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Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2015-2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kvalitetsrapporten översänds till Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt till Utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra en analys av rapporten, med syfte att hitta åtgärder för att utveckla och förbättra i
verksamheterna.
Nämnderna redovisar analys och åtgärder till Kommunstyrelsen senast 2017-06-30.
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Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2015-2016:
Kvalitetsrapport Undervisning och resultat
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor, grundoch gymnasieskolor samt gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Rapporten har särskilt fokus på matematik. Rapporten är en sammanfattning av respektive verksamhets
kvalitetsrapport. Föregående rapport om Undervisning och resultat kom 2015.
Flera av de resultat som redovisas i rapporten kan relateras till indikatorer under målområde 2, ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”, i Borås Stads budget.
Respektive verksamhets rapport i helhet, finns att ta del av här: Kvalitetsrapporter

Några resultat från rapporten
Förskola

De allra flesta förskolechefer menar att det är tydligt att förskollärare har ett särskilt
ansvar för undervisningen.
Flera förskolor tar upp att förskollärarna har fått planeringstid för uppdraget och det
ges exempel på att förskollärarens ansvar syns i verksamheten genom att det finns väl
planerade aktiviteter som tar sin utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. I
detta sammanhang tas det också upp att det finns svårigheter att rekrytera förskollärare, vilket medför att barnskötare får ett större ansvar för undervisningen.
83 procent av kommunens förskolor gör bedömningen att pedagogerna i stor, eller
mycket stor, utsträckning skapar en miljö där alla barn får tilltro till sin förmåga i matematik.
Grundskola

En lägre andel elever har nått gymnasiebehörighet 2016 jämfört med 2015; 74,2 procent jämfört med 83,8 procent blev behöriga till yrkesprogram. Efter sommarskola
har ytterligare 24 elever, blivit behöriga till gymnasiet.
Rapporten visar även behörigheten exklusive nyanlända. En generell förklaring till de
försämrade resultaten är att det under de sista åren har kommit många nyanlända
varav många är ensamkommande pojkar. Dock finns det inte jämförbara resultat
bakåt i tiden då det är första gången som resultaten visas inklusive, respektive exklusive nyanlända.

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

Spridningen i resultat i Borås Stads kommunala skolor åk 9 vårterminen 2016 mellan
Borås Stads skolor är fortsatt stora, oavsett om nyanlända räknas med eller inte.
De allra flesta skolorna i kommunen anser sig ha ett organiserat arbete för att fånga
upp elever som riskerar att inte nå målen i matematik. Eleverna erbjuds t ex läxläsning
på flera skolor, för att de ska kunna arbeta extra med svåra moment. Ytterligare ett
antal andra skolor nämner att de arbetar med intensivperioder i matematik för att
snabbt få upp grundläggande kunskaper hos elever i behov av stödinsatser.
Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Läsåret 2015/16 hade 74,2 procent (lå 14/15 73,9 procent) av avgångseleverna i gymnasieskolan examensbevis från ett fullständigt eller utökat program, med minst godkänt betyg (E) i alla kurser. Jämfört med föregående år är resultatet något högre. Elever som får examen från ett högskoleförberedande program har alltid grundläggande
behörighet till högskolan.
Av de elever som läsåret 2015/2016 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan, hade
samtliga elever ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument, vilket är samma resultat
som föregående år. För varje avgångselev i gymnasiesärskolan, görs en individuell
planering för fortsatt sysselsättning efter avslutad utbildning. Samtliga elever hade
arbete eller någon form av sysselsättning efter avslutade studier, vilket är en förbättring från föregående år.
Under läsåret har ca 1730 personer deltagit i SFI, Svenska för invandrare. Totalt har
866 kursdeltagare fått godkänt betyg, 491 har avbrottsregistrerats och 18 har fått betyget F. Det innebär att av de kursdeltagare som antingen avslutat eller avbrutit en
kurs har 63 procent avslutat med godkänt betyg vilket är en ökning med ca 4 procentenheter jämför med motsvarande mätning för 2014/2015.
Nästa Kvalitetsrapport

Nästa kvalitetsrapport, som också är den sista i nuvarande organisation kommer i
december. Rapporten handlar om modersmål, med fokus på nyanlända.
Systematiskt kvalitetsarbete i Borås Stads nya organisation

I Borås Stads nya organisation, som träder i kraft i januari 2016, ansvarar respektive
facknämnd inom utbildningsklustret för sitt systematiska kvalitetsarbete.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kvalitetsrapporten översänds till Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt till Utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra en analys av rapporten, med syfte att
hitta åtgärder för att utveckla och förbättra i verksamheterna.
Nämnderna redovisar analys och åtgärder till Kommunstyrelsen senast 2017-06-30.
Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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Förskolan
Begreppet undervisning definieras i skollagen som sådana målstyrda processer som under ledning av lärare
eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och
värden. Begreppet används alltså både i förskola och i skola.

Förskollärares ansvar för undervisningen
De allra flesta förskolechefer menar att det är tydligt att förskollärare har ett särskilt ansvar för undervisningen. Ca 7 procent av förskolecheferna i Borås Stad anser att förskollärares ansvar för undervisningen
inte har tydliggjorts.
I kommentarerna uttrycks det tydligt att förskollärare är ansvariga för undervisningen i förskolan. Många
förskolechefer säger att det blir en kvalitetsskillnad i undervisningen mellan avdelningar som har flera
förskollärare och de avdelningar som endast har någon eller ingen förskollärare. Många förskolechefer
betonar också att hela arbetslaget är delaktigt och bidrar i olika pedagogiska forum och i det pedagogiska
arbetet. Flera förskolor tar upp att förskollärarna har fått planeringstid för uppdraget och det ges exempel
på att förskollärarens ansvar syns i verksamheten genom att det finns väl planerade aktiviteter som tar sin
utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. I ansvaret ligger även att dokumentera det pedagogiska
arbetet i det systematiska kvalitetsarbetet och att hålla ihop de pedagogiska diskussionerna. Några förskollärare har dessutom ett särskilt uppdrag som processledare och kan då skapa en större medvetenhet och
förståelse för uppdraget utifrån läroplanen.
Det framkommer i kommentarerna att det finns en kvalitetsskillnad i dokumentationen beroende på om
det är förskollärare eller barnskötare som gör den. Dokumentation av förskollärare är utförligare och gjord
med en tydligare medvetenhet. Flera förskolor har, utifrån förskollärares ansvar för undervisningen, utvecklingsgrupper där förskollärare finns med och dessa har ett uppdrag att driva och följa upp utvecklingsarbeten på sina respektive avdelningar. I detta sammanhang tar några förskolechefer upp att det finns
svårigheter att rekrytera förskollärare och detta medför att barnskötare får ett större ansvar för undervisningen.
I kommentarerna från de förskolor där förskollärarens ansvar inte är så tydligt framkommer att ansvaret
behöver tydliggöras bl.a. i uppföljning och utvärdering och att det är ett utvecklingsområde.

Matematikundervisning i förskolan
Lärandemiljö och tilltro till matematisk förmåga
Pedagogerna skapar en miljö
där alla barn får tilltro till sin
förmåga i matematik.
Stadsdelen Norr
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

Fungerar inte
alls

0 förskolor

Fungerar i
liten utsträckning
1
6
8
15 förskolor

Fungerar i
stor utsträckning
21
25
21
67 förskolor

Fungerar i
mycket stor
utsträckning
3
3
7 förskolor

83 procent av kommunens förskolor gör bedömningen att pedagogerna i stor, eller mycket stor, utsträckning skapar en miljö där alla barn får tilltro till sin förmåga i matematik. Bland kommentarerna från förskolor som anser att detta område fungerar i stor utsträckning framkommer att personalen arbetar med att
förändra miljön samt planerar utifrån matematikplattformen och att det finns en matematikplattformsansvarig på varje avdelning.

Utforskande av matematik i lärandemiljön
Miljön på förskolan är

Fungerar inte

Fungerar i

Fungerar i

Fungerar i
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ordnad så att den inbjuder barn att utforska matematik.
Stadsdelen Norr
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

alls

0 förskolor

liten utsträckning

stor utsträckning

mycket stor
utsträckning

3
6
6
15 förskolor

18
22
23
63 förskolor

4
6
10 förskolor

Bland kommentarerna nämns att miljön på förskolan i stor utsträckning inbjuder barn att utforska matematik, framgår att materialet är anpassat utifrån matematik och att miljön förändras med material och
utmaningar utifrån barnens nivå. Det framkommer också att miljön är utformad så att barnen själva kan
välja och hämta material. En förskola som skattar sig på högsta nivån berättar att lärmiljöerna håller på att
vidareutvecklas även utomhus.
Det krävs att personalen får tillfällen till diskussionsgrupper och inläsning av forskning om matematik på
förskolan, samt studiebesök hos varandra för att ha möjlighet att öka kunskapen och skapa inspiration. De
avdelningar som har pedagoger som gått Mattelyftet bedöms lyckas i stor utsträckning skapa en miljö som
inbjuder barnen att utforska matematik, medan det på andra avdelningar är ett utvecklingsområde.

Föra och följa resonemang
Barn ges tid och möjlighet att föra och följa resonemang i matematik.
Stadsdelen Norr
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

Fungerar inte
alls

1
1 förskola

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
stor utsträckning

Fungerar i
mycket stor
utsträckning

4
5
7
16 förskolor

18
22
19
59 förskolor

3
7
2
12 förskolor

De flesta av kommunens förskolor anser att barn i stor, eller mycket stor, utsträckning ges tid och möjlighet att föra och följa resonemang i matematik. Här har skett en förbättring sedan år 2014. Dels är det färre
som skattar sig på de lägsta nivåerna (16 i år mot 22 år 2014) och dels är det fler på högsta nivån (12 i år
mot 5 år 2014). En slutsats kan dras att pedagogernas medvetenhet behöver öka kring att ge barnen tid att
föra matematiska resonemang och följa upp dessa.

Övergångsmöte
Övergångsmöte i matematik
genomförs så som det beskrivs i plattform för matematik.
Stadsdelen Norr
Stadsdelen Väster
Stadsdelen Öster
Borås Stad

Fungerar inte
alls

19
5
24 förskolor

Fungerar i
liten utsträckning

Fungerar i
stor utsträckning

Fungerar i
mycket stor
utsträckning

7
6
13
26 förskolor

14
3
6
23 förskolor

4
6
5
15 förskolor

På förskolor där det fungerar väl framkommer att övergångsmöten genomförs utifrån både plattformen
och läroplanen och att pedagoger från förskolan och förskoleklass, samt rektor och förskolechef, har samtalat om vad förskolan arbetat med, samtidigt som skolan har gett återkoppling kring vad de saknar eller
vad de upplevt att förskolan arbetat bra med. Men det är 56 procent som skattar sig på de två lägsta nivåerna. Jämfört med 2014 är det fler i år som upplever att det inte fungerar alls. Flera förskolor skriver att
skolan inte är intresserad eller att skolan ställt in mötena, vilket är oroande då huvudmannen haft flera
träffar under året för förskolechefer och rektorer i syfte att utveckla arbetet med övergångar. Vi kan alltså
konstatera att det fortfarande finns mer att utveckla både vad gäller rutiner, innehåll och ansvar när det
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gäller övergångar mellan förskola och förskoleklass utifrån matematikfokus. När det inte fungerar är det
också viktigt att återkoppla det till berörd rektor.

Matematiklyftet
Antal förskolor som deltagit i
matematiklyftet
Stadsdelen Norr
Stadsdelen Väster1
Stadsdelen Öster2
Borås Stad

Deltagit

Inte deltagit

30
2
32 förskolor

25
1
26
52 förskolor

Matematiklyftet har genomförts i Borås Stads skolor under flera år och en modul för förskolan har funnits
tillgänglig sedan två år. Att delta i matematiklyftet är frivilligt och stadsdelarna har fattat enskilda beslut
om deltagandet. Statsbidrag för skolan har möjliggjort nedsättning för ett antal handledare att leda matematikgrupper, men förskolan har inte kunnat få statligt stöd och därför inte heller handledare kunnat frigöras i samma utsträckning. Ett visst utrymme i statsbidraget till skolan har dock gjort det möjligt att i någon utsträckning ge ersättning för nedsättning för matematikhandledare även i förskolan. Denna möjlighet
utnyttjades av Väster som under ett år kunde ge tid för handledning till ett antal förskollärare. Därefter har
stadsdelen själva finansierat satsningen. Det faktum att det inte funnits några statsbidrag riktade till förskolan kan vara en förklaring till att Norr och Öster valt att inte delta i matematiklyftet. En annan förklaring
handlar om tidsaspekten. Huvudmannens erfarenhet säger att när det kommer en möjlighet till kompetensutveckling genom att Skolverket tar fram en modul, så är det ofta med kort framförhållning. Stadsdelarna har en planering för sitt långsiktiga utvecklingsarbete och även från politiskt håll kan komma uppdrag som behöver prioriteras i tid. Det är inte alltid lätt att skapa tid för ytterligare satsningar. Med detta
sagt är det viktigt att betona förskolans roll i barnets/elevens lärande. Utifrån låga resultat i matematik i
skolan har också förskolan ett ansvar för att ge barnen en god grund i matematik. Uppdraget är tydligt i
läroplanen och målet med matematiklyftet är enligt Skolverket tvåfaldigt. Det handlar dels om att utveckla
undervisningskulturen och dels om att utveckla kulturen för kompetensutveckling. I praktiken innebär
detta att utveckla och befästa förskollärarnas kunskap i matematikdidaktik, men också om att utmana och
fördjupa lärandet.
I en långsiktig planering för matematikutveckling i förskola och skola är det därför rimligt att slå fast att
matematiklyftet är något alla förskollärare bör genomgå.
Vilka resultat kan vi hittills se som en effekt av matematiklyftet? Det är framför allt i Väster som vi utifrån
kommentarer kan skönja en bild av hur matematiklyftet påverkat verksamheten. Som en chef påpekar tar
utveckling tid och därför syns bara vissa effekter. En av flera aspekter som tas upp är implementeringen.
Någon chef tar upp att det tagits fram en plan för implementering för det fortsatta arbetet och andra skriver att det varit svårt att få till en implementering pga. att personal slutat eller blivit sjukskrivna. Att hitta
tid handlar dels om att skapa utrymme schemamässigt, men också om att ha lagom många processer igång.
Det sistnämnda tas upp av flera förskolechefer. Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att avtrycken är
relativt få så här i början av processen. Det tar tid att få till en bra implementering, men också en bra organisation krävs för att lyckas.

