till Byttorp IF´s befintliga
anläggning.
Kommunstyrelsen biträder både Fritids- och folkhälsonämnden och Tekniska
nämndens synpunkter. Området runt Byttorpssjön är ett viktigt
rekreationsområde som skall värnas och utvecklas. Båda nämnderna förordar att
ev. nya faciliteter bör koncentreras till Byttorps IF´s befintliga anläggning.
Bedömningen var en eventuell ny fritidsanläggning bör ligga och hur den skall
utformas är en fråga för Fritids- och folkhälsonämnden. Sådana initiativ tas
lämpligen upp i kommande budgetprocesser och får då vägas mot andra
angelägna önskemål.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad,

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd

Magnus Widén
Ekonomichef

Tekniska nämnden
Olof Svensson, tel 033-35 73 51

Sida
1(1)

REMISSVAR
2016-05-26

Dnr 2016/435 384

Kommunstyrelsen

Motion: Alla goda ting äro tre

Kommunstyrelsens diarienummer: 2010/KS0640

Nämndens beslut

Tekniska nämnden tillstyrker motionen under förutsättning att anläggningen placeras
i direkt anslutning till Byttorps IF:s nuvarande klubbstuga.

Nämndens yttrande

Nämnden har fått rubricerade motion på remiss från Kommunstyrelsen. I motionen
från Centerpartiet föreslås ”Anlägg en bastu-bad- och friskvårdsanläggning – modell
Kypeanläggningen – vid Byttorpsjöns strand i anslutning till Byttorps IF´s klubbstuga”.
Tekniska nämnden är positiv till att utöka med en anläggning för friluftsliv i de västra
delarna av Borås.
Området runt Kolbränningen (Byttorpssjön) är ett mycket viktigt område för såväl
rekreation och friluftsliv som för dess naturvärden. Under 2016 har flera åtgärder
utförts runt sjön. Tekniska förvaltningen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen har
gjort dessa åtgärder tillsammans och i samråd med Miljöförvaltningen.
På dessa åtgärder och på byggnationen i den västra delen har det kommit många synpunkter såväl positiva som negativa.
Nämnden vill värna området runt sjön och anser att en anläggning för friluftsliv enligt
motionen, måste placeras i direkt anslutning till Byttorps IF:s nuvarande klubbstuga.

TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS

Rose-Marie LiljenbyAndersson

Gunnar Isackson

REMISSVAR

1 (2)

Datum

Diarienummer

2016-06-27

2016/FF0061 822

Anna Karlsson, 0768- 88 56 59
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - Mats Brandt (C): ”Alla goda
ting äro tre” Anlägg en bastu- bad- och
friskvårdsanläggning modell Kypeanläggningen - vid
Byttorpsjöns strand i anslutning till Byttorps IFs
klubbstuga
Kommunstyrelsens diarienummer: 2010/KS0640

Nämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner yttrandet över motionen ”Alla goda ting är
tre” och översänder det till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i helhet
Området Hestra/Kolbränningen är ett av de områden som nämns i förvaltningens
utredning ”Spår och leder”, och som nämnden önskar utveckla sett till
friluftsmöjligheterna. Både Tullen, Byttorp och Hestra har sjön Kolbränningen med
omgivningar som sitt närområde. Idag finns enbart ett elljusspår runt sjön. Under
hösten 2016 kommer Fritids- och Folkhälsoförvaltningen uppföra en vandringsled
som förbinder sjön Kolbränningen med Hestraskogen norr.
Idag finns två friluftsgårdar med tillhörande omklädningsmöjligheter och bastu i
centrala Borås: Kypegården och Kransmossen. Utöver dessa finns ett flertal
föreningsgårdar där det åtminstone någon dag i veckan finns möjlighet till omklädning
och bastu. Det finns också möjlighet att basta i de olika simhallarna i staden.
I utredningen Spår och leder nämns att bastubadandet vid de båda friluftsgårdarna inte
är speciellt frekvent gentemot förr. Det är därför i dagsläget inte rimligt att uppföra
ännu en fristående friluftsgård med bastu och omklädningsmöjligheter. Däremot är det
önskvärt att kunna byta om och duscha i närheten av elljusspåret runt sjön
Kolbränningen och den kommande vandringsleden i Hestraskogen.

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00

REMISSVAR

2 (2)

Datum

Diarienummer

2016-06-27

2016/FF0061 822

Anna Karlsson, 0768- 88 56 59
Kommunstyrelsen

Dock bör det först utredas om det finns möjlighet att ytnyttja något/några av de
befintliga omklädningsrummen vid Byttorps IP. I andra hand bör det undersökas om
klubbstugan vid Byttorps IP kan byggas till med ett eller två omklädningsrum.

Ordförande
Ida Legnemark (V)
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00
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Broddar till ålderspensionärer
Fritids och folkhälsonämnden har kommit in med en rapport över hur nämnden hanterat Kommunfullmäktiges beslut att erbjuda alla kommuninvånare 65+ gratis broddar. I samband med att Fritidsoch folkhälsonämnden erhöll de ekonomiska förutsättningarna för uppdraget av Kommunstyrelsen
uppdrogs att nämnden skulle återkomma till Kommunstyrelsen med en redovisning om hur broddar
fortlöpande kan tillhandahållas för +65 år.
Fritids- och folkhälsonämnden redovisar att för år 2016 kommer den tillkommande åldersgruppen som
fyller 65 år erbjudas broddar och nämnden har för avsikt att fortsätta med denna hantering även åren
framöver.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fritids- och folkhälsonämndens rapport ”Broddar till Boråsare 2016” godkänns.

160927
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0472 042
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 40
Datum/avdelningschef: 2016-09-26/Magnus Widén

Programområde: 3

1 (1)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-08-29

§ 100
2014/FF0012 773
Uppföljning av Broddar till ålderspensionärer! För ökad trygghet under
vinterhalvåret; motion av Patrik Cerny (L)
Fritids- och folkhälsoförvaltningen redovisar i en rapport hur Kommunfullmäktiges beslut om att
förse Boråsare 65 år och äldre med broddar gått.
En hög andel, 72 procent, har hämtat broddar och verksamheten har fungerat väl. Eftersom det
finns inköpta broddar kvar från vinterns utdelning föreslås att de som fyller 65 år 2016 skall få
erbjudande att hämta broddar.
Bilaga: Broddar till boråsare - uppföljning
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna rapporten Broddar till Boråsare och
översänder den till Kommunstyrelsen, samt att dela ut broddar till dem som fyller 65 under 2016,
hösten 2016.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2016-09-01
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Björn Qvarnström (SD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-09-02.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Diarienummer

2016-08-15

2014/FF0012 773

Per Blank, 033 – 35 86 74

Uppföljning av Broddar till ålderspensionärer! För
ökad trygghet under vinterhalvåret: motion av Patrik
Cerny (L)
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna rapporten Broddar till Boråsare
och sända den till kommunstyrelsen
att dela ut broddar till dem som fyller 65 under 2016, hösten 2016.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen redovisar i en rapport hur kommunfullmäktiges
beslut om att förse Boråsare 65 år och äldre med broddar gått.
En hög andel, 72 procent, har hämtat broddar och verksamheten har fungerat väl.
Eftersom det finns inköpta broddar kvar från vinterns utdelning föreslås att de som
fyller 65 år 2016 skall få erbjudande att hämta broddar.
Bakgrund
Kommunfullmäktige gav 2015 Fritids- och folkhälsonämnden uppdraget att dela ut
broddar till alla boråsare som var 65 år eller äldre.
Förvaltningens övervägande
Distributionen har skett genom olika kommunala verksamheter eftersom den
genomförda upphandlingen bara gav en enda butik i Borås. Anbudsgivaren fungerade
som leverantör och distribuerade broddar till alla dessa utdelningsplatser.
Utdelningen har gått bra, pensionärer som fått erbjudandet har varit mycket nöjda och
tyckt om att kommunen uppmärksammat dem på detta sätt. Ytterst få klagomål har
lämnats.
Målet att förse boråsare 65 år och äldre med broddar kan anses ha uppnåtts i hög grad,
72 procent av samtliga har hämtat broddar och i åldersgruppen 70-75 år var det 80
procent som hämtat.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum

Diarienummer

2016-08-15

2014/FF0012 773

Per Blank, 033 – 35 86 74

Med tanke på det lager av broddar som finns kvar föreslår förvaltningen att broddar
delas ut under senhösten till dem som fyller 65 år under 2016, ca 1 200 personer.
Bilagor
Broddar till boråsare - uppföljning

2 (2)

Broddar till Boråsare 2016
Genomförande

Kommunfullmäktige beslutade i januari att alla boråsare 65 år och äldre skulle få
gratis broddar. Kommunstyrelsen gav i september samma år uppdraget till Fritidsoch folkhälsonämnden att verkställa beslutet.
Ett upphandlingsunderlag färdigställdes i oktober. Tanken var att alla handlare
som ville kunde få utföra tjänsten att dela ut broddar till ett fast pris per brodd.
När öppning av anbuden gjordes 8 december visade det sig att bara en anbudsgivare visat intresse. Att endast ha ett utlämningsställe skulle inte fungera i praktiken. Det hela fick därför snabbt organiseras om med anbudsgivaren som leverantör till ett tiotal kommunala distributionsställen. Dessa valdes så att vi fick en bra
geografisk spridning.
Nästan 21 000 broddbrev skickades ut till invånarna i Borås Stad, födda 1950 eller
tidigare. Breven sändes ut i mitten av januari 2016.
10 kommunala verksamheter axlade rollen som distributionsställen och svarade
för utdelningen av broddarna. Personal inom folkhälsoenheten och de lokala
folkhälsosamordnarna tog emot frågor per telefon och förstärkte vid behov med
personal till utlämningsställena.

Utvärdering
Vem har hämtat broddar

Andel av åldersgruppen
som hämtat broddar
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72 procent har hämtat broddar. Av dem som var 70-75 år var det uppemot 80
procent som hämtat broddar. Hälften av dem i åldersgruppen 85-100 och knappt
hälften av dem som var 100 år eller äldre, har hämtat broddar. I åldersgruppen 6570 år var det 73 procent som hämtat broddar. Detta är ett bra resultat, Göteborg

hade 65 procent första året och 50 procent andra året man delade ut. Andra
kommuner rapporterar runt 50 procent.
Geografiskt fördelar sig de som hämtat broddar relativt jämt över Borås stads
stadsdelar och kransområden.
Vårt register medger inte att redovisa utfallet när det gäller kön.
Kostnader

Kostnaderna för broddutdelningen fördelar sig enligt följande:
Inköp av broddar
Tryck, porto och andra tjänster

1, 4 mkr
104 tkr

Till detta kommer personalinsatser för telefonservice, utdelning och samordning,
som skett inom ramen för ordinarie verksamheter.
Vi har ett lager om ca 3 000 broddar kvar. Överenskommelsen med Skene järn var
att öppnade kartonger inte skulle lämnas tillbaka och med så många storlekar och
typer på flera utlämningsställen blev det en del över.
Utdelningen

Boråsarna har erbjudits tre olika modeller i tre-fyra storlekar vardera. Två helfotsmodeller och en hälmodell.
Under de första utdelningsdagarna i januari var det en intensiv verksamhet medväldigt många besökare på utdelningsställena. På några håll fick tillfälliga personalförstärkningar göras. Allt avlöpte dock bra och leveranserna från Skene Järn fungerade väl, vilket innebar att det bara saknades enstaka storlekar eller typer en eller
två dagar.
Genom hög tillgänglighet på telefon kunde vi serva de pensionärer som inte fått
brev eller där breven förkommit, så att också de kunde hämta broddar.
Utlämningsställen rapporterar samstämmigt att de genom den här verksamheten
fått många besökare som inte tidigare besökt deras verksamheter vilket varit
mycket positivt.
Några få klagomål har lämnats och de gäller främst att utdelningen kom igång så
sent in på vintersäsongen.
Utdelning per utlämningsställe
Utlämningsställe

Utdelat

Dalsjöbadet

1251

Enanders Maskinaffär

4569

Fristad bibliotek

1543

Sandaredsbadet

1233

Skene Järn

157

Träffpunkt Kristineberg

320

Mötesplats Norrby

890

Träffpunkt Simonsland

1609

Framtid Sjöbo

1273

Vi- kontoret Hässleholmen

1545

Viskafors Bibliotek
Summa

844
15 234

Olyckor

Att utvärdera den här insatsen i förhållande till om antalet fallolyckor minskat eller
inte, går inte att göra med de underlag vi har tillgång till. Begränsningar finns i
sjukvårdens register och att hänsyn måste tas till många faktorer som väderlek/halkrisker under perioder av vintern, hur väl halkbekämpning fungerat, hur
ombytligt vädret varit etc. Man får därför nöja sig med att konstatera att insatsen
sannolikt medverkat till att förebygga olyckor, men inte i vilken grad.
En mycket stor andel av målgruppen har nåtts av budskapet och frågan har därmed diskuterats bland många människor. Den breda folkhälsosatsning som
broddutdelningen inneburit har sannolikt medverkat till ett ökat medvetande om
hur halkolyckor kan undvikas.
”Good-will”

Samtliga utlämningsställen rapporterar att de som hämtat broddar varit mycket
positiva till insatsen. ”Bra att man uppmärksammar oss äldre”, ”Hälsa de styrande
och tacka”, ”Det är bra att man månar om att vi äldre inte skall skada oss”, var
några kommentarer.
Slutsats

Målet att förse boråsare 65 år och äldre med broddar kan anses ha uppnåtts i hög
grad. Utdelningen har gått bra, pensionärer som fått erbjudandet har varit mycket
nöjda och tyckt om att kommunen uppmärksammat dem på detta sätt. Ytterst få
klagomål har lämnats.
Med tanke på det lager av broddar som finns kvar föreslår förvaltningen att broddar delas ut under senhösten till dem som fyller 65 år under 2016, ca 1 200 personer.
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Yttranden till förvaltningsrätten i mål angående beslut
om bidrag till fristående grundskola och förskoleklass
Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2015 om bidrag till fristående grundskola, förskoleklass, förskola och fritidshem för år 2015. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som i dom den 8 april
2016 beslutade att lämna ärendet åter till kommunen för ny beräkning. Enligt domen ska kommunen
vid den förnyade beräkningen beakta kostnader avseende biträdande rektorer under kostnadsslaget
undervisning och kostnader avseende utvecklingspedagoger/utvecklingsledare respektive enhetschefer
för elevhälsa dels under kostnadsslaget undervisning, dels under kostnadsslaget administration.
Efter att förnyade beräkningar tagits fram beslutade Kommunstyrelsen den 20 juni 2016 på nytt om
bidrag för år 2015. Det nya beslutet grundades på det faktiska antalet elever i respektive verksamhet
under året som var större än vad som var prognostiserat vid den tidigare beräkningen. Detta förhållande innebär att de beräknade bidragen är lägre än vad som beslutades den 9 mars 2015 och som redan
har utbetalats. Kommunstyrelsens nya beslut innebar därför att inga ytterligare bidrag ska utgå.
Kommunstyrelsens beslut den 20 juni 2016 har nu överklagats av Malmen Montessori och Kunskapsskolan AB (bilagorna 1 och 2) som yrkar att förvaltningsrätten ska ändra kommunens beslut alternativt
återförvisa ärendet till kommunen för nya beräkningar varvid beräkningarna ska grundas på det antal
elever som var prognostiserat vid tidpunkten för kommunens budgetläggning.
Efter att kommunen förelagts att yttra sig har ett sådana yttranden utarbetats och översänts till förvaltningsrätten (bilagorna 3 och 4). Kommunen yrkar genom yttrandena att respektive överklagande ska
avslås med hänvisning till att den likabehandlingsprincip som gäller för bidrag till enskilda huvudmän
har upprätthållits.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Vidtagna åtgärder godkänns.

161003
Datum
Tillstyrkes
Alternativt förslag

Malin Carlsson
Kommunalråd

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0333 och 2016/KS0560
Handläggare: Dan Persson (5852) och Torbjörn Alfredsson (7190)
Datum/avdelningschef: 2016-09-28/Magnus Widén

Programområde: 3
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Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
(inget delegationsärende)
Kommunstyrelsen föreslår att fordringar om en summa av 53 065 kronor avskrivs. Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. Anledningen till föreslagen avskrivning är att gäldenärerna gått i konkurs.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fordringar om en sammanlagd summa av 53 065 kronor avskrivs.

2016-09-20
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0049 108
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-09-21/Magnus Widén

Programområde: 1
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över samråd på detaljplan för del av Sjöbo,
Pluggskivlingen 4
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2016-10-04
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-04
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0811 214
Programområde: 2
Handläggare: Richard Mattsson, 0768 88 84 90/ Carlund Maria, 0768 88 86 69
Datum/avdelningschef: 2016-10-03 / bh

Sida
1(1)
Datum 2016-10-17

Dnr 2014/KS0811 214
Ert dnr BN 2014-1830

Strategisk Samhällsplanering/ Mark & exploatering
Richard Mattsson/ Maria Carlund

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över samråd på detaljplan för del av
Sjöbo, Pluggskivlingen 4
Kommunstyrelsen anser i stort att utformningen av detaljplanen är god.
Dock bör hållplatsläge för skolbuss, samt parkeringslösningarna inom området
studeras djupare.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk Samhällsplanering
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl.,
Sjöboskolan, Borås Stad.

Planområdet är beläget i centrala Norra Sjöbo, cirka fyra kilometer från Borås centrum.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i anslut-ning till
Sjöboskolan. Planen ska också göra det möjligt för omstrukturering av Sjöboskolans
byggnader och lekytor, för att tillgodose eventuella förändringar av skolans behov längre
fram i tiden. Gällande planer anger allmänt ändamål på fastigheten Pluggskivlingen 5,
garageändamål på fastigheten Pluggskivlingen 4 samt lokalgata för Nolhagagatan.
Näverstigen är planlagd som park.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

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.

Samrådstiden pågår den 30 augusti – den 2 oktober.

Samrådsmöte
Ett samrådsmöte kommer att hållas i Sjöboskolans matsal, onsdagen 14 september kl. 18.00.
På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget samt svara på
frågor.

Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-16 fre
kl. 8-15.

Om inga synpunkter emot detaljplanen inkommer inom samrådstiden, tolkas detta som
remissinstansens/sakägarens godkännande av planförslaget.

Upplysningar lämnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen
Paulina Bredberg, planarkitekt, tfn. 033-358514, e-post paulina.bredberg@boras.se
Michaela Kleman, planchef, tfn. 033-358572, e-post michaela.kleman@boras.se

Synpunkter till

Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 2 oktober via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN 2014-1830. 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 29 augusti 2016
Samhällsbyggnadsnämnden

Vänliga hälsningar
Birgitta Höök
Detaljplaneavdelningen
----------------------------------------------------------------------------Borås Stad - Planavdelningen - Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Stadshuset, Kungsgatan 55
Postadress: 501 80 Borås
Tfn: 033-35 85 00
Webbplats: boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras

Infogade filer

Dp

Detaljplan för Norra Sjöbo,
Pluggskivlingen 4 m.fl.
Samråd

BN 2014-1830

Sammanfattning
Planområdet är beläget i centrala Norra Sjöbo, cirka fyra
kilometer från Borås centrum. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i anslutning till Sjöboskolan. Planen ska också göra det möjligt för
omstrukturering av Sjöboskolans byggnader och lekytor, för
att tillgodose eventuella förändringar av skolans behov längre
fram i tiden.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 26 augusti 2016.

1. Inledning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola med
sex avdelningar i anslutning till Sjöboskolan. Planen ska
också göra det möjligt för omstrukturering av Sjöboskolans
byggnader och lekytor för att tillgodose eventuella förändringar av skolans behov längre fram i tiden.

Planområde

Planområdet är beläget i stadsdelen Norra Sjöbo, cirka fyra
kilometer norr om Borås centrum. Planområdet innefattar
hela skolområdet, dvs. kvarteret Pluggskivlingen, hela
Nolhagagatan som sträcker sig utmed skolans östra sida
samt en del av gång- och cykelvägen Näverstigen i norr.
Området avgränsas i öster av Norra Sjöbogatan och i söder
av Sjöbo torggata. Planområdets storlek är cirka 37 000 m2 .
All mark inom planområdet ägs av Borås Stad. Kvarteret
Pluggskivlingen används som skola och arrenderas av Lokalförsörjningsförvaltningen.

som ger möjlighet till att en ny förskola om minst 1200m² på
fastigheten Pluggskivlingen 4, alternativt i kvarteret Sommarleken på Sjöbo.
2015-01-22 §14 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
ny detaljplan.
Vid framtagandet av samrådshandlingar har beslut tagits att
enbart göra en ny detaljplan för kvarteret Pluggskivlingen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att möjliggöra
en ny förskola. Bedömningen är att detta går att uppnå inom
kvarteret Pluggskivlingen, varför ett större planområde inte
har ansetts befogat. Kvarteret Sommarleken ingår således inte
i planområdet.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

För området gäller stadsplan P217 (laga kraft 1953) samt
stadsplan P265 (laga kraft 1960). Området omfattas också av
fastighetsplan 1583K-BN683/1964 (laga kraft 1964). Gällande
planer anger allmänt ändamål på fastigheten Pluggskivlingen
5, garageändamål på fastigheten Pluggskivlingen 4 samt
lokalgata för Nolhagagatan. Näverstigen är planlagd som
park.

Området innehåller byggnader i skiftande storlekar, olika
typer av lekanordningar på både grönyta och hårdgjord yta,
samt två fotbollsplaner varav den ena är anlagd med konstgräs. Området innehåller också en viss andel parkering samt
gatumark. Samtliga byggnader inom planområdet hör till
Sjöboskolan. I byggnaden längst norrut ligger en idrottshall.
Matsalen ligger i byggnaden som ligger längst åt sydväst.
Övriga byggnader innefattar i huvudsak klassrum, kontor och
liknande.

Kommunala beslut

Ny bebyggelse

Gällande detaljplan

2014-06-16 §315 gav Kommunstyrelsen i uppdrag åt Lokalförsörjningsnämnden att påbörja förstudier för etablering
av en ny förskola på Norra Sjöbo. Det efter att berörd
stadsdelsnämnd lämnat ett positivt planbesked. I beslutet
fastslogs också att Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt
besked från Stadsdelsnämnden, kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om detaljplan.
2014-09-04 §131 beslutade Stadsdelsnämnden Norr att
tillstyrka att förstudie påbörjas för att studera möjligheterna
att etablera förskola på fastigheten Pluggskivlingen 4, samt att
begäran om detaljplan lämnas av Lokalförsörjningsnämnden
till Samhällsbyggnadsnämnden.
2014-11-18 §214 beslutade Lokalförsörjningsnämnden att
föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att ny detaljplan upprättas
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Detaljplanen ger en flexibel byggrätt, vilket innebär att
byggnaderna kan planeras, anpassas och byggas efter behov.
Byggnaderna får dock inte ha en nockhöjd på mer än 14
meter, vilket innebär cirka tre våningar. Största byggnadsarea
begränsas till 30 % av fastighetsarean, vilket innebär att
detaljplanen medger byggnader på maximalt 9 600 m2 .
Maximal byggnadsarea inkluderar befintliga byggander på
fastigheten.

Stadsbild och gestaltning

Detaljplanen medför ingen negativ påverkan på stadsbilden.
Vid nybyggnation är det viktigt att byggnaderna anpassas till
befintlig struktur på ett lämpligt sätt. Det är också viktigt att
byggnaderna placeras så att lekytor och andra friytor bevaras
alternativt tillskapas på annan plats inom området.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Grön- och lekytor i kvarteret.

En av skolans befintliga byggnader.
DETALJPLAN
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Byggnaderna inom skolområdet är till största delen vita med
ljusgröna inslag. Omkringliggande bebyggelse är av skiftande
karaktär med både puts och tegel i olika kulörer.

Nolhagagatan flyttas till Sjöbo Torggata. Näverstigen byggs
om för att även bli cykelväg. En gång- och cykelbana anläggs
utmed skolområdet.

Historik och kulturmiljöer

Gångtrafik

Innan Sjöboskolan byggdes på 1960-talet bestod området av
grönytor. Planområdet är utpekat i Borås Stads kulturmiljöprogram (2001). Anledningen är att Norra Sjöbo planerades
efter ett stadsplaneideal med inriktning på så kallade
grannskapsenheter. Det innebär att områden planerades
kring ett centralt torg där olika kommersiella och offentliga
funktioner samlades. Sjöbo centrum, med Sjöbo torg och de
olika funktionerna runtomkring är Borås enda fortfarande
fungerande exempel på detta ideal.
Detaljplanen innebär ingen negativ påverkan på kulturmiljön
i området. Skolområdet är utpekat på grund av dess funktion
som skola, och det är något som detaljplanen stärker.

Bostäder

I detaljplanen ingår inga bostäder. I öster, väster och norr
omges planområdet av bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.

Offentlig service

Gående kan ta sig in till skolområdet från flertalet platser
runt om kvarteret. Skolområdet omges av trottoarer i
öst, väst och i syd. Utmed dess norra sida går gångvägen
Näverstigen, som i väst leder vidare mot Sjöbovallen och
Viskan och i öst ansluter till parken Sommarleken. Därefter
fortsätter stigen under Fristadvägen och leder till bostäder
och verksamheter i östra delen av Norra Sjöbo.

Cykeltrafik och cykelparkering

Cyklister kan ta sig in till skolområdet via ett antal in/utfarter
från Norra Sjöbogatan samt Nolhagagatan. Tillgängligheten
med cykel förbättras i och med ombyggnationen av Näverstigen samt Nolhagagatan. Cykelparkering finns på ett flertal
platser inom skolområdet.

Kollektivtrafik

Området har god tillgänglighet till kollektivtrafik då busshållplatser för stadsbusslinjen finns i direkt anslutning, öster
om skolområdet.

Området ligger i närheten av Sjöbo torg där det bland annat
finns ett äldreboende, en vårdcentral, ett bibliotek och
postombud. Strax söder om planområdet finns en befintlig
förskola med fyra avdelningar. Inom planområdet finns idag
skola för årskurs f-6. Detaljplanen gör det möjligt att bygga
en förskola med sex avdelningar och att omlokalisera och
optimera den befintliga skolans lokaler.

Utmed Nolhagagatan finns i dag en hållplats för skolskjuts.
Denna hållplats föreslås flytta till Sjöbo Torggata. En eventuell flytt skulle innebära en ökad trafiksäkerhet utmed Nolhagagatan, då gatan idag har många utfarter från bostäderna i
väster samt att vändplanen i norr uppfattas som för liten för
buss. Framtida hållplats ska placeras inom kvartersmark och
regleras inte i detaljplanen.

Kommersiell service

Gång- och cykelbanan planeras gå i samma sträckning som
idag, vilket innebär att skolbussen kommer att behöva korsa
denna för att komma in till hållplatsen. Trafiksäkerheten
bedöms ändå som godtagbar, då antalet bussar är få och
sikten på sträckan är god.

På intillliggande Sjöbo torg finns matbutik och apotek.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Tillgängligheten till planområdet är god. Alla nya byggnader
ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning,
dels mellan parkeringsplats och entré samt inne i byggnaderna. Nybyggnation ska vara i enlighet med Borås Stads
program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning, fastställd i februari 2009
av Kommunfullmäktige.

3. Gator och trafik
Gatunät

Vid nybyggnation enligt detaljplanen ökar trafikmängden
något till området. För att förbättra trafikstrukturen och öka
säkerheten i området föreslås att Näverstigen och Nolhagagatan byggs om. Busshållplatsen som idag ligger utmed
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Biltrafik och bilparkering

Skolområdet omges i väst, syd och öst av bilgator. Angöring
till skolområdet sker vid två platser från Nolhagagatan och
vid två platser från Norra Sjöbogatan.
Enligt gällande parkeringsnorm (från 1998) ska 60 % av
skolans anställda ha parkeringsplats. Om Sjöboskolan
kapacitet ökar till cirka 500 elever, så innebär resonemanget
att det behövs cirka 42 parkeringsplatser. För en förskola
med sex avdelningar behöver cirka 30 nya parkeringsplatser
tillskapas. Parkeringar till skola och förskola ska ordnas inom
kvartersmark.

Riksintressen

Inga riksintressen berörs.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

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

Dagvatten

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten
än motsvarande maxflödet vid ett tioårsregn, jämfört med
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade
för ett tioårsregn med tio minuters varaktighet.
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett tioårsregn med
tio minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploaterats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det
avleds till dagvattenledning.

Värme

Byggnaderna inom planområdet är i dag anslutna till fjärrvärme. Möjlighet finns att ansluta även framtida byggnader.

El, tele och fiber

Området är anslutet till el och teleledningar. Framtida
byggnation kan anslutas till befintliga ledningar. Närmaste
anslutningspunkt finns i södra änden av Nolhagagatan.

Utöver skolans egna lekytor finns strax nordöst om området
en park vid namn Sommarleken. I parken finns stora grönytor, en lekplats samt en stor inhägnad grusplan. Vid behov
kan grön- och lekytorna i parken användas av skolan.

Natur och vegetation

Inom planområdet finns mycket grönska i form av buskar
och träd. Mest vegetation finns i norra och södra delen av
området. I mitten av skolgården finns ytor med konstgräs
som substitut för vanlig gräsmatta. Området är mestadels
plant, men med viss höjdskillnad i väster där området sluttar
ner mot Norra Sjöbogatan.
Beroende på hur ny bebyggelse inom området placeras är det
möjligt att viss vegetation måste tas i anspråk till förmån för
nya byggnader.
Väster om planområdet, mellan bebyggelsen och Viskan,
finns ett värdefullt lövskogsområde enligt Länsstyrelsen.
Lövskogsområdet bedöms inte påverkas av detaljplanens
genomförande.

Skyddsvärt träd

Inom planområdet finns ett skyddsvärt träd. Trädet är en ask,
vilket är en rödlistad art. Trädet har en omkrets på 322 centimeter, är friskt och utan håligheter. För att trädet ska kunna

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, samt säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning, ska anvisningarna i Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk
följas.
Verksamheten har i dag en miljöstation lokaliserad väster om
skolan. Vid om- och nybyggnation är det viktigt att avfallshantering planeras så att den är skild från verksamheten och
att hämtning sker utanför inhägnat område.

5. Mark
Lek och rekreation

Inom skolans område finns stora ytor för lek och bollspel.
Längst norrut i kvarteret finns två bollplaner, varav en är
anlagd med konstgräs. I mitten av kvarteret finns en basketplan. Vid om- och nybyggnation inom skolans kvarter är det
viktigt att tillräckliga grön- och lekytor bevaras.

Bild på vegetation och fotbollsplan.
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bevaras behöver det ha en skyddszon runtom på 15,4 meter i
radie. Skyddzon menas ett område kring trädet som skyddas
vid arbeten (helst fysiskt skydd) och där man inte gräver, kör
med tunga fordon, har upplag eller uppställningsplats för
fordon etc. Trädet har markerats på illustrationskartan.
Att trädet bevaras bedöms inte påverka områdets funktion
som skola negativt. Istället kan trädet införlivas i grön- och
lekytor och bli en kvalitet för grönstrukturen i området.
Inom planområdet finns ytterligare askar, dock inte av
samma dignitet som den ovan beskrivna. När om- och
nybyggnation sker i området bör om möjligt även hänsyn tas
till den vegetationen.

Fornlämningar

Några kända fornlämningar eller kulturminnen finns inte
inom planområdet.

Geoteknik och Radon

Som underlag för detaljplanen har en geoteknisk markutredning genomförts. Utredningen visar att marken består av
fast lagrad sandmorän och att byggnader mellan ett till tre
våningar bedöms kunna grundläggas genom platta på mark.
Stabiliteten i området bedöms vara tillfredsställande och
marken inom området bedöms inte vara sättningsbenägen.
Karta över var föroreningarna påträffats. Röd markör visar den punkt med högst

Då jordmäktigheterna ställvis kan vara små kan viss bergssprängning bli aktuell vid grundläggning av byggnader,
utjämningsschakter eller vid anläggning av ledningar. Inför
eventuella sprängningsarbeten ska en riskanalys upprättas
med avseende på vibrationsalstrande arbeten för kringliggande befintliga byggnader och konstruktioner.
Innan grundläggning sker ska mulljord och vegetationslager
schaktas bort. Tjälisolering bör läggas ut runt byggnaders
hörn samt under kalla byggnadsdelars golv.
Marken utgör normalriskområde vad avser radon. Det
innebär att nya byggnader ska uppföras med radonskyddande
åtgärder, dvs. att golv och väggar ej ger uppenbara otätheter
mot mark. Upplysning återfinns på plankartan.
Vid anläggning av källare kan ytterligare geotekniska utredningar behövas för att säkerställa bergnivå på aktuell plats.
Vid anläggning av källare rekommenderas även en vidare
undersökning gällande grundvattennivå för området.

Förorenad mark

Som underlag för detaljplanen har en utredning avseende
markmiljö genomförts. Anledningen till att marken undersökts är att det har funnits verksamheter som hanterat bland
annat bekämpningsmedel, ytbehandlingsmedel samt bensin
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föroreningshalt och gula mörkörer visar de punkter med något lägre halter.

inom 250 meter från fastigheten. Ytterligare en anledning är
att det tidigare funnits en nedgrävd oljetank inom planområdet. Oljetanken är sedan en tid borttagen.
Utredningen visar att det finns föroreningar på fastigheten
som kan påverka människors hälsa och miljön. De högsta
föroreningshalterna finns under asfalten där oljecisternen
tidigare varit nedgrävd. I dagsläget är det personalparkering
på denna yta och utgör ingen vistelseyta för barnen.
Inför kommande exploatering ska området där oljetanken
tidigare funnits saneras. För övriga områden är det viktigt
att i samband med projektering se till att inga föroreningar
berörs. Om förändring sker på eller i anslutning till förorenad
mark ska marken saneras i samband med exploatering. Detta
säkerställs genom en planbestämmelse på plankartan.
Eftersom utredningen som gjorts är översiktlig ska ytterligare en ytlig provtagning utföras för att säkerställa att ytlig
jord har halter under de riktvärden som gäller för förskola
och skola. Ytlig provtagning innebär provtagning av översta
metern av marken. Detta ska senast ske i samband med
exploatering.
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Övriga påträffade föroreningar medför ingen risk för
människors hälsa så länge inte intag av växter sker. I
dagsläget sker ingen odling i området och det är inte heller
lämpligt att framöver odla i den befintliga jorden. Odling kan
istället ske i t.ex. pallkragar som fylls upp med matjord. Det
krävs procentuellt mycket stora intag av växter som är odlade
inom området för att dessa ska utgöra en fara för människor.
Sanering behöver därför inte genomföras för att den befintliga verksamheten ska kunna fortgå.
Om förändring av byggnader eller mark inte görs på de
platser där föroreningar hittats utgör föroreningarna alltså
ingen hälsofara.

6. Vatten
Översvämningsrisk

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
år 2010.

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 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.
Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska
status positivt.

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.
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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.
Detaljplaneområdets avrinning sker mot Viskan som är en
ytvattenförekomst med miljökvalitetsnormer. Vattendragets
kemiska status är inte klassad, vilket gör att statusen per
automatik uppges vara av ej god kvalitet. Vattenkvaliteten
i vattendraget bedöms inte påverkas av dagvatten från den
fastighet detaljplanen omfattar, då befintlig och planerad
verksamhet är av icke-förorenande karaktär.

7. Störningar på platsen
Risk

Området ligger 450 meter från Väg 42, vilken pekas ut som
primär transportled för farligt gods. Bedömningen är att
planutformningen inte påverkas avsevärt av riskerna förknippade med transportleden.

Räddningstjänstens bedömning

Dialog har förts med Södra Älvsborgs Räddningstjänst. De
gör bedömningen att det inte finns behov av en riskanalys för
området. Anledningen är det långa avståndet till närmaste
farligt godsled.
Enligt uppgifter från Räddningstjänsten ska avståndet från
räddningstjänstens uppställningsplats för släckfordon till
angreppsväg såsom entré, 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 1200 liter/
min enligt VAV P 83. Detta täcker även upp behovet av
släckvatten för flerfamiljshusen i norr.

Buller

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.
Omkring 430 meter öster om planområdet finns en verksamhet som har 500 meter i skyddsavstånd på grund av buller.
Skyddsavståndet sträcker sig cirka 70 meter in i planområdets
nordöstra del, varav 40 meter berör skolområdet.
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Dialog har förts med Miljöförvaltningen som gör bedömningen att en bullerutredning inte behöver tas fram för
planförslaget. Mellan den föreslagna bebyggelsen ligger
idag bostäder, en väg och en järnväg. Det finns inga för
kommunen kända klagomål på buller från boende, vilket
borde vittna om att bullernivåerna inte är oacceptabla.
Miljöförvaltningens bedömning är att en utredning inte
skulle visa att buller blir ett problem vid etablering av en
förskola. Förutsatt att framtida byggnader placeras på ett sätt
som gör att verksamheten får en tyst sida/innergård.
Den verksamhet som tillåts ger inte heller upphov till något
buller som kan störa de omkringliggande bostäderna.

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning
med miljökvalitetsnormer 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.

8. Planbestämmelser

Egenskapsbestämmelser

De ytor som är markerade med ett u ska vara tillgängliga för
allmänna underjordiska ledningar. För att säkra åtkomsten
till ledningarna får inte byggnader uppföras. Mark där
byggnader inte får uppföras är markerat med prickar.

9. Övergripande beslut
Vision 2025

I Borås Stads vision Borås 2025 beskrivs utvecklingen i
sju övergripande målområden. Bland annat anges hur vi
gemensamt ska ta ansvar för barns och ungas uppväxt och
lärande för att skapa bra förutsättningar för barn och unga
att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla
vuxna. Vidare lyfts i Borås 2025 vikten av att skapa goda
resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer
vid både korta och långa resor för att minska belastningen på
miljön.
Planområdet är beläget i ett område med mycket bostäder
och med närhet till både kollektivtrafik och andra funktioner
såsom bibliotek, mataffär och apotek. Genom att skapa
möjlighet att bygga en ny förskola i anslutning till Sjöboskolan, samt att skapa möjlighet att utveckla befintlig skola
kan detaljplanen bidra till ett mer hållbart resande och till
att tillgodose det ökande behovet av förskoleplatser i nära
anslutning till bostaden.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Några av de
spelregler som är särskilt relevanta för den här detaljplanen
är:
»»

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

»»

Prioritera möjligheten till fjärrvärmeanslutning,
därefter andra hållbara energislag, vid lokalisering av
bebyggelse.

Bestämmelsen GC-VÄG visar att Näverstigen ska fungera
som gång- och cykelväg.

»»

Prioritera de gående och cyklandes säkerhet.

Kvartersmark

Strategisk plan

Allmänna platser

Bestämmelsen LOKALGATA visar att Nolhagagatan ska ha
kvar sin användning som kommunal gata.

Bokstaven S står för skola. Användningen gäller för hela
kvarteret Pluggskivlingen. För området gäller en högsta
nockhöjd på 14 meter. Området ges en byggrätt på upp till
30 % av fastighetsarean, vilket i praktiken innebär att byggnader till en yta av 9 600 m² kan uppföras inom kvarteret
Pluggskivlingen. Byggrätten bedöms vara tillräckligt för
en utbyggnad av befintlig verksamheten med tillhörande
komplementbyggnader.
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En strategisk plan för Sjöbo håller på att tas fram. Samråd
pågick mellan 2 juli och 30 september 2015. I remissförslaget
presenteras lämpliga områden för omvandling och förtätning
med bostäder. Förslaget visar också vilka kopplingar för
både djur, växtlighet och människor som är viktiga att bevara
och förstärka. Aktuellt planområde är inte specifikt utpekat
i remissförslaget. Ett syfte med den strategiska planen är
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däremot att öka möjligheterna för service i stadsdelen, vilket
gör att aktuellt planförslag bedöms förenligt med remissförslaget.

Miljömål

Utgångspunkt för utformningen av detaljplanen är det
nationella och lokala miljömålet om en god bebyggd miljö.
Borås Stad arbetar för en hållbar utveckling och viktiga
mål är bland annat att verka för en ökad andel förnybara
energikällor och att skapa bättre förutsättningar för resenärer
att välja hållbara färdsätt.
Planförslaget medger förtätning i befintlig struktur med
möjlighet att skapa ett större utbud av arbetsplatser samt ett
bättre underlag för kollektivtrafik.
Planen bidrar också till att miljömålen nås genom att det är
möjligt för nya byggnader att anslutas till fjärrvärme. Fler
förskoleplatser i närheten av bostäder och i närheten av
kollektivtrafik möjliggör för förbättrade förutsättningar för
gående och cyklister.

respektive transport till skolan. Det finns möjlighet att
ansluta ny bebyggelse till fjärrvärmenätet. Marken som tas
i anspråk är i stort sett plan vilket minimerar behovet av att
spränga, tillföra massor mm.
Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte är
negativt med avseende på hushållning med naturresurser.

Naturvärden

Illustrationskartan anger en skyddszon kring den ask som
klassas som skyddsvärd. Med skyddszon menas ett område
kring trädet som bör skyddas vid arbeten och där man inte
gräver, kör med tunga fordon, har upplag eller uppställningsplats för fordon etc.

Infrastruktur

Byggnation enligt planförslaget har möjlighet att ansluta till
befintlig infrastruktur för ledningar etc. Ombyggnation av
Nolhagagatan samt Näverstigen möjliggörs, vilket förbättrar
trafikstrukturen i området.

Sociala värden

10. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Planen ger möjlighet till att spara befintlig skyddsvärd
ask. Då planen inte bedöms ge någon negativ påverkan på
miljöfaktorer är bedömningen att miljökonsekvensbeskrivning inte krävs.
Frågor som bedömts viktiga för detaljplanen är:
»»

Bevarande av gröna miljöer och skyddsvärt träd

»»

Föroreningar i mark

»»

Miljökvalitetsnormer för vatten

Störningar som planen ger upphov till

Planen ger upphov till en liten ökning av trafik. Dock ger
den inte upphov till några behov av skyddsbestämmelser utan
störningen bedöms acceptabel.