Behov att lyfta till huvudmannen – politiska nivån
Stadsdelen Norr
Många förskolechefer lyfter upp att antalet barn per vuxen behöver minska för att få till stånd mer undervisning. Från flera förskolor nämns också behov av bättre förutsättningar i tid. Några chefer tar upp svårigheterna att få tag i utbildad personal. Någon chef önskar en översyn av möjligheten att få börja förskolan vid 6 månaders ålder. Detta påverkar upplägg och måluppfyllelsen negativt. Det upplevs svårt att bedriva en pedagogisk verksamhet när små barn kräver en egen personal och barngruppen för övrigt är stor.
1
2

Almgården, Norrbygårdens förskola och Positivgården saknas i underlaget
Hässlegården saknas i underlaget
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Önskemål har uttryckts att politiker tillsammans med tjänstemän i den nya organisationen ser över föroch nackdelar med de regler och villkor som gäller idag och hur dessa påverkar förutsättningarna för
undervisning och lärande i förskolan.
Stadsdelen Väster
Det uttrycks att det finns behov av att säkerställa resursfördelningen så att alla barn får samma rätt till
utveckling, omsorg och undervisning. Flera tar upp att det är viktigt att rikta vissa insatser till förskolor
som behöver utvecklas mera. Rekrytering av förskollärare upplevs svår och Borås Stad behöver ha en
genomtänkt strategi för att göra förskolläraryrket mer attraktivt än det upplevs idag. Forskning visar att det
är viktigt att ha förskollärare för att säkerställa kvalitet och utveckling. Det lyfts också på något håll att det
är bra med samarbete med universitet och högskolor och att medarbetare som vill studera till förskollärare
kan få bra villkor för att göra detta. Löneläget för förskollärare tas upp som viktigt att se över, vilket är en
förutsättning för att skapa kontinuitet i verksamheten.
Flera förskolor nämner att det är viktigt att det finns förutsättningar att genomföra beslutade satsningar
och att förankra nya uppdrag med verksamheten. En sådan aspekt kan handla om resurser att sätta in
vikarier när ordinarie personal ska utbildas.
Flera förskolor skriver att det är viktigt att förutsättningar finns och är likvärdiga när mål prioriteras av
politiken.
Stadsdelen Öster
Flera förskolechefer skriver om att mindre barngrupper skulle ge bättre förutsättningar att följa enskilda
barn, resonera med barn i mindre grupper och ge ökade möjligheter att lösgöra personal för kollegiala
lärandegrupper och för planering. Detta skulle ge en högre kvalitet i undervisningen och ge varje barn en
ökad möjlighet att utvecklas i en lärande, harmonisk miljö. Statsbidraget har varit en bra start på ett sådant
arbete, men det behövs mera.
Flera förskolechefer tar upp att det är svårt att rekrytera förskollärare och menar att löneläget är en orsak
till det. Det är också svårt att få tag på vikarier. Detta sammantaget gör att undervisningens kvalitet påverkas negativt. Det efterfrågas att begränsa de prioriterade målen och satsa på kompetensutveckling som har
en röd tråd. I resursfördelningen behöver hänsyn tas till de förskolor som har många barn med annat modersmål. Några förskolechefer föreslår en gemensam dygnet-runt-förskola i Borås Stad istället för dagens
tre. En annan aspekt som tas upp handlar om placeringar av barn på förskolan. Sättet att beräkna utifrån
antal eller volymtimmar behöver tydliggöras. Någon förskolechef skriver att det är svårt att ha samma
regler i alla upptagningsområden eftersom det är tyngre att arbeta i vissa områden och det borde avspegla
sig t.ex. i hur placeringar görs. På de förskolor som har många 15-timmarsbarn blir konsekvensen att
många barn behöver placeras på en avdelning eftersom man annars inte kommer upp i tillräckligt antal
volymtimmar. När alltför många barn placeras på samma avdelning påverkas kvaliteten och detta blir extra
tydligt på förskolor som tar emot nyanlända eller barn med annat modersmål. På dessa förskolor behöver
även föräldrar stöd, vilket förskolan förväntas ge. Det har i Borås anlänt många barn till asylsökande som
har rätt till 15 timmars förskola, men utöver boende behöver det också finnas en strategi för utbyggnad av
förskolor.

Slutsatser
Resultaten visar att förskollärarnas ansvar för undervisningen är tydligare än tidigare. Det framgår också
att förskollärarna har fått mer planeringstid och att de planerar, analyserar, dokumenterar och utvärderar
verksamheten i högre grad, vilket torde resultera i en högre kvalitet på undervisningen. För ytterligare
uppföljning av resultatet av förskolans arbete skulle förskolan kunna utveckla arbetet med att följa upp de
nationella provresultaten i årskurs 3.
Kommunen har under flera år arbetat med implementering av Matematikplattformen. Plattformen fick ett
stort genomslag i början när den publicerades för första gången och av denna rapports resultat framgår att
den används och att det finns en efterfrågan på den. Kommentarerna visar många exempel på att flera av
förskolorna utgår från plattformen. Trots detta uppger fortfarande 35 procent av förskolorna att de inte
fungerar i tillräcklig utsträckning att planera och genomföra matematikundervisning utifrån Matematikplattformen. Även om andelen som upplever att det inte fungerar har minskat sedan år 2014, kan detta
vara något att arbeta vidare med. Resultatet visar också att 56 procent av förskolorna anser att övergångsmötet inte genomförs på det sätt som beskrivs i Matematikplattformen.

6

Grundskolan
Betyg
I denna rapport redovisas vårterminens betyg i årskurs 6 till 9. För att få gymnasiebehörighet till yrkesförberedande program krävs att eleven uppnått kunskapskraven i engelska, matematik, svenska/svenska som
andraspråk samt ytterligare fem ämnen. För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs lägst
betyget E i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk och minst nio andra ämnen. För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen samt det humanistiska programmet ska fyra av de ytterligare
nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi. För det estetiska programmet
är de nio ämnena valfria. Här kan även färdighetsprov förekomma.
Terminsbetyg årskurs 63
Skola

Aplared
Asklanda

Antal

Meritvärde

Varav
antal
Alla nyanelever lända
1
8
2
34

21

7

136,1

8

38,1

Trandared

71

3

211,3

61

85,9

Viskafors

50

2

170,9

33

66,0

4

0

229,4

4

100

1033

199,3

803

77,7

942

209,2

781

82,9

Särla
Behörighet
Yrkesprogram

Antal

%

225,3

8

100

Äspered
Totalt alla
elever
Totalt utan
nyanlända

Årsserie terminsbetyg åk 6 VT

216,2

29

85,3

39

0

208,2

32

82,1

Boda

14

4

163,4

7

50,0

Bredared

19

0

202,1

14

73,7

Byttorp

23

7

166,5

9

39,1

2013

877

206,2

759

86,5

Dalsjö

52

3

194,7

41

78,8

2014

943

201,0

787

83,5

Daltorp

29

3

186,9

24

82,8

2015

954

204,5

785

82,3

Dannike

16

0

211,7

8

50,0

199,3

803

77,7

46

9

162,3

33

71,7

Engelbrekt

67

4

216,7

64

95,5

2016 alla
2016 utan
nyanlända

1033

Ekaräng

942

209,2

781

82,9

Erikslund

27

3

183,1

17

63,0

Fjärding

39

9

201,5

27

69,2

Gula Skolan

26

1

207,5

21

80,8

Gånghester
Hestra
Midgård

28

0

252,3

27

96,4

39

29

74,4

13

7
0

219,8

Kinnarumma

184,4

11

84,6

Kristineberg

47

7

187,3

36

76,6

Myrås

52

0

218,6

44

84,6

Målsryd

17

0

218,7

16

94,1

Rångedala

1

1

87,5

0

0

Sandared

61

0

221,3

54

88,5

Sandhult

16

0

205,3

12

75

Sjöbo

39

4

158,9

22

56,4

Sjömarken

72

1

228,5

66

91,7

Sparsör

39

0

222,6

36

92,3

Svaneholm

10

0

211,5

10

100

Bergdalen

År

Antal

Meritvärde

Behörighet Yrkesprogram
Antal
%

3

Elever i kommunikationsklass är medräknade i sina
respektive hemskolors resultat. Elever i kommunikationsklass från andra kommuner är av administrativa
skäl placerade på Bodaskolan och medräknade där.
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Kommunens genomsnittliga meritvärde för alla elever är 199,3 i årskurs 6 jämfört med 187,2 i årskurs 7
och 179,0 i årskurs 8. En förklaring till detta kan vara att eleverna i årskurs 6 bedöms mot kunskapskrav
för årskurs 6 medan eleverna i årskurs 7 och 8 bedöms mot kunskapskraven för årskurs 9. Det är en stor
spridning mellan skolorna när det gäller meritvärde och motsvarande gymnasiebehörighet i årskurs 6.
Högst meritvärde har även i år Gånghesterskolan, 252,3 och lägst har Särlaskolan med 136,1 (Rångedalaskolans resultat är sämre men elevunderlaget är mycket litet). Flera nyanlända på en liten enhet kan göra
att skillnader i resultaten blir stora. Ett område att analysera vidare är de 1-6skolor med få elever som har
100 procents måluppfyllelse och hur dessa elever klarar sig när de går vidare till den större 7-9-skolan.
Betyg årskurs 9 – slutbetyg vt 16

Skola

Antal

Högskoleförberedande

Meritvärde

Behörighet Yrkesprogram
nyan% nyanlända
lända
borträknade
Alla
borträkelever
nade
Antal %
Antal
% alla elever
38
201,4
77,8
163,1
76
59,4
78
60,9
16
228,2
88,0
201,9
95
76,6
96
77,4
28
206,2
85,0
183,2
128
73,1
131
74,9
32
240,5
89,9
194,8
107
70,9
109
72,2

Varav antal
nyanlända
Alla elever
Boda

128

Dalsjö

124

Daltorp

175

Engelbrekt

151

Erikslund
Fristad
Sandgärd
Särla
Viskafors
CFL
Totalt

80

20

113

5

124

7

84

22

69

9

6

6

1055

183

181,4

210,2

51

63,8

51

63,8

76,7

222,7

228,2

101

89,4

101

89,4

92,6

226,1

237,7

115

92,7

115

92,7

97,4

160,8

188,3

49

58,3

51

60,7

72,6

192,3

217,4

50

72,5

51

73,9

83,3

191,4

219,7

772

73,2

783

74,2

86,2

En lägre andel elever har nått gymnasiebehörighet 2016 jämfört med 2015; 74,2 procent jämfört med 83,8
procent blev behöriga till yrkesprogram, räknat på alla elever. Om nyanlända räknas bort så höjs andelen
behöriga till gymnasiet 2016 till 86,2, vilket är 12 procentenheter högre. Andelen elever som helt saknar
betyg i alla ämnen har minskat i Borås Stad om nyanlända elever räknas bort. Andelen elever som saknar
två eller fler betyg är 17,9 procent av eleverna och skillnaden är liten mellan att räkna med eller bort nyanlända elever. Utan nyanlända elever är motsvarande andel 16,1. Andelen elever som har fullständiga betyg
har minskat till 64,7 procent, jämfört med 75,5 procent förra året. Om nyanlända elever räknas bort är
andelen 2016 istället 75,6.
Erikslund har under flera år haft en nedåtgående trend i sina resultat. I år har resultaten förbättrats med 4
procentenheter när det gäller behörigheten i åk 9. Meritvärdet är dock fortsatt lågt. Daltorpskolan har ett
betydligt sämre resultat i åk 9 än tidigare, både när det gäller behörighet och meritvärde, oavsett om nyanlända elever räknas med eller inte. Flera har ett sämre resultat, och det behövs vidare analyser på skolnivå
för att se orsakerna. En generell förklaring är att det under de sista åren har kommit många nyanlända
varav många är ensamkommande pojkar. Det är till stor del en förklaring för t.ex. Engelbrektskolans lägre
resultat.