Hållbar utveckling

Aktuellt detaljplaneförslag möjliggör en förtätning i befintligt
område vilket bidrar till hållbar utveckling för verksamheten
och för orten.

Hushållning med naturresurser

Planområdet har god tillgänglighet till gång-, cykel och
kollektivtrafik vilket innebär att det är lätt för föräldrar och
barn att välja dessa färdmedel för hämtning och lämning,
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Det finns ett stort behov av nya förskolelokaler. Genomförandet av planen tryggar en långsiktig barnomsorg. Planen
medger även en eventuell om- och utbyggnad av Sjöboskolan.
Genom samutnyttjande av både lokaler och lekytor ökar
barnens möjligheter för samspel mellan olika åldrar.
I omedelbar närhet finns ett stort antal boende och många
barn som i och med detta får nära till skola/förskola. Verksamheterna kan därför bli en viktig mötesplats i grannskapet.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Planförslaget innebär att delar av barnens lekyta tas i anspråk.
Dialog har förts med skolverksamheten som uppger att
skolgården idag är mycket stor och att ett genomförande
av planförlaget inte bidrar till en försämring av barnens
lekmöjligheter.

Nya arbetstillfällen

Aktuellt planförslag möjliggör en förskola och en utbyggnad
av befintlig skolverksamhet. Det innebär att fler arbetsplatser
tillskapas i och med ett genomförande av planförslaget.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Fastighetsplan

Fastighetsplan 1583K-BN683/1964 , fastställd den 13 juli
1964, upphävs för kvarteret Pluggskivlingen. Se plankarta.
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Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
»»

är förenlig med översiktsplanen,

»»

inte är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse, eller

»»

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Miljöteknisk utredning (Ramböll, 2016-01-13).

»»

Geoteknisk utredning (Ramböll, 2016-01-13).

Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planhandläggare har varit Ramböll AB genom Anna Westergården. Kontaktperson från Borås Stad är Paulina Bredberg.
Planavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovschef		
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Anna Westergården
plankonsult, Ramböll AB
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Norra Sjöbo, Pluggskivlingen 4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 7 juli 2016.

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 samt att öppna upp för omstrukturering av
Sjöboskolans byggnader och lekytor, för att kunna tillgodose
eventuella förändringar av skolans behov i framtiden. Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen. Planen medger användning för skola (S).
Planlagt område ligger inom gällande stadsplan (P265 laga
kraft 1960 samt P217 laga kraft 1953). Det finns också en
gällande fastighetsplan (P265 laga kraft 1964) som upphävs i
och med den nya detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Tidplan

Detaljplanearbetet sker med standard förfarande och följande
tidplan gäller:
»»
»»
»»

Samråd		
Granskning
Antagande		

3:e kvartalet 2016
4:a kvartalet 2016
1:a kvartalet 2016

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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Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Planen har kommunalt huvudmannaskap. Det är endast
lokalgatan (Nolhagagatan) som utgör allmän plats tillsammans med gång- och cykelvägen (Näverstigen). Resterande
delar av planområdet utgörs av kvartersmark. Detaljplanen
medför inga förändringar beträffande ansvaret för allmän
platsmark. Exploatören ansvarar för åtgärder på kvartersmark.

Avtal

För avsedd verksamhet inom kvartersmark ska en upplåtelse
genom internarrende träffas mellan markägaren och exploatören.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

Inom detaljplaneområdet finns 3 fastigheter. Borås Stad äger
samtliga av dessa; Pluggskivlingen 4, Pluggskivlingen 5 och
Torpa-Sjöbo 2:1.

Fastighetsbildning

En fastighetsreglering behöver genomföras där mark överförs
från Pluggskivlingen 4 till Torpa-Sjöbo 2:1 för att anpassa
fastighetsindelningen mellan detaljplanens olika användningsområden skola och lokalgata. Området som berörs är en
del av vändplatsen i norra delen av Nolhagagatan.

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 av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren
och exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller
kostnader och utförande. Inom planområdet finns en
ledningsrätt, för el-ledningar, som belastar fastigheten
Pluggskivlingen 5 med förmån för Göta 1:5.
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.
Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på
plankartan, säkerställs lämpligen med servitut.
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Inom områden som på plankartan markerats med E kan
tekniska anläggningar placeras. Dessa ska säkerställas med
servitut alternativt avstyckas till egna fastigheter.

4. Tekniska frågor
Vatten, avlopp, dagvatten samt fjärrvärme

För övrig mark inom planområdet är det viktigt att exploatören i samband med projektering ser till att inga föroreningar
berörs. Om förändring sker på eller i anslutning till förorenad mark ska markägaren kontaktas och marken saneras i
samband med exploateringen.
Byggande och markarbeten i förorenade områden är anmälningspliktiga enligt 28 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I god tid innan markarbeten påbörjas i
sådana områden ska en anmälan inlämnas till tillsynsmyndigheten om det finns risk för spridning eller exponering av
förorening om denna risk inte bedöms som ringa.

Planområdets norra del, Pluggskivlingen 4, bedöms
kunna anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet.
Dagvatten ska så långt som möjligt omhändertas lokalt
genom fördröjning. Anordningar för fördröjning av
dagvatten på kvartersmark ska utföras och bekostas av
exploatören och ansvaret för anordningarna fram till
anslutningspunkten ska följa exploateringsfastigheten. Det är
Borås Energi och Miljö AB som är huvudman för allmänna
VA-anläggningen. Framtida bebyggelse kan anslutas till
fjärrvärmenätet.

5. Ekonomiska frågor

El, tele och opto

Fastighetsbildningskostnader

Området bedöms kunna anslutas till el, tele och fiber.

Trafik och parkering

Trafikmängden kommer att öka något vid nybyggnation
enligt detaljplanen. För ökad säkerhet och förbättrad struktur
byggs Näverstigen och Nolhagagatan om. Näverstigen byggs
om för att även bli cykelväg. Nolhagagatans vändplats i
norr blir smalare och läggs inom allmän platsmark. En ny
gång- och cykelväg anläggs utmed skolområdet och antalet
utfarter från bostadsområdet i öster minskas ned. Man skapar
samtidigt fler parkeringsplatser längs med gatan. Angöring
med bil till skolområdet sker vid två tillfarter från Nolhagagatan och två tillfarter från Norra Sjöbogatan. Parkering ska
lösas inom kvartersmark.

Natur och kultur

Inom planområdet finns ett skyddsvärt träd. Trädet är en ask
vilken är en rödlistad art. Trädet bör enligt planbeskrivningen ha en skyddszon och har markerats på illustrationskartan.

Markmiljö

Det finns kända markföroreningar inom planområdet som
framkommit efter en översiktlig utredning avseende markmiljön. För en sammanställning av undersökningen hänvisas
till planbeskrivningen. Utredningen visar att föroreningarna
kan påverka människors hälsa och miljön. Inför kommande
exploatering ska därför området där oljecisternen varit
placerad saneras. Det ska också göras en ny markutredning,
för att klargöra föroreningshalterna. Markmiljön ska klara de
riktvärden som gäller för skola och förskola.

Enligt de administrativa bestämmelserna i plankartan får
bygglov inte ges förrän marken har sanerats.

Den fastighetsreglering som behöver göras av en del från
Pluggskivlingen 4 till Torpa-Sjöbo 2:1 bekostas av exploatören.

Markutrednings- och saneringskostnader

Exploatören ansvarar för nödvändiga avhjälpandeåtgärder
med avseende på förorenad mark. Detta bekostas av exploatören. Eventuell kostnadsfördelning regleras i avtal mellan
markägaren, exploatören och verksamhetsutövaren som
orsakat föroreningen. För att klargöra verksamhetsutövare
kan ansvarsutredning krävas.

Ledningsåtgärder

Avtal avseende eventuell omläggning av ledningar bör
tecknas mellan ledningsägaren och exploatören för att
säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och utförande.
För säkerställandet av markupplåtelse för ledningar upprättas
servitut.
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.

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid bygglov i samband med
exploateringen av området. Planavgift betalas av exploatören.
Stadskansliet
Mark och exploatering

Maria Carlund
Exploateringsingenjör

DETALJPLAN
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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-

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.

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.

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

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.

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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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 2

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över samråd om utpekande av områden av
riksintresse för friluftslivet
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2016-10-04
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-04
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0614 430
Handläggare: Sebastian Andersson, tfn 0734-327090
Datum/avdelningschef: 2016-09-26 / bh

Programområde: 2

Sida
1(3)
2016-10-17

Dnr 2016/KS0614
Ert dnr NV-04528-15

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Sebastian Andersson
Naturvårdsverket

Yttrande över samråd om utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet
Yttrande över samrådets två delar, Översyn av områden av riksintresse för friluftslivet
med dithörande bilagor samt Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling.
Översyn av områden av riksintresse för friluftslivet
I samrådet föreslås två nya riksintressen inom Borås Stad: Rya åsar (FO 35) samt Mölarp/Kröklings hage (FO 44). I tidigare förslag bands de två områdena ihop genom att
riksintresset föreslogs omfatta hela Öresjö. I samma förslag berördes också ett antal bostadsfastigheter vid Mölarp-Krökling av det nya riksintresset. I sitt yttrande
(2013/KS0720 430) var Kommunstyrelsen positiv till att Öresjö ingick i riksintresset,
men föreslog en justerad avgränsning som bl.a. innebar att bostäderna inte berördes.
I detta samråd är Öresjö borttagen som förslag till nytt riksintresse, vilket gör att de två
områdena inte binds samman. Riksintresset Rya Åsar föreslås sammanfalla med avgränsningen för Rya åsars naturreservat. Kommunstyrelsen är positiv till detta då det stärker
områdets skydd. I beskrivningen av Rya åsar har områdets totala area, liksom andelen
vatten utökats jämfört med det tidigare förslaget. Eftersom Öresjö tagits bort borde arean
vara mindre i detta förslag. Avgränsningen/beskrivningen bör därför ses över så att den
överensstämmer med befintligt naturreservat.
I Mölarp-Krökling tillkommer riksintresset i ett område som redan är av riksintresse för
kulturmiljövård, naturvård, Natura 2000 samt är naturreservat. Borås Stad är positiv till
att områdets rekreationsvärden synliggörs genom ett nytt riksintresse för friluftsliv.
Dock kan det konstateras att flera bostadsfastigheter alltjämt faller inom förslaget till nytt
riksintresse. Kommunstyrelsen ifrågasätter denna avgränsning. Det är svårt att se att enskilda bostadsfastigheter skulle ha så höga rekreationsvärden att de är av riksintresse. Det
är också problematiskt om ett nytt riksintresse påverkar enskilda bostadssägares möjligheter att göra förändringar på fastigheterna. Avgränsningen är dessutom inte konsekvent,
då den tycks ta hänsyn till vissa bostäder, men inte alla.
Borås Stad menar att det nya riksintressets avgränsning bör justeras så att inga bostadsfastigheter berörs. Ett förslag till justering bifogas yttrandet.

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

Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling
Kommunstyrelsen har inga synpunkter.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för strategisk samhällsplanering
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Sida
1(3)

PM
Datum 2016-10-17

Dnr 2016/KS0614

Stadskansliet
Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Sebastian Andersson

Samråd och remiss avseende utpekande av
områden av riksintresse för friluftslivet
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är ansvariga myndigheter
enligt 2 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden (hushållningsförordningen) att ”lämna uppgifter i skriftlig form till länsstyrelserna om områden som myndigheterna bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken” (vanligen
benämnt utpekande av riksintresse). Naturvårdsverket och HaV fick tillsammans med
länsstyrelserna i regleringsbrev för 2012 och 2013 i uppdrag att genomföra en översyn av
riksintressena för friluftsliv. Länsstyrelserna lämnade i början av 2014 förslag på vilka
områden de ansåg borde vara av riksintresse för friluftsliv. Regeringsuppdraget rapporterades till regeringen i juni 2014. Av 2 § hushållningsförordningen framgår även att samråd
ska ske med Boverket samt de länsstyrelser och andra (riksintresse)myndigheter som är
berörda.
Innan beslut tas om utpekande av nya områden genomförs en miljöbedömning enligt 6
kap. 11 § miljöbalken av förslagen. Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla vissa
utpekade uppgifter enligt 6 kap. 12 § miljöbalken. Dessa ska behandlas i en omfattning
som är rimlig med hänsyn till vad som anges i 13 § samma kapitel.
Detta samråd består dels av rapporten Översyn av områden av riksintresse för friluftslivet med dithörande bilagor med länsvis uppdelade värdebeskrivningar och kartor för
respektive föreslaget nytt område, samt befintliga områden med föreslagna väsentliga
förändringar, dels av Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling där miljökonsekvenserna av utpekandet av de föreslagna nya områdena och de väsentligt förändrade
områdena bedöms samlat på en övergripande nivå.
Förslag till nya riksintressen i Borås Stad
I samrådet föreslås två nya riksintressen för friluftsliv inom Borås Stad: Rya åsar samt
Mölarp-Kröklings hage. Områdenas avgränsning beskrivs på bifogade bilder.

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
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för
Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 10 och 16
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2016-10-04
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-05
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0501 214
Handläggare: Sebastian Andersson, tfn 0734-327090
Datum/avdelningschef: 2016-09-15/bh

Programområde: 2

Sida
1(2)
2016-10-17

Dnr 2016/KS0501
Ert dnr: BN2016-1151

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Sebastian Andersson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 10 och
16
Förslaget innebär en omvandling av industriområde för att tillskapa ca 160 lägenheter
på nedre Sjöbo. Det är ett kollektivtrafiknära läge och förslaget innebär en förtätning
av området som stärker stadsdelens underlag för service. Detaljplanen bör tillåta centrumändamål för att möjliggöra småskalig service i närområdet. För att säkerställa en
god boendemiljö bör parkeringslösningar, aktivitetsytor samt avståndet till närliggande industri särskilt ses över. Möjligheten att utöka planområdet bör studeras.
Kommunstyrelsen är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att
ändra detaljplanen.

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
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Orienteringskarta, Mjölskivlingen 10 och 16.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.
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Trafikbullerutredning för Klintegatan 12 och 14
Sjöbo, Borås Kommun
Till denna rapport hör bullerkartor 6716-11 till -13 samt 101-112
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Akustikforum AB
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg

Telefon 031-61 63 60
fornamn.efternamn@akustikforum.se

Riktlinjer
Ekvivalent ljudtrycksnivå är en medelljudtrycksnivå som normalt beräknas över 24 timmar.
Maximal ljudtrycksnivå är den högsta ljudtrycksnivån över en viss tidsperiod.
Utomhusnivåer
Riksdagen har tagit fram ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”
som gäller som huvudregel från första juni 2015. Nedan följer ett utdrag ut förordningen:
1.1.1.1 Buller från spårtrafik och vägar
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.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för
vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens
fasad.
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 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 i
stället 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.
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå
överskrids, bör nivån dock inte
överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per
timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Samtliga värden avser frifältsvärden vid fasad.
Boverket har även tagit fram ett förslag till tolkning av ”Förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader”, i promemoria ”Frågor och svar om buller”, dat. 201606-01.

Beräkningsmetod
Beräkningsmetoden vi använder är Nordisk beräkningsmodell 1996. Med hjälp av
datorprogrammet SoundPLAN 7.4 har vi byggt upp en tredimensionell terrängmodell av
området med höjdkurvor, vägar, byggnader etc. Som underlag till terrängmodellen har vi
använt oss av en grundkarta från Borås Kommun.
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Förutsättningar
Omgivning
Som grund för beräkningarna står en tredimensionell grundkarta med utplacerade befintliga
hus och vägar. Grundkartan har tillhandahållits av Borås Kommun.
Marken på de aktuella fastigheterna samt större parkeringsplatser och liknande är satta till
akustiskt hårda, t.ex. asfalt. Även vägar räknas som hårda. Resterande mark är satt till
akustiskt mjuk, t.ex. gräs.
Omkringliggande byggnader har vi uppskattat till 3 meter per våningsplan. Antal våningsplan
har vi bedömt utifrån gatubilder och flygfoton.
Trafik
Tabell 1 visar vilka trafikmängder vi använt för vägtrafiken.
Uppgifter om väg 42/Nordskogsleden och Fristadsvägen kommer från Trafikverket respektive
Borås kommun och är från år 2015. Dessa har vi sedan räknat upp med Trafikverkets
uppräkningstal EVA 2016-04-01 för prognos fram till år 2040.
Uppgifter om Klintegatan och Johannelundsgatan (söder) kommer från Borås kommun och är
från 2009 respektive 2007. Vi har sedan använt Trafikverkets uppräkningstal EVA
2016-04-01 för att ta fram en årlig ökning av trafiken och applicerat denna för prognos fram
till år 2040. Norra delen av Johannelundsgatan har vi uppskattat med avseende på dess
funktion. Andel tung trafik för dessa vägar har vi uppskattat till 5%.
Samtliga hastigheter är dagens skyltade.
Tabell 1. Använda trafikuppgifter i beräkningar.
Väg

Antal passager/ÅDT

Andel tung trafik (%)

Hastighet (km/h)

Fristadsvägen

9026

22

50

Johannelundsgatan (norr)

300

5

50

Johannelundsgatan (söder)

1116

5

50

Klintegatan

793

5

50

11670

12,5

70

Nordskogsleden

Tabell 2 visar vilka uppgifter vi använt för tågtrafiken. Uppgifter om antal och längd kommer
direkt från Trafikverket och är prognosticerade fram till år 2040.
Tabell 2. Använda tåguppgifter i beräkningar.
Tågtyp

Antal passager/dygn

Längd medel/max (m)

Hastighet (km/h)

Godståg

5

450/650

100

X10-11

35

60/100

100
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Resultat och Kommentarer
Bullerkartor
Vi redovisar våra beräknade resultat för bostädernas grundutförande i bullerkarta 11-13 samt
101-112. Byggnaderna benämns 1-5 för enkelhetens skull, där hus 1 ligger längst åt nordost
och hus 5 längst åt sydväst.
Karta 11 visar ekvivalent bullerutbredning, 2 meter ovan mark.
Karta 12-13 visar maximal bullerutbredning för väg- respektive spårtrafik, 2 meter ovan
mark.
Karta 101-102 visar ekvivalentnivåer som frifältsvärde vid fasad för hus 1-3.
Karta 103-104 visar ekvivalentnivåer som frifältsvärde vid fasad för hus 4-5.
Karta 105-106 maximala nivåer för vägtrafiken som frifältsvärde vid fasad för hus 1-3.
Karta 107-108 maximala nivåer för vägtrafiken som frifältsvärde vid fasad för hus 4-5.
Karta 109-110 maximala nivåer för spårtrafiken som frifältsvärde vid fasad för hus 1-3.
Karta 111-112 maximala nivåer för spårtrafiken som frifältsvärde vid fasad för hus 4-5.
Hus 1-3
Huvudregeln på 55 dBA ekvivalentnivå överskrids på kortsidor mot sydost samt på delar av
hus 1 och 2 nordostliga långsidor. Som mest uppgår ljudnivån till 58 dBA.
Beräknade maximalnivåer från spårtrafik överskrider gränsvärdet på 70 dBA för uteplatser
(samt även fasad om skyddad/ljuddämpad sida skall tillskapas som åtgärd för bostäder där
huvudregeln på 55 dBA överskrids) vid byggnadernas nordöstra, sydöstra och sydvästra
fasader. Som mest uppgår ljudnivån till 77 dBA.
Hus 4-5
Huvudregeln på 55 dBA ekvivalentnivå överskrids på kortsidor mot sydost. Som mest uppgår
ljudnivån till 57 dBA.
Beräknade maximalnivåer från spårtrafik överskrider gränsvärdet på 70 dBA för uteplatser
(samt även fasad om skyddad/ljuddämpad sida skall tillskapas som åtgärd för bostäder där
huvudregeln på 55 dBA överskrids) vid byggnadernas nordöstra, sydöstra och sydvästra
fasader. Som mest uppgår ljudnivån till 76 dBA.
Kommentar beräknade maxnivåer
Boverket godtar i sin promemoria ”Frågor och svar om buller” överskridanden av
maximalnivåer med som mest 10 dBA, 5 gånger nattetid (kl. 22-06) i de fall
skyddad/ljuddämpad sida anordnas. Vid beräkningar görs fördelningen av tågpassager statiskt
över dygnets timmar. Om det kan visas på att det passerar mindre än 5 tåg på sträckan
nattetid, bör maximalnivåer från tåg kunna bortses ifrån vid tillämpning av skyddad sida. Inga
maximalnivåer över 80 dBA beräknas.
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Slutsatser
Huvudregeln på 55 dBA klaras beräkningsmässigt för de flesta bostäderna. Dock beräknas
ljudnivåer över 55 dBA vid fasader (kortsidor) mot sydost, samt vid delar av fasader
(långsidor) mot nordost.
Inga ekvivalenta ljudnivåer högre än 58 dBA beräknas.
Bostäder, där ljudnivån vid fasad beräknas överstiga 55 dBA, behöver utformas så att
föreskrifterna i förordning 2015:216 innehålls. Vi bedömer att en sådan utformning är fullt
möjlig, t.ex. på följande vis:
1. De bullerutsatta bostäderna utformas så att lägenhetsytan uppgår till högst 35 m2.
Enligt 3 § i 2015:216 innebär detta att den ekvivalenta ljudnivån vid fasad då tillåts
vara upp till 60 dBA. Inga ljudnivåer högre än 60 dBA beräknas för byggnaderna.
2. Husen utformas så att skyddade/ljuddämpade sidor tillskapas för de bullerutsatta
bostäderna, där den ekvivalenta ljudnivån är högst 55 dBA och den maximala
ljudnivån är högst 70 dBA. Detta kan t.ex. ske genom att husen utformas med slutna
eller delvis öppna gårdsrum där den ekvivalenta ljudnivån vid fasad är högst 55 dBA
och den maximala ljudnivån är högst 70 dBA, samt genom att bostäderna görs
genomgående med minst hälften av bostadsrummen mot dessa skyddade/ljuddämpade
gårdsrum.
3. De bullerutsatta bostäderna förses med skärmning, t.ex. av typ bullerskärmande och
delvis inglasade balkonger, så att minst hälften av bostadsrummen vetter mot skärmad
sida där ljudnivåkraven enligt 4 § i förordning 2015:216 innehålls, d.v.s. där den
ekvivalenta ljudnivån är högst 55 dBA och den maximala ljudnivån är högst 70 dBA.
Huruvida sådan skärmning är tillåten enligt förordning 2015:216 samt enligt
Boverkets promemoria ”Frågor och svar om buller”, avsnitt 62, avgörs av Borås stad
ev. i samråd med berörd Länsstyrelse. Man bör då även bedöma i vilket omfattning
sådan skärmning kan tillåtas.
Gällande uteplatser, bedömer vi att föreskrifterna i förordning 2015:216 kan innehållas genom
åtgärder 1 och/eller 2 enligt stycket ovan, men att åtgärderna då detaljutformas så att den
ekvivalenta ljudnivån på respektive uteplats är högst 50 dBA och den maximala ljudnivån är
högst 70 dBA. Alternativt kan gemensam uteplats skapas där ovan angivna ljudnivåer klaras,
vilket godkänns enligt avsnitt 33 i Boverkets promemoria ”Frågor och svar om buller”.

Göteborg den 25 augusti 2016
Akustikforum AB
Joakim Olsson/Dan Eriksson
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Bullerkarta

6716-11
Framtida bullersituation
2040

Sjöbo
Väg- och spårtrafik

Bullerutbredning
2 meter ovan mark

Ekvivalent ljudtrycksnivå
(LAeq i dB ref. 20 µPa)

46 <
49 <
52 <
55 <
58 <
61 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

46
49
52
55
58
61

Handläggare
Joakim Olsson
Göteborg 2016-06-29

Bullerkarta

6716-12
Framtida bullersituation
2040

Sjöbo
Vägtrafik

Bullerutbredning
2 meter ovan mark

Maximal ljudtrycksnivå
(LAFmax i dB ref. 20 µPa)

61 <
64 <
67 <
70 <
73 <
76 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

61
64
67
70
73
76

Handläggare
Joakim Olsson
Göteborg 2016-06-29

Bullerkarta

6716-13
Framtida bullersituation
2040

Sjöbo
Spårtrafik

Bullerutbredning
2 meter ovan mark

Maximal ljudtrycksnivå
(LAFmax i dB ref. 20 µPa)

61 <
64 <
67 <
70 <
73 <
76 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

61
64
67
70
73
76

Handläggare
Joakim Olsson
Göteborg 2016-06-29

Bullerkarta

6716-101
Framtida bullersituation
2040

Sjöbo
Väg- och spårtrafik

Frifältsvärde vid fasad

Ekvivalent ljudtrycksnivå
(LAeq i dB ref. 20 µPa)

46 <
49 <
52 <
55 <
58 <
61 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

46
49
52
55
58
61

Handläggare
Joakim Olsson
Göteborg 2016-06-28

Bullerkarta

6716-102
Framtida bullersituation
2040

Sjöbo
Väg- och spårtrafik

Frifältsvärde vid fasad

Ekvivalent ljudtrycksnivå
(LAeq i dB ref. 20 µPa)

46 <
49 <
52 <
55 <
58 <
61 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

46
49
52
55
58
61

Handläggare
Joakim Olsson
Göteborg 2016-06-28

Bullerkarta

6716-103
Framtida bullersituation
2040

Sjöbo
Väg- och spårtrafik

Frifältsvärde vid fasad

Ekvivalent ljudtrycksnivå
(LAeq i dB ref. 20 µPa)

46 <
49 <
52 <
55 <
58 <
61 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

46
49
52
55
58
61

Handläggare
Joakim Olsson
Göteborg 2016-06-28

Bullerkarta

6716-104
Framtida bullersituation
2040

Sjöbo
Väg- och spårtrafik

Frifältsvärde vid fasad

Ekvivalent ljudtrycksnivå
(LAeq i dB ref. 20 µPa)

46 <
49 <
52 <
55 <
58 <
61 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

46
49
52
55
58
61

Handläggare
Joakim Olsson
Göteborg 2016-06-28

Bullerkarta

6716-105
Framtida bullersituation
2040

Sjöbo
Vägtrafik

Frifältsvärde vid fasad

Maximal ljudtrycksnivå
(LAFmax i dB ref. 20 µPa)

61 <
64 <
67 <
70 <
73 <
76 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

61
64
67
70
73
76

Handläggare
Joakim Olsson
Göteborg 2016-06-28

Bullerkarta

6716-106
Framtida bullersituation
2040

Sjöbo
Vägtrafik

Frifältsvärde vid fasad

Maximal ljudtrycksnivå
(LAFmax i dB ref. 20 µPa)

61 <
64 <
67 <
70 <
73 <
76 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

61
64
67
70
73
76

Handläggare
Joakim Olsson
Göteborg 2016-06-28

Bullerkarta

6716-107
Framtida bullersituation
2040

Sjöbo
Vägtrafik

Frifältsvärde vid fasad

Maximal ljudtrycksnivå
(LAFmax i dB ref. 20 µPa)

61 <
64 <
67 <
70 <
73 <
76 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

61
64
67
70
73
76

Handläggare
Joakim Olsson
Göteborg 2016-06-28

Bullerkarta

6716-108
Framtida bullersituation
2040

Sjöbo
Vägtrafik

Frifältsvärde vid fasad

Maximal ljudtrycksnivå
(LAFmax i dB ref. 20 µPa)

61 <
64 <
67 <
70 <
73 <
76 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

61
64
67
70
73
76

Handläggare
Joakim Olsson
Göteborg 2016-06-28

Bullerkarta

6716-109
Framtida bullersituation
2040

Sjöbo
Spårtrafik

Frifältsvärde vid fasad

Maximal ljudtrycksnivå
(LAFmax i dB ref. 20 µPa)

61 <
64 <
67 <
70 <
73 <
76 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

61
64
67
70
73
76

Handläggare
Joakim Olsson
Göteborg 2016-06-28

Bullerkarta

6716-110
Framtida bullersituation
2040

Sjöbo
Spårtrafik

Frifältsvärde vid fasad

Maximal ljudtrycksnivå
(LAFmax i dB ref. 20 µPa)

61 <
64 <
67 <
70 <
73 <
76 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

61
64
67
70
73
76

Handläggare
Joakim Olsson
Göteborg 2016-06-28

Bullerkarta

6716-111
Framtida bullersituation
2040

Sjöbo
Spårtrafik

Frifältsvärde vid fasad

Maximal ljudtrycksnivå
(LAFmax i dB ref. 20 µPa)

61 <
64 <
67 <
70 <
73 <
76 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

61
64
67
70
73
76

Handläggare
Joakim Olsson
Göteborg 2016-06-28

Bullerkarta

6716-112
Framtida bullersituation
2040

Sjöbo
Spårtrafik

Frifältsvärde vid fasad

Maximal ljudtrycksnivå
(LAFmax i dB ref. 20 µPa)

61 <
64 <
67 <
70 <
73 <
76 <

<=
<=
<=
<=
<=
<=

61
64
67
70
73
76

Handläggare
Joakim Olsson
Göteborg 2016-06-28
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Detaljplan för Sjöbo
Del av Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan
Granskning

BN 2016-927

Sammanfattning
Planens syfte är att tillåta ett LSS-boende. LSS är en
förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till
vissa funktionshindrade. Boendet ryms inom beteckningen
B – bostäder. För att planen ska kunna användas till andra
kommunala ändamål i framtiden tillåts även skola och vård.
Detta är viktigt då kommunens behov och verksamhet
förändras över tid.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sjöbo, del av Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan, Borås Stad, BN 2016-927, upprättad 10 maj 2016, reviderad 16 augusti 2016.

1. Inledning
Planens syfte
Planens huvudsyfte är att tillåta bostäder i form av ett
LSS-boende. För att planen ska kunna användas till andra
kommunala ändamål i framtiden tillåts även skola och vård.
Detta är viktigt då kommunens behov och verksamhet
förändras över tid. LSS är en förkortning som betyder Lagen
om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Syftet med
lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få
det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt
liv som möjligt. Ett exempel på hjälpinsats man kan få är
bostad med särskild service eller annan särskild anpassning.
Denna typ av boende kallas LSS-boende. Boendet ryms inom
beteckningen B – bostäder. I planen tillåts även bestämmelsen E som betyder tekniska anläggningar, för att området
i framtiden ska kunna inrymma en transformatorstation.

Samrådet pågick under tiden den 1 juni – den 4 augusti 2016.
Inkomna synpunkter ﬁnns sammanställda i en samrådsredogörelse.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i ett område med stadsplan från 30-talet
med en bebyggelsestruktur som är typisk för tiden. I området
blandas ﬂerfamiljshus i tre till fem våningar samt villabebyggelse. Närmast planområdet är det villabebyggelse. I området
ﬁnns även naturområden som lämnats kvar som gröna kilar.

Planområde

Den föreslagna bebyggelsen ligger delvis på en av Sjöbos
gröna kilar, vilket gör att det är viktigt att lämna naturmark
runt om området för att inte täppa igen spridningskorridorer
för djur och för att inte bryta mot bebyggelsestrukturen i
närområdet.

Planområdet ligger mellan Gyllingstorpsgatan och Trollgatan. Planområdet är ca 4800 m2 och ägs av Borås Stad.

Ny bebyggelse

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger allmän platsmark natur, vilket betyder naturmark för allmänheten.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2015-04-27 §201 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplaner för att
se på möjligheterna att bebygga två tomter för kommunal
verksamhet på Sjöbo. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade
2015-07-02 § SBN 2015-000211 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Därefter har
Kommunstyrelsen 2016-05-02 gett nya direktiv till Samhällsbyggnadsnämnden att studera platsen på Gyllingstorpsgatan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-19 § 148 att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan, att sända detaljplanen för samråd samt att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en
betydande miljöpåverkan.

Lokaliseringen av boendet har bedömts som lämplig
utifrån kraven som ställs på ett LSS-boende. Faktorer som
kommunen vägt in är till exempel närhet till service och
kollektivtraﬁk.
LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och
Service till vissa funktionshindrade. Syftet med lagen är att
människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som
behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Ett exempel på hjälpinsats man kan få är bostad med särskild
service eller annan särskild anpassning.
De som omfattas av LSS-lagen är personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personer
med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som
inte går över efter en hjärnskada i vuxen ålder samt personer
med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som
inte beror på normalt åldrande och som ﬁnns kvar under lång
tid.

Sektion A-A är dragen sydväst-nordväst (se illustrationsplan) och visar hur man genom att bebygga i soutteräng kan skapa en
byggnad som jobbar med höjderna i området och få en byggnad som inte höjdmässigt skiljer sig dramatiskt från omgivande bebyggelse. Sektionen som motsvarar illustrationskartans placering av byggnaden visar endast förhållandet mellan höjder och byggnad
utan att närmare ha studerat hur man bäst placerar byggnaden. Detta gör att det i illustrationen framstår som byggnaden har
fyra våningar. Sektionen visar även var det ﬁnns höga träd idag. De streckade volymerna är den föreslagna nya bebyggelsen.
Beﬁntlig villabebyggelse på Gyllingstorpsgatan 12 och Gyllingstorpsgatan 23 som egentligen ligger bakom sektionen som ﬁnns
med för att visa höjdförhållandena. Skala 1:500
4
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Det ﬁnns många hjälpinsatser inom LSS-lagen, och boende
är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal
som ﬁnns på plats i ett LSS-boende.
Planen som föreslås är mycket ﬂexibel för att möjliggöra att
tomten används även för andra ändamål i framtiden. Från de
omgivande gatora sluttar planområdet ut i naturen. Det skiljer cirka 11 meter på en sträcka av cirka 100 meter, vilket gör
att byggnaderna bör göras i souterräng och att anpassning av
marknivån behöver göras för att passa för boendeformen.

Stadsbild och gestaltning
Till planen ﬁnns en illustrationskarta samt sektionen nedan
som visar exempel på hur området kan se ut om det bebyggs
enligt planen. Planen är väldigt tillåtande och är tänkt att
bebyggas med en huvudbyggnad och komplementbyggnader.

Vy mot planområdet från söder. Bild tagen från Trollgatan.

Bebyggelsen tillåts i tre våningar. Fasadmaterial och taklutningar regleras inte i detaljplanen. Det viktigaste för områdets gestaltning är att ta upp höjdnivåerna med byggnaderna
och slänter så att ingreppen i marken inte blir för stora.

Historik och kulturmiljöer
Sjöbo är planerat som en grannskapsenhet. Bebyggelsen runt
planområdet är från 30-talet. Planområdet ligger bredvid ett
egnahemsområde som kallas Sjöbos småstugor.
Gyllingstorpsgatan. Planområdet till höger.

Bostäder och arbetsplatser
I området ﬁnns bostadsrätter, hyresrätter och villor. Sjöbo är
ett område med främst bostäder och den närmsta lite större
arbetsplatsen är Sjöboskolan. LSS-boendet blir både nya
bostäder och arbetsplatser och bidrar till att det kommer att
ﬁnnas mer människor på platsen under dygnets alla timmar.

Offentlig och kommersiell service
Närmaste offentliga service är Sjöboskolan. Närmaste
kommersiella service ﬁnns vid Sjöbo Torg och där ﬁnns
bland annat en mataffär. Till Sjöbo Torg är det cirka en halv
kilometer.
Planområdet sett från Gyllingtorpsgatan.

Gyllingstorpsgatan 23

Gyllingstorpsgatan 12

A
Vägkorsningen
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Tillgänglighet för människor med
funktionsnedsättning
Planområdet är kuperat och kommer därför delvis att planas
ut. Byggnader kommer att byggas i souterräng och vara
tillgänglighetsanpassade.

3. Gator och trafik
Gatunät
Runt området ﬁnns infrastruktur utbyggd. Sjöbo har ett
gatunät med tydliga nord-sydliga stråk. Gatorna runt
planområdet är smala gator utan trottoarer med blandtraﬁk.
Det ﬁnns ingen anledning att tro att gatunätet inte klarar
ytterligare byggnation i området.

Värme
I området ﬁnns tillgång till fjärrvärme.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el- och teleledningar.

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.

5. Mark
Natur och vegetation

Gångtrafik
Området har bra förutsättningar för gångtraﬁk med trottoarer på de mer traﬁkerade gatorna. Gatuhierarkin uppmuntrar
inte till höga hastigheter på gatan, vilket gör den säker för
gående.

Cykeltrafik och cykelparkering
Från planområdet går det enkelt att ta sig med cykel. Det
ﬁnns cykelväg in mot centrum som går utmed Fristadvägen.
Eftersom boendet också kommer att vara en arbetsplats är
det viktigt att ordna cykelparkering på kvartersmark.

Kollektivtrafik
Busshållplatsen Gyllingstorpsgatan ligger precis vid planområdet. Det är linje 11 som går förbi. Linje 11 är linjen Sjöbo
- Södra torget - Brotorp. Det är även nära till hållplatser för
Linje 1 som går mellan Sjöbo och Hässleholmen och som är
den mest traﬁkerade linjen i Borås där turerna går ofta.

Området består av ett kvarlämnat grönområde som är
tidstypiskt för tidens planeringsideal. Området har stora
träd som kommer att försvinna när området bebyggs.
Kommunens intentioner är att delar av träden ska sparas som
en del i utemiljön. Bebyggelsen för med sig att en del av ett
sammanhängande grönområde går förlorat på Sjöbo men i
det stora hela ﬁnns det grönområden med samma funktion
lätt tillgängliga kvar på Sjöbo. De viktiga gröna stråken
genom Sjöbo bibehålls.

Lek och rekreation
Närmaste lekplats är Sjöboparkens lekplats som ligger ca 250
meter från området. Det närmaste rekreationsområdet är
Trollskogen som planområdet ligger i utkanten av.

Skyddad natur
Inom området ﬁnns ingen skyddad natur.

Fornlämningar och kulturminnen
Biltrafik och bilparkering

Några kända fornlämningar ﬁnns inte inom planområdet.

Parkering ordnas inom kvartersmark.

Geoteknik och radon
Angöring och utfarter
Angöring får ej ske vid gatukorsningen, vilket regleras i
planen med utfartsförbud.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Dagvatten
För fastigheter som har en hårdgjord yta större än 2500
m2 skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin
med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska
anläggas.
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Geoteknisk undersökning har utförts under planarbetet
(Tyréns AB, 2016-08-10). Utredningen konstaterar att
området består av ett tunt lager fyllning eller mulljord (0,1 1,0 meter mäktigt) vilken underlagras av en naturligt avlagrad
blandkornig morän (3,0 - 6,0 meter mäktigt).
Moränens blockhalt varierar mellan blockig till mycket
blockig. Den totala jordmäktigheten varier mellan 3 och
7 meter. Markytan inom området sluttar med en generell
lutning 1:16 åt sydväst. Stabilitetsberäkningar har utförts för
1-3 våningshus inom området och samtliga säkerhetsfaktorer
överskrider erforderlig säkerhet. 1-3 våningshus bedöms
kunna byggas med grundläggningsmetoden platta på mark,
förutsatt att den översta metern jord avschaktas ochersätts
med fyllning som uppfyller krav enligt AMA13.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Sättningsberäkningar visar att den maximalt uppkomna
sättningen för ett 1-3 våningshus blir ringa (0,5 cm).
Provtagning av radon för analys på laboratorium har utförts
i en punkt på området. Mätningarna konstaterar att marken
klassiﬁceras som lågradonmark, vilket innebär att inga
radonskyddande åtgärder anses nödvändiga.
Utförd geoteknisk undersökning visar att markens undergrund och lutning saknar förutsättningar för skred, ras
och erosion. Därför anses området lämpligt för föreslagen
detaljplan och byggrätt för 1-3 våningshus kan tillåtas inom
hela planområdet.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

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. Den här
detaljplanens genomförande med tillskott på ett bostadshus
bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt.

7. Sociala perspektiv
Kommunen har ett stort behov av nya LSS-boenden.
Genomförandet av planen bidrar till att lösa den brist som
ﬁnns idag. I omedelbar närhet ﬁnns busshållplats och vackra
rekreationsområden vilket bidrar till att göra platsen lämplig
för boende.

Buller och vibrationer
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.
Enligt Borås Stads översiktliga bullerutredning ﬁnns ingen
risk för att riktvärden för buller inte överskrids på platsen.
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 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 som 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
Kvartersmark
Kvartersmarken har fått användningen BDSE. B står för
bostäder, D står för vård och S för skola. Bestämmelsen E
anger att området får användas för tekniska anläggningar till
exempel en transformatorstation.

Trygghet
Att bygga ett LSS-boende i området bidrar till att öka antalet
arbetsplatser och gör att området kommer att vara befolkat
en större del av dygnets timmar. Områdets stora kvalitéer
bidrar även till en god boendemiljö för dem som ska bo i
LSS-boendet, vilket är en tillgång för boendetypen.

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Området ligger cirka 800 meter
från farligt godsled. Ytterligare utredningar bedöms inte som
nödvändiga.

DETALJPLAN

Bestämmelserna är satta för att tillåta det planerade LSSboendet och ge ﬂexibilitet att i framtiden använda tomten för
andra kommunala verksamheter. Då skulle det vara möjligt
att ändra användningen till exempelvis skolverksamhet eller
vanliga bostäder. Det är tillåtet att bebygga 40 procent av
tomtens yta vilket är ca 1900 m2
Högsta tillåtna höjd är tre våningar. Det bedöms vara en
rimlig höjd på bebyggelsen eftersom planområdet omges
av låg villabebyggelse. För att styra angöringen har delar av
planområdet en linje som visar var det är utfartsförbud.
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Det ﬁnns även en bestämmelse om att dagvatten ska fördröjas på kvartersmark. Marken som är punktprickad får inte
bebyggas med undantag av mindre teknikanläggningar som
till exempel transformatorstationer eller liknande.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Borås Stads vision ﬁnns en målsättning om socialt hållbara
bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Denna plan bidrar till att möta efterfrågan som ﬁnns på
LSS-boende i kommunen, och därmed till att nå Vision 2025.

Grönområdesplan
Området ﬁnns med i kommunens grönområdesplan. Området är inte en viktig spridningskorridor för djur. Enligt
grönområdesplanen består värdena mestadels av människors
möjlighet till närrekreation. På Sjöbo ﬁnns fortfarande stora
grönområden för rekreation och lek sparade. Ett bra alternativ är att tillföra kvalitéer för människor i den naturmark som
lämnas kvar, eftersom en större yta för närrekreation försvinner.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, sociala
perspektiv eller risk.

Översiktlig planering
Översiktsplanen ÖP 06 (2006) anger visioner, mål och
spelregler för användningen av mark och vatten. Följande
spelregler är relevanta för detaljplanen:
»

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbrukning vid uppvärmning.

»

Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god traﬁksäkerhet.

»

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och
riskfaktorer.

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

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning
Strategisk plan
Strategisk samhällsplanering på Stadskansliet i Borås Stad har
tagit fram ett förslag till strategisk plan för Sjöbo.

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Planavgift
Syftet med planen är att studera de strategiska utvecklingsmöjligheterna på Sjöbo med utgångspunkt i att genomfartstraﬁken ﬂyttats till den nya förbifarten. I den strategiska
planen föreslås bland annat en förtätning av Sjöbo liksom
omvandling av Ryda och del av Nordskogen för att skapa ﬂer
bostäder och förbättra underlaget för service och kollektivtraﬁk.

Miljömål
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det
hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö,
vilka behov vi människor har och att de resurser som ﬁnns är
begränsade.
De nationella miljömålen God bebyggd miljö och Frisk luft
med tillhörande delmål innebär att ny bebyggelse i första
hand ska placeras för anslutning till fjärrvärme och med goda
förutsättningar för kollektivtraﬁk.
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Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
PM Geoteknik (Tyréns AB, 2016-08-15)
Markteknisk undersökningsrapport (Tyréns AB, 2016-08-15)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planavdelningen

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

Johan Ekeblom
Planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 9 maj 2016.

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.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad,
Lokalförsörjningsförvaltningen, och avser att möjliggöra
ett LSS-boende och andra former av användningsområdet
Bostad. Planen medger också användning för vård och skola.
Planen ligger inom planlagt område (plan P94 som vann
lagakraft år 1935). Ändamål enligt beﬁntlig stadsplan för
området är Natur och Allmänt ändamål.

Ansvarsfördelning
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) ansvarar för genomförandet av planen inom kvartersmark. Detta innefattar
utbyggnaden av ett LSS-boende, med tillhörande anläggningar samt iordningställandet av en infart-utfart till området.
Borås Stad, Tekniska förvaltningen, ansvarar för nedtagning
av skog och träd inom planområdet inför exploateringen.
LFF bekostar och ansvarar för eventuell återplantering av
träd inom kvartersmark i samråd med Park och skogsavdelning.

Huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär
att kommunen är ansvarig för utbyggnad samt framtida drift
och underhåll av intilliggande lokalgata och natur.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Markägare och avtal
Detaljplanen omfattar del av fastigheten TorpaSjöbo 2:1 som ägs av Borås Stad.

Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med standardförfarande och följande
tidplan gäller:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

2:a kvartalet 2016
3:e kvartalet 2016
4:e kvartalet 2016
4:e kvartalet 2016

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

Upplåtelse av den avstyckade tomten sker genom internt
arrendeavtal mellan Borås Stad och Lokalförsörjningsförvaltningen.

Fastighetsbildning
LSS-tomten ska bilda egen fastighet. För detta krävs lantmäteriförrättning, avstyckning, som Borås Stad, mark och
exploatering, kommer att ansöka om. Förrättningskostnader
betalas av LFF.

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

Servitut och ledningsrätt

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.

Ledningar, så som för fjärrvärme, el, VA och dagvatten, som
hamnar på kvartersmark markeras med u-område alternativt
prickmark och säkras lämpligen med servitut. Respektive
ledningsägare bör teckna ett avtal med markägaren. Inom
planlagt område ﬁnns dagvattenledningar med utlopp i
planområdet. Dessa ska ﬁnnas kvar och behöver tas med i
planeringen kring markberedningen. Ledningsägaren skall
också ansöka om rättighet för detta hos markägaren.
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4. Tekniska frågor
Vatten och Avlopp, dagvatten, fjärrvärme
och el
Den nya bebyggelsen kan anslutas till beﬁntliga vatten- och
avloppsledningar samt el- och fjärrvärmesystem. LFF
samråder med Borås Energi och Miljö om lämpligt läge och
utformning av dagvattenutloppen.

Plankostnader
Kostnader för upprättande av detaljplanen regleras i
bygglovsavgiften och bekostas av LFF.

Stadskansliet
Mark och exploatering
Maria Carlund
Mark- och exploateringsingenjör

Trafik
Detaljplanen kan medföra ökad traﬁk på Gyllingstorpsgatan/
Trollgatan om det i framtiden byggs ytterligare bostadsbyggnad eller om kommunen ändrar användningen till
exempelvis skola. Vägens standard anses vara tillräcklig för
den eventuellt ökade traﬁken.

Natur och kultur
Det ﬁnns inga fornlämningar inom planområdet. Det
detaljplanelagda området Trollskogen nämns i Borås
Grönområdesplan som klass 2, mycket högt naturvärde, men
innehåller inga skyddsvärda träd.

Parkering
Parkeringar för fastighetens behov byggs ut inom kvartersmarken.

Transformatorstation
Borås Elnät har meddelat att de kan komma att behöva plats
för en transformatorstation inom planområdet.

5. Ekonomiska frågor
Exploateringskostnader
Lokalförsörjningsförvaltningen får kostnader för byggandet
av LSS-boendet samt till boendet hörande kostnader som
projekteringskostnader, anslutningsavgifter, internarrende
m.m.
Eventuell transformatorstation bekostas av Borås Elnät.
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Sjöbo, del av Torpa-Sjöbo 2:1, Gyllingstorpsgatan, Borås Stad, BN 2016-927, upprättad den 16 augusti 2016.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
10 maj 2016 har ägt rum under tiden 1 juni 2016 – 4 augusti
2016 och har annonserats i Borås Tidning 26 maj 2016.
Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet.
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset och i biblioteket i Sjöbo. Handlingarna har även varit
tillgängliga på kommunens hemsida.
12 remissinstanser har skickat in yttranden under samrådstiden.
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Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är
bibehållet.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen

»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

»

att skicka ut detaljplanen på granskning.

Samhällsbyggnadsnämnden ska i det fortsatta detaljplanearbetet, tillsammans med mark och exploatering, studera
möjligheterna att inom planområdet tillskapa ytterligare
attraktiv bostadsbebyggelse på Sjöbo.

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2015-04-27 §201 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplaner för att
se på möjligheterna att bebygga två tomter för kommunal
verksamhet på Sjöbo. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade
2015-07-02 § SBN 2015-000211 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Därefter har
Kommunstyrelsen 2016-05-02 gett nya direktiv till Samhällsbyggnadsnämnden att studera platsen på Gyllingstorpsgatan.
Den 19 maj 2016 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att
avsluta planuppdraget för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 (Nissegatan) samt att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att upprätta detaljplan för Gyllingstorpsgatan och att sända
detaljplanen för Gyllingstorpsgatan på samråd. Samrådet
ägde rum den 1 juni – 4 augusti 2016. Inkomna synpunkter
ﬁnns sammanställda i denna samrådsredogörelse. Nämnden
beslutade även att genomförandet av detaljplanen inte kan
förmodas innebära en betydande miljöpåverkan

Kommunstyrelsen vill också framföra att det är viktigt att
detaljplanen tar hänsyn till att det närliggande rekreationsområdet är tillgängligt genom att gångstigar i Trollskogen inte
täpps till.
I övrigt ingen erinran.

Kommentar
Detaljplanen möjliggör även avstryckningar av fastigheten
med en exploateringsgrad på 40 % per fastighetsarea.
Användningen kan vara bostäder, vård, skola eller teknikanläggningar. Det är ﬂexibla bestämmelser och föreslås för att
inte hindra framtida bebyggelse.
Detaljplanen tar genom sin placering hänsyn till att gångstigar till Trollskogen inte täpps till. Det ﬁnns gångstigar
alldeles söder om planområdet som gör att allmänheten for
fortsatt god tillgång till rekreation.

S2 Länsstyrelsen
Inget att erinra.
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S3 Lantmäterimyndigheten

S10 Västtrafik

Inget att erinra.

Västtraﬁk ser positivt på att utveckling sker i anslutning till
beﬁntlig kollektivtraﬁk och har i övrigt inga synpunkter på
planen.

S4 Borås Energi och Miljö
Har inga synpunkter.

S5 Borås Elnät
Elnät
Beställning av elservis skall göras tidigt i byggskedet då lång
leveranstid kan förekomma beroende på vilket effektbehov
man har. I övrigt ingen erinran.

S11 Handikappföreningarnas samorganisation
HSO i Borås har inget att tillföra annat än att man tillgodoser behoveat av handikappsparkeringar.

Kommentar
Synpunkten noteras och skickas vidare till exploatören.

Stadsnät
Borås Stadsnät har kanalisation och kablar utmed Gyllingstorpsgatan och Trollgatan, i anslutning till planområde.
Denna kanalisation skall beaktas vid exploatering av planområde. Eventuella ﬂyttkostnader för Borås Stadnäts beﬁntliga
anläggning bekostas av exploatören.

Kommentar
Detaljplanen innebär att ett u-område skapas längs Gyllingstorpsgatan och Trollgatan för att skydda dessa kablar.

S12 Naturskyddsföreningen i Borås
Naturskyddsföreningen i Borås har inga synpunkter på den
aktuella planändringen.

Planavdelningen

Michaela Kleman
plan- och bygglovchef

Johan Ekeblom
planarkitekt

S6 Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planen. Önskvärt
är dock att man utför kompensationsåtgärder för intrång i
område utpekat i grönområdesplanen.

Kommentar
Kompensationsåtgärder kommer ske för att stärka grönstrukturen i området. Arbete pågår tillsammans med miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen.

S7 Stadsdel Norr
Stadsdelsnämnden vill framföra att det är viktigt att detaljplanen tar hänsyn till att det närliggande rekreationsområdet
är tillgängligt genom att gångstigar i Trollskogen inte täpps
till.

Kommentar
Detaljplanen tar genom sin placering hänsyn till att gångstigar till Trollskogen inte täpps till. Det ﬁnns gångstigar
alldeles söder om planområdet som gör att allmänheten for
fortsatt god tillgång till rekreation.

S8 Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillsyrka den
förslagna detaljplanen.

S9 Sociala omsorgsnämnden
Nämnden har inget att erinra mot förslaget.

DETALJPLAN
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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 upprättas 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.

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

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.

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 är det bra om ni bokar tid.
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Underrättelse om granskning för detaljplan
Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:5, Skogsfrugatan,
Borås Stad.
Borås Stad vill bygga nya LSS-boenden och har därför gjort en plan vars syfte är att tillåta ett
LSS-boende. LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade. Boendet ryms inom beteckningen B – bostäder. För att planen ska kunna

användas till andra kommunala ändamål i framtiden tillåts även skola och vård. Detta är
viktigt då kommunens behov och verksamhet förändras över tid. I planen tillåts även
bestämmelsen E som betyder tekniska anläggningar. I detta fall är det för att den befintliga
återvinningsstationen även i framtiden ska kunna inrymmas på platsen samt eventuellt en
transformatorstation.

Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
http://www.boras.se/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen/samhallsbyggnadsforvaltn
ingen/planerochplanprogram/planerochplanprogram/mappforplanerochplanprogram/sjobotor
pasjobo25mflskogsfrugatan.5.3398018714e49e102d117b80.html

Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan. Granskningstiden pågår den 5 september – 14 oktober 2016.

Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnes Sandstedt 0734327121, e-post agnes.sandstedt@boras.se
Kristina Axelsson tfn. 033-358511, e-post kristina2.axelsson@boras.se

Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 14 oktober via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2015-853. 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 2 september 2016
Samhällsbyggnadsnämnden

Vänliga hälsningar
Birgitta Höök
Detaljplan
____________________________________________________________
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen

Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras
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Detaljplan för Sjöbo
Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl, Skogsfrugatan
Granskning

BN 2015-853

Sammanfattning
Planens syfte är att tillåta ett LSS-boende. LSS är en
förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till
vissa funktionshindrade. Boendet ryms inom beteckningen
B – bostäder. För att planen ska kunna användas till andra
kommunala ändamål i framtiden tillåts även skola och vård.
Detta är viktigt då kommunens behov och verksamhet
förändras över tid.

Översiktskarta
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl, Skogsfrugatan, Borås Stad, BN 2015-853, upprättad 10 maj 2016, reviderad 16 augusti 2016.

1. Inledning
Planens syfte
Planens huvudsyfte är att tillåta bostäder i form av ett
LSS-boende. För att planen ska kunna användas till andra
kommunala ändamål i framtiden tillåts även skola och vård.
Detta är viktigt då kommunens behov och verksamhet
förändras över tid. LSS är en förkortning som betyder Lagen
om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Syftet med
lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få
det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt
liv som möjligt. Ett exempel på hjälpinsats man kan få är
bostad med särskild service eller annan särskild anpassning.
Denna typ av boende kallas LSS-boende. Boendet ryms
inom beteckningen B – bostäder. I planen tillåts även
bestämmelsen E som betyder tekniska anläggningar. I detta
fall är det för att den beﬁntliga återvinningsstationen även i
framtiden ska kunna inrymmas på platsen samt eventuellt en
transformatorstation.

i uppdrag att upprätta detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutade 2016-05-19 § 147 att sända detaljplanen för samråd
samt att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan. Samrådet pågick under
tiden den 1 juni – den 4 augusti 2016. Inkomna synpunkter
ﬁnns sammanställda i en samrådsredogörelse.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i ett område med stadsplan från 50-talet
med en bebyggelsestruktur som är typisk för tiden. I området
blandas ﬂerfamiljshus i tre till fem våningar samt villabebyggelse. I området ﬁnns även naturområden som lämnats kvar
som gröna kilar.

Planområde

Den föreslagna bebyggelsen ligger delvis på en av Sjöbos
gröna kilar, vilket gör att det är viktigt att lämna naturmark
runt om området för att inte täppa igen spridningskorridorer
för djur och för att inte bryta mot bebyggelsestrukturen i
närområdet.

Planområdet ligger mellan Skogsfrugatan och Norra Sjöbogatan. Planområdet är ca 5700 m2 och ägs av Borås Stad.

Ny bebyggelse

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger A - allmänt ändamål
samt allmän platsmark - natur, vilket betyder naturmark
för allmänheten. Allmänt ändamål är en gammal planbestämmelse som inte används längre. Planbestämmelsen
tillåter kommunal och statlig verksamhet som till exempel
skolor. Anledningen till att planen behöver göras om är att
kommunen vill placera kommande byggnation i den delen av
planområdet som är planlagt som naturmark.

Lokaliseringen av boendet har bedömts som lämplig
utifrån kraven som ställs på ett LSS-boende. Faktorer som
kommunen vägt in är till exempel närhet till service och
kollektivtraﬁk.
I området ﬁnns även en vändzon för kollektivtraﬁk samt
parkering och en återvinningsstation. Borås Stads intentioner
är att de funktionerna ska kunna vara kvar.
LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och
Service till vissa funktionshindrade. Syftet med lagen är att

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2015-04-27 §201 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplaner för att se på
möjligheterna att bebygga två tomter för kommunal verksamhet på Sjöbo. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-0702 § SBN 2015-000211 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sektion A-A är dragen öster-väster(se illustrationsplan) över planområdet och
visar en möjlig placering av byggnad. Sektionen visar att det ﬁnns ganska gott om
plats på tomten och att det är viktigt att ta upp höjderna i området samt att en
ny bebyggelse går att tillföra platsen utan att bli störande för beﬁntlig bebyggelse.
Sektionen visar även var det ﬁnns höga träd idag. De streckade volymerna är
den föreslagna nya bebyggelsen. Heldragen linje visar beﬁntlig villabebyggelse på
Skogsfrugatan 9. De högre husen vid Norra Sjöbogatan. Skala 1:500
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människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som
behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Ett exempel på hjälpinsats man kan få är bostad med särskild
service eller annan särskild anpassning.
De som omfattas av LSS-lagen är personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personer
med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som
inte går över efter en hjärnskada i vuxen ålder samt personer
med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som
inte beror på normalt åldrande och som ﬁnns kvar under
lång tid.
Vy mot planområdet från norr. Bild tagen från Norra Sjöbogatan.

Det ﬁnns många hjälpinsatser inom LSS-lagen, och boende
är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal
som ﬁnns på plats i ett LSS-boende.
Planen som föreslås är mycket ﬂexibel för att möjliggöra att
tomten används även för andra ändamål i framtiden. Från
Norra Sjöbogatan sluttar planområdet nedåt längs Skogsfrugatan. Det skiljer cirka 8 meter på en sträcka av cirka 95
meter, vilket gör att byggnaderna kommer att behöva göras
i souterräng och att anpassning av marknivån behöver göras
för att passa för boendeformen.

Stadsbild och gestaltning
Till planen ﬁnns en illustrationskarta samt sektionen nedan
som visar exempel på hur området kan se ut om det bebyggs
enligt planen. Planen är väldigt tillåtande och skulle kunna
bebyggas med ﬂer huskroppar än vad illustrationsplanen
visar. Det ﬁnns t.ex. inget som hindrar att området används
för skola eller ett ﬂerfamiljshus om kommunens behov
ändras över tid.

Skogsfrugatan. Planområdet till vänster.

Bebyggelsen tillåts i tre våningar så att volymerna liknar
dem som ﬁnns sydväst om planområdet. Fasadmaterial och
taklutningar regleras inte i detaljplanen. Det viktigaste för
områdets gestaltning är att ta upp höjdnivåerna med byggnaderna och slänter så att ingreppen i marken inte blir för stora.
En smal grön remsa lämnas mot beﬁntlig bebyggelse i
sydväst och nordväst.

Planområdet sett från söder.
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Panorama över planområdet sett från väster.

Historik och kulturmiljöer

Cykeltrafik och cykelparkering

Sjöbo är planerat som en grannskapsenhet. Bebyggelsen runt
planområdet är från tidigt 60-tal. Planområdet ligger bredvid
ett egnahemsområde och ett ﬂerfamiljshusområde.

Från planområdet går det enkelt att ta sig med cykel. Det
ﬁnns cykelväg in mot centrum som går utmed Fristadvägen.
Eftersom boendet också kommer att vara en arbetsplats är
det viktigt att ordna cykelparkering på kvartersmark.

Bostäder och arbetsplatser
I området ﬁnns bostadsrätter, hyresrätter och villor. Sjöbo är
ett område med främst bostäder och den närmsta lite större
arbetsplatsen är Sjöboskolan. LSS-boendet blir både nya
bostäder och arbetsplatser och bidrar till att det kommer att
ﬁnnas mer människor på platsen under dygnets alla timmar.

Kollektivtrafik
Busshållplatsen Skogsfrugatan ligger precis vid planområdet.
Det är linje 1 som går förbi. Linje 1 är den mest traﬁkerade
linjen i Borås och turerna går ofta.

Biltrafik och bilparkering
Offentlig och kommersiell service
Närmaste offentliga service är Sjöboskolan. Närmaste
kommersiella service ﬁnns vid Sjöbo Torg och där ﬁnns
bland annat en mataffär. Till Sjöbo Torg är det cirka en
kilometer.

Tillgänglighet för människor med
funktionsnedsättning
Planområdet är kuperat och kommer därför delvis att planas
ut. Byggnader kommer att byggas i souterräng och vara
tillgänglighetsanpassade.

3. Gator och trafik
Gatunät
Runt området ﬁnns infrastruktur utbyggd. Sjöbo har ett gatunät med tydliga nord-sydliga stråk. Norra Sjöbogatan är en
bred gata med trottoarer och på Skogsfrugatan förekommer
blandtraﬁk. Det ﬁnns ingen anledning att tro att gatunätet
inte klarar ytterligare byggnation i området.

Parkering ordnas inom kvartersmark. Parkering vid återvinningstationen kan ske inom allmän plats.

Angöring och utfarter
Angöring får ej ske från bussvändplatsen. Detta regleras med
utfartsförbud i plankartan.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

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

Värme
I området ﬁnns tillgång till fjärrvärme.

Gångtrafik
Området har bra förutsättningar för gångtraﬁk med trottoarer på de mer traﬁkerade gatorna. Skogsfrugatan har
ingen gångbana men gatuhierarkin uppmuntrar inte till höga
hastigheter på gatan, vilket gör den säker för gående.
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El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el- och teleledningar.
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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”.
Beﬁntlig återvinningsstation bedöms kunna vara kvar inom
kvartersmark.

5. Mark
Natur och vegetation
Området består av mark planlagd som kvartersmark samt
ett kvarlämnat grönområde som är tidstypisk för 50-talets
planeringsideal. Området har stora träd som kommer att
försvinna när området bebyggs. Bebyggelsen för med sig
att en del av ett sammanhängande grönområde går förlorat
på Sjöbo men i det stora hela ﬁnns det grönområden med
samma funktion lätt tillgängliga kvar på Sjöbo. De viktiga
gröna stråken genom Sjöbo bibehålls.

Lek och rekreation
Närmaste lekplats ligger 50 meter från området. Det
närmaste rekreationsområdet är Sommarskogen som ligger
ca 100 meter från planområdet.

Skyddad natur

Provtagning av radon för analys på laboratorium har
utförts i en punkt på området. Mätningarna konstaterar att
marken klassiﬁceras som normalradonmark, vilket innebär
att radonskyddande åtgärder bedöms nödvändiga för att
gällande gränsvärden inte ska överskridas.
Utförd geoteknisk undersökning visar att markens undergrund och lutning saknar förutsättningar för skred, ras
och erosion. Därför anses området lämpligt för föreslagen
detaljplan och byggrätt för 1-3 våningshus kan tillåtas inom
hela planområdet.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

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. Den här
detaljplanens genomförande med tillskott på ett bostadshus
bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt.

Inom området ﬁnns ingen skyddad natur.

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar ﬁnns inte inom planområdet.

Geoteknik och radon
Geoteknisk undersökning har utförts under planarbetet
(Tyréns AB, 2016-08-15). Utredningen konstaterar att området består av ett tunt lager fyllning eller mulljord (0,1 - 0,5
meter mäktigt) vilken underlagras av en naturligt avlagrad
blandkornig morän (30 - 36 meter mäktigt).
Moränens blockhalt varierar mellan blockig till mycket
blockig. Den totala jordmäktigheten varier mellan 30 och
37 meter. Markytan inom området sluttar med en generell
lutning 1:12 åt nordväst. Stabilitetsberäkningar har utförts för
1-3 våningshus inom området och samtliga säkerhetsfaktorer
överskrider erforderlig säkerhet. 1-3 våningshus bedöms
kunna byggas med grundläggningsmetoden platta på mark,
förutsatt att den översta metern jord avschaktas och ersätts
med fyllning som uppfyller krav enligt AMA13. Sättningsberäkningar visar att den maximalt uppkomna sättningen för
ett 1-3 våningshus blir ringa (1,0 cm).
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7. Sociala perspektiv
Kommunen har ett stort behov av nya LSS-boenden.
Genomförandet av planen bidrar till att lösa den brist som
ﬁnns idag. I omedelbar närhet ﬁnns busshållplats och vackra
rekreationsområden vilket bidrar till att göra platsen lämplig
för boende.

Trygghet
Att bygga ett LSS-boende i området bidrar till att öka antalet
arbetsplatser och gör att området kommer att vara befolkat
en större del av dygnets timmar. Områdets stora kvalitéer
bidrar även till en god boendemiljö för dem som ska bo i
LSS-boendet, vilket är en tillgång för boendetypen.

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Området ligger cirka 800 meter
från farligt godsled. Ytterligare utredningar bedöms inte som
nödvändiga.

7

Buller och vibrationer
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.
Enligt Borås Stads översiktliga bullerutredning ﬁnns ingen
risk för att riktvärden för buller överskrids på platsen.
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 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 som 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
Bestämmelsen LOKALGATA visar att gatorna ska ha kvar
sin användning som kommunala gator. Inom begreppet
LOKALGATA kan även busshållplats, parkeringar eller
andra anläggningar ﬁnnas. Om ytan i framtiden inte skulle
behövas för busshållplats kan den göras om till en liten
torgbildning eller liknande.
Norr och öster om byggrätten bevaras en grön remsa av skog
med användningen NATUR på plankartan. Skogsremsan
bedöms inte ha något exploateringsvärde. Den fungerar
som en skyddande ridå mellan ny bebyggelse och beﬁntliga
grannar och bidrar till att bibehålla ett sammanhängande
grönområde för djurpassage.

Kvartersmark
Kvartersmarken har fått användningen BDSE. B står för
bostäder, D för vård och S för skola. Bestämmelsen E anger
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att området får användas för tekniska anläggningar. I detta
fall ska det täcka upp så att återvinningscentralen kan vara
kvar på området.
Bestämmelserna är satta för att tillåta det planerade LSSboendet och ge ﬂexibilitet att i framtiden använda tomten för
andra kommunala verksamheter. Då skulle det vara möjligt
att ändra användningen till exempelvis skolverksamhet eller
vanliga bostäder. Det är tillåtet att bebygga 40 procent av
tomtens yta vilket är ca 2280 kvadratmeter.
Högsta tillåtna höjd är tre våningar. Det bedöms vara en
rimlig höjd på bebyggelsen eftersom planområdet omges av
låg villabebyggelse och trevåningshus. För att styra angöringen har delar av planområdet en linje som visar var det är
utfartsförbud.
Det ﬁnns även en bestämmelse om att dagvatten ska fördröjas på kvartersmark.
Marken som är punktprickad får inte bebyggas med undantag
av mindre teknikanläggningar som till exempel transformatorstationer eller liknande.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Borås Stads vision ﬁnns en målsättning om socialt hållbara
bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Denna plan bidrar till att möta efterfrågan som ﬁnns på
LSS-boende i kommunen, och därmed till att nå Vision 2025.

Översiktlig planering
Översiktsplanen ÖP 06 (2006) anger visioner, mål och
spelregler för användningen av mark och vatten. Följande
spelregler är relevanta för detaljplanen:
»

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbrukning vid uppvärmning.

»

Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god traﬁksäkerhet.

»

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och
riskfaktorer.

Strategisk plan
Strategisk samhällsplanering på Stadskansliet i Borås Stad har
tagit fram ett förslag till strategisk plan för Sjöbo.
Syftet med planen är att studera de strategiska utvecklingsmöjligheterna på Sjöbo med utgångspunkt i att genomfarts-
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traﬁken ﬂyttats till den nya förbifarten. I den strategiska
planen föreslås bland annat en förtätning av Sjöbo liksom
omvandling av Ryda och del av Nordskogen för att skapa ﬂer
bostäder och förbättra underlaget för service och kollektivtraﬁk.

Miljömål
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det
hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö,
vilka behov vi människor har och att de resurser som ﬁnns är
begränsade.
De nationella miljömålen God bebyggd miljö och Frisk luft
med tillhörande delmål innebär att ny bebyggelse i första
hand ska placeras för anslutning till fjärrvärme och med
goda förutsättningar för kollektivtraﬁk.

Planunderlag
PM Geoteknik (Tyréns AB, 2016-08-15)
Markteknisk undersökningsrapport (Tyréns AB, 2016-08-15)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planavdelningen

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

Johan Ekeblom
Planarkitekt

Grönområdesplan
Området ﬁnns med i kommunens grönområdesplan. Området är inte en viktig spridningskorridor för djur. Enligt
grönområdesplanen består värdena mestadels av människors
möjlighet till närrekreation. På Sjöbo ﬁnns fortfarande stora
grönområden för rekreation och lek sparade. Ett bra alternativ är att tillföra kvalitéer för människor i den naturmark som
lämnas kvar, eftersom en större yta för närrekreation försvinner. Att de smala gröna kilarna som ﬁnns med i planområdet
ﬁnns kvar är för att behålla områdets struktur.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller
eller risk.

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

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl. Skogsfrugatan, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 6 maj 2016, reviderad 16 augusti.

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.

2. Organisatoriska frågor

Ansvarsfördelning
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) ansvarar för genomförandet av den del av planen som ska bebyggas för LSSboende med tillhörande anläggningar. LFF ansvarar också
för iordningställandet av en infart-utfart till området.
Borås Stad, Tekniska förvaltningen, ansvarar för nedtagning
av skog och träd inom planområdet inför exploateringen.
LFF bekostar och ansvarar för eventuell återplantering av
naturmarken i samråd med Park och skogsavdelning.

Huvudmannaskap

Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen, och avser att möjliggöra ett LSSboende men även annan bostadsexploatering. Planen medger
också användning för vård, skola och teknikanläggning.

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär
att kommunen är ansvarig för utbyggnad samt framtida drift
och underhåll av lokalgata och natur inom planområdet.

Planen ligger inom detaljplanelagt område (plan P217) som
vann lagakraft år 1953. Ändamål enligt beﬁntlig Stadsplan
för området är Natur och Allmänt ändamål.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Torpa Sjöbo 2:1 och
2:5 som ägs av Borås Stad.

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

Markägare och avtal

2:a kvartalet 2016
3:a kvartalet 2016
4:e kvartalet 2016
4:e kvartalet 2016

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

Upplåtelse av den avstyckade tomten sker genom internt
arrendeavtal mellan Borås Stad och Lokalförsörjningsförvaltningen.

Fastighetsbildning
LSS-tomten ska bilda egen fastighet. För detta krävs
fastighetsbildning, som Borås Stad, mark och exploatering,
kommer att ansöka om. Förrättningskostnader betalas av
LFF.

Genomförandetid

Om del av planområdet säljs för annan bostadsexploatering
ska även denna avstyckas för att bilda egen fastighet. Exploatören står då för dessa förrättningskostnader.

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

Servitut och ledningsrätt

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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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Ledningar, så som fjärrvärme och el, som hamnar på kvartersmark markeras med U-område alternativt prickmark och
säkras lämpligen med servitut. Respektive ledningsägare bör
teckna ett avtal med markägaren om upplåtelse av mark för
ledningen.
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4. Tekniska frågor

5. Ekonomiska frågor

Vatten och avlopp, dagvatten, fjärrvärme
och el

Exploateringskostnader

Den nya bebyggelsen kan anslutas till beﬁntliga vatten- och
avloppsledningar samt el- och fjärrvärmesystem.

Lokalförsörjningsförvaltningen får kostnader för byggandet
av LSS-boendet samt till boendet hörande kostnader som
projekteringskostnader, anslutningsavgifter, internarrende
m.m.

Fjärrvärmeledning
Det går en fjärrvärmeledning genom planlagt område.
Exploateringen kan innebära att fjärrvärmeledningen måste
ﬂyttas.

Trafik
Detaljplanen kan medföra ökad traﬁk på Sjöbogatan/Skogsfrugatan om det i framtiden byggs ytterligare bostadsbyggnad
eller om kommunen ändrar användningen till exempelvis
skola. Vägens standard anses vara tillräcklig för den eventuellt ökade traﬁken.

Tekniska förvaltningen ansvarar för driftkostnader för
gatumark och naturmark på allmän platsmark.
Utförande och ﬁnansiering för eventuell ﬂytt av fjärrvärmeledning ansvarar exploatören för.
Eventuell ﬂytt av återvinningsstation bekostas av exploatören.
Eventuell transformatorstation bekostas av Borås Elnät

Parkering

Plankostnader

Parkering för kommande fastigheter byggs ut inom kvarterets
mark.

Kostnader för upprättande av detaljplanen regleras i
bygglovsavgiften och bekostas av exploatören.

Västtrafiks hållplats och vändplats
Tekniska förvaltningen, Borås Stad, har fört diskussioner
med Västtraﬁk som vill behålla vändplatsen. Västtraﬁk har
idag, utöver sitt hållplatsväntrum, också ett WC-hus som
behöver tas hänsyn till och eventuellt ﬂyttas.

Transformatorstation

Stadskansliet,
Mark och exploatering

Maria Carlund
Mark- och exploateringsingenjör

Borås Elnät har meddelat att de kan komma att behövas plats
för en transformatorstation inom planområdet

Återvinningsstation
I dagsläget ﬁnns en återvinningsstation mot korsningen
Norra Sjöbogatan/Skogsfrugatan. Denna kommer kanske
att behöva ﬂyttas på inom planområdet. Samtal om detta
förs mellan FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen),
LFF och Borås Stad. FTI har idag 8st avfallssorteringskärl
av varierande storlek. Storleken och utbudet av dessa kan
behöva ses över.

Natur och kultur
Det ﬁnns inga fornlämningar inom planområdet. Det
detaljplanelagda området nämns i Borås Grönområdesplan
som klass 3, högt värde, men innehåller inga skyddsvärda
träd.

DETALJPLAN
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:5 m.fl, Skogsfrugatan, Borås Stad, upprättad den 16 augusti 2016.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
10 maj 2016 har ägt rum under tiden 1 juni 2016 – 4 augusti
2016 och har annonserats i Borås Tidning 26 maj 2016.
Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet.
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset och i biblioteket i Sjöbo. Handlingarna har även varit
tillgängliga på kommunens hemsida.

1. Yttranden från remisspart

16

S1 Kommunstyrelsen

16

S2 Länsstyrelsen

16

S3 Lantmäterimyndigheten

16

S4 Västtrafik

16

S5 Naturskyddsföreningen

16

S6 Borås Elnät

17

S7 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbud

17

S8 Stadsdelsnämnden Norr

17

S9 Sociala omsorgsnämnden

17

12 remissinstanser och 1 sakägare har skickat in yttranden
under samrådstiden. Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet.

S10 Fritids- och folkhälsonämnden

17

S11 Lokalförsörjningsnämnden

17

S12 Borås Energi och Miljö

17

Beslutsförslag

2. Yttranden från sakägare

17

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

S13 Styrelsen för Brf Honungsskivlingen

17

»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

»

att skicka ut detaljplanen på granskning

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2015-04-27 §201 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplaner för att se på
möjligheterna att bebygga två tomter för kommunal verksamhet på Sjöbo. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-0702 § SBN 2015-000211 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att upprätta detaljplan.

Kommentar
Detaljplanen möjliggör även avstryckningar av fastigheten
med en exploateringsgrad på 40 % per fastighetsarea.
Användningen kan vara bostäder, vård, skola eller teknikanläggningar. Det är ﬂexibla bestämmelser och föreslås för att
inte hindra framtida bebyggelse.

S2 Länsstyrelsen
Har inget att erinra.

S3 Lantmäterimyndigheten
Inget att erinra.

Den 19 maj 2016 § SBN 2015-000211 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen för Sjöbo,
Torpa-Sjöbo 2:5 (Skogsfrugatan) på samråd. Samråd ägde
rum den 1 juni 2016 - 4 augusti 2016. Inkomna synpunkter
ﬁns sammanställda i denna samrådsredogörelse. Nämnden
beslutade även att genomförandet av detaljplanen inte kan
förmodas innebära en betydande miljöpåverkan.

1. Yttranden från remisspart

S4 Västtrafik
Har i övrigt inga synpunkter på planen.

S5 Naturskyddsföreningen
Enligt planförslaget skall gröna remsor av skog norr och
söder om byggrätten bevaras. Dessa grönområden skall
utgöra skyddande ridåer mellan ny bebyggelse och beﬁntliga
grannar, samt utgöra sammanhängande grönområden för
passage av vilda djur.

S1 Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden ska i det fortsatta detaljplanearbetet, tillsammans med mark och exploatering, studera
möjligheterna att inom planområdet tillskapa ytterliggare
attraktiv bostadsbebyggelse på Sjöbo.
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

16

Naturskyddsföreningen i Borås vill påpeka, att ”resurserna”
för grönområdena norr och öster om bebyggelsen görs större.

Kommentar
Planförslaget innebär att gröna remsor av skog sparas
nordväst och sydväst om planområdet. Dessa är 4 respektive
10 meter breda. Utöver det planläggs 4 meter bebyggelsefritt
område i kanten på kvartersmarken. Bedömningen är att

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

detta är en rimlig avvägning mellan naturvärden, skyddande
ridåer mellan grannar, och den nya verksamhetens behov av
ytor.

1. Rent principiellt har Brf Honungsskivlingen ingen invändning mot etableringen av ett LSS-boende inom föreslaget
område.

S6 Borås Elnät

2. Vi anser att återvinningsstation och busshållplats ska vara
kvar på nuvarande platser och dessutom rustas upp.

Elnät
Beställning av elservis skall göras tidigt i byggskedet då lång
leveranstid kan förekomma beroende på vilket effektbehov
man har. I övrigt ingen erinran.

3. Vi ser det som ett stort problem, att 9 stycken P-platser på
N:a Sjöbogatan försviner när situationen i dagsläget redan är
bekymmersamt.

Stadsnät
Borås Stadsnät har kanalisation utmed Skogsfrugatan, i
anslutning till planområde. Denna kanalisation skall beaktas
vid exploatering av planområde.

4. Vi föreslår , att nämnden undersöker möjligheten, att
anlägga ett antal nya P-platser inom området Grannalaget.

Kommentar

5. Vi befarar, att det blir beskymmer med in-/utfart till och
från LSS- boendet; att ni därför etablerar detta så långt
möjligt mot Skogsfrugatan.

Ett u-område läggs till längs Skogsfrugatan.

S7 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbud
Räddningstjänsten har inga ytterligare synpunkter i ärendet.

6. Vi önskar att ha kvar så mycket som möjligt av nuvarande
grönområde mellan LSS-boendet och Brf Honungsskivlingen.

S8 Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker detaljplanen. Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot detaljplanen.

S9 Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen. Nämnden har
inget att erinra mot förslaget.

S10 Fritids- och folkhälsonämnden
Inget att erinra.

S11 Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den
förslagna detaljplanen.

S12 Borås Energi och Miljö
Synpunkter: Under Rubrik 5 Ekonomiska frågor står det att
”Utförande och ﬁnansiering för ﬂytt av fjärrvärmeledning
bestäms genom samråd mellan exploatör och ledningsägare.”
Detta ska ändras till att exploatören står för hela kostnaden.

Kommentar
Genomförandebeskrivningen har uppdaterats.

2. Yttranden från sakägare
S13 Styrelsen för Brf Honungsskivlingen
Styrelsen för Brf Honungsskivlingen har avgett följande
synpunkter:

DETALJPLAN

Kommentar
2. Planen möjliggör att återvinningsstationen och busshållplatsen kan vara kvar. Det är dock FTI, Förpacknings &
Tidnings Insamlingen som sköter återvinningsstationen, och
Västtraﬁk som sköter busstationen. Beslutet om upprutsning
ligger hos dem.
3 och 4. Principen i kommunen är att parkering ska ske inom
den egna fastigheten. Det pågår arbete med en strategisk plan
för Sjöbo. Där studeras de strategiska utvecklingsmöjligheterna för Sjöbo med utgångspunkt i att genomfartstraﬁken
ﬂyttats till den nya förbifarten. Frågan om parkering inom
området Grannalaget förs vidare till det arbetet.
5. Planen möjliggör infart från större delen av Skogsfrugatan
och en mindre bit av Norra Sjöbogatan. Exakt utformning
av byggnaden samt dess in- och utfarter är inte bestämt i
dagsläget.
6. Planen innebär att 10 meter närmast fastighetsgränsen till
Honungsskivlingen 4 planläggs som Natur. Inom kvartersmarken så planläggs dessutom 4 meter närmast Honungsskivlingen 4 med prickmark, vilket innebär att byggnad inte
får uppföras.

Planavdelningen

Mikaela Kleman
plan- och bygglovschef

Johan Ekeblom
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 upprättas 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.

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

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.

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 är det bra om ni bokar tid.
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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 6

BESLUTSFÖRSLAG

Revidering av detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19
med flera
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

2016-10-04
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-05
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0324 214
Handläggare: Richard Mattsson, tfn 0768 88 84 90
Datum/avdelningschef: 2016-10-04 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-10-17

Dnr 2016/KS0324
Ert dnr SBN 2015-000078

Strategisk Samhällsplanering
Richard Mattsson

Samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av detaljplan för Viared Västra,
Viared 14:19 med flera
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget att justera befintlig detaljplan för att möjliggöra
att mer mark kan tas i anspråk.
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra
detaljplanen.
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

SP 7

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på remiss från Länsstyrelsen Västra Götalands län
och Västra Götalandsregionen om förslag till Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra
Götaland 2030
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Svar på nätenkäten fylls i enligt bifogade förslag. Interna remissvaret från Miljö- och konsumentnämnden sänds
separat i e-post till Länsstyrelsen som Kommunstyrelsens eget kompletterande yttrande inkl bilagor.