Spridningen i resultat i Borås Stads kommunala skolor åk 9 vårterminen 2016
Meritvärde

Behörighet till
gymnasiet %
alla elever
alla elever
160,8 – 226,1
60,7 – 92,7
Meritvärde
Behörighet till
gymnasiet %
nyanlända borträknade nyanlända borträknade
188,3 - 240,5
72,6 – 97,4
(Lägsta värdet först)

Fullständiga betyg %

Helt utan betyg %

alla elever
47,6 – 87,1
Fullständiga betyg %

alla elever
17,2 – 1,8
Helt utan betyg %

nyanlända borträknade nyanlända borträknade
58,1 – 91,5
3,4 - 0
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Skillnaderna mellan Borås Stads skolor är fortsatt stora. Högst meritvärde i åk 9 fanns på Sandgärdskolan
och även högst behörighetsgrad fanns på Sandgärdsskolan oavsett om man räknar alla elever eller räknar
bort nyanlända. Lägst meritvärde finns på Särlaskolan och samma skola har även lägst gymnasiebehörighet. Även de sistnämnda värdena gäller oavsett om nyanlända räknas med eller inte.
Betyg åk 9, historik
MeritMeritvärde
värde alla nyanlända
elever
borträknade

Behöriga till
gymnasiet
alla elever
%

Behöriga till
gymnasiet
nyanlända
borträknade %

Bodaskolan 2016
163,1
201,4
60,9
2015
204,2
76,1
2014
200,6
74,4
2013
198,8
81,2
2012
189,8
78,2
Daltorpskolan 2016
183,2
206,2
74,9
2015
222,7
86,3
2014
211,6
87,6
2013
193,5
80,4
2012
213,4
86,4
Dalsjöskolan 2016
201,9
228,2
77,4
2015
226,8
90,3
2014
222,3
90,4
2013
210
80,2
2012
223,7
87,4
Engelbrektskolan
2016
194,8
240,5
72,2
2015
250,2
92,2
2014
242,5
92,9
2013
222,6
91,7
2012
210,8
91,8
Erikslundskolan
2016
181,4
210,2
63,8
2015
195,7
59,6
2014
201,5
73,6
2013
192,8
85,9
2012
193,9
82,4
Fristadskolan 2016
222,7
228,2
89,4
2015
223,2
90,3
2014
221,6
90,3
2013
207,9
91,5
2012
211,9
93,6
Sandgärdskolan
2016
226,1
237,7
92,7
2015
240,1
100
2014
223,9
94,9
2013
224,8
97,3
2012
222,9
95,1
Särlaskolan 2016
160,8
188,3
60,7
2015
189,5
67,2
2014
203,5
81,6
2013
195,8
73,5
2012
196,9
81,0
Viskaforsskolan
2016
192,3
217,4
73,9
2015
209,5
71,6
2014
203,3
75,8
2013
195,0
86,2
2012
196,1
86,4
Totalt Kommunala
2016
191,4
219,7
74,2
2015
220,5
83,8
2014
216,1
85,8
2013
205,7
85,6
2012
207,2
86,7
Källa: Siris 2012-2015 samt Lokal statistik 2016

77,8

Fullständiga betyg
alla elever
%

Fullständiga betyg
nyanlända
borträknade

49,2
65,8
65,8
64,7
69,4
58,9
78,6
79,3
63,0
75,0
71,8
76,6
80,9
71,9
81,1

62,2

89,9

67,6
90,2
87,6
86,7
90,8

76,7

Ej nått
kunskapskraven i ett
ämne alla
elever

Ej nått
kunskapskraven i två
el. flera
ämnen alla
elever

Saknar
betyg i
alla
ämnen
alla
elever

Saknar
betyg i
alla
ämnen
nyanlända
borträknade

7,0
9,4
6,8
4,5
6,1
8,6
..
6,2
10,9
5,3
3,2
10,5
7,8
11,5
2,7

30,47
24,8
25,6
30,8
20,4
22,9
15,3
11,7
25,4
10,6
12,1
12,9
11,3
16,7
10,8

13,3

0

9,7

3,4

12,9

2,8

84,0

2,7
..
5,3
2,5
2,0

12,6
..
3,5
10,0
4,1

17,2

0

57,5
48,9
62,3
71,9
55,9
79,7
81,6
81,7
80,9
87,2

71,7

10,0
..
7,5
3,1
4,4
8,0
..
8,6
8,5
1,1

21,3
31,9
30,2
23,4
26,5
10,6
10,7
9,7
9,6
5,3

11,3

3,3

1,8

0

87,1
93,5
83,7
85,7
86,3
47,6
58,2
64,5
64,7
63,3

91,5

3,2
..
8,2
6,3
2,0
9,5
..
9,2
5,9
6,3

4,8
..
8,2
8,0
5,9
33,3
29,9
23,7
26,5
17,7

4,8

0

9,5

3,2

83,3

60,9
64,9
69,4
67,7
71,2

68,3

10,1
..
9,7
10,8
7,6

17,4
28,4
21,0
21,5
18,2

11,6

1,7

86,2

64,7
75,5
76,5
73,3
82,2

75,6

6,4
6,7
7,5
7,1
4,1

17,9
14,0
14,7
19,0
12,8

10,9
2,4
1,6
0,7
0,9

1,5

85,0

88,0

92,6

97,4

72,6

67,4

81,5

82,4

58,1
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Resultat efter sommarskola
Totalt har 24 elever av 53 deltagande elever, vilket är 45 procent, blivit behöriga till gymnasiet. 3 av dessa
24 elever blev endast behöriga till yrkesprogram. Ytterligare 5 av eleverna har gjort sig behöriga till IMPRO. IMPRO är ett programinriktat individuellt val som ska ge eleven en utbildning som är inriktad mot
ett nationellt yrkesprogram och så snart som möjligt ge dem plats på det programmet. 2 elever fick under
sommarskolan 2016 betyg i tre ämnen, 13 elever fick betyg i två ämnen och 24 elever fick betyg i ett ämne.
Fristående skolor 2016
Slutbetyg åk 9 VT16
Skola

Antal

Meritvärde

Behörighet
Högskoleförberedande

Yrkesprogram

Borås kristna skola 2016

16

219,2

93,8

93,8

2015

20

232,9

85,0

85,0

Engelska Skolan 2016

80

276,3

100,0

100,0

2015

111

276,8

100,0

100,0

Kunskapsskolan 2016

105

260,8

97,1

97,1

2015

97

249,7

92,8

92,8

Malmen 2016

26

236,0

88,5

88,5

2015

20

243,9

90,0

90,0

Totalt Fristående 2016

227

260,5

96,9

96,9

2015

248

260,0

95,2

95,2

Undervisning i matematik
Alla kommunens skolor anser att de har höga förväntningar på eleverna. Enligt självskattningarna lyckas
samtliga skolor i kommunen bra med att ha höga förväntningar. Som bevis på de höga förväntningarna
berättar en skola i Öster, som skattar sig på högsta nivån, att man under detta läsår fått goda resultat på
denna punkt i skolklimatundersökningen och i skolinspektionsenkäten. En annan skola i samma stadsdel
hänvisar också till enkätresultat, både Borås Stads enkäter och Skolinspektionens, som visat att pedagogerna har mycket höga förväntningar på eleverna.
BFL i matematikundervisningen
Flera av de svarande rektorer nämner att användandet av de fem BFL-strategierna (tydliggörande av lärandemålen, effektivt klassrumsarbete som synliggör tecken på förståelse, feedback som utvecklar lärandet,
kamratbedömning, samt självbedömning) kan variera mycket mellan olika pedagoger på skolorna. Av
kommentarerna att döma är det även en stor skillnad mellan skolorna. Det beror bl.a. på personalomsättning som medfört att vissa av kommunens (nyanställda) lärare helt saknar utbildning i eller erfarenhet av
BFL. Trots det är uppfattningen överlag att strategierna börjar bli mer och mer synliga i alla klassrum och
att de flesta av kommunens lärare använder någon, några eller alla BFL-strategier i undervisningen. Flera
skolor framhåller att man har utvecklat BFL-strategierna genom Matematiklyftet. Upplevelsen är att matematiksatsningen är helt i BFL:s anda och att den medfört att BFL införts ännu mer i matematikundervisningen.
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Uppföljning i matematik
Skolan har ett organiserat arbete för att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen i matematik.
Stadsdelen
4
Norr
Väster
5
Öster
Borås Stad

Ja
5
14
12
31

Nej
1
0
1
2

De allra flesta skolorna i kommunen anser sig ha ett organiserat arbete för att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen i matematik. Den skola i Norr som säger sig sakna ett organiserat arbete för att fånga
upp elever som riskerar att inte nå målen i matematik förklarar att skolan saknar resurser. Den skola i Öster som också svarat nej på frågan, menar att det arbetet behöver förbättras på skolan, då det enbart sker
på klassnivå i dagsläget.
Eleverna erbjuds läxläsning på flera skolor, för att de ska kunna arbeta extra med svåra moment. I början
av år sju erbjuds elever som uppvisat svårigheter i taluppfattning och tals användning en intensivkurs utanför ordinarie skoltid under några veckor på en del skolor. Ytterligare ett antal andra skolor nämner att de
arbetar med intensivperioder i matematik för att snabbt få upp grundläggande kunskaper hos elever i behov av stödinsatser. Skolorna upplever att det varit framgångsrikt. Elever i år nio, och i mån av plats år
åtta, erbjuds vid behov lovskola under påsk- och sommarlov.
Specialpedagoger fyller en viktig funktion på många skolor. En rektor berättar att specialpedagog och
undervisande lärare för diskussioner kring elever som riskerar att inte nå målen och kring de resurser som
finns och fördelar dessa utefter behov. En annan skola informerar om att man saknar specialpedagogiskt
stöd, vilket har försenat och försvårat arbetet.

Kompetensutveckling för matematik
Samtliga kommentarer om diskussioner kring metoder i matematikundervisningen framhåller Matematiklyftets betydelse för de pedagogiska matematikdiskussionerna. Flera rektorer lyfter fram att genomslaget
har varit stort, även om det sett olika ut i olika arbetslag, och drar slutsatsen att innehållet varit relevant.
En majoritet av skolorna gör bedömningen att det i stor utsträckning finns gemensamma pedagogiska
diskussioner kring olika metoder i matematikundervisningen, vilka leder till en undervisning varierad utifrån elevens behov. Några skolor anser att det fungerar mindre bra och andra bättre. Skolor som av olika
anledningar tagit en paus i Matematiklyftet har märkt av en minskning av de pedagogiska diskussionerna
kring matematiken. Det framkommer att det i Matematiklyftet varit värdefullt att ha en extern handledare
som hjälpt till ”att få ordning på diskussionerna”.
Den kritik som förts fram mot matematiklyftet handlar om tidsåtgången; en total satsning på matematiklyft har inneburit att andra ämnesområden fått stå tillbaka. De skolor som hittat hållbara modeller och satt
av gemensam tid för detta har lyckats behålla en god kvalitet. En rektor tar upp personalomsättningen
som något som försvårar det kollegiala samarbetet och det kan vara förståeligt, men då blir det än viktigare
att hitta fungerande rutiner så att nya kollegor kommer in i samma kollegiala kultur.

4

Bergdalsskolan har inte gjort självskattningen, men kommentar har lämnats. Bredaredskolan, Borgstenaskolan, Gula
Skolan och Sparsörskolan saknas i underlaget.
5 Bodaskolan 7-9 och Myråsskolan saknas i underlaget.
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Förutsättningar
Undervisningsgrupper och legitimerade lärare i matematik vt 16

Stadsdelen Norr
Asklandaskolan
Bergdalskolan
Borgstenaskolan
Bredaredskolan
Engelbrektskolan F-6
Engelbrektskolan 7-9
Erikslundskolan
Fristadskolan
Gula skolan
Sjöboskolan
Sparsörskolorna
Stadsdelen Väster
Byttorpskolan
Daltorpskolan F-6
Daltorp 7-9
Hestra Midgårdskolan
Kinnarummaskolan
Kristinebergskolan
Sandaredskolan
Sandgärdskolan
Sandhultskolan
Sjömarkenskolan
Svaneholmskolan
Svedjeskolan
Särlaskolan
Viskaforsskolan
Stadsdelen Öster
Aplaredskolan
Bodaskolan F-6
Bodaskolan 7-9
Dalsjöskolan 4-9
Dannikeskolan
Ekarängskolan
Fjärdingskolan
Gånghesterskolan
Kerstingårdskolan
Myråsskolan
Målsrydskolan
Rångedalaskolan
Trandaredskolan
Tummarpskolan
Äsperedskolan
Borås Stad

Antal undervisningsgrupper

Antal som undervisas av legitimerad
lärare i matematik

12
15 (varav 2 i fklass)
?
?
21
14
16
15
?
19
?

12
15
?
?
21
14
14
11
?
18
?

6
8
26
18
7
16
16
15
6
16
7
3
21
23

6
8
24
13 av 14 lärare
7
16
16
12
6
15
7
2
20
19

5
Varierat efter behov
?
16
7
12
16
7
4
?
5
4
20
6
5

5
Samtliga
?
16
7
8
15
6
4
?
5
1
20
6
5

Antal undervisningsgrupper som undervisas av ickelegitimerad lärare i
matematik

?
?

2
4
?
1
?

2
?

3
1
1
1
4

?