2016-10-04
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-05
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0517 429
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2016-09-15 / bh

Programområde: 2

PROTOKOLL

§ 105

Sammanträdesdatum

Sida

2016-08-23

1 (2)

Dnr 2016-2232

Remiss: Förslag Strategiska vägval för ett gott liv i ett
fossiloberoende Västra Götaland 2030
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0517
Yttrande till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden har ombetts lämna synpunkter på förslaget Strategiska
vägval och redovisa vilka satsningar vi vill prioritera. Remissen innehåller förslag till
regionala prioriteringar som krävs för att nå målet om en fossiloberoende region 2030.
Borås Stad har en ambition att vara en ledande miljökommun och har anslutit sig till det
regionala målet om en fossiloberoende region 2030. Vi arbetar redan idag med flera av
de föreslagna områdena, ett arbete som bör fortsätta utvecklas tillsammans med
regionala aktörer när det gäller följande områden:
-

Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
Klimatsmarta möten och semestrar
Tjänster och cirkulära varor
Flexibla, klimatsmarta mindre bostäder

Områden som bör prioriteras regionalt men där Borås Stad idag saknar resurser att vara
en drivande aktiv aktör är Effektiva godstransporter och Främja hållbart lantbruk.
Miljö- och konsumentnämnden identifierar utvecklingsmöjligheter för det
miljöstrategiska arbetet, men också en del frågor och utmaningar kopplat till
strategiarbetet. Dessa synpunkter redovisas i remissvaret.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till Strategiska vägval för ett gott liv i
ett fossiloberoende Västra Götaland 2030, men önskar en fördjupad redovisning om det
praktiska genomförandet av förslaget för att säkerställa att det leder i önskad riktning.
Dokumentet kan också kortas. Miljö- och konsumentnämnden ser dock inte att det
behövs formuleras fler mål och åtgärder utan att fokus läggs på att genomföra, följa upp
och sprida resultaten av arbetet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 juni 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till Strategiska vägval för ett gott liv i
ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 med bifogade synpunkter.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Dnr

2016-06-27

2016-2232

Johanna Johansson, 033-35 31 47
johanna.johansson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Remiss: Förslag Strategiska vägval för ett gott liv i ett
fossiloberoende Västra Götaland 2030
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0517
Yttrande till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden har ombetts lämna synpunkter på förslaget
Strategiska vägval och redovisa vilka satsningar vi vill prioritera. Remissen innehåller
förslag till regionala prioriteringar som krävs för att nå målet om en fossiloberoende
region 2030.
Borås Stad har en ambition att vara en ledande miljökommun och har anslutit sig till
det regionala målet om en fossiloberoende region 2030. Vi arbetar redan idag med
flera av de föreslagna områdena, ett arbete som bör fortsätta utvecklas tillsammans
med regionala aktörer när det gäller följande områden:
-

Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt
resande
Klimatsmarta möten och semestrar
Tjänster och cirkulära varor
Flexibla, klimatsmarta mindre bostäder

Områden som bör prioriteras regionalt men där Borås Stad idag saknar resurser att
vara en drivande aktiv aktör är Effektiva godstransporter och Främja hållbart lantbruk.
Miljö- och konsumentnämnden identifierar utvecklingsmöjligheter för det
miljöstrategiska arbetet, men också en del frågor och utmaningar kopplat till
strategiarbetet. Dessa synpunkter redovisas i remissvaret.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till Strategiska vägval för ett gott
liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030, men önskar en fördjupad redovisning
om det praktiska genomförandet av förslaget för att säkerställa att det leder i önskad
riktning. Dokumentet kan också kortas. Miljö- och konsumentnämnden ser dock inte
att det behövs formuleras fler mål och åtgärder utan att fokus läggs på att genomföra,
följa upp och sprida resultaten av arbetet.

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
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Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till Strategiska vägval för ett gott
liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 med bifogade synpunkter.
Ärendet
Miljö- och konsumentnämnden har ombetts lämna synpunkter på förslaget
Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 och
redovisa vilka satsningar vi vill prioritera. Remissen innehåller förslag till regionala
prioriteringar som krävs för att nå målet om en fossiloberoende region 2030.
Bakgrunden till processen med att ta fram strategiska vägval för ett gott liv i ett
fossiloberoende Västra Götaland 2030 är att utveckla ett mer koordinerat
omställningsarbete. Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och
kommunalförbunden i regionen har samverkat för att ta fram strategin. Uppdraget
kommer från regeringen och regionfullmäktige.
Verktygslådan i två delar för samhällsförändring
Förslaget är uppdelat i två delar. Den första delen består av tolv satsningar inom fyra
fokusområden.
De fyra fokusområdena med tillhörande satsningar är:
Hållbara transporter
1. Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande
2. Accelererad omställning till fossilfria fordon
3. Effektiva godstransporter
4. Klimatsmarta möten och semestrar
Klimatsmart och hälsosam mat
1. Främja hållbart lantbruk
2. Mer vegetariskt på tallriken
3. Minskat matsvinn
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
1. Större marknad för biobaserade material och drivmedel
2. Tjänster och cirkulära varor
3. Design för en hållbar livsstil
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
1. Flexibla, klimatsmarta mindre bostäder
2. Effektiv renovering av befintlig bebyggelse
Den andra delen av förslaget består av arbetssätten;
- Vi är föregångare för ett gott liv i en fossilfri framtid
- Vi klimatplanerar för framtidens samhällsstruktur
- Vi investerar i testarenor och innovationer som bidrar till utveckling och jobb
- Vi utvecklar attraktiva samhällen där det är lätt att göra rätt.
Samtliga arbetesätt ska användas inom alla fokusområdena.
Tillsammans ska satsningarna fungera som en verktygslåda som ska ge oss kraften att
genomföra den tydliga samhällsförändring som krävs.
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Vilka har deltagit i framtagandet av förslaget?
Regionala klimatutmaningar har kartlagts, dialog processer med bred uppslutning från
näringsliv, universitet och högskolor samt offentliga aktörer har genomförts och
slutligen har ett omfattande analysarbete gjorts.
Hur har prioriteringen skett?
Satsningar där det finns en tydlig regional rådighet har prioriterats. Satsningar har
valts ut som leder till avgörande minskningar av klimatutsläppen med regional
utveckling och ökad sysselsättning som följd.
Vad har valts bort?
Ett område som inte har prioriterats är förnybar energi. Inom det området finns
redan många väl fungerande regionala initiativ som ger tydliga resultat.
Vilka positiva effekter väntas av förslaget?
Omställningen till fossiloberoende kan ge många positiva effekter som ökad hälsa,
nya arbetstillfällen och mer integration och delaktighet.
Vem ansvarar för att arbetet sker?
Alla aktörer (offentlig sektor, universitet, högskolor, näringsliv, organisationer och
enskilda invånare) behöver agera, i sina egna organisationer, men också i bred
samverkan över organisationsgränserna. Ett kraftfullt och samlande lokalt och
regionalt ledarskap är avgörande för att nå målen.
Miljö- och klimatråd
Ett led i det fortsatta arbetet är att bilda ett regionalt miljö- och klimatråd med
uppgiften att följa, driva på och lyfta goda exempel i Västra Götaland. Ledare för
organisationer som är centrala i genomförandet av vägvalen kommer att bjudas in i
syfte att utgöra en plattform för samarbete, idé- och erfarenhetsutbyte. Avsikten är
även att stärka kontaktytor samt skapa samsyn och kraft i arbetet med
klimatutmaningarna.
Företrädare för näringsliv, kommuner/kommunalförbund, intresseorganisationer
samt universitet, högskolor och institut kommer bjudas in till miljö- och klimatrådet.
Hur ska det fortsatta arbetet ske?
Färdplaner ska formuleras där mål och åtgärder beskrivs mer i detalj. Stor betoning
ligger på att skapa genomförandekraft. Färdplanerna kommer att ta avstamp i det
arbete som redan pågår inom flera av satsningarna på lokal och regional nivå.
De samverkansplattformar som byggts upp gemensamt i regionen av näringsliv,
högskola och universitet, kommuner, region och länsstyrelse (t.ex. science parks,
klustersamarbeten och strategiska samverkansgrupper) är exempel på aktörer som kan
ta ansvar för att formulera och genomföra färdplanerna.
Hur ska arbetet finansieras?
Viktiga resurser i genomförandet är regionala och lokala utvecklingsmedel, samt
statliga och europeiska utvecklingsresurser.
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Miljöförvaltningens synpunkter
Hur ställer sig Borås Stad till förslaget?
Borås Stad har en ambition att vara en ledande miljökommun och har anslutit sig till
det regionala målet om en fossiloberoende region 2030. Vi arbetar redan idag med
flera av de föreslagna områdena, ett arbete som bör fortsätta utvecklas tillsammans
med regionala aktörer när det gäller följande områden:
Miljö- och konsumentnämnden identifierar utvecklingsmöjligheter för det
miljöstrategiska arbetet, men också en del frågor och utmaningar. Dessa redovisas
nedan:
Fokusområdena
Fokusområden som prioriterats i strategin är bra och viktiga.
Arbetssätten
Kategoriseringarna av arbetssätt som beskrivs i strategin är bra.
Tidsplan
En tidsplan för arbetet och hur fort minskningen ska ske behöver redovisas. Kanske
kan färre åtgärder med bättre uppslutning ge större effekt?
Besluten
Det är viktigt att tydliggöra vilka kraftfulla satsningar och modiga/obekväma beslut
som krävs för att förverkliga strategin. Ett exempel är det breda spektrum av åtgärder
som krävs för att gång, cykel och kollektivtrafik ska vinna färdmedelsandelar. Det
innebär i praktiken att vi inte samtidigt kan göra lika stora satsningar på ”bilen” som
tidigare. För att nå resultatet till 2030 räcker det inte att några frivilliga aktörer
genomför en eller två av åtgärderna eller ett pilotprojekt. Liknande problematik kan
finnas inom fler områden. Kan regional samverkan över blockgränserna och med
näringslivet på lokal nivå underlätta acceptansen för åtgärderna i dessa frågor?
Effektivisera genomförandet
En del av remissvaret är att anmäla intresse för att samverka kring vissa frågor. Det
borde därför vara möjligt att, utifrån framtagna åtgärdsförslag, gå vidare direkt med
åtgärdsarbetet istället för att lägga mycket tid på att formulera ytterligare mål och
åtgärder.
De flesta åtgärder och strategier kan knytas till andra regionala och nationella mål,
men också exempelvis lokala miljömål. Det viktigaste i det fortsatta arbetet är att
fokus ligger på genomförande av åtgärder och uppföljning av effekter av arbetet samt
spridning av resultatet. Det är också betydelsefullt att fortsätta försöka göra
åtgärdsarbetet överskådligt; och utveckla exempelvis webbsidan Hållbara livsstilar*
(länk sist i dokumentet)
Uppslutning till fortsatt arbete
Samverkan i olika konstellationer som miljö- och klimatråd samt eventuellt i samband
med formulering av färdplaner är angeläget men kommer att kräva tid och resurser.
Vi har redan idag svårt att få folkvalda representanter och tjänstemän att hinna delta i
de klimatnätverk där Borås Stad är medlem såsom Sveriges Ekokommuner,
Klimatkommunerna m.fl. Samma problematik finns för det delregionala och regionala
arbetet.
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Istället bör man, i så stor utsträckning som möjligt, utnyttja befintliga forum för sitt
arbete och samtidigt säkerställa att ”rätt” personer deltar. Det vill säga; personer som
har mandat att fatta beslut eller sitter på en sådan position att den har lätt att förankra
arbetet i den egna kommunens budget och omsätta idéerna till praktik.
Arbetet bör också vara regelbundet och/eller bjudas in till i god tid.
15 september respektive 10 oktober bjuder Västra Götalandsregionen respektive
Länsstyrelsen in till träffar om åtgärdsarbetet kopplat till strategin respektive de
regionala miljömålen. Folkvalda är särskilt inbjudna till dessa träffar. Det är ett
exempel på möten som arrangörerna borde övervägt att samordna. Tiden är en knapp
resurs. Träffarna kommer tätt inpå varandra och berör frågor som har flera
gemensamma nämnare.
Ständiga förbättringar
Överenskommelser bör formuleras på ett sätt som gör att varje deltagande aktör
tvingas att utveckla sitt åtgärdsarbete jämfört med sitt utgångsläge.
Det bör också vara möjligt att engagera sig i överenskommelser regelbundet.
Kommer erbjudandet om överenskommelser vid ”fel” tidpunkt är risken att
kommunen enbart undertecknar de överenskommelser där ett aktivt åtgärdsarbete
redan pågår. Resurserna är begränsade, en agenda i form av budget är redan beslutad
och arbetet styrs internt i huvudsak av styrdokument som revideras vart fjärde år.
FN:s globala hållbarhetsmål
I och med Agenda 2030 med de 17 nya hållbarhetsmålen har FN tagit ett samlat
grepp kring hållbarhetsfrågorna. Det är viktigt att Västra Götalandsregionen framöver
återkopplar hur åtgärdsarbetet bidrar till att vi når de globala målen.
Läsvänligare dokument
Strategidokumentet skulle kunna förenklats och förkortats då fokusområdena idag
beskrivs i flera kapitel/avsnitt. Det är också oklart vilken roll åtgärdsförslagen spelar
eftersom de ligger i en bilaga. Det hade förenklat läsningen om fokusområde,
arbetssätt och åtgärdsförslag samlats i samma avsnitt.
Borås Stads arbete kopplat till förslagen
Borås Stad har i sin Energi- och klimatstrategi som beslutades 2015 anslutit sig till det
regionala mål om en fossiloberoende region 2030. Målen har konkretiserats till en
minskning av användningen av fossila bränslen med 80 procent till 2030, jämfört med
2004.
-

Utsläppen av koldioxid från energianvändningen ska minska med 60 procent
per invånare från 1990 till 2020
Energianvändningen ska minska med 30 procent per invånare från 1990 till
2020.

I Borås Energi- och klimatstrategi** (länk sist i dokumentet) och Borås Stads
nuvarande miljömål*** (länk sist i dokumentet) finns föreslagna strategier och mål
som till stor del överensstämmer med föreslagna regionala prioriteringar.
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Preliminärt intresse för överenskommelser
I tabellen nedan redovisas vilka styrdokument som sammanfaller med förslagen. De
områden som Borås Stad föreslås prioritera fortsatt är gråmarkerade och märkta med
*. Motivet för prioriteringen är att det är områden som vi inte kommit så långt lokalt
och/eller regional samverkan krävs.
I bilagan: Exempel på åtgärdsförslag har vi färgmarkerat de åtgärdsförslag som skulle
kunna vara aktuella att samverka kring. Dessa förslag har dock inte stämts av med
föreslagna aktörer eller förankrats på annat sätt.
Områden som bör prioriteras regionalt men där Borås Stad idag saknar resurser att
vara en drivande aktiv aktör är Effektiva godstransporter och Främja hållbart lantbruk.
Tabell: Förslag till prioriterade områden
Fokusområde
(i Strategiska
vägval)

Hållbara
transporter
Klimatsmart
vardagsresande
där fler väljer
gång, cykling
och kollektivt
resande*
Accelererad
omställning till
fossilfria fordon

Borås Stads
Energi och
Klimatstrategi

Borås Stads
Miljömål 20132016
Under revidering

Annat pågående/
påbörjat arbete

Arbetsmetoder

Hållbart
resande

Bättre
förutsättningar
för resenärer att
välja hållbara
färdsätt

Riktlinjer för resor
Klimatkompensation

Föregångare
Klimatplanering
Attraktiva
samhällen

Använda
förnybara
bränslen i den
egna fordonsflottan

Minst 80
procent av
Borås Stads
tjänsteresor är
fossilbränslefria
eller sker med
miljöfordon

Riktlinjer för resor
Klimatkompensation

Föregångare
Klimatplanering

Kartlägga
strategiska
lägen för
förnybara
bränslen
Installera
laddstolpar
Tanka biogas

Effektiva godstransporter
Klimatsmarta
möten och
semestrar*

Hållbar
logistik

Minst 60
procent av
Borås Stads
arbetsfordon
och transporttjänster drivs på
förnybart
bränsle.

Borås Stad
optimerar
transporter och
leveranser
Minst 80
procent av
Borås Stads
tjänstresor är
fossilbränslefria
eller sker med
miljöfordon.

Föregångare
Attraktiva
samhällen
Riktlinjer för resor

Föregångare
Klimatplanering
Attraktiva
samhällen
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Klimatsmart
och hälsosam
mat
Främja hållbart
lantbruk

Mer vegetariskt
på tallriken*

Minskat
matsvinn
Förnybara och
resurseffektiva
produkter och
tjänster
Större marknad
för biobaserade
material och
drivmedel
Tjänster och
cirkulära varor*

Datum

Dnr

2016-06-27

2016-2232

En levande
landsbygdsamarbetsprojekt för
bruk och
skötsel av
odlingslandskapet
Borås Stads
skolrestauranger arbetar med
klimatanpassade
menyer
Matsvinnet ska
minska i de
offentliga
köken

Livsmedelsupphandling
Stadsodling

-

KF uppdrag:
Trähusstrategi

-

Förslag
samverksansprojekt
Boråsregionen:
Hållbara byar

Påbörjat:
Giftbantning
förskola
Genom
upphandling
Avfallsplanen (ska
revideras)

Design för en
hållbar livsstil
Sunda och
klimatsmarta
bostäder och
lokaler
Flexibla,
klimatsmarta
mindre
bostäder*
Effektiv
renovering av
befintlig
bebyggelse*

-

Attraktiva
samhällen

Föregångare
Klimatplanering

Föregångare
Innovationer
Attraktiva
samhällen
Föregångare
Klimatplanering

Föregångare

-

Byggnation av hus
som producerar
energi

Föregångare

All renovering
sker med bästa
möjliga
energiteknik.

Energirådgivning

Föregångare
Klimatplanering

Sida

8(9)
Datum

Dnr

2016-06-27

2016-2232

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Förslaget i sin helhet bedöms ha positiva aspekter på de flesta av våra nationella och
lokala miljömål även om minskad klimatpåverkan är i fokus. Ett delbetänkande En
klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige **** (länk sist i dokumentet) har nyligen publicerats
från regeringen som uppmuntrar till att påskynda åtgärdsarbetet för en
fossiloberoende region. Om förslaget leder till att vi når en fossilbränslefri region år
2030 beror på vilka åtgärder som genomförs.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Förslaget bedöms ge positiva ekonomiska effekter eftersom prioriteringen utgått från
satsningar som ska leda till regional utveckling och ökad sysselsättning.
Frigörande av markyta i centrala lägen för byggnation, service och handel, samt ökad
folkhälsa är exempel på effekter som bidrar till minskade kostnader jämfört med om
åtgärderna inte genomförs.
Förslaget kan innebära positiva ekonomiska effekter gällande kostnader och tid för
personal och folkvalda. Då krävs att det regionala åtgärdsarbetet samordnas på ett bra
sätt. Om lösningar och projektmaterial tas fram från centralt håll i regionen och sprids
till lokal nivå skapas ett kostnadseffektivt arbetssätt. Central samordning av
projektmedelsansökningar skulle kunna bidra till resurseffektivisering. Hur
genomförandet av strategin kommer att se ut i detalj är dock ännu oklart.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Förslaget bedöms kunna ge ökad hälsa, mer integration och delaktighet samt bidra till
jämställdhet. Fler resfria möten kan innebära att tid kan läggas på arbete istället för
resor men också att Borås Stad och andra blir attraktivare arbetsgivare som möjliggör
att arbete kan kombineras med fritid, samhällsengagemang och familjeliv i större
utsträckning.
Förslagen har tagits fram genom en process med bred uppslutning från näringsliv,
universitet och högskolor samt offentliga aktörer. Utöver detta har unga vuxna (i
åldern 20-30 år), varit involverade i strategiarbetet genom en enkätundersökning och
workshop med 80 personer.
Sammanfattande bedömning
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till Strategiska vägval för ett gott
liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 men önskar en fördjupad redovisning
om det praktiska genomförandet av förslaget för att säkerställa att det leder i önskad
riktning.
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Agneta Sander
Miljöchef

Datum

Dnr

2016-06-27

2016-2232

Johanna Johansson
Miljöutredare

Bilaga
1. Remisshandlingarna
2. Exempel på åtgärdsförslag. Grönmarkerat är satsningar som skulle kunna vara
aktuella för kommunen att arbeta med men där inga interna beslut finns ännu.
Gröna bockar anger att kommunen redan påbörjat arbetet inom området i
stor utsträckning.
Länkar
Borås Stads Energi- och Klimatstrategi
*http://www.boras.se/download/18.79b6893d150b3b66ebb4be25/1446457672809/
Energi-+och+klimatstrategi.pdf
Borås Stads Miljömål
**https://www.boras.se/download/18.78e89a7413c50536bbb80009314/1390355227
507/Milj%C3%B6m%C3%A5l+2013-2016.pdf
En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige SOU 2016:47
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/06/SOU-2016_47-Del1_webb.pdf
Webbsidan Hållbara livsstilar
http://www.xn--hllbaralivsstilar-8qb.se/.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

SP 8

BESLUTSFÖRSLAG

Utvecklingsplan för stadstrafiken
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås såsom gemensam målbild att ligga till grund
för stadstrafikens utveckling.

2016-10-04
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-10-05
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej
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Utvecklingsplan för stadstrafiken
Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik har enats om att ta fram en gemensam syn på utvecklingen av stadstrafiken i Borås. Borås samhällsutveckling behöver utgå från kollektivtrafikens förutsättningar för att förstärka resandeutvecklingen
och nå målet om en hållbar stad. Det innebär att Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik behöver vara överens om utvecklingen av stadstrafiken på längre
sikt än dagens trafikplaner sträcker sig.
För att nå målen om ökat resande och en ökad marknadsandel räcker det inte att antalet invånare i Borås ökar. Överflyttningen till kollektivtrafik behöver ökas. Vi vill
göra kollektivtrafiken mer attraktiv, snarare än att försvåra för biltrafiken. För att
åstadkomma detta behöver kollektivtrafiken bli en integrerad och naturlig del av
Borås stadsutveckling.
En viktig slutsats av detta arbete är att snitthastigheten i kollektivtrafiken behöver
öka, genom att framkomligheten förbättras. Dessutom behöver stadstrafikens varumärke stärkas. Därmed kan vi göra det enkelt och attraktivt att välja bussen och på så
sätt nå målen.
Sedan trafikstarten i augusti 2004 (till och med december 2015) har resandet ökat med
32 procent. En viktig fråga i den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i Borås är
att öka kapaciteten och lösa de trängselproblem som uppstår i rusningstrafik utmed
vissa sträckor samt att göra resandet mer effektivt för kollektivtrafikresenären.
Syftet med utvecklingsplanen är att stödja samarbetet mellan ansvariga aktörer och se
till att stadsutvecklingen och kollektivtrafikens utveckling går hand i hand och stödjer
varandra. Planen ska utgå från förväntat resandebehov år 2025. Innehållet i den långsiktiga planeringen ska samordnas med kommunens övergripande fysiska planering.
Delmål:
- Enas kring nuläget i kollektivtrafiken och vilka framkomlighetsproblem som
bör åtgärdas utifrån kollektivtrafikens behov.
- Enas om gemensamma mål för kollektivtrafiken i Borås 2025.
- Identifiera strategier för att uppnå dessa mål.
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BILAGOR
Bilaga 1: Resvaneundersökning (RVU) hösten 2015

Inledning
Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik har enats om att ta fram
en gemensam syn på utvecklingen av stadstrafiken i Borås. Borås samhällsutveckling behöver utgå från kollektivtrafikens förutsättningar för att förstärka resandeutvecklingen och nå målet om en hållbar stad. Det innebär att
Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik behöver vara överens om
utvecklingen av stadstrafiken på längre sikt än dagens trafikplaner sträcker sig.

Slutsatser
För att nå målen om ökat resande och en ökad marknadsandel räcker det inte
att antalet invånare i Borås ökar. Överflyttningen till kollektivtrafik behöver
ökas. Vi vill göra kollektivtrafiken mer attraktiv, snarare än att försvåra för biltrafiken. För att åstadkomma detta behöver kollektivtrafiken bli en integrerad
och naturlig del av Borås stadsutveckling.
En viktig slutsats av detta arbete är att snitthastigheten i kollektivtrafiken
behöver öka, genom att framkomligheten förbättras. Dessutom behöver stadstrafikens varumärke stärkas. Därmed kan vi göra det enkelt och attraktivt att
välja bussen och på så sätt nå målen.

Bakgrund
Dagens trafikupplägg infördes 2004, en översyn av trafiken gjordes 2009 och
rapporten uppdaterades 2011. Vissa av de etapper som föreslogs i rapporten
har genomförts men en del återstår. Hittills har utfallet av de förändringar som
genomförts fallit mycket väl. Sedan trafikstarten i augusti 2004 (till och med
december 2015) har resandet ökat med 32 procent. Sedan revideringen av
linjenätet i december 2010 (till och med december 2015) har resande ökat
med 22 procent.
Sedan ett par år har Borås stadstrafik väldigt god resandeutveckling och
det är periodvis trängsel och kapacitetsproblem, både på bussen och i den
trafikmiljö bussen trafikerar. En viktig fråga i den fortsatta utvecklingen av
kollektivtrafiken i Borås är att öka kapaciteten och lösa de trängselproblem
som uppstår i rusningstrafik utmed vissa sträckor samt att göra resandet mer
effektivt för kollektivtrafikresenären.

Syfte
Syftet med utvecklingsplanen är att stödja samarbetet mellan ansvariga aktörer och se till att stadsutvecklingen och kollektivtrafikens utveckling går hand
i hand och stödjer varandra. Planen ska utgå från förväntat resandebehov
år 2025. Innehållet i den långsiktiga planeringen ska samordnas med kommunens övergripande fysiska planering.
Delmål:
• Enas kring nuläget i kollektivtrafiken och vilka framkomlighetsproblem
som bör åtgärdas utifrån kollektivtrafikens behov.
• Enas om gemensamma mål för kollektivtrafiken i Borås 2025.
• Identifiera strategier för att uppnå dessa mål.
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Avgränsning
Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås omfattar busstrafik inom Borås
tätort med fokus på stadstrafiken. Tidsramen för planen motsvarar trafik
avtalets giltighetstid, det vill säga cirka tio år.
Eftersom det vid framtagandet av denna plan ännu inte klarlagt vilket trafik
företag som kommer att driva Borås stadstrafik under nästa avtalsperiod så
har utvecklingsplanen, utom i inventering av dagens framkomlighetsproblem,
tagits fram utan medverkan från något trafikföretag. Enligt Västtrafiks nya
avtalsmodell ska trafikföretagen ha ett större inflytande över hur trafiken
bedrivs. Detta innebär att planen inte kommer att presentera detaljerade
trafikeringslösningar eller något exakt linjenät.

Innehåll
Utvecklingsplanen består av tre delar:
• Planeringsunderlag
• Förutsättningar och nulägesbeskrivning
• Mål för kollektivtrafiken 2025, samt strategier för att uppnå dessa mål.
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Planeringsunderlag
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET
Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av
kollektivtrafiken i Västra Götaland. Det är här det beskrivs hur kollektivtrafiken
ska utvecklas, och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga.
I trafikförsörjningsprogrammet finns ett antal olika mål uppsatta. Ett av de
centrala målen för kollektivtrafiken i Västra Götaland är att marknadsandelen
ska öka och att resandet ska fördubblas fram till år 2025. Det finns även andra
mål, kopplade till miljöfrågor, kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, de resandes nöjdhet och hur kollektivtrafiken ska finansieras i
framtiden. Dessutom innehåller programmet en beskrivning av det kommersiella marknadstillträdet för privata trafikföretag som vill starta egna linjer.
Trafikförsörjningsprogrammet är under omarbetning och beräknas blir klart
under 2016.

VISIONEN FÖR VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Regionfullmäktige antog den 5 april 2005 »Vision Västra Götaland – Det goda
livet« som grund för fortsatt utvecklingsarbete i Västra Götaland.
Visionen ska vara en plattform för arbetet att stärka Västra Götaland som en
attraktiv region att bo och verka i. Den har tagits fram i samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden i Västra Götaland, och med medverkan från en lång rad parter i övrigt
– näringslivets och arbetsmarknadens organisationer, universitet/högskolor,
statliga organ med flera.
Grunden i visionen är Det goda livet. Det står för en god hälsa, arbete och
utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö
där vi värnar de förnybara systemen, möta behoven hos barn och ungdomar,
en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv. Det goda livet förutsätter en hållbar
utveckling, där dess tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och ekologiska
är sinsemellan beroende och förstärker varandra.

BORÅS STADS PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Visionen Borås 2025
Borås Stad har antagit en vision, Borås 2025.
Två av de målområden som finns berör kollektivtrafiken och stadstrafikens
utveckling. I målområdet Livskraftig stadskärna vill Borås tredubbla antalet
invånare i stadskärnan fram till år 2025. Delar av stadskärnan ska göras
bilfri och de kollektiva transportsystemen ska dominera med nya tekniska
lösningar. Det ska vara lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan
och till andra delar av staden.
I målområdet Goda resvanor och attraktiva kommunikationer reser stadens
invånare kollektivt i allt större utsträckning med miljöanpassade transportsystem och det ska finnas en eller flera lättillgängliga knutpunkter för närtrafik
och fjärrtrafik. Borås, Göteborg och övriga Västsverige samverkar för att fler
ska få tillgång till snabba, pålitliga och mer hållbara transporter.
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Visionen är grunden för kommunens arbete för att uppnå en hållbar stad och
det är med visionen som Borås utgår i sin verksamhet. För kollektivtrafiken
finns här flera intressanta frågor:
• Hur ska man få så många som möjligt av den tillkommande befolkningen
i centrum att välja ett hållbart resande?
• Hur ska visionen om en bilfri innerstad uppnås utan att göra avkall på
tillgängligheten?
• Hur ska boråsarna kunna få ta del av de nya tekniska lösningarna inom
kollektivtrafikresandet på bästa sätt?
• Hur ska staden ta tillvara den stora utvecklingspotential som Götalandsbanan och en station i Borås ger?
• Vilka potentiella knutpunkter ser vi utvecklas när staden växer?
• Hur ska det regionala resandet och det lokala resandet i stadstrafiken
mötas på bästa sätt?

Översiktsplan och trafikstrategi
Borås växer och strävar efter att förena fortsatt ökad attraktivitet med en
långsiktigt hållbar utveckling. Götalandsbanan ger staden stor utvecklingspotential och är en viktig faktor i detta arbete, så är även stadens möjlighet
att fortsätta växa i redan attraktiva stråk.
Trafikverket håller på med lokaliseringsutredning av Götalandsbanan genom
Borås. Där ska man också ta ställning till ett stationsläge. Staden håller
på att klarlägga kommunens långsiktiga markanvändning i Götalandsbanans
stråk. Utvecklingsplanens tidshorisont 2025 omfattar inte Götalandsbanan.
När Götalandsbanans framtida sträckning genom Borås är klarlagd krävs en
ny översyn av utvecklingsplanen och stadens framtida kollektivtrafikstruktur.
Det pågår ett arbete med en ny översiktsplan för Borås. De fysiska strukturerna är viktiga för kommunens utveckling och kommunens attraktivitet beror
till stor del på hur de fysiska strukturerna fungerar. Översiktsplanen beräknas
vara klar under 2017.
Enligt Borås 2025 ska befolkningen öka med det tredubbla i centrala Borås.
Fler som ska samsas på samma yta innebär att vårt trafikbeteende måste
förändras för att alla trafikslag ska få plats. Parallellt med Översiktsplanen
pågår ett arbete att ta fram en Trafikstrategi för Borås. I remissversionen av
Trafikstrategin är kollektivtrafiken strukturbildande. Man ska prioritera mellan
trafikslag och skapa förutsättningar för viktiga stråk och skapa ett kapacitetsstarkt resecentrum med god anslutning till huvudnätet.
Planeringsdokumenten har samma tidshorisont, år 2035. Då är Götalandsbanan mellan Göteborg och Stockholm via Borås utbyggd, Västlänken i drift
och målbilden för tågtrafiken i Västra Götaland genomförd.
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Förutsättningar och
nulägesbeskrivning
BEFOLKNINGSUTVECKLING
Befolkningsprognosen antar att de tre senaste årens befolkningsmönster kan
vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen 2015–2019 för Borås innebär en folkökning på i genomsnitt 1094
personer per år. Ökning förväntas främst i åldersgruppen under 18 år. År 2019
förväntas kommunen ha 112 489 invånare. Folkökningen som förväntas de
närmaste fem åren bli högre än vad förväntades för ett år sedan. Det är både
förväntat högre födelsenetto och högre förväntat flyttnetto. Fortsatt kommer
årligen dryg 1 000 barn födas, 1 000 begravningar ske och 5 000 flyttlass
packas upp för att passera in över kommungränsen. Det innebär 6 procent
nya grannar i Borås varje år.
I tätorten Borås bor cirka 65 procent av kommunens befolkning, cirka 70 000
invånare. År 2025 kan tätorten, med nuvarande utveckling, ha en tätortsbefolkning över 75 000. Befolkningen ökar mest i de mest centrala delarna av
tätorten centrum.

Näringsliv och sysselsättning
Borås näringsliv har en stabil positiv utveckling. Industriområden i gynnsamma
transportlägen är fortsatt attraktiva. Bl. a Viareds industriområde fortsätter
växa. Nya tvärförbindelsen sammankopplar södra och västra sidan av staden.
Långsiktigt finns förväntningar på en höghastighetsjärnväg, Götalandsbanan.
Denna kommer bättre länka ihop Borås med Göteborgsregionens arbets
marknad. Det pendlar 12 400 personer till arbete i Borås från andra kom
muner (Ulricehamn, Göteborg och Mark toppar listan) och över 8 000 pendlar
från Borås till andra kommuner (Göteborg toppar listan med 28 procent av
de utpendlande år 2012).

©LANTMÄTERIET

Antalet jobb i kommunen år 2015 var, 55 648. Största arbetsgivare i Borås
är kommunen (10 000 anställda) och landstinget (5 000 anställda) som med
Södra Älvsborgs sjukhus är det största arbetsgivarna. Bland de privata arbetsgivarna (500–999 anställda) är Ericsson störst, följt av textilföretagen Ellos
och H&M Online Aktiebolag. Högskolan i Borås, Samhall, Polisen och SP,
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, har också många anställda. Flera
större företag (250–499 anställda) har kopplingar till e-handel och logistik. De

Större arbetsplatser.
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stora företagen ligger i centrala Borås samt i de olika verksamhetsområdena
Viared, Kyllared, Almenäs och Lundaskog.
Viared är ett av de större industriområdena i utkanten av tätorten Borås
västerut längs riksväg 40, och området har cirka 260 arbetsställen med cirka
4 500 anställda.
Högskolan i Borås fortsätter att utvecklas och har drygt 13 000 studenter.
Högskolestudenter bidrar till att skapa framtidstro, aktivitet och kreativitet
i Borås. Verksamheten finns mitt i centrum och högskolan verkar för de
kvaliteter som fordras för de stora utmaningarna i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Högskolan i Borås har sex institutioner och forskarutbildning.
Utbildningar bedrivs inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och
informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik
samt vårdvetenskap.
Det finns fem större gymnasier i Borås som alla är stora målpunkter för kollek
tivtrafiken: Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsg ymnasiet,
Tullengymnasiet och Viskastrandsgymnasiet är kommunala. Det finns också
fem fristående gymnasieskolor.

STADSUTVECKLING
För att få god kollektivtrafik krävs ett befolkningsunderlag som är tillräckligt
stort under dygnets alla timmar. Därför behövs en jämn fördelning av boende,
arbetsplatser och målpunkter i alla delar av staden. Borås strävar efter blandstad utmed kollektivstråken för att få ett jämnt fördelat resande över dygnet.
Centrala Borås är tättbefolkat både dag och natt och har god potential för
hög kollektivtrafikförsörjning.
Vad gäller arbetsplatsområden utmärker sig sjukhusområdet där många arbetar men praktiskt taget ingen bor. Detsamma gäller alla renodlade handelsoch verksamhetsområden som Viared, Lundaskog och delar av Knalleland.
I några stora bostadsområden finns väldigt få arbetsplatser bland annat Sjöbo,
Hässleholmen, Lars Kaggsgatan, Trandared, Göta och Norrby.

Förtätning i centrum
Borås har ambitioner att växa genom förtätning i de centrala delarna och
strävar efter att tredubbla antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.
Nyligen antog kommunstyrelsen en plan för byggandet av 7 850 nya bostäder
till och med 2020. De flesta områden som kommer att få en ökad befolkning ligger i Borås centrala delar, där man bygger de flesta bostäderna i
flerbostadshus vilket är bra för möjligheten att försörja områdena med kollektivtrafik.
Den mesta bebyggelseutvecklingen sker i centrum, i form av flerbostadshus
men även på Norrby, Göta, regementet och Gässlösa planeras för fler bostäder.
Druvefors är en stadsdel som håller på att utvecklas stort med nya fler
bostadshus, stora handelsetableringar och utvidgade verksamheter. Området
kommet att utvecklas ytterligare till en målpunkt i staden.
I området Byttorp/Tullen planeras flera mindre byggnadsprojekt som till
sammans leder till ökad befolkning i denna stadsdel. Gatustrukturen i den
kuperade terrängen gör att framkomligheten är dålig.
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Invånartäthet i Borås 2014.

Befolkningsökningen och ny bebyggelse påverkar resandeunderlaget. De nya
bostäderna och befolkningsutvecklingen om 0,8 procent ökning per år skulle
innebära 10 460 000 påstigande på stadsbusslinjerna år 2025 – en ökning
med 33 procent jämfört med dagens resandenivå. De senaste åren har kommunen vuxit med över 1 procent per år.
Baserat på hur resandealstringen ser ut i befintliga områden med motsvarande
uppbyggnad har det beräknats att de tillkommande nya bostadsinvånarna
väntas genomföra knappt 500 000 påstigningar per år.

På lång sikt – staden växer norrut
I Knalleland utvecklas handels- verksamhets- och idrottsområdet som finns
i området och i dess närhet. Området kompletteras med bostäder. Kollektivtrafiken får i förslaget egna körfält genom området. Idag bor cirka 2 200
personer här och det är ungefär 3 800 som arbetar.
Norr om området planeras förtätning av nya bostäder och verksamheter utmed
huvudgatan på Sjöbo, som är möjlig när en ny förbifart färdigställts kring
Sjöbo. Längre norrut utmed riksväg 42 planeras nya bostäder i ett stråk
Frufällan, Sparsör och Tosseryd.

På lång sikt – staden växer åt sydväst
Viared är ett viktigt verksamhetsområde för staden och har idag ett 100-tal
företag, främst inom distribution och logistik. Idag arbetar drygt 4 000 personer på Viared. Med den nya sträckningen av Riksväg 27 som möter riksväg
40 i Viaredsmotet blir Viared än mer attraktivt för nya etablerare. Det sker
en expansiv utveckling av Viared åt väster.
När reningsverket flyttar till Sobacken söder om Borås, så öppnas området
mellan Sobacken och Borås upp för att skapa nya möjligheter att skapa attraktiva bostadsområden i Gässlösa-området nära Viskan i den norra änden
av området, närmast Göta med möjlighet till flera tusen nya bostäder. Utefter
den nya sträckningen riksväg 27 delen Kråkered–Viared kan nya verksamhetsområden skapas med skyltläge mot riksväg 27.
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RESFLÖDEN
Borås som regional nod
Borås är en viktig nod och arbetsmarknadsregion med en stor in- och utpendling
från övriga kommuner i Sjuhärad samt Göteborgsområdet. Det är fler som pendlar in till Borås, än ut. Borås växer med mer bostäder, arbetsplatser och handel.
Fler och fler behöver förflytta sig på våra gator och vägar. Borås allt större
roll som nav för Sjuhärad och i en växande arbetsmarknadsregion ökar också
konkurrensen om utrymmet. Götalandsbanan, vårt viktigaste samhällsbyggnadsprojekt, kommer att påverka både stadens utveckling och vårt resande.

Resflöden med bil
DE FEM STÖRSTA BILFLÖDENA
Destination

Resor/dag

% av alla resor

51 800

25

Knalleland

37 700

18

Göta

17 500

9

Hulta

17 500

9

Hässleholmen

16 000

7

Centrum

En analys av resflöden med bil visar att alla stadens områden har centrum
som målpunkt. Nästan alla områden har också Knalleland som målpunkt.
Det är rimligt att utgå från att man i huvudsak vill nå samma målpunkter
med kollektivtrafik som med bil. Hur man ska kunna resa till centrum och
Knalleland från övriga områden blir därmed viktigt att hantera när man tittar
på kollektivtrafikens framtida utveckling.
En del områden har ett högt bilflöde men ett lågt kollektivtrafikresande.
Hässleholmen och Sjöbo, som har många kollektivtrafikresenärer, visar att det
finns potential att öka kollektivtrafikresandet även i andra områden.
Inom Borås tätort reser flest till centrum och Knalleland. Båda områden präglas av att ha många målpunkter och arbetsplatser såväl som bostäder. Tillsammans står dessa två områden för 38 procent av alla bilresor inom tätorten.
Göta och Hulta är två områden med en stor andel bostäder, de har cirka 9
procent av alla bilresor vilket är mycket för bostadsområden.
Hässleholmen, Sjöbo, Norrmalm, Östermalm, Druvefors, Bergsäter, Trandared,
Lundaskog, Brämhult (inkl. Hyberg) och Viared har 10 000–15 000 resor per
dag, 5–7 procent var av alla resor.
Hässleholmen är ett intressant område eftersom resandet med kollektivtrafiken är en av stadens största. Hässleholmen har cirka 7 procent av bilresorna.
Samma gäller Sjöbo som har ett mycket högt resande med kollektivtrafiken
och cirka 7 procent av alla bilresor. Kollektivtrafikandelen i dessa områden
är högre än i andra områden. Området trafikeras bland annat av linje 1 som
har över 40 procent av stadstrafikens resor.

Sjöbo

Hestra

Knalleland
Armbåga
Simonsland

Brämhult
Svensgärde
Hässleholmen

Ramnaslätt

Hulta
Göta
Trandared
Hedvigsborg

Bilflöden mellan zoner i Borås 2010
(fordon/vardagsdygn).

8

Viared
Gässlösa
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Bilresandet är högst i centrum och i Knalleland samt lite lägre i ett stråk
norrut, samt i de östra delarna av tätorten. I södra delen av tätorten går en
gräns vid Göta, Druvefors, Bergsäter och Trandared som har högt resande.
Söder om dessa områden är resandet inom tätorten lägre trots att dessa
områden är tättbefolkade. I väster märks de två stora arbetsplatsområdena
Viared och Lundaskog som målpunkter för bilflödena.