4
1
1
?
3

28 undervisningsgrupper

Med tanke på stor rörlighet bland lärare är det är viktigt att fortsättningsvis följa utvecklingen av i vilken
grad eleverna undervisas av legitimerad lärare i matematik. Det är också viktigt att hitta lösningar på den
problematik det innebär att elever undervisas i matematik av icke-legitimerade lärare i ämnet.
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När det gäller undervisningstid i matematik kan vi konstatera att det varierar i antalet minuter i matematik
per vecka mellan de olika skolorna. För årskurserna 1-6 kan det skilja sig upp till 120 minuter per vecka
mellan samma årskurs på olika skolor. Skolorna har visserligen ett friutrymme när det kommer till fördelningen av antalet undervisningsminuter per årskurs, men sett till det totala antalet undervisningsminuter i
matematik i årskurs 1-6 finns en variation på 320 minuter mellan det lägsta och det högsta antalet minuter
för matematikundervisningen under dessa skolår. Skillnaden mellan undervisningsminuterna i matematik
för årskurs 7-9 är betydligt mindre än för de lägre årskurserna. För år 7-9 kan det dessutom vara värt att
poängtera att den skola som anger det lägsta värdet förklarar att elever i behov av stöd erbjuds 60 minuter
extra per vecka, vilket ger skolan även det högsta värdet när det handlar om undervisningsminuter i matematik.

Borås Stads deltagande i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015
Sedan januari 2012 har Borås Stad deltagit i SKL:s6 matematiksatsning PISA 2015. Det har inneburit fortsatt fokus på matematikutvecklingen i kommunen med särskild uppmärksamhet mot hur vi kan styra och
leda arbetet för att förbättra alla elevers matematikkunskaper.
Borås Stad formulerade operativa mål 2012 med utgångspunkt i NP-resultaten 2012 för att höja resultaten
i matematik:
Nationella prov åk 6 och 9:
1. Halvera andelen elever som ej når provbetyget E på NP
2. Öka andelen som når provbetyget C med 10 procentenheter
3. Öka andelen som når provbetyget A med 10 procentenheter

Årskurs 9 resultat på NP Matematik skolvis i en årsserie fyra år bakåt i tiden
Matematik

Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven

Skola
Bodaskolan
Dalsjöskolan
Daltorpskolan
Engelbrekt
Erikslundskolan
Fristadskolan
Sandgärdskolan
Särlaskolan
Viskaforsskolan
Borås Stad

2013
76,7
76,0
81,2
91,7
42,2
88,2
92,9
70,6
84,6
81,7

2014
64,3
72,6
86,0
98,1
66,7
91,4
89,8
78,4
67,7
80,8

2015
58,1
80,2
76,5
88,2
54,3
77,9
79,6
60,3
72,4
73,6

2016
57,4
75,2
74,0
72,8
58,5
85,0
82,4
63,6
50,0
70,4

Källa: lokal statistik

Enligt tabellen har fyra av kommunens skolor höjt andelen elever som uppnått kunskapskraven på nationella proven. Störst ökning av antalet godkända elever på proven i matematik har Fristadskolan som ökat
andelen med 7,1 procentenheter. De skolor som förbättrat sitt resultat är dock inte uppe på samma nivå
som 2014. Det är i år betydligt fler elever än tidigare som inte deltagit i de nationella proven. År 2015 var
det 6,3 procent elever som inte deltog och endast 0,1 procent av resultaten var ej satta. 2016 är det totalt
16,2 procent av kommunens elever som inte gjort proven och 4,4 procent som ej satts. Dessutom saknas
fullständig inrapportering från ett par skolor. Eftersom varje elev inkluderas i den lokala statistiken påverkar detta naturligtvis sammanställningen för hela kommunen och således också tillförlitligheten.
Matematik NP åk 6

Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven

Borås Stad

2012
81,5

2013
96,3

2014
92,7

2015
90,2

Riket

78,5

93,5

90,6

91,4

Källa: SIRIS

6

Sveriges kommuner och landsting
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Matematik NP åk 9

Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven

Borås Stad

2012
83,1

2013
88,5

2014
87,7

2015
79,7

Riket

82,2

89,0

86,7

80,0

Källa: SIRIS

Resultaten på NP har försämrats de senaste åren för såväl åk 6 som åk 9. Tidigare var resultaten i år 6 i
Borås Stad bättre än rikets under flera år, men 2015 gick resultaten för riket om. För Borås Stad som helhet visar den lokala statistiken en försämring för tredje året i rad.

Årsserie - andel (%) elever som uppnått provbetyg C och A på nationella prov.
Matematik

2013

NP åk 6
Provbetyg C eller
högre
52

20,9

NP åk 9
Provbetyg C eller
högre
31,1

2014

49,6

15,9

27,6

6,6

2015

42,7

10,5

28,7

4,6

2016

39,8

7,82

25,6

4,23

Provbetyg A

Provbetyg A
6,2

Källa:Lokal statistik

Vi har inte nått målen med att öka andelen som når provbetyget C med 10 procentenheter och inte heller
att öka andelen som når provbetyget A med 10 procentenheter. I tabell ovan framgår att andelen istället
minskat.
Vad har gjorts för att alla elever ska få matematikundervisning av behöriga matematiklärare?
Ett flertal skolor har lärare som är behöriga i matematik och principen skolor använder i tjänstefördelning
och rekrytering är att lärare ska undervisa på det stadium och i de ämnen de är behöriga. När skolan har
obehöriga lärare talar en del skolor om hur man stöttar upp dessa genom stöd av kollegor och att speciallärare stöttar och följer utvecklingen. Några skolor skriver också om att det blivit allt svårare att rekrytera
behöriga lärare. Vissa skolor har haft stora svårigheter att inför läsåret 16/17 rekrytera legitimerade lärare
och menar att löneläget är en bidragande orsak till detta. En del skolor beskriver hur de organiserat så att
behöriga lärare får ha fler grupper så att eleverna undervisas av behörig lärare. Flera skolor talar om vikten
av en medveten rekrytering för att locka lärare att arbeta på skolan. Någon skola tar också upp lärarlyftet
som en möjlighet att få behörig personal.
Vad har gjorts för att öka andelen elever som uttrycker att matematikundervisningen är intressant?
I kommentarerna framkommer att matematiklyftet inneburit att lärare provat och förändrat sin undervisning, vilket visar sig i en större variation av arbetsformer med mer utrymme för gemensamma diskussioner
och samtal. Lärare använder webbresurser för problemlösning och färdighetsträning. Flera skolor lyfter
upp att undervisningen är mera konkret och knyter an till verkligheten och är kreativ och undersökande.
Det skrivs också om utmaningar till elever och höga förväntningar. Flera rektorer tar upp att en viktig
aspekt är att genom att ge elever ökat inflytande och delaktighet blir undervisningen mer intressant.

Behov att lyfta till huvudmannen - Den politiska nivån
Stadsdelen Norr
Engelbrektskolan F-6 har ett väl utvecklat analysarbete och personalen har kompetens att följa upp elevernas resultat och förändra sin undervisning utifrån resultatet. Det som saknas är reella möjligheter att
göra insatser på individnivå. Behovet är personalresurser och tillgång till fler lokaler.
Engelbrektskolan 7-9 menar att det behövs en specialpedagog som kan stötta i matematik för att ytterli-
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gare öka måluppfyllelsen, en socialpedagog som kan avlasta mentorerna med elever som har låg närvaro i
skolan. Lokalproblemen är mycket stora och det finns inga grupprum att tillgå.
Erikslundskolan pekar på svårigheten att rekrytera och behålla behöriga lärare. Det saknas resurser, både
ekonomiskt och lärare, för att ge möjlighet att ge stöd till elever som behöver stöd.
Sjöboskolan tar också upp rekryteringssvårigheter och beskriver konsekvenserna av bristande kontinuitet
bland både lärare och elevhälsopersonal.
Fristadskolan uttrycker behov av en strategi för att rekrytera legitimerade lärare.
Asklandaskolan tar upp att det i resursfördelningen beaktas att klassrummen endast rymmer 20 elever
vilket innebär en ökad kostnad med 25 procent jämfört med om klassrummen rymmer 25 elever. Detta
påverkar hur man kan använda resurserna.
Stadsdelen Väster
Sandgärdskolan trycker på att Borås Stad behöver lösa krisen med att kunna tillsätta behöriga/legitimerade
matematiklärare.
Svedjeskolan lyfter också fram behov av behöriga lärare.
Daltorp F-6 menar att det är omöjligt att erbjuda plats till samtliga elever pga lokalbrist. Rektor menar att
budgeten måste räcka till att ha ett rimligt antal elever i klassrummet. Även rekryteringsproblematiken tas
upp. Det är svårt att få tag i behöriga lärare. Högre lön för de som arbetar i skolan önskas.
Daltorp 7-9 tar upp att det akut saknas skolplatser i Borås Stad. Rektor menar också att stadens lönepolitik
behöver ses över så att det blir attraktivt att söka lärartjänster i Borås. Resurstilldelningen behöver öka till
skolan i allmänhet och elevhälsan i synnerhet.
Svedjeskolan trycker på behov av behöriga lärare.
Stadsdelen Öster
Målsrydskolan och Dannikeskolan tar upp vikten av att analysera varför så många lärare slutar i Borås Stad
och vad som behöver göras för att behålla de lärare som är kvar. Rektor pekar också på att inkludering
kräver resurser och att det behöver tas hänsyn till det när plats bereds för alla elever i den vanliga skolan.
Tummarpskolan trycker på att på politiskt nivå poängtera att Borås Stad behöver värdesätta duktiga pedagoger så att de stannar kvar och betalas en lön som de kan acceptera.
Ekarängskolan lyfter fram att lärarutbildningen inte ger tillräckliga kunskaper för att höja nivån på matematikkunnandet. Rektor lyfter också att det är väldigt får sökande till lärartjänster.
Fjärdingskolan efterlyser ett samlat grepp från Borås Stad att hantera rekrytering och för att behålla legitimerade lärare.
Dalsjöskolan tar upp att det behövs en genomtänkt rekryteringsplan för matematiklärare i Borås Stad under de närmaste fem åren. Rektor efterlyser ett tätare samarbete med lärarhögskolorna och fortsatt samarbete med näringslivet. Rektor betonar också att arbetet måste fortsätta med att förbättra arbetsvillkoren
för lärare, EHT och rektorer så att dessa stannar i organisationen. Rektor efterlyser också ett systematiskt
kvalitetsarbete på alla nivåer och återkommande måldialog med varje skolenhet och kollegialt med flera
skolenheter.
Äsperedskolan efterfrågar utökade resurser på enhetsnivå då timplanen utökas.
Kerstinsgårdskolan uttrycker en önskan om mer resurser till skolan då klasserna är stora. Lärarna har även
en önskan om att huvudmannen har en tilltro till lärarens profession.
Trandaredskolan tar upp behovet att behålla behöriga lärare för att utveckla kvalitet och resultat. Rektor
tar även upp att löneläget för lärare behöver höjas till samma nivå som kranskommunerna för att rekrytering ska vara möjlig.
Aplaredskolan och Gånghesterskolan tar upp att läraryrket måste göras attraktivt i Borås Stad bl.a. genom
höjda löner. Rektor föreslå att det sker en satsning på två lärare per klass så att det finns utrymme att dela i
halvklass vid behov.
Tummarpskolan efterlyster fler specialpedagoger.
Ekarängskolan lyfter fram att det är svårt att få tag på utbildade mattelärare.