Resflöden med kollektivtrafik
Målpunkter
Den största målpunkten för kollektivtrafiken är centrum och de hållplatser
som ligger där. Södra torget har flest på- och avstigande resenärer, vilket
utöver läget i centrum beror på att hållplatsen fungerar som bytespunkt för
stadstrafiken. Övriga större målpunkter är Resecentrum och Högskolan. För
upplevelser är Borås djurpark, Kulturhuset och Borås Arena-området intressanta målpunkter.
För arbetsresor är centrum, Södra Älvsborgs Sjukhus och Viared viktiga mål,
förutom kommunens olika verksamheter. För shopping är centrum följt av
Knalleland den absolut största målpunkten. Alla gymnasieskolor och andra
större skolor är också stora målpunkter för kollektivtrafiken. Hässleholmen
och Sjöbo är två stora stadsdelar med stort kollektivtrafikresande och de är
därmed också viktiga målpunkter.

Restid och restidskvoter
Restidskvoten är kollektivtrafikens restid i förhållande till den tid som resan
skulle ta med bil och är en av de viktigaste faktorerna vid val av färdmedel. Vid
en jämförelse med bil hämmas kollektivtrafiken delvis av de egenskaper som
karaktäriserar begreppet kollektivtrafik. Den måste följa en bestämd sträckning och stanna ett antal gånger för att ta upp och släppa av resenärer, vilket
gör att den i relation till bil blir långsammare. Dessutom påverkas restiden
av behovet av byten som förutom att förlänga restiden inverkar negativt på
reseupplevelsen.
Övergripande mål: För att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik har Västtrafik
som övergripande mål att restidskvoten för buss som mest ska vara 1,3.
Restiden med bil respektive buss har mätts i de relationer där bilresandet
överstiger 1 000 resor per vardagsdygn, vilket motsvarar den nivå som krävs
för trafikering av en stadslinje. Totalt har 28 stycken relationer undersökts
där bilresornas tidsåtgång beräknats via Google Maps och kollektivtrafikens
via statistik från Västtrafiks realtidsdatabas.
Resultatet visar att 25 stråk av 28 hamnar över Västtrafiks mål om en res
tidskvot på 1,3. En orsak till detta är att infrastrukturen i Borås till stora delar
är byggd och optimerad för biltrafik med stora och gena genomfartsleder,
vilket gör det mycket svårt för bussen att konkurrera vid en direkt jämförelse
med bilresor.

DE 20 STÖRSTA HÅLLPLATSERNA
sett till antalet påstigande, mars 2013
Hållplatsnamn

Stämplingar

Södra torget

237 584

Resecentrum

37 447

Knalleland

31 463

Sjukhuset

28 487

Hötorget

26 336

Hässle torg

21 178

Fjärdingskolan

20 584

Sjöbo Torg

16 300

Bäckängsskolan

14 622

Lilla Brogatan

14 252

Almåsskolan

14 034

Bergslena

12 439

Högskolan

12 114

Trandögatan

11 897

Skogsfrugatan

11 436

Albanoliden

10 014

Västgötagatan

9 064

Erikslund

8 694

Östergårdsplan

8 173

Norra Sjöbogatan 55

7 998

RESTIDER OCH RESTIDSKVOTER
Bil

Kollektivtrafik

Restidskvot

50 min

70 min

1,4

40 min

40 min

1,0

30 min

25 min

0,83

Jämför man restidskvoten med skillnad i restid ser man, med undantag för
de relationer som kräver byte, att det genomgående saknas en tydlig koppling
mellan hög restidskvot och stor skillnad i restid. När restidskvoten i vissa
fall ligger på 2,0 men den faktiska tidsskillnaden bara är tre minuter blir
slutsatsen att restidskvot inte är någon bra indikator för Borås stadstrafik.
Anledningen till detta är att resor, med både bil och buss, är så tidsmässigt
korta att en skillnad på enstaka minuter, vilket knappast har någon större
betydelse i praktiken, ger ett orimligt stort utslag på restidskvoten.
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Restidskvot för resa
med buss jämfört med bil i relationer
med över 1 000 bilresor/vardagsdygn.
Reserelationer markerade med asterisk
kräver byte.

Norrmalm–Knalleland*
Tullen–Knalleland*
Göta–Knalleland*
Lundaskog–Knalleland*
Hedvigsborg–Knalleland*
Viared–Knalleland
Brämhult–Knalleland*
Dammsvedjan–Knalleland*
Centrum–Hässleholmen
Centrum–Sjöbo
Centrum–Lundaskog
Centrum–Bergsbo
Trandared–Knalleland*
Hässleholmen–Knalleland
Centrum–Brämhult
Centrum–Hulta
Centrum–Hestra
Centrum–Sjukhuset
Sjukhuset–Knalleland
Centrum–Dammsvedjan
Centrum–Tullen
Centrum–Norrmalm
Centrum–Knalleland
Centrum–Druvefors
Centrum–Göta
Centrum–Trandared
Centrum–Viared
Knalleland–Sjöbo

Tidspåslag i minuter
för resa med buss jämfört med bil i relationer
med över 1 000 bilresor/vardagsdygn.
Reserelationer markerade med asterisk
kräver byte.

Norrmalm–Knalleland*
Tullen–Knalleland*
Göta–Knalleland*
Lundaskog–Knalleland*
Hedvigsborg–Knalleland*
Viared–Knalleland
Brämhult–Knalleland*
Dammsvedjan–Knalleland*
Centrum–Hässleholmen
Centrum–Sjöbo
Centrum–Lundaskog
Centrum–Bergsbo
Trandared–Knalleland*
Hässleholmen–Knalleland
Centrum–Brämhult
Centrum–Hulta
Centrum–Hestra
Centrum–Sjukhuset
Sjukhuset–Knalleland
Centrum–Dammsvedjan
Centrum–Tullen
Centrum–Norrmalm
Centrum–Knalleland
Centrum–Druvefors
Centrum–Göta
Centrum–Trandared
Centrum–Viared
Knalleland–Sjöbo

Bussens genomsnittshastighet
i de undersökta relationerna.
Reserelationer markerade med asterisk
kräver byte.

Norrmalm–Knalleland*
Tullen–Knalleland*
Göta–Knalleland*
Lundaskog–Knalleland*
Hedvigsborg–Knalleland*
Viared–Knalleland
Brämhult–Knalleland*
Dammsvedjan–Knalleland*
Centrum–Hässleholmen
Centrum–Sjöbo
Centrum–Lundaskog
Centrum–Bergsbo
Trandared–Knalleland*
Hässleholmen–Knalleland
Centrum–Brämhult
Centrum–Hulta
Centrum–Hestra
Centrum–Sjukhuset
Sjukhuset–Knalleland
Centrum–Dammsvedjan
Centrum–Tullen
Centrum–Norrmalm
Centrum–Knalleland
Centrum–Druvefors
Centrum–Göta
Centrum–Trandared
Centrum–Viared
Knalleland–Sjöbo

4,6
3,2
3,1
2,8
2,8
2,7

0

1

4

5

Restidskvot

17
20
17
19
19
19
17
13
7
8
4
3
13
10
8
5
4
3
6
3
3
4
2
1
1
3
0

1
2

2
5

8

11

14

17

20

23 min

12,7
13,1
9,4
15,1
12,6
21,5
13,8
11,5
16,8
13,6
26,7
9,0
11,7
16,5
18,8
16,1
20,0
12,6
14,4
16,8
21,0
17,4
12,2
9,4
12,8
16,4
41,2
0

10

2,3
2,2
2,2
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
1,2
1,1
2
3

5

10

15

20

23,0
25

30

35

40

45 km/h
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I flera fall hamnar både restidskvot och skillnad i tid högt, trots att möjlighet
till direktresor finns. På linje 1 och stråket Centrum–Hässleholmen ligger
restidskvoten på 2,2 och bussen är 7 minuter långsammare än bilen. För
andra linjedelen, Centrum–Sjöbo är motsvarande värden 2,0 och 8 minuter.
Relationerna Centrum–Viared och Knalleland–Sjöbo är dock exempel på relationer som både har låg restidskvot och liten skillnad i tid. Gemensamt för
dessa två är att det finns god framkomlighet och att snitthastigheten därför
hamnar relativt högt.
Istället för att mäta restidskvoten och i varje relation försöka konkurrera med
bilens restider bör fokus läggas på att få stadstrafiken att upplevas som ett
attraktivt och effektivt trafiksystem.

Ökad snitthastighet
Borås stadstrafik har de senaste fem åren haft en positiv resandeutveckling,
men för att det ska vara möjligt att nå de uppsatta resandemålen till 2025
måste ökningstakten höjas. Stadstrafiken kännetecknas idag av ett bra utbud
med en god yttäckning, men trafiken är långsam. Under hösten 2014 var
snitthastigheten för stadstrafikens linje 1–8 endast 18,7 km/h i högtrafik
vilket får anses vara mycket lågt.
De linjer som går långsammast är de största linjerna 1 och 2 som båda har
en snitthastighet på 16,5 km/h under högtrafik.
Undantagen är linje 4 som har en mycket bra framkomlighet och väldigt få
resor samt linje 5 som på delar av sin linjesträcka trafikerar stadens ytterområde med delvis 70-väg.
Snitthastighet, km/h
30
23,6

25
20

21,4
16,5

16,5

18,6

19,5
17,1

18,3

18,7

15
10
5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Totalt

Linjernas snitthastighet i högtrafik 14.30–17.00
under oktober och november 2014. Perioden
valdes eftersom linjerna då trafikerade Lilla
Brogatan.

En höjning av stadstrafikens genomsnittshastighet är nödvändig för att få till
en restidsförkortning, men även för att den upplevda restiden ska minska
vilket krävs för att öka systemets attraktionskraft och därigenom attrahera
fler resenärer.
För att uppnå detta behöver busstrafiken prioriteras genom införande av
modern och effektiv signalprioritering samt att busskörfält anläggs där det
behövs. Utöver detta krävs en viss utglesning av hållplatser men också en
översyn av linjernas dragning för att få så raka och gena körvägar som möjligt.
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Restidsvinst, minuter
10
7 min 6 min

Genom att öka snitthastigheten per linje
med 25 procent kan man göra
restidsvinster på upp till 8 minuter.

8 min

7 min

5

6 min

6 min

6 min

6

7

8

2 min

0

1

2

3

4

5

Det är rimligt att anta att man genom föreslagna åtgärder kan öka snitthastigheten per linje med 25 procent fram till 2025. En sådan åtgärd skulle
höja snitthastigheten på linje 1 och 2 från 16,5 km/h till 20,6 km/h. I tid
innebär det att restidsvinsten blir 7 respektive 6 minuter från ändhållplats
till ändhållplats.
RESOR PER VARDAGSDYGN
Stråk

Antal resor

Sjöbo–Centrum

7 500

Hässleholmen–Centrum

7 200

Trandared–Centrum

3 000

Byttorp–Centrum

4 200

Starka kollektivtrafikstråk
Varje vardag sker drygt 31 000 resor med stadstrafikens linje 1–8. De starkaste stråken sammanfaller helt med linjesträckningen för linje 1 Sjöbo–
Centrum–Hässleholmen. Ett ungefär hälften så starkt stråk är Byttorp–
Centrum som tillsammans med Centrum–Trandared sammanfaller med
linjesträckningen för linje 2.
Det absolut svagaste stråket är Trandared–Sjukhuset som har haft trafik i
olika former under de senaste 20 åren utan att det har blivit någon större
utveckling på resandet.
Resandet per linjedel visar hur starkt resandet ser ut per linje på respektive
sida om centrum. Då flera linjer har gemensamma trafikeringssträckor är det
inte möjligt att översätta figuren direkt till resandestråk.

Resor/vardagsdygn
8 000

7 497

7 000
6 000
5 000

4 512

4 000

3 596
2 842

3 000

1 000

Antal resor per vardagsdygn
på respektive linjes linjedel.

12

0

2 021

1 941

2 000
712

1
Sjöbo

1

2

2

3

1 055 936
554

3

94

5

5

Hässle Tullen Tranda Almenäs/ Svens Tranda Ängs
Sjö
holmen
red Ishallen gärde red–Sjh gården marken

2 339

1 413
670

6
Sörbo

923

6

7

7

Göta Hedvigs Norr
borg
malm

8

8

Hestra

Hulta
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NULÄGE STADSTRAFIKEN
Linjenät
Dagens linjenät har sitt ursprung i en linjenätsutredning som trafiksattes i
augusti 2004. Sedan trafikstarten har en mängd mindre och större förändringar gjorts men den absolut största genomfördes i december 2010 då den
ursprungliga utredningen reviderades.
Sedan trafikstarten 2004 har resandet med stadstrafiken som helhet ökat
med 2 miljoner resor på helår, vilket motsvarar 32 procent. Den största delen
av ökningen, 1,5 miljoner resor, har skett mellan 2010 och 2015. Det vill säga
sedan linjenätet reviderades.
Miljoner resor
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Resandeutveckling. Antal resor
per rullande 12 månadersperiod,
januari 2004–december 2015.

1
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Trots den kraftiga resandeutvecklingen har linjernas kilometer-produktion inte
ökat i samma takt. Det innebär att trafiken under samma period har blivit mer
kostnadseffektiv då bussarnas fyllnadsgrad har ökat.

130 %
120 %

Resor
Resor per kilometer
Kilometerproduktion

110 %
100 %
90 %

Förhållandet mellan resor och produktion.
Basmånad december 2007.

80 %
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

En direkt jämförelse med Västtrafiks övriga stadstrafikområden är svår att göra
då förutsättningarna skiljer sig åt från plats till plats. Det kan dock konstateras
att Borås har ett utbud som är mycket väl dimensionerat i förhållande till det
resandeunderlag som finns idag.
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Högtrafik

Lågtrafik

Linjenätets yttäckning i hög- respektive lågtrafik.

TURER PER TIMMA I HÖGRESPEKTIVE LÅGTRAFIK
Linje

Turer i högtrafik

Turer i lågtrafik

1

10

2

2

8

2

3

2

2

4

2

–

5

4

2

6

2

2

7

8

2

8

6

2

10–16

0,5

–

20

6

–

21

1

–

31

2

–

46

1

–

I juni 2015 består stadstrafiken av totalt 19 linjer. Linjenätets yttäckning i
hög- respektive lågtrafik framgår av kartorna ovan.
Stadstrafiken består av linjerna 1–8 som är stadslinjer, 10–16 som är före
detta servicelinjer samt 20, 21, 31 och 46 som är lokallinjer. Grundutbudet
för linje 1–8 är 30-minuterstrafik som sedan växlas upp för att motsvara
det faktiska resande som finns under trafikdygnet. Övriga linjer har ett mer
anpassat turutbud utan grundutbud.
I dag är linje 1 den absolut största linjen och utmärker sig tillsammans med
linje 2. Tillsammans står dessa två linjer för 56 procent av resorna i stadstrafiken. Övriga linjer som har ett betydande resande är linje 7, 8 och i viss
mån även linje 5.
Antal resor i tusental
3 500
2013

3 000

2014

2 500

2015

2 000
1 500
1 000

Resor per linje, rullande 12 månader,
i juni 2013–2015. Linje 30 ersattes av
linje 21 och 31 i februari 2015.

500
0

1

2

3

4

5

6

7

8 10–16 20

21

30

31

46

Resvanor och resandepotential
Idag gör invånarna i centralorten 118 påstigningar per boende och år med
stadstrafikens linje 1–8. Denna siffra har ökat kraftigt de senaste åren; år
2005 var motsvarande siffra 91 påstigningar per boende och år. Med prognostiserad befolkningsökning för Borås i kombination med resandemålet i
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland bör antalet påstigningar per boende och år under 2025 ha ökat till 136. Det innebär att enbart
befolkningsökningen i Borås inte räcker för att nå resandemålen

14
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Satsningar på den regionala buss- och tågtrafiken bidrar till ett ökat resande
underlag även för stadstrafiken, men det är ändå en mindre del av det totala
antalet resor i stadsbusstrafiken som kommer från regiontrafiken. Majoriteten
av stadstrafikresenärerna har sin start- och målpunkt inom Borås tätort.
I november 2015 genomfördes en resvaneundersökning i Borås tätort. Under
sökningen visade att boråsarna gör närmare 200 000 resor per dygn, vilket
motsvarar 2,3 resor per invånare och dag. Bil är det vanligaste färdmedlet.
Andelen kollektivtrafikresor av alla resor som görs i Borås är 16 procent.
Andelen kollektivtrafikresor av de motoriserade resorna (exkl. gång och cykel)
är 21 procent.
Bil är det oftast använda färdmedlet – hälften av stadens invånare åker bil
varje dag och ytterligare en knapp tredjedel flera dagar i veckan. Runt 40
procent åker buss åtminstone några dagar per vecka.
• Två av tre invånare har någon form av reskort på kollektivtrafiken. De yngre
reser i högre grad på periodkort, medan kontoladdning är den vanligaste
biljettypen bland medelålders. Bland de äldre har de flesta seniorkort.
• Mer än var fjärde invånare reser idag med bil, men har en vilja att dra ned
på sitt bilresande. Av dessa har drygt 40 procent redan provat att minska
bilåkandet. Viljan att minska sitt bilresande är högre bland kvinnor än
bland män.
Resvaneundersökningen i sin helhet finns i bilaga 1.

Resestandard
Ett av målen med utvecklingsplanen är att göra stadstrafiken snabbare och
effektivare för att vinna marknadsandelar och bidra till en mer hållbar stadsutveckling i Borås. Ett annat sätt att bedöma kollektivtrafikens attraktivitet
är att titta på resestandarden och vilket grundutbud som majoriteten av
boråsarna har tillgång till.
Att även ha mål för resestandard i form av ett grundutbud säkerställer att
satsningen på snabba och effektiva kollektivresor inte sker på bekostnad av
yttäckningen och tillgängligheten till kollektivtrafiken.
Kartan nedan visar kollektivtrafikens yttäckning i december 2014.

Kollektivtrafikens yttäckning i december 2014.
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Tillgänglighetsanpassade hållplatser
I Västra Götalandsregionens Strategi för funktionshinderanpassning anges att
det ska finnas ett prioriterat kollektivtrafiknät i vilket alla fordon och hållplatser
ska vara tillgänglighetsanpassade. Det prioriterade kollektivtrafiknätet består
av alla fordon, de strategiska knutpunkterna i regionen, samt hållplatser med
fler än 100 påstigande.
Borås Stads Tekniska förvaltning, med ansvar för busshållplatsernas tillgänglighetsanpassning, bedömer att det normalt sett inte krävs särskild belysning
kring hållplatsen om det finns en god allmänbelysning. I detta fall skiljer sig
Borås från de kriterier som satts upp i Västra Götalandsregionens Strategi för
funktionshinderanpassning.
En inventering av Borås 50 största hållplatser visar att cirka hälften uppfyller
de krav som ställs och att en fjärdedel har något som gör att de inte är tillgänglighetsanpassade. Den resterande delen har flera brister i tillgängligheten.
Flera av staden allra största hållplatser inte tillgänglighetsanpassade, däribland Södra torget som är den absolut största hållplatsen i Borås kollektivtrafik.

Bullerstörda miljöer
Biltrafik och framförallt bussar påverkar ljudnivån i centrala delar av Borås
Stad. Senaste bullerkartläggningen visar att Lilla Brogatan, Allégatan, Yxhammarsgatan, Åsbogatan och Brämhultsvägen har höga bullervärden, mellan
65 dBA och upp till över 75 dBA. De höga ljudnivåerna medför konsekvenser
när bostäder ska planeras och förtätningen av staden försvåras.

Lagkrav
EU-direktiv: Borås Stad är ålagd att upprätta ett åtgärdsprogram för om
givningsbuller med syftet att omgivningsbullret inte ska medföra skadliga
effekter på människors hälsa. Åtgärdsprogrammet ska bland annat innehålla;
• Beskrivning av situationer som behöver förbättras samt problem som
bedöms vara prioriterade.
• Beskrivning av de bullerdämpande åtgärder som vidtagits eller planeras
att vidtas de kommande fem åren.
• En långsiktig strategi för hantering av buller och effekten av buller, vid
behov även minskning av buller.
En ny bullerkartläggning inklusive åtgärdsprogram ska påbörjas 2016–2017.

16

Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås | Augusti 2016

INFRASTRUKTUR OCH FRAMKOMLIGHET
Allmänt
Kollektivtrafiken ska upplevas som ett attraktivt alternativ till bilen. En avgör
ande förutsättning för att attrahera fler resenärer är att tillgodose behovet
av god framkomlighet i kollektivtrafiksystemets alla delar. I staden är bra
framkomlighet en kombination av attraktiv restid och hög restidspålitlighet.
Med det begränsade gatuutrymme som finns innebär det i flera fall att kollektivtrafiken måste prioriteras framför biltrafiken. Hög framkomlighet bidrar
till att skapa ett både effektivt och attraktivt trafiksystem.
Fram till 2025 ska stadstrafiken öka resandet med drygt 30 procent medan
befolkningen i Borås under samma period beräknas öka med cirka 20 procent. Det innebär att befolkningsökningen inte räcker för att nå resandemålet utan marknadsandelen för stadstrafiken måste öka jämfört med idag.
Dagens linjenät har en god yttäckning, bra linjedragningar och mycket bra
turtäthet. Trafiken är dock långsam och hastigheten är i vissa snitt jämförbar
med gånghastighet. En ökad snitthastighet för stadstrafiken är därför en av
förutsättningarna för att nå resandemålet.
Prioritering av kollektivtrafiken innebär också minskat buller och minskade
utsläpp då antalet stopp sjunker.

Kollektivtrafikprioritering
Prioritering av kollektivtrafiken innebär att både restiden och tillförlitligheten
förbättras. Dålig framkomlighet för bussen kan innebära en missad anslutning med en mindre frekvent linje vilket kan ge en restidsförlängning på upp
till 30 minuter. Motsvarande försening för en bil blir maximalt några minuter.
Idag saknas helt separata kollektivtrafikkörfält i Borås. I de fall bussen separerats från biltrafiken delas utrymmet med gång- och cykeltrafik.
Busskörfält i kombination med signalprioritering innebär också att bussarna
får en bättre regularitet. I Borås har det sedan länge funnits problem med
att bussarna på linje 1 körs i »tåg«. Utbudet på 6-minuterstrafik blir då i
praktiken 12-minuterstrafik.
Med signalprioritering kan bussar ges företräde vid korsningar och därigenom
få förbättrad effektivitet, pålitlighet och ökad hastighet på samma gång.
Restidsmätningar i svenska städer visar att 70-80 procent av alla förseningar
på en bussresa beror på väntetiden vid trafiksignaler som saknar prioritering.
Genom signalprioritering kan körtiden minskas med 10–20 procent.

Kollektivtrafiksignal med indikeringslampa som
visar föraren att kommunikationen fungerar.
Här från hållplatsen Nordstan i Göteborg.

I Borås finns det signalprioritering på vissa ställen. Utrustningen är dock
omodern och funktionaliteten och dess effekt på framkomligheten är okänd.
Ett större antal fordon saknar dessutom utrustning. En modernisering av
systemet är nödvändig.
Modern signalprioritering ger endast prioritet när det behövs vilket innebär
att de negativa effekterna på övrig trafik minskar. Principen om att kollektivtrafikens framkomlighet bara ska prioriteras där det verkligen behövs bör
användas generellt, både när det gäller busskörfält, signalprioritering/kollektivtrafiksignaler och vid hållplatsutformning.
För att få bästa effekt bör åtgärderna koncentreras till sammanhängande
stråk, vilket också kräver att busslinjerna prioriteras sinsemellan.
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Hållplatsutformning
Hållplatserna utformning har stor effekt på hur lång tid ett hållplatsstopp tar
och påverkar därmed direkt tidhållning och restid.
Hållplatser i ficka innebär att bussen inte hindrar övrig trafik men angöringen
tar längre tid. Vid högtrafikerade vägar kan det vara mycket svårt för bussen
att ta sig in i trafiken igen.
Hållplatsficka på Trandögatan.

Utbyggda hållplatser gör att bussen får en rak angöring och den har dessutom
prioritet när den ska starta från hållplatsen. Den här typen av hållplatser
passar bara där trafikflödet är relativt litet och där bussen har korta stopptider.
Hållplatser där biltrafiken leds runt. H
 ållplatser där trafikflödet är stort, som
trafikeras av prioriterade linjer och där utrymme finns kan med fördel utformas
med en bussgata i mitten samtidigt som biltrafiken kan köra förbi på utsidan.

Avstånd mellan hållplatser
Rak hållplats på Lars Kaggsgatan där biltrafiken
tvingas till stopp bakom bussen.

Hållplatsavstånd är en annan faktor som påverkar restiden då ett hållplatsstopp innebär en tidsförlust på ungefär 25 sekunder på en 50-väg. Med ett
hållplatsavstånd som ligger någonstans mellan 400 och 600 meter når man
en bra balans mellan tillgänglighet och restid.
Linjenätet i Borås stadstrafik kännetecknas av mycket korta hållplatsavstånd.
För att nå målet om ökad marknadsandel krävs att restiderna minskas och
därför behövs en omfattande översyn av hållplatsernas placering och avstånd
genomföras. Samtidigt måste hänsyn tas för att tillgängligheten ska bli i nivå
med uppsatt mål.

Exempel på hållplats där biltrafiken leds runt
hållplatsen. Här vid Sprängkullsgatan i Göteborg.

Exempel: L
 inje 7 har idag ett genomsnittligt hållplatsavstånd på 300 meter på
linjesträckningen Hedvigsborg–Norrmalm. Skulle genomsnittligt hållplats
avstånd ökas från 300 till 400 meter innebär det att tidsvinsten blir 3,5
minuter. Om genomsnittligt hållplatsavstånd ökas till 550 meter innebär det
istället en tidsvinst på 5,5 minuter.
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Genomsnittligt hållplatsavstånd per linje.
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FORDONSKAPACITET
Fordonstyp

Sittande

Stående

Totalt

CN1L

30

19

49

CB1L

45

28

73

CL1L

46

29

75

Passagerarkapacitet per fordonstyp enligt beräkningsmodell från Zürich. En boggibuss motsvarar
49 procents kapacitetsökning men är bara 25
procent större.

Fordon
En annan faktor till framkomlighetsproblematiken är stadstrafiken i sig själv. I
takt med att resandet har ökat kraftigt har passagerarkapaciteten i linjenätet
utökats genom att tillföra fler turer och fler fordon. Tillkommande fordon har
uteslutande varit 12-meters normalbussar (CN1L). Ett bra utbud är naturligtvis en nyckelfaktor för att trafiken ska upplevas som attraktiv, men med det
begränsade utrymme som finns i Borås bör successivt fordonen uppgraderas
från normalbuss till boggi- eller ledbuss för att möta fortsatt resandeökning.
Idag trafikeras linje 1 och 20 samt varannan tur i högtrafik på linje 5 med
boggibuss. I övrigt tursätts normalbussar. Resandet är som störst 07.00–
07.59 och 14.0–15.59 vilket innebär att det är en relativt kort period som
kräver maxkapacitet.
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Dygnsfördelning av resor på linje 1–8,
vardagsmedeldygn mars 2014.

Stadstrafiken är idag starkt koncentrerad till några få stråk i centrala staden.
Det ger ett enkelt och tydligt linjenät vilket är positivt för kund och ger bra
förutsättningar för att få bra effekt på framkomlighetsåtgärder. Så länge det
inte finns någon bussprioritet riskerar dock koncentrationen att istället få
starkt negativa effekter på framkomligheten för både kollektivtrafiken och
övriga trafikanter.
Störst belastning har Allégatan, mellan Åsbogatan och Lilla Brogatan, med
72 turer per timma. Därefter Åsbogatan 44 turer per timma följt av stråket
Lilla Brogatan–Centralbron med 40 turer per timma.
Särskilt problematiskt är läget på Allégatan och Lilla Brogatan på grund av
dess utformning.
Sammanställningen gäller endast linje 1–8 vilket innebär att linje 10–16,
lokallinjer och regionlinjer tillkommer på vissa ställen. Detta gäller framförallt
i området vid och omkring Resecentrum.
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Kollektivtrafikens belastning på gatunätet
i centrum, antal turer per timma.
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Identifierade framkomlighetsproblem
Allégatan
Framkomligheten längs Allégatan är mycket låg på grund av gatans utformning med gatuparkering längs båda sidor vilket gör att bilister cirkulerar för
att hitta parkering. Till detta kommer ett antal övergångsställen med mycket
gångtrafikanter samt tvärgator med både in- och utfart. Trots att övrig trafik
har genomfartsförbud är det mycket vanligt förekommande. Linje 1 som trafikerar sträckan mellan Åsbogatan och Järnvägsgatan har en snitthastighet
på cirka 11 km/h utmed Allégatan.
Södra torget
Dagens utformning av Södra torget skiljer sig inte mycket från hur det såg ut
för 30 år sedan, men stadstrafiken har sedan dess förändrats kraftigt både när
det gäller utbud och struktur. Fram till augusti 2004 hade linjerna samtrafik
och ankom och avgick gemensamt varje kvart eller halvtimma. Det dåvarande
trafiksystemet hade därmed behov av en större uppställningsyta där byten
kunde ske mellan linjerna vilket gjorde att Södra torget fyllde sitt syfte väl.
När trafiksystemet förändrades 2004 togs samtrafiksprincipen bort och linjerna har inte längre ett enhetligt utbud, vilket gör att bussarna kommer och
går hela tiden. Det finns fortfarande behov av en central bytespunkt, men
utformningen som »busstorg« är inte relevant längre. Dessutom innebär angöringen av Södra torget att linje 1, 3, 5 och 8 tvingas till en omväg från sin
linjesträckning vilket inverkar kraftigt negativt på restiden.
I och med att resandet har ökat kraftigt har antalet människor som rör sig
över torgytan blivit betydligt fler. Södra torgets utformning saknar tydliga
stråk och människor rör sig över hela ytan samtidigt som bussar konstant är
i rörelse. Flera linjer behöver köra runt torget för att angöra rätt hållplatsläge
vilket sammantaget gör att det är en kaotisk trafiksituation som de senaste
åren har lett till flera allvarliga olyckor.
Södra torgets utformning bör omgående utredas.

Lilla Brogatan
Den sträcka av Lilla Brogatan, mellan Allégatan och Sven Eriksonsgatan,
som trafikeras av stadstrafikens linje 2, 5, 6 och 8 med 40 turer/timma i
högtrafik är cirka 450 meter lång. Av den sträckan är ungefär 300 meter
gångfartsområde där fordonen inte får framföras i högre fart än gånghastighet.
Ett så pass långt gångfartsområde i kombination med så frekvent busstrafik
inverkar kraftigt negativt på restider och stadstrafikens attraktivitet. Förutom
att gångtrafikanterna har full prioritet förekommer biltrafik och varuleveranser
på gatan, vilket försämrar framkomligheten ytterligare.
Åsbogatan
På Åsbogatan, öster om Kungsgatan, fastnar bussarna i kö i riktning mot
Södra torget.
Eftersom högersvängande (från Åsbogatan mot Kungsgatan norrut) har väjningsplikt vid övergångsstället köar det ofta ihop sig och bussen får »stå över«
ett intervall vid signalen. Eventuell signalprioritering saknar alltså helt effekt.
Åsbogatan väster om Kungsgatan håller på att göras om till bussgata. Hur
detta kommer att påverka busstrafikens framkomlighet i korsningen återstår
att se då det uteslutande är den östra sidan som är problemet. Bussgata på
västra sidan bör kombineras med ett busskörfält på östra sidan för att nå
största möjliga nytta.

20

Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås | Augusti 2016

Sjukhuset
Trafiken på Brämhultsvägen i kombination med trång in- och utfart gör att
det är svårt för busstrafiken att ta sig in och ut från terminalen.
En ny bussterminal håller på att projekteras vilket gör att situationen kommer
att se betydligt bättre ut inom ett par år då kollektivtrafiken kommer att få
prioritet över andra trafikslag.

Trandögatan
I högtrafik är det hög trafikbelastning på Söderleden vilket gör att linje 2 i
riktning mot Trandared fastnar i de köer som uppstår på Trandögatan mellan
de båda cirkulationsplatserna. På sträckan finns två stycken utfarter från de
verksamheter som finns i området vilket komplicerar situationen ytterligare.
Även i motsatt riktning, vid korsningen Trandögatan–Lars Kaggsgatan, är
framkomligheten mycket dålig i högtrafik.
Även om den nya förbifarten för väg 27 förmodligen kommer att minska
trafiken på Söderleden finns det en risk att fler verksamheter och bostäder i
området kan leda till ökad trafik i på Trandögatan.

Knalleland
Trafikbelastningen i cirkulationsplatsen vid Skaraborgsvägen - Bergslenagatan
skapar dålig framkomlighet för linje 1, främst i riktning mot Södra torget.
Mycket beror på att magasinen till »Knallelandsrondellen« är för små för
att svälja all trafik vilket medför att bilar står i kö rakt genom den mindre
cirkulationsplatsen.
I riktning mot Sjöbo finns det i norra delen av Knalleland motsvarande problematik i cirkulationsplatsen vid Bergslenagatan–Skogshyddegatan. Korsningen
Bergslenagatan–Skaraborgsvägen är signalreglerad och magasinen kan inte
svälja mängden trafik vilken gör att det uppstår köer genom cirkulationsplatsen
som hindrar linje 1.
Knalleland genererar ett mycket stort antal bilresor på relativt liten yta och
både linjedragning och framkomlighetsåtgärder för linje 1 och 3 bör utredas.

Göteborgsvägen
I cirkulationen vid Lundaskog uppstår köer i riktning mot Sjömarken under
högtrafik. I riktning mot centrum är det under samma tid mycket låg fram
komlighet och köproblematik på Göteborgsvägen mellan Regementet och
Alingsåsvägen/Centralbron.
I samband med att västra delen av Borås expanderar kan man förutsätta att
trafiken i området kommer att öka i framtiden.
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Mål och strategier
För att arbetet med att utveckla stadstrafiken ska ge resultat är det viktigt att
ansvariga aktörer är överens om vilka mål som ska eftersträvas. Följande mål
har tagits fram och ska vara vägledande i det fortsatta utvecklingsarbetet.

MÅL FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN I BORÅS 2025
■■ Marknadsandel för stadstrafiken
År 2025 ska var tredje motoriserad resa göras med kollektivtrafik.
■■ Attraktiv restid
Snitthastigheten ska öka med 25 procent för samtliga stadstrafiklinjer.
■■ Resestandard, avstånd till hållplatser och resmöjligheter
Ett grundutbud på minst 30-minuterstrafik ska erbjudas mellan stad
ens områden med fler än 400 boende per 500 × 500 meterszon. Detta
gäller 06.00–24.00 och trafikeringen bör i huvudsak ske med stadstrafiklinjer.
■■ Tyst och ren kollektivtrafik
Borås kollektivtrafik ska ligga i framkant i teknikutvecklingen och
utnyttja den senaste tekniken för att reducera kollektivtrafikens miljö
belastning.
■■ Tillgänglighet
Alla hållplatser med tillräckligt resandeunderlag ska vara tillgäng
lighetsanpassade vilket även gäller anslutande gång- och cykelvägar.

STRATEGIER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN
Följande kapitel beskriver vilka strategier som ska ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Borås stad har en målsättning att kollektivtrafiken
ska vara strukturbärande för stadsutvecklingen vilket innebär att nya bostäder
ska lokaliseras till platser där det i dag finns utbyggd kollektivtrafik. Detta ger
förutsättningar för att befintlig trafik kan utnyttjas bättre samt möjligheter till
ökad turtäthet och därigenom ökat resande.
■

Marknadsandel
Mål: År 2025 ska var tredje motoriserad resa göras med kollektivtrafik.
Kollektivtrafikens marknadsandel för motoriserade resor inom Borås ska
därmed öka från dagens 21 procent till 33 procent år 2025.

Strategier:
• För att uppnå en ökad marknadsandel behöver det finnas ett bra utbud och
resan ska upplevas som attraktiv. Utvecklingsarbetet ska fokusera på att
uppnå en ökad snitthastighet, tillsammans med ett bra utbud.
• Stadstrafiken ska bestå av ett antal linjer som ska erbjuda god turtäthet
och utgöra stommen i trafiken. Linjenätet ska vara tydligt och trafiken
förutsägbar så att det är lätt att komma ihåg när och hur bussen går.
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• Planering av kollektivtrafik och stadsplanering behöver gå hand i hand:
kollektivtrafiken ska vara strukturbildande vid stadsplanering.
• Genom aktiv omvärldsbevakning kan goda exempel påskynda utvecklingen.
• För att uppnå en ökad marknadsandel är det även viktigt med marknads
föring, mobility management insatser samt utvecklade IT-tjänster.
• Stadstrafikens varumärke behöver stärkas.
• Ökat resande och ökad kapacitet behöver gå hand i hand. Utifrån de mätningar av resandeutvecklingen som görs behöver det finnas en beredskap
för att kunna sätta in mer trafik för att kunna erbjuda denna kapacitet.

■

Attraktiv restid
Mål: Snitthastigheten ska öka med 25 procent för samtliga stadstrafiklinjer.

Strategier:
• Framkomlighetsåtgärder bör i första hand koncentreras till sammanhängande stråk för att uppnå störst effekt på åtgärderna. Man ska i första hand
satsa på åtgärder i stråk med störst resande, det vill säga i dagsläget linje
1 och 2.
• Vid Södra torget uppstår framkomlighetsproblem på grund av att hållplatsen trafikeras av drygt 100 bussar i timmen under rusningstid. Det behöver
göras en översyn kring om det är möjligt att omfördela trafiken i de centrala
delarna för att öka framkomligheten.
• För närvarande utreds det om det finns förutsättningar för att etablera så
kallade Bus Rapid Transit (BRT) i Borås vilket innebär att busstrafiken
separeras från biltrafiken och kör i egna filer. BRT-stråken är även utformade för att ge busstrafiken bra köregenskaper och ökad komfort. Att det
finns tillräckligt med utrymme i gaturummet är en avgörande förutsättning
för att etablera BRT-stråk vilket är svårt i äldre stadsmiljöer med trånga
gator.
• Det finns ett akut behov av att prioritera busstrafiken, genom att exempelvis
ge busstrafiken egna körfält och signalprioritering.
• För att få snabbare kollektivtrafik och öka framkomligheten behöver antalet
hållplatser ses över. Nyttan med att dra in hållplatser måste däremot alltid
vägas mot nackdelen att fler får längre till närmsta hållplats.

■

Resestandard
Mål: Ett grundutbud på minst 30-minuterstrafik ska erbjudas mellan stadens områden med fler än 400 boende per 500 m x 500 m-zon. Detta
gäller 06.00–24.00 och trafikeringen bör i huvudsak ske med stadstrafiklinjer.

Strategier:
• Stadstrafiken ska styras till ett antal tydliga stråk med god framkomlighet
och goda möjligheter till byten i en centralt belägen bytespunkt.
• Färre linjer med hög turtäthet bör eftersträvas snarare än fler linjer med
låg turtäthet. God turtäthet bör eftersträvas över hela trafikdygnet där
förutsättningar finns.
• För att säkerställa en god framkomlighet bör busstrafiken prioriteras framför
biltrafik, där det finns eller riskerar att uppstå trängsel.
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• Kantstenar, sidoförskjutningar och ojämnheter i gatuprofilen medför en
försämrad åkkomfort och risk för fallolyckor inuti bussen. En viktig strategi
blir därför att Borås stad tillsammans med Västtrafik och trafikföretaget
pekar ut vilka stråk som är viktiga för att stärka kollektivtrafikens framkomlighet och attraktivitet.
• Att faciliteterna kring kollektivtrafiken såsom hållplatser och anslutande
gångvägar är hela, rena och trygga har stor betydelse för att attrahera fler
resenärer till stadstrafiken. De hållplatser som har flest av- och påstigande
samt de hållplatser som når flest invånare inom gångavstånd behöver
prioriteras i detta arbete.
• Hållplatserna ska ligga på promenadavstånd för de flesta och det ska finnas
goda anslutningar till gång- och cykelvägnätet.
• Utvecklingsarbetet bör i första hand fokusera på att styra över resandet
från tider på dygnet där det förekommer trängsel till tider när det finns
ledig kapacitet på bussen.

■

Tyst och ren kollektivtrafik
Mål: Borås kollektivtrafik ska ligga i framkant i teknikutvecklingen och
utnyttja den senaste tekniken för att reducera kollektivtrafikens miljö
belastning.

Strategier:
• Stadstrafiken är en del av stadsbilden i Borås och kör på stadens mest
centrala gator. Teknikutvecklingen öppnar för nya möjligheter till energieffektivisering, bullerreducering och minskade utsläpp i kollektivtrafiken.
• Utvecklingen kring ny teknik och kunskap kring fordon, framkomlighet samt
utformning av gaturummet, hållplatser, terminaler och dylikt behöver kontinuerligt bevakas så att utvecklingsarbetet med stadstrafiken kan dra fördel
av de innovationer som sker inom kollektivtrafiken samt vilka lösningar är
tillämpbara i Borås stadstrafik.
• En god bevakning av teknikutvecklingen medför att miljökraven för nya
fordon successivt kan skärpas.

■

Tillgänglighet
Mål: Alla hållplatser med tillräckligt resandeunderlag ska vara tillgänglig
hetsanpassade vilket även gäller anslutande gång- och cykelvägar.