Slutsatser
Resultatmässigt har vi ett något sämre resultat än 2015 när det gäller behörigheten till gymnasiet om vi
räknar med alla elever. När nyanlända elever räknas bort så är behörigheten högre än förra året, men resul-
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taten är inte direkt jämförbara då en grupp elever räknas bort 2016 men inte 2015. Detsamma gäller meritvärdet. Den höga andelen elever som inte fått betyg i något ämne tyder på att arbetet med nyanlända är
viktigt att utveckla framöver. Skolan har en stor utmaning att arbeta med för att ge en god utbildning till
invandrade barn och ungdomar. Det krävs både kunskap och resurser för att klara detta.
Det finns flera utvecklingsområden när det gäller matematik i grundskolan. En del handlar om mötet mellan elev och lärare och där finns t.ex. elevdelaktighet och inflytande och stöd till elever som behöver det
och extra utmaningar till elever som behöver det. Det skiftar givetvis mellan olika klassrum hur detta fungerar, men det är ändå något som många rektorer själva lyfter som viktigt att utveckla för att höja resultaten i matematik. Att det är så olika talar också för att det kollegiala lärandet bland lärare behöver utvecklas
både inom men även mellan skolor.
Det andra området handlar om utveckling av lärares didaktiska kompetens vilket handlar om att utveckla
undervisningen så att t.ex. inte matematikboken inte följs slaviskt utan kursplanen styr undervisningen och
att IKT integreras mer med matematikundervisningen. Det sistnämnda kräver förutom en ökad didaktisk
skicklighet också att förutsättningarna finns i fungerande IT-system och material.
Det tredje området handlar om systematiken i det systematiska kvalitetsarbetet där utvärdering av matematikundervisningen följs av analys av resultat och insatser och uppföljning av dessa. De rutiner som finns
för matematikutveckling i Borås Stad behöver implementeras vidare. I denna systematik handlar det om
att ha fokus på ökad måluppfyllelse och tidiga insatser kring elever.
Den största utmaningen på alla nivåer handlar om rekrytering av behöriga lärare. Det är minst 28 undervisningsgrupper, några skolor har inte redovisat uppgiften, som undervisas av en obehörig lärare i matematik. Det krävs genomtänkta strategier för både rekrytering och för att behålla lärare. Detta handlar om
lön men också om förutsättningar för att obehöriga lärare ska få relevant kompetensutveckling och bli
behöriga. Borås Stad behöver också fortsätta att arbeta med kompetensutveckling t.ex. genom matematiklyftet och fortbildning av nyanställda lärare.
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Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen
Resultat gymnasieskolan
I denna kvalitetsrapport redovisas, utifrån lokal statistik, Borås Stads gymnasieskolors resultat för läsåret
2015/16 avseende slutbetyg med minst E, genomsnittlig betygspoäng samt grundläggande behörighet till
universitet och högskola. Samtliga uppgifter kommer att finnas tillgängliga för riksjämförelse i december
2016 då Skolverket publicerar sin statistik
Examensbevis med minst godkänt betyg (E) i alla kurser
Årets avgångselever är den tredje kullen som avslutar sin utbildning i GY11 och erhåller gymnasieexamen,
antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. För en yrkesexamen ska eleven ha läst
2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, eller i svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.
För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst minst 2 500 poäng varav 2 250 poäng ska vara
godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller i svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska
5 och 6 samt i matematik 1. Dessutom ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete.
Utbildningsnämndens mål är att samtliga elever ska ha minst godkänt betyg (E) i alla kurser efter avslutad
utbildning. Läsåret 2015/16 hade 74,2 procent (lå 14/15 73,9 procent) av avgångseleverna ett examensbevis från ett fullständigt eller utökat program med minst godkänt betyg (E) i alla kurser. Jämfört med föregående år är resultatet något högre.
Examensbevis med minst E i alla
kurser - andel i %
Almås
Bäckäng
Sven Erikson
Viskastrand
Totalt
Källa: UBK/Lokal statistik
Genomsnittlig betygspoäng
(GBP) för elever med examen,
skolvis
Almås
Bäckäng
Sven Erikson
Viskastrand
Total
Källa: UBK/Lokal statistik

2016

2015

2014

81
77
63
inkl IB
76
74,2
inkl IB

75
81
67
inkl IB
68
73,9
inkl IB

77
81
67
inkl IB
69
74,1
inkl IB

2016
GBP

2015
GBP

2014
GBP

13,7
14,9
14
13,3
14,1

13,8
14,9
14,2
13,4
14,2

13,9
15,0
13,9
13,3
14,2

Högst betygssnitt på skolnivå har Bäckängsgymnasiet följt av Sven Eriksonsgymnasiet, Almåsgymnasiet
och Viskastrandsgymnasiet. Bäckängsgymnasiet har enbart högskoleförberedande program. På Sven Eriksonsgymnasiet finns företrädesvis högskoleförberedande program men även ett yrkesprogram, Barn- och
fritidsprogrammet. Förhållandet är det motsatta på Viskastrandsgymnasiet som har yrkesprogram men
även ett högskoleförberedande program, Estetiska programmet med inriktningen estetik och media. Almåsgymnasiet har enbart yrkesprogram.
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
för elever med examen programvis
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Humanistiska programmet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Totalt
Källa: UBK/Lokal statistik

2016

2015

2014

GBP

GBP

GBP

13,6
13,5
13,9
12,6
14,3
13,4

12,9
14,2
14
12,6
14,3
13,3

13,4
14,0
13,2
13
14,4
13,6

12,7

13

14

14,2
13,7
16
14,2
15,3

14,5
14,6
15,1
14,2
15,3

14,1
14,8
15,4
11,4
15,9

14,5

14,4

15,3

14,6

14,9

14,6

15,8

16,4

16,1

14
13,2
13
14,1

14
12,1
12,7
14,2

13,9
12,6
12,7
14,2

Genomsnittlig betygspoäng (GBP)för Barn- och fritidsprogrammet, som bedrivs på både Almåsgymnasiet
och Sven Eriksonsgymnasiet, avser programmet som helhet. Skillnaden mellan skolorna är mycket liten.
GBP för Estetprogrammet, som bedrivs både på Bäckängsgymnasiet och på Viskastrandsgymnasiet, avser
programmet som helhet. Ingen skillnad fanns mellan skolorna.

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA
För högskolebehörighet ska eleven ha gymnasieexamen med godkänt betyg eller högre i minst 90 procent
av den totala kurspoängen 2 500 poäng dvs har minst 2 250 gymnasiepoäng med lägst betyget E. Elever
som får examen från ett högskoleförberedande program har alltid grundläggande behörighet till högskolan. För elever på yrkesprogram finns möjligheten att läsa till kurser för att få grundläggande högskolebehörighet, då dessa inte längre automatiskt ingår i utbildningen. Sedan höstterminen 2013 kan alla nationella
yrkesprogram ge grundläggande högskolebehörighet inom programmets ordinarie 2500 poäng. Andel elever på yrkesprogram med grundläggande behörighet till universitet och högskola uppgick till 36, 1 procent
av totala andelen elever med avgångsbetyg (examensbevis eller studiebevis).
Högskolebehörighet på yrkesprogram, andel i
% av alla elever med avgångsbetyg
Almås
Sven Erikson (barn- och fritidsprogrammet)
Viskastrand
Totalt
Källa: Skolverket/SIRIS, UBK/Lokal statistik

2016
45,8
62,1
22,1

2015
29,8
36,4
22,2

36,1

26,3
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Redovisningen ovan avser andelen av samtliga elever med avgångsbetyg, antingen examensbevis eller studiebevis från ett yrkesprogram. Riksjämförelse avseende högskolebehörighet kan göras i december 2016
då Skolverket presenterar sin statistik.

AVGÅNG
Studieavgång, dvs. avbrott, innebär att eleven har slutat på ett nationellt program på gymnasieskolan i
Borås och inte fortsatt sina studier på något annat program i kommunal gymnasieskola i Borås. Elever på
skolorna som inte är folkbokförda i Borås kan dock vid avbrott fullfölja sina studier i hemkommunen.
Studiegångar/avbrott - andel i %
Läsår
Åk 1
2013/14
4,9
2014/15
4,2
2015/16
5,9
Källa: UBK/Lokal statistik, avgång 2016 per 20 juni.

Åk 2
3,8
2,2
3,1

Åk 3
1,2
1,3
1,7

Totalt
3,4
2,7
3,7

Studiegångar/avbrott - andel i % per skola
Sven
Läsår
Almås Bäckäng Erikson Viskastrand
2013/14
4,5
2,0
2,8
5,1
2014/15
4,5
1,3
1,8
4,4
2015/16
7,1
2,9
2,4
3,5
Källa: UBK/Lokal statistik, avgång 2016 per 20 juni.

Totalt
3,4
2,7
3,7

INTRODUKTIONSPROGRAM
Det finns sammanlagt fem introduktionsprogram i gymnasieskolan. Dessa är preparandutbildning, individuellt alternativ, programinriktat individuellt program, språkintroduktion och yrkesintroduktion. Målet i
nämndens utvecklingsplan 2011-2015 Bildningsstaden Borås för introduktionsprogrammen är att alla elever
efter 1 års studier går vidare till ett nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning.
Måluppfyllelsen 2013 var 95 %, 2014 96%, 2015 85 %. Resultat 2016 finns att tillgå efter att slutantagningen till gymnasieskolan är genomförd, den 15 september.

Personella förutsättningar GYMNASIESKOLAN
2015
(2014 inom parentes)
Gymnasieskola

Lärare med pedagogisk
högskoleexamen Borås –
andel i %

Lärare med pedagogisk högskoleexamen Samtliga kommuner – andel i %

81 (82)

83 (82)

Källa: Skolverket/Jämförelsetal

SKOLKLIMATUNDERSÖKNINGEN – Undervisningens innehåll och kvalitet
Det pedagogiska och sociala klimatet utvärderas årligen inom Utbildningsnämndens verksamheter med en
skolklimatundersökning som har sin utgångspunkt i forskningen om framgångsrika skolor. Undersökningen omfattar fyra områden: värdegrund, undervisningens innehåll och kvalitet, elevernas inflytande och
delaktighet, rektor. Inom områdena tar lärare och elever ställning till ett antal påståenden med en fyrgradig
svarsskala: 1 Stämmer inte alls, 2 Stämmer ganska dåligt, 3 Stämmer ganska bra, 4 Stämmer helt och hållet.
Utfallet i årets undersökning för gymnasieskolan var 3. Svarsfrekvensen var 79,1 procent.
Området undervisningens innehåll och kvalitet värderades av eleverna i gymnasieskolan till 2,9, vilket får
anses som ett godtagbart resultat. Skillnaderna av hur man skattar påståendena skiljer sig i liten grad mellan skolorna.
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Nedan följer en presentation av de påståenden som elever och lärare ska skatta och ett medelvärde.
Frågeställning elever
På min skola är kunskap viktigt

medelvärde
3,3

Jag får hjälp av min lärare när jag
behöver det.

3,2

Skolarbetet gör mig så nyfiken att
jag har lust att lära mig mer.
Jag får exempel av mina lärare
så att jag kan veta vad som är
god kvalitet.
Jag får feedback av mina lärare
så att jag förstår hur jag ska utvecklas i mitt lärande.
Jag får kommentarer istället för
poäng på uppgifter och prov.

2,6

Jag vet oftast vad som är styrkor
och svagheter i mina arbeten.

3,0

Mina lärare tar regelbundet reda
på var jag befinner mig i förhållande till ämnets mål.
Mina lärare anpassar undervisningen till var jag befinner mig i
förhållande till ämnets mål.
Vi elever får identifiera styrkor
och svagheter i varandras arbeten.
Mina lärare ser till att vi elever
hjälper varandra i lärandet.
Källa: Borås Stad/Skolklimatenkät

2,8

2,9

3,0

2,9

2,7

2,7

2,8

Frågeställning lärare
På min skola är elevernas kunskapsutveckling det viktigaste.
På min skola anpassar vi undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov.
På min skola håller undervisningen
hög kvalitet.
På min skola ger vi exempel för att
eleverna ska se vad som kännetecknar god kvalitet.
På min skola ger vi feedback så att
eleverna förstår hur de ska utvecklas
i mitt lärande.
På min skola får eleverna kommentarer istället för poäng på uppgifter och
prov.
På min skola vet eleverna oftast vad
som är styrkor och svagheter i deras
arbeten.
På min skola tar vi regelbundet reda
på var eleverna befinner sig i förhållande till ämnets mål.
På min skola anpassar vi undervisningen till var eleverna befinner sig i
förhållande till ämnets mål.
På min skola får eleverna identifiera
styrkor och svagheter i varandras
arbeten.
På min skola ser vi till att eleverna
hjälper varandra i lärandet.

medelvärde
3,3
3,1

3,4
3,2

3,4

3,2

3,1

3,3

3,1

2,9

3,1

I Borås Stad har man under flera års tid fokuserat på formativa perspektiv på lärande. Detta i form av
kompetenshöjande utbildningsinsatser för lärare. Glädjande är därför att se att lärare skattar de påståenden
som berör de formativa processerna (exempel på god kvalitet, feedback, framåtsyftande kommentarer som
för lärandet framåt) relativt högt. Dock är elevernas skattning av samma områden något lägre än lärarnas.
En tänkbar orsak till detta skulle kunna vara att lärare nyligen själva erövrat kunskapen om formativa processer och att det gått för kort tid för att implementera metoder och arbetssätt så att det blir synligt för alla
elever. Det finns anledning för verksamheterna att vidare analysera orsakerna till att elever skattar området
lägre än lärare. Detta i syfte att uppnå en högre samstämmighet mellan elever och lärares bild av de formativa processernas betydelse för lärandet.

Resultat gymnasiesärskolan
Av de elever som läsåret 2015/2016 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan hade samtliga elever ett
slutbetyg eller ett samlat betygsdokument vilket är samma resultat som föregående år.
Betyg efter avslutad utbildning 2015/16

Slutbetyg

Almås
Nationella
program
antal, (andel i %)
1 (100%)

Bergslena
Nationella
program
antal, (andel i %)
5 (100%)

Viskastrand
Nationella
program
antal, (andel i %)
2 (40%)
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Samlat betygsdokument

0

0

3 (60%)

Saknar betyg

0

0

0

Totalt antal elever som avslutat sin utbildning
Elev omvänt integrerad,
betyg sätts av Tullengymnasiet

1
1

5
-

5
-

Källa: Lokal statistik/AL, BE, VS

För varje avgångselev görs en individuell planering för fortsatt sysselsättning efter avslutad utbildning. 11
elever avslutade gymnasiesärskolans nationella program och sju (7) från individuella program, totalt 18
elever. Samtliga elever hade arbete eller någon form av sysselsättning efter avslutade studier. Resultatet är
en förbättring från föregående år.

Personella förutsättningar GYMNASIESÄRSKOLAN
2015
(2014 inom parentes)

Lärare med pedagogisk högskoleexamen Borås – andel i %

Gymnasiesärskola

92 (89)

Lärare med pedagogisk högskoleexamen Samtliga kommuner –
andel i %
87 (86)

Källa: Skolverket/Jämförelsetal

Resultat vuxenutbildningen
I vuxenutbildningen ingår grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare (Sfi), särskild utbildning för vuxna samt yrkeshögskoleutbildningar (Yh). Inom vuxenutbildningen
upprättas en individuell studieplan för alla elever.

Grundläggande vuxenutbildning
858 personer har deltagit i studier på grundläggande nivå, vilket är en ökning från drygt 700 personer under 2014/2015. Vanligast är studier i svenska som andraspråk, matematik och engelska.
Resultat: Av de kursdeltagare som antingen har avslutat eller avbrutit en nationell kurs har c:a 52 procent
fått minst betyget E, vilket är en minskning med ca: fem procentenheter jämfört med motsvarande mätning 2014/2015. Det står ännu inte klart vari skillnaden mot tidigare år består, men möjligen kan det delvis
vara en effekt av att det blir vanligare att SFI-elever tidigare slussas in på kurserna i grundläggande vuxenutbildning och att vissa avbrott som annars hade skett mellan utbildningar nu istället sker när eleven påbörjat kurser på grundläggande vuxenutbildning. Av de som slutat kursen utan ett godkänt betyg har det
stora flertalet avbrutit studierna.

Gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning
Gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning bedrivs i egen regi samt via externa utbildningsanordnare som levererar distansutbildning. Antalet elever som väljer distansstudier ökar kraftigt på senare år,
och även s.k. närdistans, dvs. distansutbildning där det även går att få visst stöd på plats erbjuds. Ca: 1750
personer deltog i gymnasial teoretisk vuxenutbildning under 2015/2016.
Resultat: Av de kursdeltagare som antingen avslutat eller avbrutit en nationell kurs har 57 procent fått
minst betyget E vilket är ca: två procentenheter lägre än läsåret 2014/15. Andelen kursavbrott är ca: 25
procent av det totala antalet kursdeltagare.
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Gymnasial vuxenutbildning med yrkesinriktning:
Yrkesutbildningar bedrivs dels inom Borås kommun av Vuxenutbildningen Borås i samarbete med Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet, dels via flera externa utbildningsleverantörer inom olika
branscher. Eleverna erbjuds både skolförlagda utbildningar och utbildningar på distans. Knappt 900 personer deltog i yrkesutbildning under läsåret 2015/2016.
Resultat: Av de kursdeltagare som antingen har avslutat eller avbrutit en nationell kurs har c:a 86 % avslutat kursen med godkänt betyg 2015/2016. Detta är ca: tre procentenheter mer än motsvarande mätning
2014/2015.

Särskild utbildning för vuxna
Utbildningens funktion är att förvärva nya kunskaper och att bibehålla och utveckla det man lärt sig tidigare. Kunskapsmålen för eleverna på träningsskolenivån kan definieras som att erövra en förmåga att
kommunicera med nya tecken, bilder, ord mm. Under läsåret 2015/2016 har 82 personer deltagit i särskild
utbildning för vuxna.
Resultat: Elever som uppnår mål för kurs eller delkurs får betyg. Till övriga elever utfärdas intyg. 13 betyg
har utfärdats under läsåret.

Svenska för invandrare (SFI)
Under läsåret har ca: 1730 personer deltagit i SFI. SFI-studerande får betyg efter avklarad kurs. Tiden det
tar att bli färdig med en kurs varierar med olika studietakt och andra förutsättningar. Många elever fortsätter studierna över flera terminer.
Resultat: Totalt har 866 kursdeltagare fått godkänt betyg, 491 har avbrottsregistrerats och 18 har fått F.
Övriga fortsätter sina kurser. Det innebär att av de kursdeltagare som antingen avslutat eller avbrutit en
kurs har 63 procent avslutat med godkänt betyg vilket är en ökning med ca: 4 procentenheter jämför med
motsvarande mätning för 2014/2015.
Yrkeshögskoleutbildningar
Yrkeshögskoleutbildningar, YH, har eget resultatansvar utanför den kommunala vuxenutbildningen. Utbildningarna genomför, tillsammans med respektive ledningsgrupp, kontinuerliga utvärderingar och kvalitetsredovisningar vilka redovisas till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Personella förutsättningar VUXENUTBILDNINGEN
2015
Lärare med pedagogisk högskoleexamen Borås – andel i %
(2014 inom parentes)
Komvux (grund98 (97)
läggande och
gymnasial)
Särskild utbildning
100 (100)
för vuxna
Svenska för
64 (89)
invandrare
Källa: Skolverket/Jämförelsetal

Lärare med pedagogisk högskoleexamen Samtliga kommuner –
andel i %
84 (84)

90 (90)
73 (76)

Kommentar och fortsatt utveckling
Gymnasieskolans resultat för tredje avgångskullen elever i den reformerade gymnasieskolan GY 11 är
fortsatt stabila. Genomsnittlig betygspoäng på de fyra gymnasieskolorna är 14,1 sammantaget för de högskoleförberedande programmen och för yrkesprogrammen. På högskoleförberedande program är genomsnittlig betygspoäng 14,6 och på yrkesprogrammet är resultatet 13,5. Samtliga elever med högskoleförbe-
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redande examen är behöriga till studier på universitet och högskola. På yrkesprogrammen kan eleverna
läsa kurser för grundläggande högskolebehörighet om de önskar. Av totala antalet elever med avgångsbetyg på yrkesprogram har 36,1 procent grundläggande behörighet till högskola, vilket är en tydlig ökning
från föregående år.
Det lokala kunskapsmålet att samtliga elever i gymnasieskolan ska ha minst E i alla kurser i examensbeviset nås inte ännu, men utfallet totalt är i nivå med föregående år, drygt 74 procent. Variationen mellan
skolorna är relativt stor vad gäller andelen elever som har minst E i alla kurser vid avslutad gymnasieutbildning. Orsakerna till detta behöver på varje skola analyseras och åtgärder vidtas.
Andelen avbrott ökar från föregående år förutom på Viskastrandsgymnasiet, vars satsning i EU-projektet
Stay on med bland annat syfte att minska studieavbrotten i åldersgruppen 16-19 år som målsättning, har
positiv effekt. Elever som gör avbrott i gymnasieskolan omfattas av kommunens aktivitetsansvar, vilket
innebär att de ska erbjudas insatser av olika slag, i första hand utbildning. En betydande andel av eleverna
återgår till studier i någon form, ofta på annat gymnasieprogram.
Målsättningen för introduktionsprogrammen är att elever ska efter 1 års studier gå vidare till ett nationellt
program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. Totalt sett har måluppfyllelsen varit god över
tid, drygt nittio procent under flera år. 2015 gick resultatet ner, beroende på faktorer som att elever flyttade till annan ort under utbildningstiden i högre omfattning än tidigare år. Resultat för läsåret 2015/16
för introduktionsprogrammen finns att tillgå när slutantagningen till gymnasieskolan är genomförd, efter
den 15 september 2016.
I gymnasiesärskolan når eleverna varierande studieresultat. Flera elever som får ett samlat betygsdokument saknar betyg i enstaka ämnen. Hög andel av eleverna har sysselsättning efter avslutad skolgång.
Övriga elever är under fortsatt uppföljning. Ett utvecklingsarbete pågår inom gymnasie-särskolan där fokus ligger på att höja förväntningarna på hur långt eleverna kan nå i sin kunskaps-utveckling och hur man
kan göra eleverna mer delaktiga i sin skolgång. Det är ett arbete som på sikt kommer att höja måluppfyllelsen. Den anpassade skolklimatenkäten som genomförts för första gången 2016 är en del i detta utvecklingsarbete.
Inom vuxenutbildningens verksamheter är resultatet i stort oförändrat från föregående år.
De personella förutsättningarna sett till andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har för gymnasieskolans del förskjutits något i jämförelsen med samtliga kommuner, enligt Skolverkets statistik. I gymnasiesärskolan har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ytterligare ökat i Borås jämfört med andra
kommuner. Vuxenutbildningens statistik för lärare med pedagogisk högskoleexamen visar i jämförelse
med andra kommuner att Borås har en högre andel med sådan examen inom såväl grundläggande som
gymnasial vuxenutbildning som särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. Enligt nytt regelverk ska lärare vara behöriga för att få undervisa i ett ämne. Såväl svensk som internationell forskning
visar att lärares kompetens har stor betydelse för elevens lärande.
Resultaten på skolklimatundersökningen visar inom gymnasieskolan att lärares bedömning av undervisningens innehåll och kvalitet är högre än vad eleverna anser. Det är svårt att göra en träffsäker analys av
orsaker till varför någon upplever kvalitet på ett annat sätt än någon annan. En orsak till att elever och
lärares bild skiljer sig åt kan vara att lärares teoretiska kunskaper om vad som utmärker god undervisning
är större än de eleverna besitter. Men det kan också vara så att elevernas upplevelse av undervisningen
grundar sig i att de inte fått möjlighet fullt ut att sätta sig in i och utöva inflytande över undervisningen.
Detta är ett område för verksamheterna att undersöka vidare för att på så sätt finna strategier för att utifrån elevernas perspektiv höja kvaliteten på undervisningen.
Vid en analys av de samlade resultaten på enhetsnivå bör man ställa elever och lärares skattningar i klimatundersökningen i förhållande till övriga resultat (betyg, genomsnittlig betygspoäng, gymnasieexamen och
grundläggande behörighet). Till exempel bör man undersöka om de elever som har låga betyg i en eller
flera kurser är samma elever som skattar påståendena i klimatundersökningen lågt.
I föregående läsårs kvalitetsbedömningar lyfter flera skolor vikten av att höja elevernas motivation till
skolarbetet, tidigt stödja elever med svårigheter i kurser samt minska elevfrånvaron från undervisningen.
Ökad närvaro nämns som en av de avgörande faktorerna till att minska andelen F i kurser. Det är sannolikt så att elevernas närvaro vid lektionstillfällen påverkar måluppfyllelsen vad gäller andel elever med
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minst betyget E i samtliga kurser. En högre närvaro skulle sannolikt också öka andelen elever med gymnasie- respektive yrkesexamen samt grundläggande behörighet till högskolestudier. En intressant utgångspunkt för analys av elevfrånvarons påverkan på måluppfyllelsen skulle kunna vara att ställa närvarostatistiken i förhållande till de samlade resultaten dvs. att titta på om det finns någon korrelation mellan elever
med hög frånvaro och elever med ett eller flera F i kursbetyg.
I föregående års kvalitetsbedömning lyfts vikten av att utnyttja och synliggöra de formativa processerna,
bättre organisera för hur arbetslaget ansvarar för och följer upp elevernas kunskapsutveckling samt höja
graden av utmaning i undervisningen. Åtgärder som vidtagits under läsåret för att närma sig denna målsättning är att bättre organisera för lärarnas kollegiala samarbete, på ett tidigt stadium följa elevernas resultat, kompetenshöjande utvecklingsinsatser och översyn av skolan/skolenheternas organisation i syfte att
bättre stödja verksamhetens utveckling. Detta är områden som förvaltningen anser långsiktigt kommer att
dels öka måluppfyllelsen i samtliga kurser, men också höja den genomsnittliga betygs-poängen för samtliga
elever.
Resultaten i form av måluppfyllelse, det pedagogiska och sociala klimatet samt de personella förutsättningarna utgör underlag för analys och för planering av åtgärder inom Utbildningsnämndens verksamheter.
Arbetet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklings-planen Bildningsstaden Borås 2016-2021, som har fastställts av nämnden och börjar gälla höstterminen 2016. Varje
skola/skolenhet har utarbetat sin utvecklingsplan för samma tidsperiod som förvaltningens plan och med
denna som utgångspunkt. Utbildningsförvaltningen har efter analys identifierat tre utvecklingsområden
som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. Dessa är det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete
och värdegrund. I sitt arbete ska skolorna/skolenheterna förhålla sig till förvaltningens utvecklingsområden. Därutöver ska varje verksamhet beskriva egna förbättrings-områden och strategier för ökad måluppfyllelse. Exempel på konkreta åtgärder som tagits fram och där det pågår ett utvecklingsarbete är effektivare organisation av stöd till elever och tidigare prognostisering av elevers kunskapsutveckling, insatser på
samtliga nivåer för att stärka förmågan att analysera resultat samt ämnesspecifik kompetensutveckling till
lärare inom ramen för skollyftet.
På förvaltningsnivå pågår ett arbete kring att identifiera och beskriva de processer som på övergripande
nivå är kopplade till utvecklingsområdena och som är av vikt för att öka elevernas måluppfyllelse. De förvaltningsövergripande processerna ska ytterst leda till ökad kompetens på alla nivåer för att följa upp och
analysera elevernas lärande. Detta ska, tillsammans med de analyser som görs på respektive skolenhet,
utgöra ett underlag för beslut om insatser som berör förvaltningen. I arbetet med att identifiera viktiga
processer ingår också att synliggöra ansvarsnivåer, skapa delaktighet kring arbetet med förbättringsområden samt ta fram hållbara strategier för att följa upp och analysera elevernas kunskapsutveckling. Det betyder att i arbetet se över de system/rutiner och strategier som finns idag för att följa upp elevresultat, vad
som behöver utvecklas samt på vilket sätt skolorna/skolenheterna genom kvalitetsbedömningar återkopplar sitt arbete till förvaltningen.
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KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten
(M) och Urban Svenkvist (M): Trygghetsvandringar
2.0 - för ökad trygghet i närmiljön!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten
(M) och Urban Svenkvist (M): Trygghetsvandringar
2.0 - för ökad trygghet i närmiljön!
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Uppdra till Fritids- och Folkhälsonämnden att ta fram enhetliga riktlinjer för arbetet med trygghetsvandringar i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och Folkhälsonämnden, Tekniska nämnden,
Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden Öster, Centrala Pensionärsrådet samt till Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande

Fritids- och Folkhälsonämnden har i sitt remissvar angett att förvaltningen är sammankallande i arbetet med att ta fram enhetliga riktlinjer, tillsammans med Stadsdelsförvaltningarna, Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet
slutfördes under hösten 2015.
Av riktlinjerna framgår det bland annat respektive förvaltnings ansvar, hur information om vandringarna ska kommuniceras, hur de genomförs och hur de ska följas upp.
Under hösten 2016 revideras riktlinjerna och anpassas till den nya organisationen som
träder i kraft 2017-01-01.
I Fritids- och folkhälsonämndens reglemente, som gäller från 2017-01-01, anges det
att nämnden ska ”handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor
och mötesplatser, inkl. Simonsland”, vilket ger förutsättningar för ett gemensamt synsätt både gällande trygghetsvandringar och andra inflytande och demokratifrågor.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd

Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se
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MOTION
MODERATERNA

2015-03-19
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Trygghetsvandringar 2.0 – för ökad trygghet i närmiljön!
Brottsförebyggande rådet skriver på sin hemsida: ”Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor
går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och
verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.”
Vi moderater vill uppmuntra och stödja trygghetsvandringar i Borås Stad för att vi anser att
trygghet handlar om de enskilda boråsarnas möjlighet att leva sina vardagliga liv så enkelt som
möjligt. I valrörelsen konstaterade vi moderater att ”Det ska vara enkelt att vara boråsare”. Det
handlar i första hand om en väl fungerande kommunal välfärd, men det handlar också om trygghet. Människor ska inte behöva gå omvägar runt platser som där de upplever att de kan bli utsatta, de ska inte behöva avstå från att gå ut för att gatubelysningen inte fungerar och de ska veta
att de trafikmiljöer de vistas i är trygga.
Inom Borås Stad bedrivs det trygghetsvandringar med olika frekvens och rapporteringen sker på
olika sätt. För att en trygghetsvandring ska fylla sitt syfte behöver det förhållandevis snabbt ske
åtgärder på de platser som upplevs som otrygga. Trygghetsvandringar kräver god samverkan
inom Borås Stad, men även med externa aktörer.
Brottsförebyggande rådet är tydligt med att det direkt efter en trygghetsvandring krävs beredskap
från medverkande kommunala förvaltningar och andra inblandade parter att agera och åtgärda
det som påtalas som osäkert. För att en sådan beredskap ska vara möjlig krävs en god intern förankring av den process som en trygghetsvandring innebär.
För att förtydliga vilka krav och förväntningar kommuninvånarna kan ha på trygghetsvandringar
och vilka åtagande det innebär för medverkande aktörer vill vi att det tas fram enhetliga riktlinjer
för trygghetsvandringar. Vi vill också att det fastställs en ambitionsnivå för arbetet med trygghetsvandringar, hur många som ska ske per år och så vidare.
Mot bakgrund av ovan föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:
Uppdra till Fritids och Folkhälsonämnden att ta fram enhetliga riktlinjer för arbetet med trygghetsvandringar i
enlighet med motionens intentioner.
För Moderaterna
Annette Carlson
Ulf Sjösten
Urban Svenkvist

REMISSAMMANSTÄLLNING
Datum 2016-09-28
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Dnr 2015/KS0307

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Motion: Trygghetsvandringar 2.0 - för ökad
trygghet i närmiljön!
Inkomna yttranden i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden bifaller motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Trygghetsvandringar som metod är positiva ur många perspektiv. Förutom att invånarna får vara med och påverka i sin närmiljö så skapas även dialog invånarna emellan
samt mellan invånarna, representanter från kommunen och andra berörda aktörer.
För att trygghetsvandringar ska kunna bedrivas på ett likartat och kraftfullt sätt i
Borås Stad behövs det enhetliga riktlinjer och en väl fungerande samverkan.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är sammankallande i arbetet med att ta fram
enhetliga riktlinjer, tillsammans med Stadsdelsförvaltningarna, Tekniska förvaltningen
och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden får meddela att Tekniska förvaltningen redan deltar i en arbetsgrupp i det syfte som motionen föreslår – att ta fram gemensamma riktlinjer för framtida trygghetsvandringar. Uppdraget gavs av Brottsförebyggande rådet till Fritids- och
folkhälsoförvaltningen hösten 2014.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen ”Trygghetsvandringar 2.0 – för ökad
trygghet i närmiljön” och översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr anser att trygghetsvandringar är ett bra verktyg för att öka
tryggheten i ett område, och är positiv till att enhetliga riktlinjer för vandringarna
arbetas fram, men avstyrker motionen med hänvisning till att det redan pågår ett
arbete med att ta fram riktlinjer.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Moderaterna har i en motion 2015-03-19 föreslagit att det i Borås Stad tar fram
enhetliga riktlinjer för arbetet med trygghetsvandringar. Stadsdelsförvaltningen Väster
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anser att trygghetsvandringar är ett bra verktyg för att öka tryggheten i ett område och
ställer sig positiv till att enhetliga riktlinjer för vandringarna arbetas fram.
Förvaltningen föreslår att motionen tillstyrks och hänvisar till att det redan pågår ett
arbete med att ta fram riktlinjer.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen.
Nämndens yttrande

Stadsdelsförvaltningen Öster bedriver redan idag ett kontinuerligt och områdesanpassat arbete med trygghet och medborgarinflytande inom stadsdel Öster. Arbetet
anpassas hela tiden i syfte att vara så relevant som möjligt för stadsdelens invånare. I
nuläget görs minst två trygghetsvandringar per år, där folkhälsosamordnare och säkerhetssamordnare har centrala funktioner med bra kontakter och samarbete med
övriga berörda aktörer, bland annat Tekniska förvaltningen och AB Bostäder.
Stadsdelsnämnden Öster bedömer att riktlinjer för arbete med trygghetsvandringar
inte behövs, eftersom det redan idag sker ett regelbundet och anpassat arbete. Stadsdelsnämnden Öster avstyrker därför motionen.
Lokala ungdomsrådet i Öster har fått tillfälle att yttra sig över motionen.
Ungdomsrådet

Ej svar.
Centrala Pensionärsrådet

CPR tillstyrker förslaget.
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BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om Medel för lokal utveckling 2016, ansökan nr 64 från
Dannike Hembygdsförening
Kommunstyrelsens delegation för Medel för lokal utveckling, hade beslutsmöte för höstens ansökningsomgång den 26
oktober 2016. Enbart en ansökan var på över 100 000 kronor och sådana ska beslutas av Kommunstyrelsen. Delegationen föreslår Kommunstyrelsen att bifalla ansökan eftersom åtgärden är utveckling av mötesplatsen och ryms inom budget.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ansökan bifalles.

2016-11-01
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0757 106
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2016-10-31 / bh

Programområde: 1

\

r,

------.

Hej!
Jag heter Kerstin Pettersson och är ordförande i Dannike
Hembygdsförening.
Till att börja med vill jag tacka för bidraget vi fick till vår toalett
byggnad, vilket har gjort att vi ratt ett ökat antal besökare till våra
aktiviteter. Vi har fått mycket beröm .för detta. Jag tror vi lockar
barnfamiljer, det förenklar för dom vid sina besök, och ett stort plus
att det är handikappanpassat.
En positiv följd av detta är som sagt ökat besöksantal, därför behöver
vi göra en förändring vid våra serveringsmöjligheter.
Vi har nu haft tillfålliga ställningar med presenningar över som f'ar
monteras upp och ner, presenningar blåser sönder osv.
Vi tänker oss att bygga en befintlig länga för kaffeservering och
lotteriförsäljning som smälter in i den nuvarande miljön det här har
inte varit så estetiskt tilltalande!
Vi har räknat på kostnaden och kommit fram till ett belopp på ca
175,000 kronor, vad som kostar mest är att vi tänkt bygga ett tak med
enkupigt tegel för att det ska gå i stil med husen på gården. Vi
kommer också att bidra med mycket ideelt arbete, vilket även gjordes
vid toalettbygget som även blev till en trevlig social samvaro.
Vid midsommar hade vi nog närmare 500 besökare och då måste
severingen fungera effektivt. Vi vill inte att våra duktiga medarbetare
ska tröttna för att det blir för tungarbetat.
Hoppas på ett positivt svar!
Hälsningar Kerstin Pettersson
' Stuvhult Bemtsgården
51694 Dannike Tel -0702330549 Bemt 0705298111
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Yttrande över samråd för tillägg till detaljplan för Norra
Sjöbo, Sandsoppen 24 m.fl.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
En högre exploateringsgrad är önskvärd men har i övrigt inget att erinra mot planförslaget.

2016-11-03
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-03
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0831 214
Handläggare: Sebastian Andersson, 0734-327090
Datum/avdelningschef: 2016-10-25/bh

Programområde: 2
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Dnr 2015/KS0831
Ert dnr: BN2015-2357

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Sebastian Andersson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över samråd för tillägg till detaljplan
för Norra Sjöbo, Sandsoppen 24 m.fl.
Planområdet ligger utmed Fristadsvägen som har stor förtätningspotential. Fler bostäder stärker underlaget för service och kollektivtrafik på norra Sjöbo. Kommunstyrelsen är positiv till att detaljplanens tillägg möjliggör fler bostäder, men anser att en
ännu högre exploateringsgrad är önskvärd. Samhällsbyggnadsnämnden bör därför
undersöka möjligheten att ytterligare öka exploateringsgraden för bostäder i planen.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot planförslaget.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Tillägg till detaljplan för Norra Sjöbo,
Sandsoppen 24 m.fl.
Samråd

BN2015-2357

Planbeskrivning
Tillägg till detaljplan för Sjöbo, Sandsoppen 24 m.fl., Borås Stad, upprättad den 8 september 2016

1. Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att tillåta byggande av fler bostäder genom
att upphäva gällande fastighetsplan för fastigheten Sandsoppen 24 m.fl.

Planområde

Fastigheten är belägen på Norra Sjöbo utmed Ekängsgatan.
Planområdets storlek är 6770 m2 . Marken i området är i privat
ägo.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan för området är ”Stadsplanekarta över kv.
Sandsoppen upprättad den 25 juli 1956”. Den anger att fastigheterna får användas för bostadändamål. Tillåten byggelse
är fristående hus upp till två våningar med maximalt två
bostadslägenheter inom varje huvudbyggnad. För området
gäller även fastighetsbestämmelser i fastighetsplan med
aktbeteckning 1583K-BN864/1957. I maj 2011 infördes
ändringar i Plan- och bygglagen som gör att tomtindelningar
och fastighetsplaner enligt äldre lagstiftning idag räknas som
fastighetsindelningsbestämmelser. Därmed gäller fastighetsplanen tillsammans med gällande detaljplan från 1956.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-18 att kommunstyrelesen inte har något att erinera mot planförslaget samt att en
högre exploatering bör studeras i planarbetet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-19 att ge

Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked
samt att planavtal ska upprättas.

2. Strategisk planering
Borås Stad arbetar med att ta fram en strategisk plan för
Sjöbo som ska leda dess framtida utveckling i samhällsplaneringen. Ett av syftet med strategiska planen är studera
möjligheten för en förtätning. Detta tillägget till detaljplan
stämmer med dessa intentioner, då den tillåter en högre
exploatering än gällande detaljplan.

3. Stadsbild
Tillägget till detaljplanen innebär att upp till ca 15 nya
bostäder kan tillskapas inom kvarteret. Planområdet är
beläget i en bebyggelsestruktur av fristående hus i en eller två
våningar. Tillägget till detaljplanen möjliggör bostäder i upp
till två våningar med en inred vind. Det möjliggör en högre
exploateringsgrad men behåller samtidigt kvarterets karaktär.

4. Planbestämmelser
Fastighetsplan med aktbeteckning 1583K-BN864/1957,
upprättad år 1957 upphävs inom hela planområdet.
Inom Sandsoppen 22 och 24 upphäver man bestämmelsen
som tillåter maximalt två bostadslägenheter inom varje
huvudbyggnad samt bestämmelsen som tillåter bara
friståendehus. Bestämmelsen som inte tillåter byggnation
(prickmark) upphävs inom egenskapsgränsen och läggs till 4
meter från fastighetsgräns söder. En tillåtelse för inredvind
är tillagd samt minsta avstånd mellan byggnad och fastighetsgräns som är 3 meter om frilggande enbostadshus byggs.
Genomförandetiden för tillägget till plankartan är 5 år.

5. Konsekvenser
Behovsbedömning

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

Hållbar utveckling
Översiktskarta
2

Planen bidrar till att mer kan byggas på platsen och leder
därmed till en förtätning av bebyggelsen, vilket är positivt för
Borås Stads mål att bygga för en hållbar utveckling.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Tillägg till detaljplan
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven
användning och utformning är tillåten.
Planområdet är innanför den röda linjen.