Strategier:
• Tillgänglighetsanpassningen vid alla större knutpunkter ska prioriteras.
• Tillgänglighetsanpassningen bör ske i sammanhållna resandestråk och
börja där reseströmmarna är störst.
• Förutom att tillgänglighetsanpassa alla större hållplatser kan det också vara
intressant att anpassa mindre hållplatser i anslutning till vårdinrättningar
och särskilda boenden där behovet av tillgänglighetsanpassning är större.
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Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås
För att nå målen om ökat resande och en ökad marknadsandel måste fler resor göras
med kollektivtrafiken i Borås. Istället för att försvåra för biltrafiken i staden vill vi
öka kollektivtrafikens attraktionskraft och göra den till en integrerad och naturlig del
av stadens utveckling. Framkomligheten måste förbättras, snitthastigheten ökas och
stadstrafikens varumärke stärkas.
Syftet med denna utvecklingsplan är bland annat att stödja samarbetet mellan olika
aktörer och se till att kollektivtrafikens utveckling går hand i hand med kommunens
övergripande fysiska planering. Exempel på viktiga delmål är att enas om gemensamma mål för kollektivtrafiken i Borås samt att identifiera strategier för att uppnå
dessa mål.
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Förord
En del i arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för stadstrafiken i Borås fram till år 2025 är
att sätta utvecklingsmål för marknadsandelarna för olika trafikslag, gällande resor med start
och mål inom staden. För att kunna göra detta behövs en bild av nuläget; för Borås stad och
de olika stadsdelarna i staden.
Intermetra Business & Market Research Group AB fick därför i oktober 2015 i uppdrag av
Västtrafik, i samarbete med Borås stad, att genomföra en resvaneundersökning bland stadens
invånare. Resultaten redovisas i denna rapport.
Projektgruppen på Intermetra har bestått av Markus Lagerqvist (projektansvarig), Rune Broo
(statistikkonsult) och Michaela Andersson (projektassistent).

Göteborg, februari 2016
Intermetra Business & Market Research Group AB

Sammanfattning av resultaten
Boråsarna gör 200 000 resor om dagen
Varje vardag gör 80 procent av invånarna i Borås stad minst en resa. Totalt görs närmare
200 000 resor. Det innebär i genomsnitt 2,3 resor per invånare och dag.

Var femte resa görs med kollektivtrafiken
Bil är det vanligaste färdmedlet. Nästan två av tre resor inom eller till/från Borås stad görs med
bil, 18 procent görs med cykel och 16 procent med kollektivtrafik.
Av de motoriserade resorna görs var femte resa med kollektivtrafik. Kollektivtrafikens andel
skiljer sig mellan de olika stadsdelarna, med högst andel i Sjöbo, Hässleholmen och
Stadskärnan och lägst andel i mer perifera stadsdelar som Kråkered och Bosnäs.

Andel kollektivresor av alla resor från/inom Borås stad

16 %

Andel kollektivresor av motoriserade resor från/inom Borås stad

21 %

Hälften åker bil varje dag
Bil är det oftast använda färdmedlet – hälften av stadens invånare åker bil varje dag och
ytterligare en knapp tredjedel flera dagar i veckan. Runt 40 procent åker buss åtminstone
några dagar per vecka.

Två av tre invånare har reskort
Två av tre invånare har någon form av reskort på kollektivtrafiken. De yngre reser i högre grad
på periodkort, medan kontoladdning är den vanligaste biljettypen bland medelålders. Bland de
äldre har de flesta seniorkort.

Var fjärde vill dra ned på sitt bilåkande
Mer än var fjärde invånare reser idag med bil, men har en vilja att dra ned på sitt bilresande.
Av dessa har drygt 40 procent redan provat att minska bilåkandet.
Viljan att minska sitt bilresande är högre bland kvinnor än bland män.

Olika färdsätt beroende på ärende
Typ av ärende har betydelse för vilket färdmedel man väljer.
Sannolikheten att man reser kollektivt är högst för resor till skola/utbildning. Lägst är den om
man ska hämta eller lämna barn, eller åka och handla.
Vid arbetspendling väljer invånarna kollektivt för 16 procent av resorna.

Boråsarna reser 2,1 miljoner kilometer om dagen
Varje vardag genererar invånarna i Borås stad 2,1 miljoner reskilometer. Medianresan är ca
fyra kilometer lång och tar 22 minuter.
De flesta resorna är korta resor – två av tre resor är under fem kilometer långa.

Bilresor genererar 70 procent av trafikarbetet
Resor med bil genererar hela 70 procent av det totala antalet resta kilometer per dygn.
Även om de flesta resorna är korta, så står resor på 30 kilometer eller mer för närmare två
tredjedelar av det totala antalet kilometer.
Överlägset mest trafikarbete genereras av resor till och från arbetet.

Fyra faser på dygnet
Vardagsresandet kan delas in i fyra faser; en puckel under morgontimmarna, (kl. 05.30 till kl.
09.00), en period med medelhögt resande dagtid, en andra puckel under eftermiddag och tidig
kväll (kl. 15.00 till kl. 19.00) och de mindre trafikintensiva nattimmarna.

1. Metod och genomförande
1.1 Metod
Informationen samlades in med hjälp av telefonintervjuer, där varje respondent fick redogöra
för sina resor under den föregående dagen. Intervjuerna fördelades så att andelen
respondenter som svarade för var och en av veckas dagar – måndag till fredag – spreds jämt.
Intervjuerna genomfördes under perioden 10 november–6 december 2015.

1.2 Målgrupp
Undersökningen är giltig för boende i de 31 stadsdelarna Borås stad, i åldern 16-84 år. Urvalet
drogs från Statens personadressregister (SPAR) som tillhandahålls av Skatteverket och
omfattar samtliga personer som är folkbokförda i Sverige.

Figur 1.1: Borås stad, med stadsdelar

Tabell 1.1: Befolkningens och urvalets fördelning över stadsdelar
Antal i
Andelar i
Antal i
befolkningen
befolkningen
urvalet
(antal)
(%)
(antal)
Sjöbo
7 000
9,9 %
502
Hässleholmen
6 910
9,8 %
299
463

-

8,2 %
7,3 %
6,8 %
5,8 %
5,3 %
5,3 %
5,2 %
5,0 %
4,3 %
3,9 %
3,4 %
2,7 %
2,4 %
2,3 %
1,9 %
1,8 %
1,8 %
1,5 %
1,0 %
0,9 %
0,8 %
0,8 %
0,7 %
0,3 %
0,3 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %
0,1 %
-
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9,8 %
5,9 %
9,1 %
7,4 %
8,7 %
6,2 %
2,5 %
5,3 %
6,7 %
5,2 %
4,2 %
3,1 %
3,8 %
2,4 %
2,8 %
2,6 %
1,8 %
1,7 %
1,6 %
1,4 %
1,0 %
0,7 %
0,7 %
0,6 %
0,7 %
0,4 %
0,3 %
0,2 %
0,3 %
0,2 %
0,2 %
2,4 %

70 708

100 %

5 098

100 %

Trandared

5 779

Norrmalm

5 192

Brämhult

4 819

Hulta

4 123

Norrby

3 735

Kristineberg

3 717

Byttorp/Tullen

3 668

Salängen

3 520

Villastaden

3 027

Göta

2 730

Hestra

2 408

Druvefors

1 933

Hedvigsborg

1 685

Lundby/Knalleland

1 648

Östermalm

1 313

Stadskärnan

1 304

Bergsäter

1 250

Bergdalen

1 076

Parkstaden

742

Viared

613

Getängen

565

Lund/Lundaskog

536

Bosnäs

468

Kråkered

215

Funningen

186

Ryda

157

Transås

148

Hyberg

146

Nordskogen

95

Utanför Borås stad*
Totalt

Andelar i
urvalet
(%)

376
444
318
126
272
342
265
216
158
193
124
143
131
92
87
82
72
49
35
36
31
35
19
15
12
17
11
12

*Personer som i urvalet tillhört någon av stadsdelarna, men som vid analysen visat sig bo precis utanför
stadsdelsgränsen. Dessa har ändå inkluderats i totalen.

1.3 Svarsfrekvens
Den totala svarsfrekvensen var 38 procent, enligt tabellen nedan.

Tabell 1.2: Bortfall och svarsfrekvens
Antal

Procent

15 068

-

231

-

1 496

-

13 341

100

Vägran, vill ej svara

1 215

9%

Ej svar

4 480

34 %

Telefonsvarare, mobilsvar

1 784

13 %

Ej tid, ej anträffbar

764

4%

Genomförda intervjuer

5 098

38 %

Bruttourval
Övertäckning
Ej målgruppsaktuell
Felmeddelande/fel nummer
Nettourval
Bortfall

1.4 Undersökningens validitet
Att en undersökning har hög validitet innebär att den verkligen mäter det som den är avsedd
att mäta. I detta fall att undersökningens resultat ger en rättvisande bild av resvanorna bland
alla invånare i åldern 16–84 år i Borås stad. Låg validitet kan bero på ett flertal olika
anledningar, såsom felaktigt formulerade frågor, felaktigt urval eller metodval.
I den aktuella undersökningen torde de största potentiella orsakerna till validitetsproblemen
vara följande faktorer:
•

Låg svarsfrekvens

•

Svårigheter att ge korrekta svar

Låg svarsfrekvens är ett problem endast om de som inte svarat väsentligen skiljer sig från de
som svarat. Vi vet inte hur stor denna eventuella skillnad är, men i andra nyligen genomförda
resvaneundersökningar har undersökningar av bortfallet visat att skillnaden i resvanor normalt
är liten.

Bland de som svarat på undersökningen finns en viss överrepresentation av framför allt
personer över 65 år, medan yngre personer är något underrepresenterade (se tabellen
nedan). Denna snedvridning har kompenserats för genom viktning av resultaten (se kapitel
1.6).
Tabell 1.3: Åldersfördelning i urvalet, jämfört med befolkningen
Andelar i
undersökningen
(%)

Andelar i
befolkningen
(%)

16–19 år

3%

5%

20–25 år

10 %

12 %

26–29 år

6%

7%

30–39 år

14 %

16 %

40–49 år

13 %

17 %

50–59 år

14 %

15 %

60–64 år

7%

7%

65–84 år

33 %

21 %

Totalt

100 %

100 %

Den andra potentiella källan till problem med validiteten är svårigheter att korrekt beskriva de
genomförda resorna. Detta gäller framför allt:
•

Angivelser av avstånd (km)

•

Angivelser av korrekta adresser

•

Restider

Angivelser av avstånd är svåra för respondenterna, framför allt om de avser sträckor som man
sällan reser, eller när man reser med kollektivtrafik. Det är enklare att uppskatta sträckan för
resor som görs med bil, cykel eller till fots. Det är även lätt att av misstag ange avstånd i fel
måttenhet (t.ex. meter i stället för km). För att eliminera effekter av extremvärden, har i alla
beräkningar som rör avstånd, exkluderats resor över 1 500 km (oavsett färdsätt) liksom
förflyttningar till fots eller med cykel där det angivna avståndet är över 30 km. De senare för att
en del svarande uppenbarligen angivit längden i meter i stället för km.
I resedatafilen har enbart förflyttningar till fots eller med cykel där det angivna avståndet är
över 30 km korrigerats (längden har satts till 0 km).
Angivelser av adresser är ett problem då respondenterna inte alltid kan ange en korrekt
adress eller anger en adress av typ ”apoteket” eller ”ICA”. Detta har i möjligaste mån
korrigerats i adresskodningen, genom att ta fram adresser till angivna platser i de fall det är
möjligt, t.ex. affärer, skolor, hållplatser etc.

Restider beräknas utifrån start- och sluttider för resan, vilka ofta angivits ganska ungefärligt,
vilket medför att det finns en betydande osäkerhet i analysen av dessa.

1.5 Statistisk säkerhet
Det är omöjligt att ge några enkla generella siffror för den statistiska säkerheten i materialet.
Den varierar beroende på vilka variabler vi mäter (t.ex. antal resor mellan två stadsdelar, hur
ofta man åker kollektivt etc.), vilka mått vi använder (andelar, medelvärden, antal) och inte
minst hur stora de olika studerade delgrupperna är i urvalet.
Tabellen nedan visar uppskattade felmarginaler vid exempel på olika uppmätta andelar med
95 % konfidens vid olika nivåer på antal svar.

Tabell 1.4 : Felmarginaler vid olika uppmätta andelar och antal svar netto
Svar
n=20

Svar
n=50

Svar
n=100

Svar
n=200

Svar
n=300

Svar
n=500

Svar
n=5000

Andel 5/95 %

±9,6 %

±6,0 %

±4,3 %

±3,0 %

±2,5 %

±1,9 %

±0,6 %

Andel 10/90 %

±13,1%

±8,3 %

±5,9 %

±4,2 %

±3,4 %

±2,6 %

±0,8 %

Andel 20/80 %

±17,5%

±11,1 %

±7,8 %

±5,5 %

±4,5 %

±3,5 %

±1,1 %

Andel 30/70 %

±20,1%

±12,7 %

±9,0 %

±6,4 %

±5,2 %

±4,0 %

±1,3 %

Andel 40/60 %

±21,5%

±13,6 %

±9,6 %

±6,8 %

±5,5 %

±4,3 %

±1,4 %

Andel 50 %

±21,9%

±13,9 %

±9,8 %

±6,9 %

±5,7 %

±4,4 %

±1,4 %

När det gäller medelvärden och antal resor blir bilden mer komplex, eftersom vi där också
måste ta hänsyn till hur variationen ser ut och hur stor den är för varje enskild variabel för att
kunna beräkna att kunna beräkna säkerheten.
De antal resor som beräknats mellan olika stadsdelar, orter etc. är uppräknade till
befolkningsnivå med faktorn 16,9. Detta innebär att osäkerheten i antalet resor blir betydande
redan av det skälet att tio resor i urvalet blir 169 resor i slutresultatet. Medan de allra flesta
uppgifterna håller sig inom rimliga osäkerhetsmarginaler, kommer med nödvändighet några att
slå fel.
Det kan ge ett bedrägligt sken av säkerhet att vi anger antalet resor mycket exakt i
totalmatrisen. Vi har ändå behållit denna exakthet, för att göra det möjligt att fritt räkna samma
olika uppgifter i matrisen utan att lagra avrundning på avrundning.
Tabellen nedan anger hur stort konfidensintervallet (95 procent konfidens) runt ett visst antal
resor är under förutsättningen att vi dragit ett obundet slumpmässigt urval och inte har några
andra osäkerhetskällor.

Tabell 1.5 : Konfidensintervall
Konfidensintervallets undre
gräns

Konfidensintervallets övre
gräns

100

0

200

200

70

330

500

300

700

1 000

700

1 300

2 000

1 600

2 400

5 000

4 360

5 650

10 000

9 100

10 900

Angivet antal

Observera att även säkerheten i uppgifterna om antal resor mellan olika stadsdelar/orter/
områden påverkas av flera faktorer:
•

den normala osäkerheten som orsakas av att vi drar ett urval ur populationen

•

bortfallet

•

osäkerheten i korrektionsvägningen

•

fel eller saknade uppgifter från de svarande

Vi kan beräkna den första osäkerheten (urvalsosäkerheten), men bara gissa de tre övriga.
Man måste också ta hänsyn till de övriga tre osäkerhetsfaktorerna ovan. Ett tämligen
subjektivt förslag är att lägga till 50 procent till osäkerhetsmarginalen ovan.
OBS! Resultat i rapporten som är baserade på färre än 50 svar har markerats med en
asterisk, för att indikera att de är statistiskt osäkra och bör tolkas med försiktighet.

1.6 Viktning av materialet
Vid analysen har fördelningen av de inkomna svaren jämförts med befolkningsfördelningen i
kommunen avseende:
•

Åldersgrupper

•

Kön

Grupper som är under- eller överrepresenterade har viktats upp eller ned för att avspegla
deras verkliga andel av populationen. Samtliga resultat som presenteras i rapporten bygger på
viktade värden. Vid uppskrivningen till populationsnivå har även tagits hänsyn till
avståndsangivelser och restider.

1.7 Geografisk kodning
Vid bearbetningen av resedagböckerna har resornas start- och slutpunkter kodats med
kommun-, tätorts- och stadsdelskoder.
I de fall där en exakt adress inte angivits eller kunnat tas fram har i vissa fall en approximativ
adress angivits hellre än att lämna uppgiften blank. Detta har gjorts i följande fall:
•

Gata har angivits, men utan gatunummer: gatunummer 1 har används.

•

”Centrum” har kodats som stadsdel Stadskärnan.

1.8 Förflyttningar som ingår i resvaneundersökningen
Alla förflyttningar, oavsett ärende eller färdsätt, som respondenterna gjort under resdagen
ingår i undersökningen, så länge respondenten uträttat ett ärende.
Respondenterna har redogjort för förflyttningar som gjorts från kl. 04.00 på morgonen till kl.
03.59 på morgonen nästa dag.
Två undantag har gjorts:
•

Förflyttningar där promenaden är själva ärendet ingår inte. Det kan t.ex. handla om en
joggingtur eller en promenad för att rasta hunden.

•

Förflyttningar som ingår i respondenternas yrkesutövning, t.ex. för personer som
arbetar som bussförare, kurirer eller brevbärare ingår inte. Däremot ingår deras
förflyttningar till och från arbetet, eller under lunchraster.

2. Andelen kollektivresor
I detta kapitel beskrivs övergripande invånarnas resor, samt olika färdmedels andelar – för
resor inom och till/från Borås stad som helhet, samt de olika stadsdelarna inom Borås stad.
Speciellt fokus läggs på andelen kollektivtrafik av den motoriserade trafiken.

Läshjälp: Definition av begreppet ”resa”
Med resa avses i denna rapport en förflyttning från en plats till en annan för att
uträtta ett ärende. Även hemresa från t.ex. arbete räknas som en resa.
Enbart byte av färdmedel räknas inte som ett ärende, utan flera färdmedel kan
ingå i en och samma resa.
Under intervjun fanns utrymme för att redogöra för totalt åtta förflyttningar under
resdagen.

2.1 Antal resor
Under en genomsnittlig dag – utslaget på hela veckan – genomför åtta av tio invånare i Borås
stad minst en resa. Detta innebär 2,3 resor per invånare och 2,8 resor per de invånare som
rest under dagen. Totalt gör de boende i staden över 195 000 resor varje vardag.
Skillnaderna mellan män och kvinnor är små. Däremot finns tydliga skillnader beroende på
ålder. Klart minst andel resor gör pensionärerna – endast runt 60 % reser under en
genomsnittlig dag.

Tabell 2.1: Andel och antal av populationen som rest, samt antal resor (n=548–2 663)
Andel som
Resor per
Resor per
Totalt antal
Totalt antal
rest
dag för alla
dag för
individer
resor per dag
individer
individer
som reser
som rest
per dag
Totalt
81
2,3
2,8
69 576
195 289
Män

82

2,2

2,8

34 851

95 772

Kvinnor

80

2,3

2,9

34 731

99 499

16-24 år

83

2,2

2,6

11 628

30 162

25-44 år

87

2,6

3,0

25 107

72 703

45-64 år

85

2,4

2,8

22 827

63 239

65-84 år

62

1,6

2,6

11 076

29 175

2.2 Orsak till att inte ha rest
Det vanligaste skälet till att inte ha rest under sin resdag är att man inte har haft några
ärenden. Den näst vanligaste orsaken är sjukdom.

Orsak till att inte ha rest (%)
Bas: Har inte rest (antal: 1 120)
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Inga ärenden

3
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Arbetade/studerade
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Figur 2.1: Orsak till att inte ha rest under den aktuella resdagen

2.3 Andel kollektivresor
Val av färdmedel är starkt beroende av inom eller mellan vilka stadsdelar man färdas. Av alla
resor som görs inom eller med start i Borås stad görs 16 procent med kollektivtrafik. För de
enskilda stadsdelarna varierar andelen mellan en och 29 procent.
Hela 64 procent av resorna görs med bil – antingen ensam, eller i form av samåkning.
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Figur 2.2: Resornas fördelning mellan olika huvudfärdsätt beroende på vilka sträckor
kommuninvånarna reser
*OBS! Resultaten bör tolkas med stor försiktighet för de mindre stadsdelarna (se felmarginalarer, tabell 1.4).

Allra högst andel kollektivresor görs i Sjöbo, Hässleholmen och Stadskärnan. Allra lägst är
andelen i mer perifera stadsdelar som Kråkered och Bosnäs. Här genomförs nästan alla resor
medelst bil.

Figur 2.3: Andel resor med som görs med kollektivtrafik
*OBS! Resultaten bör tolkas med stor försiktighet för de mindre stadsdelarna (se felmarginalarer, tabell 1.4).
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Sett enbart till de motoriserade resorna (dvs. exkl. gång- och cykelresor), görs 21 procent med
kollektivtrafik.
Högst andel kollektivresor görs då i Stadskärnan, Sjöbo, Salängen, Norrby och Hässleholmen.
Lägst är andelen i Bosnäs, Kråkered och Tranås och Lund/Lundaskogen.

Figur 2.4: Andel motoriserade resor med som görs med kollektivtrafik
OBS! Resultaten bör tolkas med stor försiktighet för de mindre stadsdelarna (se felmarginalarer, tabell 1.4).
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Tabell 2.2: Andel kollektivresor av de motoriserade resorna inom respektive stadsdel, eller
som påbörjas inom stadsdelen
*OBS! Resultaten bör tolkas med stor försiktighet för de mindre stadsdelarna (se felmarginalarer, tabell 1.4).
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3. Tillgång till olika färdmedel
I detta kapitel beskrivs övergripande kommuninvånarnas förutsättningar att använda olika
färdsätt, med fokus på bil och kollektivtrafik.

3.1 Tillgång till körkort och bil
Bland Boråsbor, i åldern 18 år och uppåt har 82 % körkort för personbil.
Åtta av tio hushåll har tillgång till åtminstone en bil, och i 30 procent av hushållen finns två
eller fler bilar.
Tillgången till bil skiljer sig tydligt mellan olika hushållstyper; störst andel utan bil finns bland
singelhushåll utan barn, där fyra av tio hushåll helt saknar bil.
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Figur 3.1: Andel invånare med tillgång till bil, inkl. leasing- eller förmånsbil i hushållet

Biltillgången skiljer även mellan stadsdelarna; störst andel bilfria hushåll finns i Norrby, där
40 procent saknar bil, jämfört med fler mer perifera stadsdelar där uppemot 100 procent har
åtminstone en bil i hushållet.

Figur 3.2: Bilinnehav per stadsdel
OBS! Resultaten bör tolkas med stor försiktighet för de mindre stadsdelarna (se felmarginalarer, tabell 1.4).
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3.2 Tillgång till kollektivtrafikkort
Två av tre invånare har någon form av reskort på kollektivtrafiken (dvs. inte enkelbiljetter).
Tillgången till kort – och vilken typ av biljett man oftast reser på – varierar stort mellan olika
åldersgrupper.
Flest har tillgång till ett kort i de yngre åldersgrupperna och bland de äldre, över 65 år.
De yngre reser i högre grad på periodkort, medan kontoladdning är den vanligaste biljettypen
bland medelålders. Bland de äldre över 65 år har de flesta seniorkort.
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Figur 3.3: Färdbevis på kollektivtrafiken.
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3.3 Synen på Västtrafik
Två av tre invånare har en i grunden positiv syn på Västtrafik. Mest nöjda är de äldre. En
mindre grupp om sju procent är direkt missnöjda med Västtrafik.
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Figur 3.4: Nöjdhet med Västtrafik
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4. Färdmedelsval
I detta kapitel beskrivs kommuninvånarnas nyttjande av olika färdmedel och resornas
fördelning mellan dessa. Jämförelser görs mellan olika demografiska grupper.

Läshjälp: Definition av begreppet ”huvudfärdsätt”
I resdagboken fanns möjlighet att för varje förflyttning ange ett eller flera olika
färdmedel, t.ex. om man går först går till busshållplatsen, sedan tar bussen till
stationen och därefter fortsätter med tåg. Vid sammanställningar av totala
fördelningar mellan färdmedel har ett huvudfärdsätt tilldelats varje resa, t.ex. räknas
en resa med bil och buss som en bussresa och en resa med gång och bil som en
bilresa.
Färdsätten har rankats enligt följande ordning: flyg > tåg > buss > taxi > bil >
mc > moped > färdtjänst > cykel > spårvagn > till fots > annat

4.1 Nyttjande av olika färdmedel
Bil är det överlägset oftast använda färdmedlet bland invånarna; hälften åker bil varje dag och
ytterligare 29 procent flera dagar i veckan.
Totalt 40 procent åker buss åtminstone några dagar per vecka, medan endast ett par procent
åker tåg lika ofta. Kollektivresfrekvensen skiljer stark beroende på var i staden man bor.
Andelen frekventa kollektivresenärer är högst i Parkstaden, Getängen och Bergsäter.
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Figur 4.1: Invånarnas nyttjandefrekvens för olika färdsätt (bas=5 098).

Figur 4.2: Andel kollektivresenärer per stadsdel (reser kollektivt minst 2 dagar/vecka)
OBS! Resultaten bör tolkas med stor försiktighet för de mindre stadsdelarna (se felmarginalarer, tabell 1.4).
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4.2 Fördelning över huvudfärdsätt
Av invånarnas resor görs närmare två av tre resor med bil; vid de allra flesta av dessa resor är
det bara en person i bilen.
Ungefär lika många resor går med cykel eller gång som med kollektivtrafik.
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Figur 4.3: Resornas fördelning mellan olika huvudfärdsätt beroende kön och ålder
Fördelningen skiljer beroende på ålder och kön; kvinnor gör i högre grad resor med cykel och
buss, medan män oftare åker ensam i bil.
Störst andel cykelresor görs av de yngre. Dessa gör också flest kollektivresor, följt av personer
över 65 år. Störst andel bilresor görs av personer i övre medelåldern.

5. Attityder till minskat bilåkande
I detta kapitel beskrivs kommuninvånarnas attityder till att ändra sitt resande mot en minskad
andel bilåkande, samt hur några praktiska förutsättningar påverkar möjligheterna att faktiskt
genomföra sådana förändringar.

Modell:
Frågeställningarna kring attityder till minskat bilåkande bygger på en något modifierad
MaxSem-model (Max Self-Regulation Model). Max Sem är en modell för
beteendeförändring som tar hänsyn till när det är troligt att förändringen kommer ske
genom att den skiljer ut fyra nyckeletapper:
1. Förkontemplativ etapp: Människor i denna etapp brukar köra bil och planerar
inte att skära ner på sin bilanvändning.
2. Kontemplativ etapp: Människor i denna etapp funderar på att skära ner på sin
aktuella bilanvändning: de har bestämt sitt personliga mål vilket är minskad
bilanvändning.
3. Förberedelse/agerande: Människor i denna etapp har valt en konkret
beteendestrategi för att nå sitt mål med minskad bildanvändning (t.ex. att cykla
till jobbet istället för att köra bil) eller så har de redan provat ett nytt beteende.
4. Skötsel av etablerat beteendemönster: Människor som befinner sig på denna
etapp beter sig på ett nytt sätt och har det som en (ny) vana.

Skötsel
Agerande
Kontemplativ
Förkontemplativ

Figur 5.1: De fyra etapperna i MaxSem-modellen.

5.1 Attityder till ett minskat bilåkande
Mer än var fjärde invånare (18 år eller äldre) reser idag med bil, men har någon form av vilja
eller ambition att dra ned på sitt bilåkande (etapp 2–3). Av dessa har 44 % redan idag provat
att dra ned på vissa bilresor, eller har tankar på hur det ska gå till. Övriga är mer osäkra på hur
och när det kan göras.
Bland arbetspendlarna är andelen som vill minska sitt bilåkande högre bland kvinnor än bland
män; 33 procent jämfört med 28 procent.
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Figur 5.2: Attityder till nuvarande bilanvändning och inställning till att förändra bilåkandet –
jämförelse mellan olika sysselsättningar (bas: n=374–5 098)

Hur stor andel av invånarna som befinner sig i den förkontemplativa eller agerande fasen
skiljer sig tydligt beroende på i vilken stadsdel man bor.

Figur 5.3: Attityder till ett minskat bilåkande – per stadsdel.
Andel som funderar på, eller har som mål att, minska sitt bilåkande (etapp 2–3).
OBS! Resultaten bör tolkas med stor försiktighet för de mindre stadsdelarna (se felmarginalarer, tabell 1.4).
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6. Ärenden
I detta kapitel beskrivs övergripande hur kommuninvånarnas resor fördelar sig mellan olika
ärenden för resorna.

Läshjälp: Klassificering av ärenden
Alla ärenden har klassificerats i nio olika kategorier (exkl. hemresor), samt annat.
I ”vård” ingår besök till alla typer av vårdgivare, t.ex. vårdcentraler, sjukhus eller
tandläkare. ”Bank/post” innefattar besök på bank, post eller olika typer av
myndighetsärenden. I fritid ingår olika typer av fritidsaktiviteter, nöjen, motion eller
träffa vänner. ”Semester” innebär fritids- eller semesterresa med övernattning på
annan ort.

6.1 Ärenden
På vardagarna är resor till arbete eller studier den klart vanligaste typen av förflyttning. Dessa
utgör 46 procent av resorna. Näst vanligast är inköpsresor (21 %) följt av fritidsresor (18 %).
Äldre, över 65 år, gör framför allt inköps- och fritidsresor.
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Figur 6.1: Resornas fördelning mellan olika ärenden, exkl. hemresor

Om man även inkluderar hemresor i underlaget så ser man att de står för totalt 42 procent av
resorna.
Arbetsplatsen eller besök i tjänsten utgör målet för 24 procent av förflyttningarna.
Fritidsärenden tio procent och olika slag av inköp tolv procent.
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Figur 6.2: Resornas fördelning mellan olika ärenden, inkl. hemresor

6.2 Färdsätt och ärenden
Resans ärende har betydelse för val av färdmedel.
Sannolikheten att man reser kollektivt är allra högst när man ska ta sig till skola eller annan
utbildning. Allra lägst är sannolikheten om man ska hämta eller lämna barn – då väljer man
bilen vid närmare nio av tio tillfällen.
Vid arbetspendling väljer invånarna kollektivt för endast 16 procent av resorna och om man
ska åka och handla endast vid var tionde resa. Sannolikheten att man ska ta bussen är något
högre för resor till vårdinrättningar eller för myndighetsärenden.
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Figur 6.3: Använt färdsätt för olika typer av ärenden
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Omvänt är det stor skillnad i vilka typer av ärenden man uträttar med olika färdmedel (exkl.
hemresor).
Bland bilresorna utgör en större andel än för andra färdslag resor för inköp eller för att hämta
eller lämna barn. Bussresorna avviker genom en större andel av resor till/från studier, medan
tågresorna har en större andel tjänsteresor.
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7. Reslängd och restid
I detta kapitel beskrivs hur invånarnas resor fördelas efter resornas längd i km och restid i
minuter.
För att eliminera effekter av extremvärden, har i alla beräkningar som rör avstånd, exkluderats
resor över 1 500 km (oavsett färdsätt) liksom förflyttningar till fots eller med cykel där det
angivna avståndet är över 30 km. De senare för att en del svarande förmodligen angivit
längden i meter i stället för km.

7.1 Reslängd
Totalt reser stadens invånare 2,1 miljoner kilometer varje vardagsdygn.
Medianresan är ca fyra km lång. För samtliga typer av ärenden, förutom tjänsteresor, ligger
medianresan inom intervallet 2–5 km. Eftersom en mindre del av resorna – framför allt
tjänsteresor – är mycket långa ligger medeldistansen betydligt högre, på i genomsnitt 11
kilometer.
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Figur 7.1: Ärende och uppskattad reslängd i km, medelvärde (n=9 854)
De flesta resor är korta förflyttningar; två av tre resor är under 5 km långa, 16 procent är 5-10
km och var 17 procent är längre än 10 km. Två av tre bussresor och runt 60 procent av
bilresorna är korta resor, under 5 km.
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7.2 Restid
Medelresan varar ca 22 minuter, längst tid tar tjänsteresor, medan de kortaste resorna görs för
att hämta och lämna barn, eller olika typer av inköps- och serviceärenden.
För att undvika att extremvärden som tillkommit av misstag ska påverka resultaten alltför
mycket har värden över 600 min filtrerats bort i analysen nedan. Observera ändå, att eftersom
restiden beräknas utifrån start- och sluttid, vilka ofta angivits ganska ungefärligt, finns en
betydande osäkerhet i analysen.
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Minuter (medel)

De tidsmässigt längsta resorna görs med tåg, men även många av bussresorna tar mer än
30 minuter. Bland bilresorna tar runt 70 procent under 20 minuter.
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Figur 7.5: Färdmedel och uppskattade restider i minuter (extremvärden >600 min är
bortfiltrerade)

8. Trafikarbetets fördelning
I detta kapitel beskrivs hur det totala trafikarbete som kommunens invånare genererar, i form
av person-kilometer eller person-timmar, fördelas mellan olika färdslag och ärenden.
För att eliminera effekter av extremvärden, har i alla beräkningar som rör avstånd, exkluderats
resor över 1 500 km (oavsett färdsätt) liksom förflyttningar till fots eller med cykel där det
angivna avståndet är över 30 km.

8.1 Trafikarbetet fördelat på färdmedel
Varje dag reser kommunens invånare 2,1 miljoner kilometer; hela 70 % av dessa produceras
av biltrafik och 24 % av kollektivtrafik. Biltrafiken står för en större andel av det genererade
trafikarbetet bland män, jämfört med bland kvinnor.

0%

20%

40%

60%

80%

16

19

100%
Bil, ensam

TOTALT (n=10 998)

54

5 12 4

Bil, samåkning
MC, moped
Buss
Tåg
Cykel

Män (n=5 291)

14

60

15

6 112

Till fots
Annat

Kvinnor (n=5 707)

46

17

24

313 6

Ingen uppgift

Figur 8.1: Totalt trafikarbete (person-km per dygn) fördelat på färdmedel.

8.2 Trafikarbetet fördelat på reslängder
Även om de allra flesta resorna är korta resor – under 5 km – så står resor på 30 km eller mer
för 64 procent av det totala antalet kilometer som stadens invånare producerar varje vardag.
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8.3 Trafikarbetet fördelat på ärende
Överlägset mest trafikarbete produceras av resor till och från arbetet. Resor till och från
arbetet står under vardagarna för närmare hälften av trafikarbetet (exkl. hemresor).
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Figur 8.3: Totalt trafikarbete (person-km per dygn) fördelat på resans ärende.

8.4 Trafikarbetets fördelning över dygnet och färdmedel
Figuren visar hur samtliga resminuter fördelar sig över dygnet, från kl. 00.00 till kl. 23.59 på
vardagar, fördelat på olika färdmedel.
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Figur 8.4: Trafikarbetets fördelning över dygnet. Antal personer på resande fot med olika
färdmedlen från kl. 00.00 till kl. 23.59 (n=10 998)

Vardagsresandet kan delas in i fyra faser efter researbetets intensitet. Först en puckel under
morgontimmarna, ca kl. 05.30 till kl. 09.00. Denna följs av en period med medelhögt resande
dagtid fram till 15-tiden på eftermiddagen.
Därefter kommer en andra puckel som är som mest intensiv mellan kl. 15.00 fram till
19-tiden för att därefter sakta avta allt mer mot de mindre trafikintensiva nattimmarna.

9. Bakgrundsfrågor
I detta kapitel beskrivs hur befolkningen i staden fördelas sig på ett antal sociodemografiska
faktorer.

9.1 Kön och ålder

Tabell 9.1: Kön och ålder (exkl. ej svar)
Total (%)
antal: 5 098

Män (%)
antal: 2 435

Kvinnor (%)
antal: 2 663

16–24 år

16

16

16

25–44 år

32

33

32

45–64 år

31

31

30

65–84 år

21

20

22

Summa

100

100

100

9.2 Sysselsättning

Tabell 9.2: Huvudsaklig sysselsättning (exkl. ej svar)
Andel (%)
Bas: n=5 098

Arbetar – under kontorstid

48

Arbetar – under udda arbetstider

12

Egen företagare

2

Studerar

10

Sjukskriven

2

Föräldraledig

2

Arbetssökande

2

Ålderspensionär/sjukpensionär
Summa

22
100

9.3 Utbildningsnivå

Tabell 9.3: Högsta avslutade utbildning (exkl. ej svar)
Andel (%)
Bas: n=5 098

Grundskola/folkskola

14

Gymnasium/realskola

40

Eftergymnasial utbildning annan än högskola/universitet

9

Högskola/universitet

37

Annan

0

Summa

100

9.4 Hushållssammansättning

Tabell 9.4: Hushållssammansättning (exkl. ej svar)
Andel (%)
Bas: n=5 098

Ensamhushåll

28

Sammanboende vuxna med barn

36

Sammanboende vuxna utan barn

27

Ensam vuxen med barn

4

Hemmaboende hos förälder/föräldrar

6

Summa

100

10. Resematris
Resematrisen på följande sida visar invånarnas samtliga resor inom och till/från staden under
ett genomsnittligt vardagsdygn. En mer komplett resematris finns att tillgå som bilaga i
Excelformat. Kursiverade antal i tabellen är baserade på mycket små underlag (1-5 resor).
Även i övriga reserelationer finns en betydande osäkerhet. Dels på grund av den vanliga
statistiska urvals-osäkerheten, men också på grund av att vi använder relativt höga
uppskrivningstal till befolkningsnivå (16,9). Enskilda personers resor kan av dessa skäl få ett
överdrivet stort genomslag i reserelationsmatrisen och göra siffrorna osäkra.
De 20 enskilt största reserelationerna inom eller till/från Borås stad är:

•

Brämhult ↔ utanför staden

3 776 resor

•

Sjöbo ↔ utanför staden

3 461 resor

•

Trandared ↔ utanför staden

3 420 resor

•

Salängen ↔ Lundby/Knalleland

3 320 resor

•

Sjöbo ↔ Lundby/Knalleland

2 960 resor

•

Norrmalm ↔ utanför staden

2 928 resor

•

Byttorp/Tullen ↔ utanför staden

2 892 resor

•

Salängen ↔ utanför staden

2 720 resor

•

Salängen ↔ utanför staden

2 720 resor

•

Lundby/Knalleland ↔ utanför staden

2 718 resor

•

Hässleholmen ↔ utanför staden

2 560 resor

•

Inom Brämhult

2 360 resor

•

Norrmalm ↔ Lundby/Knalleland

2 150 resor

•

Salängen ↔ Norrmalm

2 100 resor

•

Salängen ↔ Stadskärnan

2 010 resor

•

Kristineberg ↔ utanför staden

1 948 resor

•

Norrmalm ↔ Stadskärnan

1 840 resor

•

Hestra ↔ utanför staden

1 813 resor

•

Göta ↔ utanför staden

1 783 resor

•

Stadskärnan ↔ utanför staden

1 754 resor

Tabell 10.1 Resematris - antal dygnsresor, alla ärenden och färdmedel
(exkl. resor med okänd start- eller slutpunkt).

Bilaga: Enkät och resedagbok
Bilaga: Enkät och resedagbok

Hej, mitt namn är … och jag ringer från Intermetra Marknadsundersökningar. Vi genomför just nu en
undersökning som handlar om resandet i Borås stad, på uppdrag av Västtrafik.
Har du möjlighet att svara på några frågor om dina resvanor, det tar ca 15 minuter?
A1. Gjorde du några förflyttningar under [infoga dag]?
Med förflyttning menar vi att du tar dig från en plats till en annan för att göra ett ärende, oavsett om du rest
med något färdmedel, eller bara gått till fots.
Alla förflyttningar räknas, med ett par undantag; om förflyttningen är själva ärendet räknas den inte, t.ex. en
joggingtur eller en promenad för att rasta hunden. Förflyttningar som ingår i din yrkesutövning, som t.ex.
bussförare eller brevbärare, är vi inte heller intresserade av. Däremot är vi intresserade av förflyttningar du
gjort till och från arbetet, under lunchen, eller tjänsteresor.
Alla färdsätt är lika viktiga. Promenader är lika viktiga som förflyttningar med bil eller buss så länge du har
uträttat ett ärende.



Ja
Nej, jag var hemma hela dagen

 Fråga R1A
 Fråga A2, därefter fråga Q1

A2. Och vad var orsaken till att du var hemma?




Jag hade inga speciella ärenden
Sjukdom
Vård av sjukt barn/föräldraledig





Funktionshinder
Arbetade/studerade hemma
Annan anledning: ___________

REDOGÖRELSER FÖR RESDAGEN
Nu kommer jag ställa några frågor om de förflyttningar du gjorde under [infoga dag].
Varje ärende du gjorde under dagen räkas som en ny förflyttning. Om du t.ex. handlar på väg från arbetet så
räknas resan från arbetet till affären som en förflyttning och resan från affären vidare till hemmet som en ny
förflyttning.
R1A. Om du tänker på den allra första förflyttning du gjorde under dagen. Var började den?
Vid en egna bostaden

Annan plats, nämligen:

Gata (eller känd plats):
Ort / stadsdel:

Nummer:
Kommun:

R1B. Hur dags startade du: (kl): ____ : ____
R1C. Vad var det för ärende?

Till bostaden

Till arbetsplatsen

Resa/ärende i tjänsten

Till skola/utbildning

Hämta/lämna barn/annan person

Inköp

Besöka vård/sjukhus/tandläkare

Besöka post/bank/myndighet

Fritid/nöje/motion/vänner etc.

Fritids-/semesterresa m. övernattning

Annat, nämligen: ________________________________________

R1D. Var avslutade du denna förflyttning?
Vid den egna bostaden

Annan plats, nämligen:

Gata (eller känd plats):
Ort / stadsdel:

Nummer:
Kommun:

R1E. Vilka färdsätt använde du och i vilken ordning?
Med färdsätt menar vi även om du gick till fots, om du t.ex. gick till busshållplatsen för att sedan ta bussen,
så var till fots ditt första färdsätt och buss ditt andra färdsätt. (Ett svar per kolumn)
Första
Andra
Tredje
Fjärde etc.
Gick till fots




Cykel




Moped




Motorcykel




Bil, ensam förare




Bil, samåkte




Buss




Tåg




Spårvagn




Taxi/färdtjänst




Flyg




Annat




R1F. Vilken tid kom du fram: (kl): ____ : ____
R1G. Ungefär hur lång var förflyttningen: _____ km
R1H. Gjorde du några fler förflyttningar under dagen?



Ja
Nej

 Fråga R2B
 Fråga Q1

R2B. Hur dags startade du nästa förflyttning: (kl): ____ : ____
R2C. Vad var det för ärende?

Till bostaden

Till arbetsplatsen

Resa/ärende i tjänsten

Till skola/utbildning

Hämta/lämna barn/annan person

Inköp

Besöka vård/sjukhus/tandläkare

Besöka post/bank/myndighet

Fritid/nöje/motion/vänner etc.

Fritids-/semesterresa m. övernattning

Annat, nämligen: ________________________________________

R2D. Var avslutade du denna förflyttning?
Vid den egna bostaden

Annan plats, nämligen:

Gata (eller känd plats):
Ort / stadsdel:

Nummer:
Kommun:

R2E. Vilka färdsätt använde du och i vilken ordning?
Med färdsätt menar vi även om du gick till fots, om du t.ex. gick till busshållplatsen för att sedan ta bussen,
så var till fots ditt första färdsätt och buss ditt andra färdsätt.
Första
Andra
Tredje
Fjärde etc.
Gick till fots




Cykel




Moped




Motorcykel




Bil, ensam förare




Bil, samåkte




Buss




Tåg




Spårvagn




Taxi/färdtjänst




Flyg




Annat




R2F. Vilken tid kom du fram: (kl): ____ : ____
R2G. Ungefär hur lång var förflyttningen: _____ km
R2H. Gjorde du några fler förflyttningar under dagen?



Ja
Nej

 Fråga R3B
 Fråga Q1

R3B. Hur dags startade du nästa förflyttning: (kl): ____ : ____
R3C. Vad var det för ärende?

Till bostaden

Till arbetsplatsen

Resa/ärende i tjänsten

Till skola/utbildning

Hämta/lämna barn/annan person

Inköp

Besöka vård/sjukhus/tandläkare

Besöka post/bank/myndighet

Fritid/nöje/motion/vänner etc.

Fritids-/semesterresa m. övernattning

Annat, nämligen: ________________________________________

R3D. Var avslutade du denna förflyttning?
Vid den egna bostaden

Annan plats, nämligen:

Gata (eller känd plats):
Ort / stadsdel:

Nummer:
Kommun:

R3E. Vilka färdsätt använde du och i vilken ordning?
Med färdsätt menar vi även om du gick till fots, om du t.ex. gick till busshållplatsen för att sedan ta bussen,
så var till fots ditt första färdsätt och buss ditt andra färdsätt.
Första
Andra
Tredje
Fjärde etc.
Gick till fots




Cykel




Moped




Motorcykel




Bil, ensam förare




Bil, samåkte




Buss




Tåg




Spårvagn




Taxi/färdtjänst




Flyg




Annat




R3F. Vilken tid kom du fram: (kl): ____ : ____
R3G. Ungefär hur lång var förflyttningen: _____ km
R3H. Gjorde du några fler förflyttningar under dagen?



Ja
Nej

 Fråga R4B
 Fråga Q1

R4B. Hur dags startade du nästa förflyttning: (kl): ____ : ____
R4C. Vad var det för ärende?

Till bostaden

Till arbetsplatsen

Resa/ärende i tjänsten

Till skola/utbildning

Hämta/lämna barn/annan person

Inköp

Besöka vård/sjukhus/tandläkare

Besöka post/bank/myndighet

Fritid/nöje/motion/vänner etc.

Fritids-/semesterresa m. övernattning

Annat, nämligen: ________________________________________

R4D. Var avslutade du denna förflyttning?
Vid den egna bostaden

Annan plats, nämligen:

Gata (eller känd plats):
Ort / stadsdel:

Nummer:
Kommun:

R4E. Vilka färdsätt använde du och i vilken ordning?
Med färdsätt menar vi även om du gick till fots, om du t.ex. gick till busshållplatsen för att sedan ta bussen,
så var till fots ditt första färdsätt och buss ditt andra färdsätt.
Första
Andra
Tredje
Fjärde etc.
Gick till fots




Cykel




Moped




Motorcykel




Bil, ensam förare




Bil, samåkte




Buss




Tåg




Spårvagn




Taxi/färdtjänst




Flyg




Annat




R4F. Vilken tid kom du fram: (kl): ____ : ____
R4G. Ungefär hur lång var förflyttningen: _____ km
R4H. Gjorde du några fler förflyttningar under dagen?



Ja
Nej

 Fråga R5B
 Fråga Q1

R5B. Hur dags startade du nästa förflyttning: (kl): ____ : ____
R5C. Vad var det för ärende?

Till bostaden

Till arbetsplatsen

Resa/ärende i tjänsten

Till skola/utbildning

Hämta/lämna barn/annan person

Inköp

Besöka vård/sjukhus/tandläkare

Besöka post/bank/myndighet

Fritid/nöje/motion/vänner etc.

Fritids-/semesterresa m. övernattning

Annat, nämligen: ________________________________________

R5D. Var avslutade du denna förflyttning?
Vid den egna bostaden

Annan plats, nämligen:

Gata (eller känd plats):
Ort / stadsdel:

Nummer:
Kommun:

R5E. Vilka färdsätt använde du och i vilken ordning?
Med färdsätt menar vi även om du gick till fots, om du t.ex. gick till busshållplatsen för att sedan ta bussen,
så var till fots ditt första färdsätt och buss ditt andra färdsätt.
Första
Andra
Tredje
Fjärde etc.
Gick till fots




Cykel




Moped




Motorcykel




Bil, ensam förare




Bil, samåkte




Buss




Tåg




Spårvagn




Taxi/färdtjänst




Flyg




Annat




R5F. Vilken tid kom du fram: (kl): ____ : ____
R5G. Ungefär hur lång var förflyttningen: _____ km
R5H. Gjorde du några fler förflyttningar under dagen?



Ja
Nej

 Fråga R6B
 Fråga Q1

R6B. Hur dags startade du nästa förflyttning: (kl): ____ : ____
R6C. Vad var det för ärende?

Till bostaden

Till arbetsplatsen

Resa/ärende i tjänsten

Till skola/utbildning

Hämta/lämna barn/annan person

Inköp

Besöka vård/sjukhus/tandläkare

Besöka post/bank/myndighet

Fritid/nöje/motion/vänner etc.

Fritids-/semesterresa m. övernattning

Annat, nämligen: ________________________________________

R6D. Var avslutade du denna förflyttning?
Vid den egna bostaden

Annan plats, nämligen:

Gata (eller känd plats):
Ort / stadsdel:

Nummer:
Kommun:

R6E. Vilka färdsätt använde du och i vilken ordning?
Med färdsätt menar vi även om du gick till fots, om du t.ex. gick till busshållplatsen för att sedan ta bussen,
så var till fots ditt första färdsätt och buss ditt andra färdsätt.
Första
Andra
Tredje
Fjärde etc.
Gick till fots




Cykel




Moped




Motorcykel




Bil, ensam förare




Bil, samåkte




Buss




Tåg




Spårvagn




Taxi/färdtjänst




Flyg




Annat




R6F. Vilken tid kom du fram: (kl): ____ : ____
R6G. Ungefär hur lång var förflyttningen: _____ km
R6H. Gjorde du några fler förflyttningar under dagen?



Ja
Nej

 Fråga R7B
 Fråga Q1

R7B. Hur dags startade du nästa förflyttning: (kl): ____ : ____
R7C. Vad var det för ärende?

Till bostaden

Till arbetsplatsen

Resa/ärende i tjänsten

Till skola/utbildning

Hämta/lämna barn/annan person

Inköp

Besöka vård/sjukhus/tandläkare

Besöka post/bank/myndighet

Fritid/nöje/motion/vänner etc.

Fritids-/semesterresa m. övernattning

Annat, nämligen: ________________________________________

R7D. Var avslutade du denna förflyttning?
Vid den egna bostaden

Annan plats, nämligen:

Gata (eller känd plats):
Ort / stadsdel:

Nummer:
Kommun:

R7E. Vilka färdsätt använde du och i vilken ordning?
Med färdsätt menar vi även om du gick till fots, om du t.ex. gick till busshållplatsen för att sedan ta bussen,
så var till fots ditt första färdsätt och buss ditt andra färdsätt.
Första
Andra
Tredje
Fjärde etc.
Gick till fots




Cykel




Moped




Motorcykel




Bil, ensam förare




Bil, samåkte




Buss




Tåg




Spårvagn




Taxi/färdtjänst




Flyg




Annat




R7F. Vilken tid kom du fram: (kl): ____ : ____
R7G. Ungefär hur lång var förflyttningen: _____ km
R7H. Gjorde du några fler förflyttningar under dagen?



Ja
Nej

 Fråga R8B
 Fråga Q1

R8B. Hur dags startade du nästa förflyttning: (kl): ____ : ____
R8C. Vad var det för ärende?

Till bostaden

Till arbetsplatsen

Resa/ärende i tjänsten

Till skola/utbildning

Hämta/lämna barn/annan person

Inköp

Besöka vård/sjukhus/tandläkare

Besöka post/bank/myndighet

Fritid/nöje/motion/vänner etc.

Fritids-/semesterresa m. övernattning

Annat, nämligen: ________________________________________

R8D. Var avslutade du denna förflyttning?
Vid den egna bostaden

Annan plats, nämligen:

Gata (eller känd plats):

Nummer:
Kommun:

Ort / stadsdel:

R8E. Vilka färdsätt använde du och i vilken ordning?
Med färdsätt menar vi även om du gick till fots, om du t.ex. gick till busshållplatsen för att sedan ta bussen,
så var till fots ditt första färdsätt och buss ditt andra färdsätt.
Första
Andra
Tredje
Fjärde etc.
Gick till fots




Cykel




Moped




Motorcykel




Bil, ensam förare




Bil, samåkte




Buss




Tåg




Spårvagn




Taxi/färdtjänst




Flyg




Annat




R8F. Vilken tid kom du fram: (kl): ____ : ____
R8G. Ungefär hur lång var förflyttningen: _____ km
R8H. Gjorde du några fler förflyttningar under dagen?



 Fråga Q1 (detaljer för max 8 resor)
 Fråga Q1

Ja
Nej

ALLMÄNNA FRÅGOR
Nu skulle jag vilja ställa lite allmänna frågor.
Q1. Till att börja med undrar jag hur ofta du normalt använder normalt följande färdmedel?
5 dagar i
2-4 dagar i
1 dag per
1-3 dagar per
Mer sällan
Aldrig
veckan eller
veckan
vecka
månad
mer
Bil













Buss













Tåg



















Cykel

Q2. Hur brukar du oftast betala om du reser med Västtrafik?



Periodkort (t.ex. månads-, års- fritidskort)
Kontoladdning




Skolkort
Seniorkort




Period- och laddning
Enkelbiljett (t.ex. SMS, app, bankkort)




Dygnsbiljett
Annat



Reser aldrig med Västtrafik

Q3. Och hur nöjd är du med Västtrafik totalt sett?






Mycket nöjd
Ganska nöjd
Varken eller




Ganska missnöjd
Mycket missnöjd
Vet inte

Q4. Hur många bilar har hushållet tillgång till?


Ingen bil



1 bil


Q5. Hur du körkort för personbil?

Ja



2 eller fler bilar



Nej

Q6. Vilket av följande påstående beskriver bäst dina bilvanor och dina eventuella tankar på att
förändra dessa?



Jag använder bil för de flesta av mina resor och tänker åka lika mycket bil i framtiden eftersom jag
behöver det
Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag funderar på att minska min bilanvändning. Jag
är dock osäker på hur och när det ska ske.
Jag använder bil för de flesta av mina resor men jag har som mål att minska min bilanvändning. Jag
har redan provat att ersätta vissa resor eller har tankar på hur jag ska göra det.



Jag tänker inte ändra mitt vardagliga bilresande eftersom jag sällan använder bil.



Inget av ovanstående




Q7. Vilken är din högsta utbildning?


Grundskola/folkskola





Gymnasium/realskola



Eftergymnasial utbildning, annan än
högskola/universitet (t.ex. KYutbildning/folkhögskola)
Högskola/universitet

Q8. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?






Arbetar – under kontorstid (dagtid)
Arbetar – under udda arbetstider (t.ex.
skift/nattarbete)
Egen företagare



Studerar



Föräldraledig
Arbetssökande (inkl. praktikplats eller
liknande)
Ålderspensionär/sjukpensionär
Annan:
_____________________________



Sjukskriven





Ensam vuxen med hemmaboende barn
Hemmaboende hos förälder/föräldrar
Annan: _______________________






Q9. Hur ser din familjesituation ut?




Ensamhushåll
Sambo/gift utan hemmaboende barn
Sambo/gift med hemmaboende barn

Q10. Hur gammal är du?
Q11. Fyll i kön

______ år


Kvinna

TACKA OCH AVSLUTA!



Man

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Delårsrapport januari - augusti 2016 för nämnderna
och de kommunala bolagen
Kommunstyrelsen beslutar för egen del.
Stadsdelsnämnden Norr, kommungemensam verksamhet beviljas ett utökat kommunbidrag med 1 000 tkr under
2016 för kompetensutveckling av personalen vid CFL.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-augusti 2016 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
Fördelning av Kommunbidrag mellan Stadsdelsverksamheten och den Kommungemensamma verksamheten
förändras med anledning av de särskilda lönesatsningarna 2016 enligt nedan:
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsverksamhet
Kommungemensam verksamhet

-1 113 tkr
+1 113 tkr

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsverksamhet
Kommungemensam verksamhet

-739 tkr
+713 tkr

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsverksamhet
Kommungemensam verksamhet

- 2 250 tkr
+2 250 tkr

Stadsdelsnämnden Öster beviljas ett investeringsanslag på 2 500 tkr till inventarier för Bodaskolan etapp 2 och
plan 4.

2016-10-07
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0631 042
Handläggare: Roger Cardell, tfn 35 70 46
Datum/avdelningschef: 2016-10-07/Magnus Widén

Programområde: 1

Delårsrapport
Januari-augusti 2016

Förvaltningsberättelse
Sammanfattning
Från och med 2014 upprättar Borås Stad en sammanställd delårsrapport i enlighet med rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Det innebär att resultat- och balansräkning
redovisas sammanställt för hela ”kommunkoncernen”, inkluderat såväl Borås Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i Sjuhärads kommunalförbund och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Delårsrapporten ska inkludera såväl redovisning av utfall per bokslutsdagen
som förväntad helårsprognos i förhållande till budget. Det sammanställda bokslutet redovisas i
slutet av delårsrapporten.
För hela ”kommunkoncernen” redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 745 mnkr efter
finansnetto. I resultatet ingår en jämförelsestörande intäkt på 348 mnkr avseende AB Bostäder i
Borås reavinst vid avyttring av delar av lägenhetsbeståndet. Utifrån nämndernas och bolagens
prognoser uppskattas årsresultat för koncernen till 672 mnkr.
Borås Stad redovisar ett delårsresultat per augusti på 228 mnkr. Prognostiserat helårsresultat för
2016 är 154 mnkr vilket då väl stöds av periodresultatet per augusti. Händelser av väsentlig betydelse för Borås Stads delårsresultat är icke budgeterade realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och ökade statsbidrag för flyktingmottagandet mm.
För Borås Stads del kan konstateras att i detta läge råder en klart förbättrad budgetföljsamhet för
kommunens nämnder och förvaltningar sammantaget med ett högt periodresultat. Prognosen för
helåret exklusive ianspråktaganden av tidigare ”öronmärkningar” förväntas för första gången på
länge visa på ett positivt resultat jämfört med tilldelade kommunbidrag.
Bolagens redovisade resultat per augusti är 517 mnkr. Årsresultatet i prognos är 518 mnkr, vilket
är 406 mnkr bättre än budget. I siffrorna ingår en jämförelsestörande intäkt på 348 mnkr avseende AB Bostäder i Borås reavinst vid avyttring av delar av lägenhetsbeståndet. Därutöver så
avviker stadshusbolagen positivt med 48 mnkr mot budget och bostadsbolagen med 8 mnkr. Till
stor del beror det förbättrade resultatet i prognos på en god kostnadsutveckling med bland annat
lågt ränteläge. Kommunstyrelsen konstaterar i stort en god budgetföljsamhet, vilket är betydelsefullt för ägarstyrningen och uppsiktsplikten över bolagen samt av vikt för att Kommunfullmäktiges uppsatta avkastningskrav och finansiella mål ska nås.

Kommunens resultat 2016
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +123,8 mnkr, dvs
33,8 mnkr bättre än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2016, som uppgår till 90 mnkr.
Kommunens totala resultat beräknas till +153,8 mnkr då försäljning av mark och tomträtter
innebär nettointäkter på f n 30,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark och tomträtter uppnår
Borås Stad ett resultat på 2,7 % av skatter och generella statsbidrag vilket då är inom det finansiella målet som uppgår till 2-3%.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till -13,9 mnkr lägre
än budget på grund av lägre beräknat utfall för skatteavräkningen avseende 2016 års verksamhet.
Resultatmässigt redovisas det tillfälliga flyktingstatsbidraget på 74,8 mnkr under denna rubrik

därav det stora överskottet i resultaträkningen. Kostnaderna ligger under verksamhetens nettokostnader.
Finansnettot beräknas till 26,0 mnkr vilket är 2,0 mnkr bättre än budget. Marknadsräntorna är
fortsatt låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a. större lånevolym. I finansnettot ingår aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB med 15,0 mnkr.
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -10,9 mnkr. För
stadsdelsnämnderna innebär prognosen ett resultat på +14,0 mnkr. För övriga nämnder är således prognosen -24,9 mnkr, varav tidigare centralt öronmärkta medel för IT-plattformen står
för -14,3 mnkr.
Kommunstyrelsen kan konstatera att budgetföljsamheten hos nämnderna ser ut att ha förbättrats
avsevärt under 2016. I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat underskott för helåret på -11
mnkr att jämföras med slutresultatet för 2015 som uppgick till hela -75 mnkr. Det är framför allt
Stadsdelsnämnderna som förbättrat sin ekonomi. Detta är glädjande så långt men Kommunstyrelsen följer nogsamt utvecklingen med täta kontakter och uppföljningar.
Inom kommunens resultat ingår att nämnderna utnyttjar ca 22 mnkr av tidigare års öronmärkta
medel till IT-plattform och Sociala investeringar samt ianspråktagande av ackumulerade resultat.
Detta är tidigare godkänt och medtaget i kommunens sammantagna prognosresultat. Kommunens resultat försämras då givetvis med 22 mnkr men detta kan sägas vara ett förutsägbart och
planerat underskott. Balanskravsresultatet för 2016 beräknas i dagsläget till 143,1 mnkr. Realisationsvinster och utnyttjande av tidigare års öronmärkningar är då exkluderade. Kommunstyrelsen
vill i sammanhanget poängtera vikten av att inga ytterligare avvikelser sker hos nämnderna under
resten av året. 2016 är det sista året med nuvarande organisation så budgetföljsamhet i år är extra
viktigt för att inte bära in några ekonomiska ryggsäcker till de nya nämnderna.
Kommunen fick 2015 ett tillfälligt utökat generellt statsbidrag på 81 mnkr för den rådande flyktingsituationen. Den del som avser 2016 uppgår till 74,8 mnkr och har bokförts bland skatteroch generella statsbidrag. Kommunfullmäktige beslutade att fördela dessa medel till SDN och
Utbildningsnämnden under åren 2016-2017. För 2016 erhöll nämnderna 44,2 mnkr vilket innebär
att det för kommunen som helhet uppstår ett överskott på 30,6 mnkr under 2016. Detta redovisningsmässiga överskott är medtaget och inräknat i delårsrapporten.
Den beräknade resultatnivån för Borås Stad på +154 mnkr får anses vara tillfredsställande inte
minst med tanke på att nämnderna i detta läge uppvisar en bättre budgetföljsamhet än tidigare.
Räknas det redovisningsmässiga överskottet för flyktingstatsbidraget bort uppgår det operativa
driftresultatet till 113 mnkr att jämföras med Kommunfullmäktiges beslutade resultatnivå på 90
mnkr.

En utvecklad styrmodell
Styrningen grundas inte enbart på ekonomiskt underlag utan omfattar även ledarskapsinsatser för
såväl förtroendemän som tjänstemän. Flertalet av det som Sveriges Kommuner och landsting
(SKL) kallar för framgångsfaktorer, t ex vikten av ekonomiskt medvetande och fokus, har aktivt
använts i Borås. Verksamhetsmålen/Indikatorerna har också utvecklats för att kunna utvärdera
”god ekonomisk hushållning” och bidra med att rätt resurser läggs på rätt ställe. Dessa verksamhetsmål/indikatorer har fr. o m 2014 kopplats till en strategisk plan, ”Borås Vision 2025”, och
ingår som ett led i ett förbättrat styr och ledningssystem. Uppföljning av indikatorerna görs i ett
särskilt avsnitt i denna rapport.

Resultaträkning
Budgetuppföljning per 2016-08
Mnkr

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse
mot budget

Nettokostnader

-4 959,5

-5 135,3

-5 404,2

-5 427,2

-23,0

-190,4

-205,3

-212,0

-218,0

-6,0

-5 149,9

-5 340,6

-5 616,2

-5 645,2

-29,0

Skatteintäkter

4 128,9

4 312,2

4 588,2

4 568,9

-19,3

Generella statsbidrag mm

1 093,3

1 109,3

1 094,0

1 174,2

80,2

Finansnetto

27,1

29,5

24,0

26,0

2,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO

99,3

110,4

90,0

123,8

33,8

Realisationsvinster från markförsäljning

57,4

49,5

0,0

30,0

30,0

156,8

159,9

90,0

153,8

63,8

Ökning verksamhetens nettokostnader
därav nämnderna

4,46%
3,16%

3,70%
2,87%

5,16%
1,71%

5,70%
3,25%

Ökning skatte- och bidragsintäkter

2,86%

3,82%

4,81%

5,93%

3,0

2,9

1,6

2,7

431
81%

416
88%

400
76%

390
95%

Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

KOMMUNENS RESULTAT

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %
Nettoinvesteringar mnkr
Självfinansiering av investeringarna

Nämndernas resultat 2016
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat 2016, respektive nämnds kommunbidrag, nettokostnaderna per augusti och vid årsskiftet, resultatet t o m augusti samt det prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning av resultatet t o m augusti har kommunbidragen
periodiserats i enlighet med kostnadsvariationerna under året.

Driftredovisning 2016, tkr
Budgetuppföljning per 2016-08
Nämnd/budgetram

Ingående
ack resultat

Budget
2 016

Kommunfullmäktige

Nettokostn
tom aug

Resultat
tom aug

Nettokostn
Resultat
prognos 2016 prognos 2016

0

12 000

-7 280

720

-12 000

0

Stadsrevisionen

1 757

4 450

-3 350

-383

-5 150

-700

Kommunstyrelsen
-Stadskansliet

5 000

91 238

-64 470

-3 978

-107 260

-16 022

-kommungemensamt

0

106 050

-72 217

-1 517

-107 250

-1 200

Valnämnden

0

1 000

-570

97

-1 000

0

-34

5 700

-9 360

-5 560

-5 700

0

Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
-fastighetsförvaltning

-7 185

0

4 082

4 082

4 603

4 603

-övrigt
Fritids- och folkhälsonämnden

-1 943

27 600

-26 742

-8 342

-40 227

-12 627
-3 400

-fritid- och folkhälsa

2 342

153 670

-104 937

-1 452

-157 070

-föreningsbidrag

0

39 550

-31 806

-4 120

-38 850

700

Servicenämnden

32 847

-5 000

3 755

3 755

8 351

3 351

Samhällsbyggnadsnämnden

16 157

23 900

-12 890

3 043

-22 700

1 200

14 451

148 965

-95 664

5 230

-150 459

-1 494

0

61 650

-43 192

-1 798

-64 150

-2 500

823

22 250

-14 172

661

-22 921

-671

Tekniska nämnden
-väghållning, parker mm
-persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden

630

144 120

-102 983

-7 170

-144 220

-100

9 761

506 800

-301 370

34 963

-502 755

4 045

0

222 450

-147 896

9 500

-222 450

0

16 309

699 200

-466 165

5 874

-699 200

0

Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet

-4 254

47 502

-7 987

29 648

-43 602

3 900

3 775

971 295

-633 873

9 742

-973 395

-2 100

Stadsdelsnämnden Väster
-kommungemensam verksamhet

-1 106

29 539

-17 634

7 968

-26 739

2 800

562

1 191 551

-782 263

2 574

-1 191 551

0

-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
-särskilt boende

-9 308
11 772
0

56 000
1 078 012
0

-42 407
-682 583
-510

6 905
27 314
-510

-54 350
-1 070 312
0

1 650
7 700
0

Summa

92 356

5 639 493

-3 664 484

117 246

-5 650 358

-10 865

-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Öster

Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat.
Stadsrevisionen räknar med ett resultat på -0,7 mnkr, som tas ur det ackumulerade överskottet
på 1,6 mnkr.
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar. Stadskansliet beräknar sitt resultat
till -16,0 mnkr varav -14,3 mnkr avser kostnader för IT-plattformen som ej är budgeterade utan
öronmärkta centralt. Den Kommungemensamma verksamheten räknar med resultat på -1,2
mnkr avseende driftbidrag till Inkubatorn AB.
Överförmyndarnämnden räknar med ett 0-resultat för 2016.
Valnämnden räknar med ett 0-resultat.

Lokalförsörjningsnämndens prognosticerade resultat för Fastighetsförvaltningen beräknas
till 4,6 mnkr. Resultatet är knappa 5,2 mnkr bättre än det budgeterade -0,6 mnkr. De största avvikelserna mot budget är samtliga positiva och kan härröras till verksamheterna Ägda internhyresfastigheter 1,4 mnkr, Lokalbank 1,2 mnkr, Sanering 1,0 mnkr och Femårslån 0,9 mnkr. De tre
sista verksamheterna är budgeterade med nollresultat. Internhyresverksamhetens prognosticerade
överskott beräknas till dryga 0,8 mnkr. Fastighetsförvaltningens ram har ett intäktsbortfall om 4,0
mnkr på grund av att årets avräkning inte kommer att verkställas gentemot ägda internhyresfastigheter.
Övrig verksamhet väntas ge en negativ budgetavvikelse på -12,6 mnkr jämfört med kommunbidraget, denna prognos är 3,1 mnkr sämre än vid tertial 1. De största posterna som bidrar till det
prognosticerade resultatet härleds till följande verksamheter där prognosen för tertial 1 återfinns
inom parenteserna: LSS-fastigheter -2,3 mnkr (-1,7 mnkr), Äldreomsorgsfastigheter -4,9 mnkr (3,7 mnkr), Övriga fastigheter social omsorg -0,8 mnkr (-1,1 mnkr) samt Övriga fastigheter -3,5
mnkr (-1,2 mnkr). Anledningen till att avvikelserna väntas uppkomma är minskade intäkter från
de sociala omsorgsboendena på grund av vakanser i beläggningen till ett värde av 5,3 mnkr, uteblivna intäkter för Fullmäktigehuset om 2,4 mnkr samt ökade underhållskostnader inom verksamheten Övriga fastigheter för prognosticerade 2,9 mnkr.
Servicenämnden beräknar ett resultat på +8,3 mnkr vid årets slut vilket är 3,3 mnkr bättre än
Kommunfullmäktiges godkända budget som innebär ett resultatkrav på +5,0 mnkr. Utfallet t o m
augusti uppgår till +3,8 mnkr vilket då stöder nämndens ambition att uppnå det uppsatta resultatmålet för 2016. Engångsmässiga kostnader kan tillkomma under resten av året till följd av organisatoriska förändringar inom Borås Stad, liksom inköp av datorer inom det så kallade Hyr-PCkonceptet. Storleken på dessa kostnader är inte kända i dagsläget.
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett underskott på -3,4 mnkr. Underskottet avser dels beviljade medel ur den sociala investeringsfonden som tidigare öronmärkts
av kommunen centralt och effekter av att Stadsparksbadets renovering inte kommit igång enligt
planerat. Besöksintäkterna är lägre än budgeterat vilket kan ha sin orsak i att stängningen av badet
tidigare varit annonserad hos allmänheten. Föreningsbidrag förväntas lämna ett resultat på +0,7
mnkr jämfört med tilldelat Kommunbidrag.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per augusti ett resultat på ca +3,0 mnkr tack vare en
fortsatt god intäktsutveckling och en del vakanser. Årsprognosen beräknas till +1,2 mnkr.
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett negativt resultat för helåret med -2,5
mnkr vilket förutsades redan vid nämndbudgeten. Jämfört med utfallet för helåret 2015 innebär
det ändå en kostnadssänkning med 0,1 mnkr. Resandevolymen hittills under året är lika som förra
året. För Väghållning skog parker m m beräknas ett negativt resultat på -1,5 mnkr vilket främst
beror på befarat underskott för vinterväghållningen som uppvägs till viss del av överskott inom
parkeringsverksamheten.
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -0,7 mnkr i förhållande till Kommunbidraget vilket bl.a. beror på osäkerheter i verksamheten i Orangeriet. Nämnden har troligtvis inte
fått ”rätt” budgetkompensation inför 2016 för verksamheten i Orangeriet enligt de förutsättningar som gäller. Ekonomihanteringen kring detta gör i samband med bokslutet för 2016.
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett marginellt negativt resultat på -0,1 mnkr jämfört med
Kommunbidraget.

Arbetslivsnämnden beräknar ett nollresultat för 2016. Det är endast marginella skillnader på ett
fåtal verksamheter som föreligger i denna delårsprognos. Den enda betydande negativa avvikelsen i delårsprognosen härleds till Daglig verksamhet LSS och uppgår till -6,1 mnkr. Ökade kostnader i samband med iordningställandet av de nya lokalerna på Hulta Mellangård, som på sikt ska
ersätta Hultaåsen, är en av orsakerna till avvikelsen. Den största bidragande faktorn till underskottet är dock markant högre kostnader för bemanningstjänster, från exempelvis personalpoolen, gentemot budget. De positiva budgetavvikelserna återfinns i verksamheterna Administration,
IFO och Försörjningsstöd, där försörjningsstödsverksamheten bidrar med den största positiva
avvikelsen i prognosen med 2,0 mnkr.
Utbildningsnämnden prognosticerar en positiv budgetavvikelse med +4,0 mnkr. Resultatet är
belastat med 0,5 mnkr för projektet ”Modersmålsstöd SFI” som är ett socialt investeringsprojekt,
och kommer således att återföras till det ackumulerade resultatet vid årsbokslutet. Utbildningsnämnden har dessutom, efter beslut i Kommunstyrelsen i samband med budgetarbetet 2016,
tillåtelse att ta 4,5 mnkr i anspråk av sitt ackumulerade resultat för fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen inom verksamheten.
Den största avvikelsen på verksamhetsnivå härleds till Gymnasieskolan och prognosticeras till
+3,6 mnkr. Den främst bidragande orsaken till denna avvikelse är att nettokostnaden för undervisning beräknas bli 7,5 mnkr lägre än budget. I förutsättningarna för verksamhetsåret 2016 har
tillkommit att 23,8 mnkr tilldelats nämnden för omhändertagandet av nyanlända inom gymnasieverksamheten samt kompetenshöjande åtgärder inom SFI. Prognosen är höjd med motsvarande
kostnad.
Sociala omsorgsnämnden beräknar att hålla sig inom tilldelat kommunbidrag samt använda sig
av 1,1 mnkr av sitt ackumulerade resultat enligt tidigare godkännande av Kommunstyrelsen. Nettokostnadsökningen är 2,8 % vid en jämförelse med motsvarande period 2015. Motsvarande ökning mellan 2014 och 2015 var 6,3 %. De verksamheter som visar underskott är myndighetssidan.
Detta beror bland annat på volymökningar inom IFO och Socialpsykiatrin och då främst inom
tvång i öppenvård som under 2016 beräknas kosta 12,5 mnkr utöver det som finns i budget.
Det pågår ett strukturarbete för att i högre grad nyttja familjehemsvård och öppenvårdsinsatser
vilket har inneburit att köp av extern öppenvård minskat.
Resultatet efter tertial 2 är 2,8 mnkr. Motsvarande resultat 2015 efter tertial 2 var 6,7 mnkr, men
dessa resultat är inte helt jämförbara då periodisringarna 2016 blivit mer rättvisande. Årsresultatet
2015 var -7,7 mnkr. Det är viktigt att 2016 års verksamheter håller sig inom tilldelad ram för att
på detta sätt skapa så goda förutsättningar som möjligt för den nya organisationen.
Stadsdelsnämnderna gemensamt. Berörda förvaltningar har nu avskaffat de så kallade delade
turerna inom äldreomsorgen. Detta var genomfört senast 2016-08. Avskaffandet av delade turer
kommer att ge kostnadsökningar även om hänsyn tas till att detta är kopplat till effektiviseringar
inom verksamheterna. Dessa kostnadsökningar finansieras med det statsbidrag som Borås Stad
erhåller för att öka bemanningen inom äldreomsorgen under åren 2015 – 2018 med ca 20 mnkr
årligen. Stadsdelsnämnd Norr påbörjade under 2014 ett arbete med att ändra arbetstider så att de
delade turerna elimineras. Detta har prövats i hela Stadsdelsnämnd Norrs äldreomsorg och i nuläget så är merkostnaden för Stadsdelsnämnd Norr ca 6,8 mnkr. Utifrån denna nivå så kan kostnaden beräknas till ca15 - 20 mnkr för hela Borås stads äldreomsorg. I denna beräkning ingår inte
Sociala omsorgsnämndens ökade kostnader för bortagandet av delade turer samt införandet av
heltidstjänster vilket enligt beräkningar motsvarar ca 20 mnkr.

De särskilda boendena inom äldreomsorgen har ca 55 platser som finansieras med den s.k tomtidsersättningen. I budget 2015 ökade finaseringen för tomma platser från 50 platser till 70 platser och i budget 2016 sänktes tomtidsersättningen från 75% till 60% av produktionspriset. Det
normala antalet tomma platser för att klara in- och utflyttningar är ca 30 platser. Detta innebär
att ca 25 platser är strukturellt tomma och kostnaden för detta är cirka 9,0 mnkr. Detta tar resurser från den övriga verksamhet inom äldreomsorgen. Det är viktigt att dimensioneringen av Särskilda boenden och korttidsboende se över. Äldreomsorgen har sedan december 2015 en gemensam ärendehandläggning för de tre stadsdelarna.
Nettokostnadsökningen för stadsdelsverksamheten är 1,9 % i jämförelse med motsvarande period för 2015. Föregående år var motsvarande siffra 6,0%. Det är viktigt att 2016 års verksamheter håller sig inom tilldelad ram för att på detta sätt skapa så goda förutsättningar som möjligt för
den nya organisationen.
Stadsdelsnämnden Norr beräknar att stadsdelsverksamheten kommer att ge ett underskott
på -2,1 mnkr. Resultater efter augusti månad är +9,7 mnkr. I nuläget är äldreomsorgen på en för
hög nivå gentemot budget. Prognosen visar ett underskott om 12 000 tkr som regleras med hjälp
av nämndens buffert. Förutsättningen att denna prognos håller är att framtagna åtgärdsplaner får
effekt. Övriga verksamheter klar sin budget med mindre avvikelser. Det är viktigt att nämnden
arbetar kraftfullt med de åtgärder som beskrivs och vidtager ytterligar åtgärder om resultatet försämras då årets buffert nu är förbrukad. Nettokostnadsökning är 2,2 % vid jämförelse med
samma period 2015.
För den kommungemensamma verksamheten är prognosen ett resultat på +4,2 mnkr. Det är
främst äldreomsorgen som prognostiserar ett underskott på -2,7 mnkr. Medan förskolan, och då
främst vårdandsbidraget som håller på att avvecklas, så ger detta detta lägre kostnader vilket ger
en positiv prognos på ca 2,2 mnkr. Barn och elever med skyddad identitet som går i fristående
förskolor respektive friskolor beräknas 2016 kosta ca 0,5 mnkr. Flyktingverksamheten prognosticerar ett överskott på 5,0 mnkr.
Stadsdelsnämnden Väster beräknar att stadsdelsverksamheten inte kommer att avvika från
det tilldelade ekonomiska utrymmet. Resultat efter augusti månad är + 2,6 mnkr. En plan för att
komma i balans togs fram i samband med budget 2015 och reviderades sedan under hösten 2015.
Prognosen bygger på att handlingsplanen får full effekt och har balans i sin ekonomi vid utgången av 2016. Det är viktigt att nämnden arbetar kraftfullt med de åtgärder som beskrivs och
vidtager ytterligar åtgärder om resultatet försämras då årets buffert i stort sett redan nu är förbrukad. Nettokostnadsutvecklingen är för hela stadsdelsverksamheten 1,4 % i jämförelse med
samma period föregående år. Stadsdelnämnd Västers delårsrapport januari till augusti 2016 är
den andra av de tre rapporter som Kommunstyrelsen begärde av nämnden i samband med delårsboklutet 2015.
För den Kommungemensamma verksamheten är prognosen ett överskott på 2,8 mnkr.
Denna prognos kommer från den kommunbidragsfinansierade IFO barn och familj och beror
främst på personalvakanser.
Stadsdelsnämnden Öster beräknar att stadsdelsverksamheten har prognistiserat ett positivt
resultat för nämnden på 7,7 mnkr. Resultatet efter augusti månad är +27,3 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen har i jämförelse med motsvarande period 2015 varit 2,2 %. I stort sett håller sig
samtliga verksamheter inom sin budget med några smärre avvikelser. Den verksamhet som prognostiserar underskott är äldreomsorgen -3,8 mnkr och detta är kopplat till hemtjänsten. Individoch familjeomsorgen prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr och som har att göra med färre

antal placeringar. Kost och lokalvård prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr som beror på
extra kostnader i samband med Bodaskolans evakueringen till Björkängsgymnasiet. Detta underskott täcks utav den centrala bufferten. Anslag för inventarier för Bodaskolan saknas i budget
2016. Kommunfullmäktige avsätter 2 500 tkr för inventariet till Bodaskolan inklusive plan 4.
Den kommungemensamma verksamheten prognos är +1,6mnkr och resultatet efter augusti
är 9+6,9 mnkr. Den s.k. SÄBO-rutinen visar ett underskott på -0,5 mnkr efter åtta månader.
Begäran om utökat kommunbidrag för 2016 till Träffpunkt Simonsland kommer hanteras i budget för 2017 vilket innebär att Kommunfullmäktige inte utökar kommunbidraget för 2016.

Nettoinvesteringar
Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget till 410 mnkr exklusive utbyggnad
av nya industriområden. Läggs tidsförskjutna projekt från 2015 till uppgår den godkända investeringsnivån till ca 550 mnkr. I dagsläget görs bedömningen att 2016 års nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 390 mnkr.

Bolagens resultat 2016
Bilden nedan visar vilka som ingår i den kommunala ”koncernen” och för vilka sammanställd
redovisning gjorts, vilken redovisas i slutet av delårsrapporten. Samtliga bolag är helägda förutom
BoråsBorås TME AB där ägarandelen är 91 %. I den sammanställda redovisningen ingår även
kommunalförbundet Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund, i vilka kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 50 % respektive 55 %.
Bolagen redovisar sammantaget ett resultat i prognos på 518 mnkr, vilket är 406 mnkr bättre än
budget. I siffrorna ingår en jämförelsestörande intäkt på 348 mnkr avseende AB Bostäder i Borås
reavinst vid avyttring av delar av lägenhetsbeståndet. Därutöver så avviker stadshusbolagen positivt med 48 mnkr mot budget och bostadsbolagen med 8 mnkr. Till stor del beror det förbättrade
resultatet i prognos på en god kostnadsutveckling med bland annat lågt ränteläge. Bolagen bedömer att investeringsnivån hamnar 150 mnkr lägre än budgeterad nivå på 900 mnkr. Minskningen
beror på förskjutna byggnationer hos parkeringsbolaget, Sandhultsbostäder samt IBAB.

Nedan kommenteras budgetuppföljningen bolag för bolag med utfall ackumulerat per augusti,
bedömd helårsprognos samt händelser under året av väsentlig betydelse.

Stadshuskoncernen
Resultat efter finansnetto

Stadshuskoncernen

mnkr
Utfall
jan-aug

Moderbolaget Borås Stadshus AB

-1,4

Borås Energi och Miljö AB
inklusive dotterbolag

67,1

Borås Elnät AB
Borås Djurpark AB

Budget
2016

Prognos
2016

Budgetavvikelse

-2,3

-2,1

+0,2

73,9

88,9

+15,0

39,1

30,7

58,0

+27,3

-1,8

-13,2

-14,2

-1,0

Borås Kommuns Parkerings AB

9,3

6,3

9,7

+3,4

Industribyggnader i Borås AB
inklusive dotterbolag

8,8
6,1

7,0

+0,9

-18,1

-17,2

+0,9

-6,4

-8,7

-7,9

+0,8

104,0

74,7

122,2

+47,5

BoråsBorås TME AB
inklusive dotterbolag
Borås Stad Textile
Fashion Center AB
Summa Stadshuskoncernen

-9,9

Borås Stadshus AB

I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag, Borås Elnät AB, Borås
Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag,
BoråsBorås TME AB med dotterbolag samt Borås Stad Textile Fashion Center AB. Någon
sammanställd koncernprognos har inte upprättats.
Moderbolaget Borås Stadshus AB har för egen del beräknat ett årsresultat efter finansiella poster
som är 0,2 mnkr bättre än budget till följd av lägre räntekostnader. Bolagets underskott, till
största del hänförligt till räntekostnader för externt lån, förutsätts finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.
Koncernens prognos visar på en positiv budgetavvikelse med 47,5 mnkr. Förbättringen grundar
sig på stadshuskoncernens resultat per 31 augusti, 104 mnkr, vilket är nästan 12 mnkr bättre än
resultatet vid samma tidpunkt förra året. God kostnadsutveckling, lågt ränteläge och framskjutna

investeringar bidrar till det stärkta resultatet. En risk i koncernens prognos är eventuella nedskrivningsbehov i Borås Energi och Miljö AB vilket skulle påverka resultatet negativt.
Borås Energi och Miljö AB bedömer att årsresultatet blir 88,9 mnkr, vilket är 15 mnkr bättre än
budget. I prognosen förbättras resultatet för affärsområdena Energi och VA (Vatten och avlopp)
med 5 mnkr vardera. Dessutom förbättras finansnettot med 5 mnkr. Övriga affärsområden bedöms lika med budget. Även investeringsnivån förväntas hamna i nivå med budgeterade 200
mnkr exklusive EMC-projektet. I bokslutsarbetet riskerar biogasverksamhetens anläggningstillgångar bedömas ha ett nedskrivningsbehov vilket skulle försämra årets resultat kraftigt.
I delårsresultatet redovisar bolaget en positiv budgetavvikelse på 32 mnkr. Perioden till och med
augusti har varit varmare än beräknat vilket medfört minskade intäkter. Volymminskningen berör
såväl fjärrvärme, el- samt fordonsgas. Elintäkterna påverkas även av mycket låga marknadspriser.
Minskade kostnader för bränsle till följd av minskad volym och mindre andel fossila bränslen,
lägre drifts- och underhållskostnader samt lägre finansiella kostnader bidrar till det höga delårsresultatet.
I prognosen ingår ett resultat för dotterbolaget Boras Waste Recovery AB på -1,3 mnkr, vilket är
samma som budget.
Under året har bolagets styrelse beslutat att inte upphandla ett nytt driftsavtal för fjärrvärmen.
Därför byggs nu en ny driftorganisation inom bolaget. Dessutom pågår EMC-projektet för fullt,
där såväl nytt avloppsreningsverk som kraftvärmeverk ska uppföras på Sobacken till en planerad
investeringsnivå på 3,2 miljarder kronor.
Kommentarer kring prognos och delårsresultatet per affärsområde:
• AO Energi: Prognos 5 mnkr bättre än budget (64,4 mnkr). Utfallet per augusti är 14 mnkr
bättre än budget. Intäkterna minskar till följd av låg produktionsvolym och låga elpriser,
men kostnaderna minskar än mer, främst bränslekostnaderna.
• AO Hushåll: Prognos oförändrad mot budget (-0,4 mnkr). Utfallet per augusti är 0,5
mnkr bättre än budget men på helåret förväntas budgeterat resultat.
• AO Biogas: I prognosen förväntas liksom i budgeten ett resultat på -0,1 mnkr. Utfallet
per augusti är 2,2 mnkr bättre än budget, främst beroende på att avskrivningar som budgeterats skrevs ned redan i 2015 års bokslut. Intäkterna har minskat till följd av minskad
leverans av fordonsgas.
• AO Vatten och Avlopp: Prognosen på 17,4 mnkr är 5 mnkr bättre än budget. Avsättning
för investering i nytt avloppsreningsverk kommer att göras i årsbokslutet vilket ger ett
nollresultat för affärsområdet efter avsättningar. Utfallet per augusti är 11,5 mnkr bättre
än budget till följd av högre intäkter men främst beroende på att drift- och underhållskostnaderna understiger budget.
• AO Vattenkraft: Prognos oförändrad mot budget (0,6 mnkr). Utfallet per augusti är 0,2
mnkr bättre än budget till följd av lägre reparations- och underhållskostnader.
• AO Återvinning: Prognos oförändrad mot budget (7,3 mnkr). Utfallet per augusti är 1,3
mnkr sämre än budget. Intäkterna har ökat men ökade driftskostnader försämrar resultatet.
Borås Elnät AB förutser ett årsresultat vilket är hela 27,3 mnkr bättre än budget. Det förbättrade
resultatet förklaras delvis av högre intäkter för affärsområde Stadsnät (anslutningsavgifter) och till
stor del också av mindre kapitalkostnader än ursprungligen budgeterat, samt en i övrigt på flera
håll gynnsam kostnadsutveckling. Bolaget prognosticerar för att nå en investeringsnivå på 283
mnkr, 10 mnkr lägre än budget.

Utfallet per augusti är 39,1 mnkr, vilket är 8,4 mnkr bättre än budget och 10,5 mnkr bättre än
motsvarande period föregående år.
Kommunfullmäktige i Borås beslutade i augusti 2014 att ge bolaget i uppdrag att under perioden
2015-2020 kraftigt bygga ut befintligt fibernät i sådan grad att regeringens mål om 100 Mb/sek
bredbandsuppkoppling för minst 90 procent av invånarna möjliggörs. Beslutet har ett betydande
ekonomiskt genomslag under 2016.
Borås Djurpark AB bedömer årsresultatet till -14,2 mnkr, vilket är 1 mnkr sämre än Kommunstyrelsens godkända budget och 3,7 mnkr sämre än 2015 års utfall. Försämringen baseras på utfallet per augusti som är 0,9 mnkr sämre än budget. Antalet besökare minskar med cirka 20 000
jämfört med budgeterade 270 000. Prognosresultatet förutsätter återhållsamhet på kostnadssidan
och budgeterade besöksvolymer under hösten.
För närvarande pågår investeringen i ny gångbro från entrén till savannen. Bygget har dragit ut på
tiden och förväntas färdigställas kring årsskiftet.
Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Borås Kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet till 3,4 mnkr bättre än budget. Resultatet per augusti uppgår till 9,3 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än motsvarande period 2015. Intäkterna ökar till följd av klart ökad beläggning då Pallashuset varit stängt för ombyggnad. Minskade
räntekostnader och konsultkostnader bidrar också till resultatförbättringen.
Investeringarna förväntas uppgå till 2 mnkr jämfört med 78 i budgeten. Avvikelsen beror på att
p-huset Vulkanus inte kommer igång som planerat.
Industribyggnader i Borås AB räknar med ett årsresultat för koncernen på 7,0 mnkr vilket är
0,9 mnkr bättre än bolagets budget.
Under året har aktierna i dotterbolaget IBAB 2 AB sålts. I dotterbolaget fanns fastigheten Vinddraget 1 på Viared vilken innan avyttringen byggts om och hyresgästanpassats till Västra Götalandsregionens hjälpmedelcentral. Avyttringen påverkar både resultatet, och såväl omsättning
som balansräkning minskar i koncernen.
Kvar finns ett dotterbolag, Eolus 6 AB, vars syfte är att bygga om det gamla kårhuset till ett kongresshus. Kongresshusprojektet har för närvarande tagit en paus i väntan på besked från Trafikverket om Götalandsbanans sträckning.
Resultatförbättringen består främst av reavinst vid avyttringen av IBAB2 AB. Investeringsnivån
minskar till 3 mnkr jämfört med 60 mnkr i budgeten, beroende på pausen i kongresshusprojektet.
BoråsBorås TME AB bedömer ett resultat som är 0,9 mnkr bättre än budgeten. Det minskade
underskottet i prognosen förklaras av pausen i kongresshusbyggnationen, vilket medför att budgeterade kongresshusförberedande kostnader skjuts framåt i tiden. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat. Bolaget gör inga investeringar under
2016.
Borås Stad Textile Fashion Center AB bedömer ett resultat på -7,9 mnkr, vilket är 0,8 mnkr
bättre än budget. Avvikelsen beror på ett beviljat VGR-projekt som till delar kostnadsförts tidi-

gare. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett nollresultat.
Bolaget gör inga investeringar under 2016.

Bostadsbolagen
Resultat efter finansnetto
Bostadsbolagen
AB Bostäder i Borås exklusive reavinst

mnkr
Utfall jan-aug Budget 2016

Prognos
2016

Budgetavvikelse

38,3

13,3

22,2

+8,9

Fristadbostäder AB

1,7

3,1

2,5

-0,6

AB Sandhultsbostäder

1,1

0,9

1,2

+0,3

AB Toarpshus

2,9

1,1

1,5

+0,4

Viskaforshem AB

2,3

3,9

2,5

-1,4

46,3

22,3

29,9

+7,6

Summa bostadsbolagen

Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat efter finansiella poster 2015 på 30 mnkr
vilket är närmare 8 mnkr bättre än budgeterat resultat. Därutöver kommer reavinsten från AB
Bostäder i Borås lägenhetsförsäljning på hela 348 mnkr. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter påverkar bostadsbolagen positivt, medan stora underhållsbehov påfrestar ekonomin.
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat på 22,2 mnkr, 8,9 mnkr bättre än Kommunstyrelsens godkända budget. Utöver detta operativa resultat kommer bolaget att redovisa en reavinst
efter försäljning av tre områden till Victoria Park på 348 mnkr. Prognosen är lägre än utfallet per
augusti. Det beror på att sista tertialet alltid är kostnadstungt för bolaget till följd av säsongsvariationer.
På intäktssidan har hyrorna höjts med 0,59 % från 1 januari. Bolagets intäkter förväntas öka med
14 mnkr jämfört med budgeten till följd av att många kunder utnyttjar erbjudanden om standardhöjningar. Dessutom bidrar höjda avgifter för p-platser samt låga vakanser till högre hyresintäkter.
Rörelsens kostnader för värme, el och vatten påverkas positivt av mild väderlek hittills under året.
Däremot påverkas kostnaderna negativt till följd av rasad stödmur vid studentboendet på Simonsland, brand- och vattenskador samt reparationer p g a skadegörelse. Bolaget satsar även på
att anställa två bocoacher för att minska nedskräpningen. Rörelsens kostnader ökar med 6 mnkr,
och de finansiella kostnaderna minskar med 1 mnkr.
Under året har bolaget sålt ett område på Sjöbo och två områden på Hässleholmen på totalt 911
lägenheter till Victoria Park. Syftet med försäljningen var att stärka bolagets finansiella situation,
förbättra det egna kapitalet för att kunna fortsätta bygga nytt samt upprätthålla ett bra underhåll
av kvarvarande fastigheter.

Investeringarna förväntas uppgå till budgeterade 179 mnkr. Årets byggplan saknar helt nyproduktion förutom under året slutförda projekt. Under första tertialen har inflyttning skett i de 28
renoverade lägenheterna på Tunnlandsgatan samt i de 11 nyproducerade radhusen på Ringargatan i Brämhult. I byggplanen ingår renoveringar av badrum, fasader och fönsterbyten. Dessutom
har det gjorts köksrenoveringar där kunder erbjudits att göra en standardhöjande åtgärd.
Bolaget hade per 31 augusti 30 vakanta lägenheter, varav 4 var uthyrningsbara (f g år 55/0). Vid
samma tidpunkt var 13 studentrum lediga.
Fristadbostäder AB beräknar ett årsresultat som är 2,5 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än Kommunstyrelsens godkända budget. Avvikelsen beror främst på lägre hyresintäkter till följd av lägre
hyreshöjningar och senare övertagande av Karlsberg än budgeterat. Den 1 mars skedde övertagandet av området Karlsberg med 47 lägenheter. Sammantaget förväntas investeringarna uppgå
till 45 mnkr vilket är 5 mnkr mer än budgeterat, till följd av att Karlsbergsförvärvet blev något
högre än budgeterat. Bolaget har inga outhyrda lägenheter.
AB Sandhultsbostäder beräknar ett årsresultat på 1,2 mnkr, vilket är 0,3 mnkr bättre än Kommunstyrelsens godkända budget till följd av något högre hyresintäkter. Under året har nybyggnationen på Alingsåsvägen 5 inletts med färdigställande 2017. Före sommaren antogs detaljplanen
för Räveskalla 1:25, ”kiosktomten” i Sjömarken, där bolaget nu planerar för nybyggnation. Investeringarna uppgår till 17 mnkr avseende den påbörjade nybyggnationen på Alingsåsvägen, jämfört med 60 mnkr i budget där både Alingsåsvägen och påbörjande av Räveskalla ingick. Bolaget
har inga outhyrda lägenheter.
AB Toarpshus beräknar ett årsresultat på 1,5 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än Kommunstyrelsens godkända budget. Avvikelsen beror främst på för högt budgeterade avskrivningar. Som budgeterat förväntas inga investeringar ske under året. Bolaget har 3 outhyrda lägenheter.
Viskaforshem AB beräknar ett årsresultat på 2,5 mnkr, vilket är 1,4 mnkr sämre än Kommunstyrelsens godkända budget. Avvikelsen beror främst på högre avskrivningar till följd av ändrad
avskrivningsprincip. Investeringsnivån förväntas i enlighet med budgeten bli 20 mnkr. Bolaget
har inga outhyrda lägenheter.
Övriga bolag/förbund
Resultat efter finansnetto
Övriga bolag/förbund
Borås Lokaltrafik AB

mnkr
Utfall jan-aug Budget 2016

Prognos
2016

Budgetavvikelse

14,7

16,3

18,4

+2,1

Inkubatorn i Borås AB

0,7

0

0,2

+0,2

Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

1,1

-1,1

-0,7

+0,4

Sjuhärads kommunalförbund

1,7

0

0

0

Borås Lokaltrafik AB räknar med ett årsresultat på 18,4 mnkr vilket är 2,1 mnkr bättre än
Kommunstyrelsens godkända budget, främst hänförlig till ökade intäkter.
Bolaget förlorade 2013 upphandlingen av trafiken i Borås. Beslutet överprövades och Högsta
förvaltningsrätten har i februari 2016 avgjort målet till Västtrafiks fördel. Avtalet är uppsagt och
Västtrafik har tecknat avtal med Nobina som tar över trafiken 2 april 2017. Inga investeringar
görs i bolaget under 2016. Efter bolagsstämmobeslut har bolaget utdelat 15 mnkr till aktieägaren
Borås Stad under våren 2016.
Inkubatorn i Borås AB har ett budgeterat resultat enligt Kommunstyrelsens godkända budget
på +/- 0 inklusive ett kommunalt driftbidrag på 1,2 mnkr. Prognosen ger ett resultat som är något bättre, 0,2 mnkr. Sedan budgeten antogs har bolaget tappat flera externa bidrag. Resultatet
förbättras dock genom kostnadsbesparingar samt reavinst vid avyttring av aktierna i ett av Inkubatorbolagen. Bolaget gör inga investeringar under 2016. Under hösten förväntas kommunfullmäktige besluta om att Borås Stadshus AB förvärvar aktierna i Inkubatorn i Borås AB.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande uppgår
till 50 %, räknar med ett resultat på -0,7 mnkr vilket är 0,4 mnkr bättre än budget. Investeringarna
bedöms hamna i nivå med budget, 22,7 mnkr.
Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 55 %, räknar liksom i budgeten med ett nollresultat. Inga investeringar görs under året.

Strategiska målområden med indikatorer och uppdrag
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas tertialuppföljningar.
Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet.
Indikatorer
Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet)

●

6

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst
99,9 % av målvärdet)

♦

18

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet)

■

7

Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning

16

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige

47

Uppdrag
Antal genomförda uppdrag

●

27

Antal delvis genomförda uppdrag

♦

62

Antal ej genomförda uppdrag

■

12

Totalt antal uppdrag

101

Människor möts i Borås

Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får
nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
Tertial 2
2016 Trend/Kommentar

Antal genomförda medborgardialoger.

■

19

24

13 nämnderna planerar för
sju ytterligare medborgardialoger under året

Antal besökare på Textilmuseet.

♦

67 380

60 000

54 464 på väg åt fel håll

Antal gästnätter i Borås.

♦

201 960 200 000

199 611 på väg åt fel håll

Uppdrag

Kostnaderna för platserna på Borås Stads Vård- och omsorgsboenden är markant högre
än snittet i Västra Götaland. Kommunstyrelsen uppdras utreda varför det är så samt föreslå åtgärder för att kostnaden skall ligga i paritet med snittet i länet.
Kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende ska tas fram av
Stadsdelsnämnd Öster.
Den som i kommunens verksamhet får mat serverad i hemmet ska få fler valmöjligheter.
Maten till förskolor, skolor och äldreboenden produceras och lagas så nära de som ska
äta som möjligt. Matkort ska utredas av Stadsdelsnämnd Väster.
Stadsdelsnämnderna ska verka för kompetensutveckling av personalen inom äldreomsorgen. Stadsdelsnämnd Öster uppdras ta fram en kompetensplan.

Status

● Genomfört
♦ Delvis genomfört
♦ Delvis genomfört
♦ Delvis genomfört

Under 2016 ska etapp 1 av omgörningen kring Hässle Torg genomföras, vilket innebär
nya lokaler och att kulturskolan öppnar en filial i området. Detta kommer att tillföra en fast
möteplats med levande kulturliv.

● Genomfört

Knalleland har år efter år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och evenemang.
Under 2016 ska Borås stad och föreningslivet utreda hur området kan kompletteras till ett
fullskaligt eventområde, och vilka investeringar detta skulle kräva.

♦ Delvis genomfört

Kulturhuset är den centrala mötesplatsen för teater, bibliotek och konstmuseum. Alla
dessa verksamheter får i uppdrag att nå fram till fler kommuninvånare. Detta arbete kan
till exempel innebära ett ökat fokus på uppsökande verksamhet på skolor, fritidsgårdar,
träffpunkter, lekplatser, bibliotek, och parker. Stadsteatern ska nå ut till en större och
bredare publik med teater av hög konstnärlig kvalitet för att öka besöksantalet.

♦ Delvis genomfört

Regelverket för LSS-boenden ska ses över i syfte att möjliggöra för boenden att drivas i
kooperativ form.

♦ Delvis genomfört

Både i skolan och i omsorgerna är vardagliga möten kring maten viktiga. Mat lagad från
grunden och på nära håll är målet, och tillagningskök ska så långt möjligt finnas i alla
kommunala verksamheter som erbjuder måltider. En plan för att nå det målet ska arbetas
fram under 2016.

♦ Delvis genomfört

Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och omsorgsboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av sådana boenden
och en plan som bland annat fastställer hur detta arbete ska bedrivas ska finnas klar
under 2016.

♦ Delvis genomfört

Under 2016 ska behovet av ytterligare avdelningar i äldreomsorgen med språklig inrikt-

● Genomfört

Uppdrag

Status

ning utredas och om behov finns inrättas.
Träffpunkt Simonsland – Borås Stads mötesplats för äldre, för människor med funktionsnedsättning och för anhöriga – ska kompletteras med en frivilligsamordnare och lots till
verksamheten för människor med funktionsnedsättning.

♦ Delvis genomfört

Antalet platser på vård- och omsorgsboenden ska anpassas till genomsnittligt förväntat
behov av ca 30 tomplatser.

♦ Delvis genomfört

På försök ska en verksamhet startas i Träffpunkt Simonslands regi där frivilliga tar med
sig äldre passagerare på cykelutflykter.

● Genomfört

Träffpunkt Simonsland har behov av fler större möteslokaler, samt att flera föreningar och
organisationer står på kö till kontor. Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att utreda hur
behovet kan lösas.

♦ Delvis genomfört

De administrativa rutinerna kring biståndsbedömningen ska ses över och förbättras.

● Genomfört
Sdn Öster

♦ Delvis genomfört
Sdn Väster och Norr
Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och omsorgsboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av sådana boenden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra bostadsbolagens ägardirektiv för att möjliggöra det.

● Genomfört

Stadsdelsnämnd Väster uppdras på nytt försök med matlagning i hemmet inom hemtjänsten.

● Genomfört

Stadsdelsnämnd Öster uppdras inrätta funktion Äldreombudsman.

● Genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga upphandlingar ställa krav, eller ha som bedömningskriterier, huruvida uppdragstagaren kan erbjuda funktionsnedsatta arbete i samband
med uppdraget.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att verka för att det i Borås inrättas en mottagning för sprututbyte.

♦ Delvis genomfört

Fritids-och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utveckla ett nära samarbete med civilsamhället i Borås. Kommunen kan inte klara de utmaningar vi står inför på egen hand.
Genom att teckna ett avtal med de idéburna organisationerna kan vi skapa en plattform
för hur organisationerna och det offentliga ska samarbeta. Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella organisationernas roll inom det sociala området och möjliggöra för
dessa att verka på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma på området.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra förbättringar av
valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska
följande ingå:- resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs, - självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad,- ersättningssystemet ska
uppnå kraven på konkurrensneutralitet,- valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva,
medvetna och självständiga val.

■ Ej genomfört

Avskaffandet av de delade turerna som är ett pilotprojekt i Stadsdel Norr ska utvärderas
och faktorer som effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens
hälsa ska särskilt belysas. De delade turerna får avskaffas inom ram. Inga särskilda medel avsätts.

♦ Delvis genomfört

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler direkt på nätet i förvaltningens
bokningssystem under 2015. Arbetet förutsätter att låssystemen till idrotts- och friluftsanläggningarna är synkroniserade till bokningssystemet, så att anläggningarna blir tillgängliga för hyresgästen på den aktuella tiden.

♦ Delvis genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan med berörda nämnder samt föreningslivet
utreda behov och förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall på lämplig
plats.

♦ Delvis genomfört

Kulturnämnden skall undersöka möjligheten att anskaffa en installation/skulptur som kan
tillgodogöra även svårt funktionshindrades behov av att uppleva konst.

● Genomfört

Uppdrag

Status

Kulturnämnden ska inrätta en kulturfond till vilken privata aktörer kan skänka pengar för
att stärka kommunens kulturliv.

♦ Delvis genomfört

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att
utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna.
Utfall
Tertial 2
2016 Trend / Kommentar

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar
sitt barn på förskolan, %.

♦

97,4

99

95,4 på väg åt fel håll

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.

♦

83,0

88

74,8 på väg åt fel håll

Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen,
%.

■

74,6

83

65,2 på väg åt fel håll

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.

♦

213,9

219

192,6 på väg åt fel håll

Andel elever i grundskolan som upplever att lärarna
i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter, %.

♦

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan,
åk 4-9, %.

♦

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %.

Kommunfullmäktiges indikatorer

92

78,6

91,4

98

92,2 på väg åt rätt håll

♦

93,4

99

96,2 på väg åt rätt håll

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %.

♦

91,9

98

87,4 på väg åt fel håll

Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolan (max
är 20 poäng).

♦

14,2

14,4

14,1

Andel elever i gymnasieskolan som upplever att
lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter,
%.

●

68

76

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %.

♦

96,2

98

94,8 på väg åt fel håll

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med
försörjningsstöd, %.

●

96,8

97

97,1 på väg åt rätt håll

Uppdrag

Status

Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås. Stadsdelsnämnd Norr får uppdrag
att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsgård på Norrmalm.

♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att utreda förutsättningar för att återinföra familjedaghem i
Borås Stad.

● Genomfört

Konceptet ”Gående skolbuss” ska provas av en skola i varje stadsdel och därefter utvärderas.

■ Ej genomfört
Sdn Norr

● Genomfört
Sdn Väster och Öster
Kulturnämnden ska tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden intensifiera arbetet med
att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan.

● Genomfört Kulturnämnden

♦ Delvis genomfört
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden uppdras tillsammans med Stadsdelsnämnd Väster att skyndsamt ta fram en förskola på Norrby.

♦ Delvis genomfört

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att inrätta funktion elevombud.

■ Ej genomfört

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att undanta friskolorna från kösystemet så att dessa kan
ta in nyanlända elever.

■ Ej genomfört

Stadsdelsnämnderna uppdras tillämpa SkolFam-modellen.

♦ Delvis genomfört

En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska
byggas ska tas fram Utredningen ska även innefatta hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av lokaler.

♦ Delvis genomfört

Barn och unga ska erbjudas ett rikt fritidsutbud till låga avgifter. Föreningslivet är en viktig
aktör och föreningsbidraget för arbete i socialt utsatta områden höjs för att möjliggöra mer
aktivitet för barn och unga.

♦ Delvis genomfört

Kulturnämnden får i uppgift att sänka tröskeln till Kulturskolan genom att sänka avgiften.
Hur stor sänkningen 2016 kan bli avgörs av storleken på det av regeringen aviserade
statsbidraget. På sikt är ambitionen att Kulturskolan skall vara helt avgiftsfri.

■ Ej genomfört

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla samarbetet med det privata näringslivet när det gäller feriearbete.

● Genomfört

Förskolan, skolan och gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Ingen elev ska behöva riskera
att tvingas avstå från någon aktivitet av ekonomiska skäl.

● Genomfört

Varje grundskola i Borås ska avsätta en summa pengar som ställs till elevrådets fria förfogande, som en del i arbetet med att öka elevers möjlighet till verkligt inflytande över sin
arbetsplats.

● Genomfört

Värdegrund/toleransarbetet Bra kompis ska återinföras i Borås Stads grundskolor.

■ Ej genomfört
Sdn Väster

♦ Delvis genomfört
Sdn Norr och Öster
En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen till de
fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor
mellan den kommunala skolan och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra
en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna.

■ Ej genomfört

Idrottsskolan kommer under året att fortsätta arbetet med att få igång verksamheten i
socialt utsatta områden. De satsningar som planeras är bl.a. att informera om idrottsskolan på föräldramöten och samarbeta med stadsdelarna och de föreningar som verkar i
områdena.

● Genomfört

Uppdrag

Status

En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25 år som önskar söka medel för
t.ex. aktiviteter, material, föreläsare eller studiebesök ska inrättas av Fritids- och folkhälsonämnden.

■ Ej genomfört

Företagandet växer genom samverkan

Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och
andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

400 000 250 000

Utfall
Tertial 2
2016 Trend / Kommentar

Tillgång till mark för företagande, m2.

●

250 000

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio
månader under kalenderåret.

●

608

610

555 på väg åt rätt håll

Antal personer med arbetsmarknadsanställningar.

●

353

375

440

Uppdrag

Status

Under 2016 ska Borås Stad kartlägga vilka löften eller garantier riktade mot näringslivet,
till exempel när det gäller svarstider och handläggningstider, som näringsidkare skulle ha
mest nytta av. Dessa garantier bör införas så fort som möjligt.

■ Ej genomfört

Borås Stad har tidigare drivit ett arbete via Arbetslivsnämnden där unga har erbjudits
arbetsplatsintroduktion/praktik i näringslivet. Detta arbetssätt ska återinföras.

● Genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att inom ramen för Näringslivsavdelningen skapa ett servicecenter för företag. I ett servicecenter ska bland annat följande ingå: ”En väg in”, tillståndslots för att underlätta tillståndsärenden, förenkla för företags etableringar samt samordning av kommunala förvaltningars beslutsprocesser.

■ Ej genomfört

En näringslivsstrategi ska tas fram under 2015. Strategin ska syfta till att förenkla byråkratin för näringslivet, att minska kommunens konkurrens med näringslivet, att skapa förutsättningar för ett förbättrat näringslivsklimat samt att Borås ska uppnå bättre resultat i
mätningar av företagsklimatet.

● Genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen företagslots, med ”en dörr in”-princip, i
Borås Stads verksamheter.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utarbeta ett markstrategiskt program.
Borås Stad är en betydande markägare som behöver kunna erbjuda färdig tomtmark för
företag och institutioner som en naturlig och självklar del i kommunens näringslivspolitik. I
programmet ska redovisas ambitioner och syn på kommunens markinnehav, markanvändning, markanvisningar och markpriser.

♦ Delvis genomfört

Livskraftig stadskärna

Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende,
handel och upplevelser.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

17

20

Utfall
Tertial 2
2016 Trend / Kommentar

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget
förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten.

♦

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan.

■

100

40 utfallet avser 2015

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort

■

500

302 utfallet avser 2015

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.

■

84

17

100

60 på väg åt fel håll, vakanta tjänster

Uppdrag

Status

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB ta fram fler korttidsparkeringar i stadskärnan. Av dessa ska en viss andel vara avgiftsfria.

♦ Delvis genomfört

Under 2016 ska Kommunstyrelsen utreda hur samhällsbyggnadsnämnden kan ta betalt/kompenseras när planer tas fram för kommunens egen organisation.

♦ Delvis genomfört

Alla delar i byggprocessen som påverkas av Borås Stads agerande ska ses över. Det ska
vara enkelt att komma igång med byggen i Borås Stad. Företag som vill bygga bostäder
får snabbare beslut när det gäller planer, markanvisningar och bygglov. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa hur översynen ska gå till.

♦ Delvis genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att snarast presentera förslag till en centralt belägen ställplats för husbilar.

● Genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att under 2016 tillämpa dubbel markanvisning i minst ett fall.

■ Ej genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag på en träbyggnadsstrategi.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en konkretisering av vad som krävs för att nå upp
till visionens mål om tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka gröna lungor
som behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag på lokalisering av
framtida höga hus.

♦ Delvis genomfört

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att utreda frågan om parkeringsnormen och lämna
förslag till Kommunstyrelsen under 2015.

● Genomfört

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

Utfall
Tertial 2
2016 Trend / Kommentar

Antal nyproducerade bostäder utanför Borås tätort

♦

100

94 utfallet avser 2015

Antal nya bostäder i detaljplan utanför stadskärnan.

■

500

189 utfallet avser 2015

Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen ska under året presentera ett förslag som visar hur fler bostäder kan
byggas efter kollektivtrafikstråken utanför Borås centralort.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta vidare med utsmyckning i de större tätorterna
kring staden.

♦ Delvis genomfört

Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden ska påbörjas
under 2016 i den takt som tillgängliga medel tillåter.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen ska samverka med stadsdelsnämnderna för att utveckla och driva på
införandet av så kallade ortsråd, där medborgarna i de olika kommundelarna på ett organiserat sätt kan kommunicera med Borås Stad och föra fram för sitt område viktiga frågor.

♦ Delvis genomfört

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

422 105 437 000

Utfall
Tertial 2
2016 Trend / Kommentar
422 940 på väg åt rätt håll

Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.

♦

Andel personfordon och servicefordon under 3,5 ton i
Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.

●

66

68

69 på väg åt rätt håll
ny miljöbilsdefinition
påverkar

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är
miljöfordon, %.

♦

84

90

87 på väg åt rätt håll
ny miljöbilsdefinition
påverkar

Uppdrag

Status

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att hjälpa anställda att
minska CO2-belastningen vid resor till och från arbetet.

● Genomfört

Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för allmänheten, med sikte på både arbetspendling och turister.

♦ Delvis genomfört

Interna bilpoolen ska innehålla kollektivtrafik (busskort) som val vid bokning.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden ska inventera trafikfarliga miljöer och föreslår åtgärder för att minska
riskerna. Bland annat behöver trafiken göras tryggare på Norrby och Hässleholmen.
Nämnden ska ta ett helhetsgrepp där och presentera förslag till lösningar.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras inleda arbetet för att få med väg 180 i Trafikverkets planering.

● Genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens kollektivtrafik” och att ta
ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och infogad i en
trafikstrategisk utredning.

♦ Delvis genomfört

Under 2015 ska förutsättningarna för att införa skolkort till samtliga skolungdomar utredas.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den busstrafik som
idag sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget från busstrafiken.

♦ Delvis genomfört

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel ekologiska livsmedel, %.

Måluppfyllelse

Utfall
2015

Mål
2016

■

23,6

40

Utfall
Tertial 2
2016 Trend / Kommentar
29,1 på väg åt rätt håll

Uppdrag

Status

En plan för minskat matsvinn inom verksamheterna ska tas fram av Stadsdelsnämnd
Väster.

● Genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa en konkret ambitionsnivå gällande utbyggnadstakten inom solenergi. Ett internt investeringsstöd inrättas för att komplettera ordinarie finansiering, och därmed möjliggöra fler solcellsinvesteringar.

♦ Delvis genomfört

Bygglovstaxan ska ses över så att denna inte motverkar satsningen på mer solenergi.

● Genomfört

Revidering av Borås Stads miljömål ska påbörjas under 2016. Som underlag för revideringen ska bland annat genomföras en kartläggning av Borås Stads beredskap för att
hantera följdverkningar av den globala uppvärmningen, och vilket behov som kan finnas
av klimatanpassningsåtgärder.

♦ Delvis genomfört

Antalet kemikalier i förskolor och grundskolor ska minimeras, både när det gäller mat,
byggmaterial, inventarier och städprodukter.

● Genomfört
Sdn Väster och Öster

♦ Delvis genomfört
Sdn Norr

Uppdrag

Status

Mål ska sättas för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider Borås Stad serverar i sina
verksamheter. Med sikte på ständig förbättring skärps målet från år till år.

● Genomfört

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras att ta fram en kemikalieplan.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de insatser som krävs för att hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta fram en strategi för grön IT som innebär
bland annat att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha en bra energi- och miljöprestanda. En utredning skall genomföras under året.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. Tysta områden ska utredas.

♦ Delvis genomfört

Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att föreslå en ambitionsnivå gällande utbyggnadstakten inom solenergi, beaktat ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt
kulturhistoriska och arkitektoniska begränsningar.

● Genomfört

Källsortering bör införas för allmänhetens papperskorgar i centrala Borås. Tekniska
nämnden får i uppdrag att utreda formerna för detta. Olika tekniska lösningar ska ställas
mot varandra för att finna det ur ekonomiskt och miljömässigt hänseende resurssnålaste
systemet. I utredningen ska också förslag på utformning av askkoppar i anslutning till
papperskorgar presenteras.

♦ Delvis genomfört

Ekonomi och egen organisation

Utfall
2015

Mål
2016

♦

7,4

7

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

♦

474,5

425

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %.

♦

30,7

33

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Måluppfyllelse

Utfall
Tertial 2
2016 Trend / Kommentar
7,5 ett positivt resultat då

sjukfallsutvecklingen
har bromsats upp
478,4

32,7 en långsam ökning åt

rätt håll

Uppdrag

Status

Staden har behov en samlad "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, utveckla
och avveckla kompetens. Omvärldsanalys och löneöversynsprocess ska redovisas i
underlag för planen.

♦ Delvis genomfört

Under 2016 ska ett kunskapscentrum startas som får i uppgift att arbeta mot korruption
och organiserad brottslighet och för ökad säkerhet i kommunen. Centret ska också vara
en resurs i Borås Stads arbete mot våld i nära relationer.

● Genomfört

Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta fram könsdelad statistik för att möjliggöra analys
av resursfördelning ur ett genusperspektiv. Stadskansliet ska under året ta fram konkreta
exempel för hur arbetet med jämställdhetsintegrerad budget kan genomföras.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller inventarier som
syftar till att i första hand använda det som Borås Stad redan äger. En för Borås Stad

♦ Delvis genomfört

Uppdrag

Status

gemensam förmedling av inventarier ska starta och vara förstahandsalternativ, innan
nyanskaffning sker.
Persontransportkostnaderna i Borås Stad har ökat. Tekniska nämnden ska analysera
orsaken till kostnadsökningen och föreslå möjliga sätt att hejda denna. I denna analys ska
också tydliggöras vilka arbetsuppgifter som bör ske i egen regi och vilka som kan skötas
av annan utförare.

♦ Delvis genomfört

Borås Stad ska anställa en IT-arkivarie i vars uppdrag bland annat ingår att i största möjliga utsträckning för medborgarnas fria bruk tillgängliggöra arkiverade handlingar och
annan datalagrad information.

● Genomfört

Arbetet med att avskaffa delade turer ska fortsätta enligt tidigare beslut.

● Genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att utreda Servicekontoret i syfte att avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad. I övrigt ska belysas vilka delar
av verksamheten som kan utföras av annan aktör.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att utreda ett eventuellt införande av en beställarenhet för
kommunens samlade verksamheter där lagen om valfrihet tillämpas eller där verksamhet
bedrivs på entreprenad.

■ Ej genomfört

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt läggas
ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala bostadsbolagen utreda en ökad
samordning av bolagens administration.

♦ Delvis genomfört

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.

♦ Delvis genomfört

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att i samarbete med stadsdelsnämnderna se över hur
kostnaderna för förskolenheter påverkas av förskolans storlek.

● Genomfört

Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. Nämnden ska inte konkurrera
på den privata marknaden.

♦ Delvis genomfört

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här skall bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån
avtalstrohet och nya ramavtal.

♦ Delvis genomfört

Sammanställd redovisning
Resultaträkning
mnkr
Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar/Nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Kommun

Koncern

Delår
2016-08

Delår
2015-08

Delår
2016-08

Delår
2015-08

1 060

846

2 119

1 903

0

0

348

0

-4 540

-4 277

-5 165

-4 923

-144

-134

-359

-350

-3 624

-3 565

-3 057

-3 370

3 039

2 877

3 039

2 877

783

733

783

733

94

74

3

15

Finansiella kostnader

-63

-54

-22

-56

Periodens resultat

228

65

745

199

Finansiella intäkter

Not
1
1
2

Balansräkning

Kommun

Koncern

Delår
2016-08

Bokslut
2015-12

Delår
2016-08

Bokslut
2015-12

Anläggningstillgångar

9 368

9 507

11 306

10 919

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

0
3 984

0
3 925

5
11 063

5
10 697

Finansiella anläggningstillgångar

5 385

5 582

238

217

Omsättningstillgångar

1 883

1 790

2 055

2 086

Förråd m m

240

230

254

274

Kortfristiga fordringar

546

426

701

676

Kortfristiga placeringar

401

100

401

100

Kassa och bank

695

1 034

698

1 036

11 251

11 297

13 361

13 005

4 559

4 330

5 812

5 072

- därav periodens/årets resultat

228

160

745

272

Avsättningar

643

636

1 001

1 008

Avsättningar för pensioner

605

590

649

633

38

46

353

375

Skulder

6 050

6 331

6 547

6 925

Långfristiga skulder

4 818

5 067

5 031

5 331

Kortfristiga skulder

1 233

1 264

1 516

1 594

11 251

11 297

13 361

13 005

mnkr

Tillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

Övriga avsättningar

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Pensionsförpliktelser
Övriga ansvarsförbindelser
Summa panter och ansvarsförbindelser

-

-

2 153

2 161

446

206

2 599

2 367

Aktuella panter och ansvarsförbindelser per 2016-08-31 har ej inhämtats, då inga väsentliga
förändringar har skett sedan 2015-12-31.

Not 1 Verksamhetens intäkter
mnkr
Avgifter och ersättningar
Hyror och arrenden
Driftbidrag
Återbetalning AFA-försäkring
Investeringsbidrag (direktförda)
Realisationsvinster försäljning anläggningstillgångar
Försäljning av exploateringsfastigheter
Försäljningsmedel övrigt
Övrigt
Summa

Kommun

Koncern

2016-08
338
112
502
0
11

2015-08
296
111
341
28
0

2016-08
910
483
576
0
11

2015-08
865
486
411
28
0

8
44
28
17
1 060

27
2
31
10
846

8
44
40
47
2 119

27
2
41
43
1 903

AB Bostäder i Borås reavinst vid avyttring av fastigheter på 348 mnkr är redovisat som jämförelsestörande intäkt.

Not 2 Verksamhetens kostnader
mnkr
Personalkostnader
- därav arbetsgivaravgifter, pensioner
Tjänster
Materiel
Realisationsförluster
Transfereringar, bidrag mm
Summa

Koncern

Kommun
2016-08
-3 033
-937
-1 106
-177
0
-224
-4 540

2015-08
-2 841
-851
-1 074
-164
0
-198
-4 277

2016-08
-3 384
-1 035
-1 285
-267
0
-229
-5 165

2015-08
-3 162
-943
-1 102
-456
-1
-202
-4 923

Sammanställd delårsrapport
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) samt
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2) för mindre aktiebolag respektive
BFNAR 2012:1 (K3) för större aktiebolag. Borås Stad och bolagen kan tillämpa olika redovisningsprinciper. Samma redovisningsprinciper som kommer att tillämpas i efterföljande årsredovisning tillämpas i delårsrapporten. Bedömningen är att de bolag som tillämpar K2 utgör en liten
och icke väsentlig del av totalen och någon omräkning till K3 görs inte i den sammanställda redovisningen.
Med hänvisning till Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 8.2 och 22 upprättar
Borås Stad sammanställd redovisning och delårsrapport som utgår från underkoncernernas bokslut. Delårsrapporten grundas på faktisk redovisning till och med 31 augusti 2016. Därefter har
kostnader och intäkter av väsentlig betydelse periodiserats och bokförts i period 201608. Samma
periodiseringar, av väsentlig betydelse, som görs vid årsbokslutet har också gjorts i delårsrapporten. Elimineringar har gjorts avseende internbanken med aktuella mellanhavanden per 31/8. Övriga elimineringar är schablonmässigt gjorda utifrån senaste årsbokslutets siffror och andelar.
Den sammanställda delårsrapporten avser hela ”kommunkoncernen”, inkluderat Borås Stad, de
majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i Sjuhärads kommunalförbund (55 %) och Södra
Älvsborgs räddningstjänstförbund (50 %). En uppställning av de majoritetsägda bolagen som
ingår i ”koncernen” återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt om bolagen. Under 2016 har Industribyggnader i Borås 2 AB, dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB, avyttrats.
Förändring av redovisningsprinciper
Inga förändringar av redovisningsprinciper har skett sedan föregående årsbokslut.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del.
Stadsdelsnämnden Norr, kommungemensam verksamhet beviljas ett utökat kommunbidrag med 1 000 tkr under
2016 för kompetensutveckling av personalen vid CFL.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-augusti 2016 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
Fördelning av Kommunbidrag mellan Stadsdelsverksamheten och den Kommungemensamma verksamheten
förändras med anledning av de särskilda lönesatsningarna 2016 enligt nedan:
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsverksamhet
Kommungemensam verksamhet

-1 113 tkr
+1 113 tkr

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsverksamhet
Kommungemensam verksamhet

-739 tkr
+713 tkr

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsverksamhet
Kommungemensam verksamhet

- 2 250 tkr
+2 250 tkr

Stadsdelsnämnden Öster beviljas ett investeringsanslag på 2 500 tkr till inventarier för Bodaskolan etapp 2 och
plan 4.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