Egenskapsbestämmelser
Egenskapsgräns
2 bestämmelsen som avgränsar max två bostäder i
varje huvudbyggnad upphävs.
F bestämmelsen som tillåter bara fristående hus
upphävs.
Utnyttjandegrad / fastighetsindelning
e1 Området får bebyggas med radhus/parhus/kedje
hus/flerbostadshus eller friliggande enbostadshus,
upp till 30% av fastighetsarean.

e1

F 2

Radhus/parhus/kedjehus eller flerfamiljshus får
byggas samman i tomtgräns.
Om friliggande enbostadshus byggs måste dom
placeras minst 3 meter från tomtgränsen.
Minsta tillåtna fastighetsstorlek för friligande enbostadshus är 500 m².
Vind får inredas, takkupor får finnas med en maxi
mal bredd som utgör en fjärdedel av fasadbredden.

Administrativa bestämmelser

Fastighetsbestämmelser i fastighetsplan
1583K-BN864/1957 upphävs inom hela planområdet.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.

Tillägg till Detaljplan för Sjöbo

Samrådshandling

Sandsoppen 24 m.fl.

Beslutsdatum

Inst.

Samråd

2016-10-24

DEL.

Granskning

Borås Stad, Västra Götalands län
Antagande

Tillägg upprättat 2016-09-08

Laga kraft

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Zilka Cosic
Planarkitekt

BN 2015-002357

Plankarta

6. Administrativa frågor
Genomförandetid

planförfarande och därmed gå direkt till Samhällsbyggnadsnämnden för antagande.

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit
laga kraft. 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.

Organisatoriska frågor

Handläggning

Medverkande tjänstemän

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

Samråd sker i oktober 2016, planen beräknas kunna antas i
januari 2017.

Planavgift

Planavgift ska tas ut vid prövning av lovärenden.

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning.
Planavdelningen

Michaela Kleman
plan- och bygglovschef

Zilka Cosic
planarkitekt

Om inga synpunkter av vikt inkommer under samrådet
kommer planförfarandet att ändras till begränsat

DETALJPLAN

3

ILLUSTRATIONSKARTA

TECKENFÖRKLARING
Illustrationskartan är till att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd. Den visar
ett möjligt sätt att bebygga området enligt
bestämmelserna på plankartan.Den har ingen
rättsvärkan.

Plangräns
Ny byggnation
Träd

Illustration på fristående enbostadshus

Illustration på radhus

Gräns för illustrationskartan

Illustration på flerfamiljshus
Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan

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

Skala 1:1000
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Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar
utanför detaljplanelagt område för fastigheten Backagärde 4:1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ansökan avstyrks då fastigheten ligger 1,3 km från kollektivtrafik, samt att god kommunal service är svår att
tillgodose. Detta strider mot Översiktsplanens spelregler om en hållbar bebyggelseutveckling.

2016-11-03
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2016-11-03
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0066 216
Handläggare: Richard Mattsson, 0768 88 84 90
Datum/avdelningschef: 2016-10-21 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2016/KS0066 1/2016
Ert dnr: BN 2016-1346

Strategisk Samhällsplanering
Richard Mattsson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område för
fastigheten Backagärde 4:1
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om förhandsbesked då fastigheten ligger
1,3km från kollektivtrafik, samt att god kommunal service är svår att tillgodose.
Detta strider mot Översiktsplanens spelregler om en hållbar bebyggelseutveckling.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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BN 2016-001346

2016-09-27

Samhällsbyggnadsnämnden

Stadskansliet
Rickard Mattsson
501 80 Borås

En ansökan har kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden.
BN 2016-001346
Ärendenummer:
Fastighetsbeteckning:
BACKA.GÄRDE 4:1
Ärendemening:
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Sökande:
Stig Gustav Gustavsson Segerstorpsvägen 33 504 97 Bredared

Anteckningar i ärendet:
Närhet till väg.
Yttrande behövs för handläggning i ärendet och ska ha kommit in senast 2016-10-26 till:
E-post: samhallsbyggnad@boras.se
Var vänlig ange ärendenurruner och fastighets beteckning enligt ovan.

Med vänlig hälsning

Jeanette Pettersson-Ek
bygglovarkitekt
Samhällsbyggnadsnämnden
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Ansökan avser
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Yttrande över Bollebygds kommuns förslag till
Bostadsförsörjningsprogram 2017-2026
Som grannkommuner utnyttjar Bollebygd och Borås samma infrastruktur för
framförallt transporter. Bollebygd ingår i Borås arbetsmarknadsregion med
ca 1 000 arbetspendlare från Bollebygd till Borås och ca 500 från Borås till Bollebygd.
Bollebygd och Borås är en del i Sveriges tredje största pendlingsstråk mellan Borås
och Göteborg. Det regionala resandet ökar, vilket av kapacitets- och miljöskäl kräver
att fler resor sker med hållbara transportslag, såväl arbetsresor som resor för
utbildning och privat och offentlig service. Bostadsförtätning i befintliga stationsorter
och i kollektivtrafiknära lägen stödjer en sådan utveckling.
Borås Stad ser därför positivt på de inriktningar som anges för bostadsbyggandet i
Bollebygds kommun. Inriktningarna skapar förutsättningar för stärkta regionala
samband där det hållbara resandet står i fokus. En stark bostadsutveckling i kollektivtrafiknära lägen stödjer en utveckling med stärkt regional tåg- och busstrafik.
Sammantaget ökar möjligheten för våra kommuninvånare att bo och verka hållbart i
en gemensam bostads- och arbetsmarknadsregion.
Den andel av bostadsbyggandet som kommunen förväntas stå för på egen hand är
mindre del, medan den som privata marknaden förväntas skapa är betydligt större.
Samma situation finns i Borås och samarbete för att åstadkomma god bebyggelseutveckling med kvalitet i en pressad bostadssituation kan behövas. Ambitionsnivån att
planera ända fram till 2026 är imponerande. Borås välkomnar ett samarbete i
Boråsregionens gemensamma problembild.
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Inledning
Bollebygd är en av många kommuner i Västra Götaland som har underskott på bostäder. Bostadsförsörjningsprogrammet visar kommunens mål för bostadsbyggandet och hur kommunen ska nå
uppsatta mål. Det visar också hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Västra Götaland är attraktivt att flytta till och bo i. Enligt Länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys
för Västra Götalands län ökade befolkningen i Västra Götalands län med närmare 17 000 personer
under 2015. Befolkningsökningen är särskilt påtaglig i och kring Göteborg. Bristen på bostäder
drabbar framförallt grupper såsom unga, nyanlända, funktionshindrade och äldre.
Syfte

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att:
o Ge en samlad bild över bostadssituationen i kommunen
o Visa hur kommunen tar hänsyn till lokala samt regionala, mål, planer och program
som är av betydelse för bostadsförsörjningen
o Utgöra faktaunderlag för den kortsiktiga och långsiktiga fysiska planeringen
o Vara vägledande vid ställningstagande för bostadsfrågor
o Identifiera behov av bostäder för särskilda grupper

Arbetsprocess
Bostadsförsörjningsprogrammet upprättas av samhällsbyggnadsförvaltningen i samverkan med
bildnings- och omsorgsförvaltningen.
I lagen (2013:866) om kommunens bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för bostadsförsörjning
antas i samband med ny mandatperiod. Kommunens ambition är att programmet ska uppdateras
årligen utifrån förändrade förutsättningar. Programmet ska antas i samband med att den kommunala budgeten.
Tidsupplägg:
1.
2.
3.
4.

Förslag till samråd, godkännande av samhällsbyggnadsnämnden (2016-10-03).
Samråd med berörda aktörer: grannkommuner och Länsstyrelsen Västra Götalands län
Revidering av programmet, bearbetning av inkomna synpunkter.
Antagande av kommunfullmäktige
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Lagar som reglerar kommunens befogenheter och skyldigheter i bostadsförsörjningen
Kommunens ansvar och befogenheter inom bostadspolitiken preciseras i tre ramlagar, samt i lagen
om kommunens bostadsförsörjningsansvar. De tre ramlagarna är:
o Kommunallagen (1991:900): Ger bland annat kommunen rätt att skapa och driva bostadsbolag.
o Plan- och bygglagen (PBL 2010:900): Ger kommunen rätt till och ansvar för markanvändningen genom planmonopolet och ett indirekt ansvar för att skapa goda boendemiljöer.
o Socialtjänstlagen (2001:453) Genom regeringsformens bestämmelse om det allmännas ansvar för den enskildes rätt till bostad.
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2013:866)
Enligt lag (2013:866) har kommuner ansvar för bostadsförsörjningen. Lagen syftar till att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Kommuner är skyldiga att ta fram
riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Om
förutsättningarna förändras för de antagna riktlinjerna ska nya upprättas och antas oftare. Riktlinjerna ska minst innehålla information om:
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge
länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ, tillfälle att yttra sig.
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Kommunens mål och underlag för bostadsbyggande och utveckling
av bostadsbeståndet
Bostadsförsörjningsprogrammet ska svara mot antagna mål och inriktningsdokument som har bäring på bostadsförsörjningen.
Vision ”Bollebygd 2025”

Bollebygd – kommunen där vi bor bra och lever länge
Bollebygd med 12 000 invånare är en ovanlig kommun. I Bollebygd är människor trygga, stolta,
självständiga men också mycket måna om gemenskapen. Entreprenörsandan är ett signum för den
charmiga kommunen.
Snabba och miljövänliga förbindelser till Göteborg, Borås, Landvetters flygplats och Göteborgs
hamn gör Bollebygd till en plats nära världen. Boende i Bollebygd ingår i en av Sveriges största
arbetsmarknadsregioner.
Det lilla samhället gör vardagen enkel. Med ett levande centrum, mångfald i boendeformer, böljande landskap och bra utbud av samhällsservice känns det härligt att bo i Bollebygd.
I Bollebygd har invånarna en sällsynt närhet till kommunens förtroendevalda och har alla möjligheter att vara delaktiga och påverka bygdens utveckling.
Närheten till naturen erbjuder rofylld rekreation och hälsosamma aktiviteter. Ett aktivt föreningsliv
bidrar till att fylla behovet av de flesta fritidsintressen.1

Utvecklingsplan för del av Bollebygd, Härryda och Marks kommuner
Utvecklingsplanen är ett samarbete
mellan kommunerna Bollebygd, Härryda och Mark och är en del av
BoHäM-samarbetet, som syftar till att
gemensamt lösa frågor som går över
kommungränserna. Planen antogs av
Bollebygds kommunfullmäktige i september 2014. Utvecklingsplanen
anger inriktning och målsättning för
gränsområdet mellan de tre kommunerna. Den visar vilka möjligheter
som uppstår med ett stationsläge mellan Bollebygd och Rävlanda på en ny
stambana för höghastighetståg mellan
Göteborg och Stockholm.

Genom beslut i kommunfullmäktige 2016-06-15 § 78, i samband med att beslut om mål och budget för 2017-2019
togs, ändrades visionens tillväxtmål om invånarantal till 10 000 från 12 000 invånare, det som en följd av en kraftig
ökning av invånarantalet. För att nå det nya målet om 12 000 invånare behövs en årlig befolkningsökning med cirka
3,15 %.
1
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Utvecklingsplanens vision:
Bollebygd, Härryda och Marks kommuner har som gemensamt mål att arbeta mot ett hållbart samhälle och en bättre vardag med högre livskvalitet. Genom förbättrade regionala kopplingar skulle
utvecklingsområdet kunna bli en än mer integrerad del av Göteborgsregionen samtidigt som en
hållbar utveckling och tillväxt möjliggörs.

Utvecklingsplanens utgångspunkter:
o Skapa attraktiva boendemiljöer, bra service och möjligheter för verksamhetsetableringar med bra kopplingar till kollektivtrafik.
o Underlätta för människor att röra sig genom att satsa på nya kopplingar till kollektivtrafiknoder samt utveckla gemensam kommunal och kommersiell service i strategiska
lägen. REGION ETT HÅLLBART SÄTT
o Erbjuda ett boende med närhet till arbetsplatser erbjuda möjligheter till natur och rekreation för såväl besökare som boende.
o Möjliggöra ett brett utbud av olika boendeformer.
o Skapa attraktiva boendemiljöer, bra service och möjligheter för verksamhetsetableringar med bra kopplingar till kollektivtrafik.
Översiktsplan
Den nuvarande översiktsplanen är från 2002 och arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har
påbörjats. Den nya översiktsplanen beräknas kunna antas 2019. I samband med en kommuntäckande översiktsplan görs även en fördjupning av översiktsplanen för Bollebygds tätort och stationsområdet.
I nuvarande Översiktsplan kan följande mål kopplas till bostadsförsörjningen:
o
o
o
o

Förtätning, omvandling, nyexploatering i Bollebygd, Olsfors, Hultafors och Töllsjö.
Byggnation i stråk där kollektivtrafik finns eller kan byggas ut.
Utveckling av området vid Kråktorp för ett stationsområde vid Götalandsbanan
Positiv inställning till enstaka byggnationer utanför de ovan angivna områdena, om de
inte krävs stöd i detaljplan.
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Riktlinjer för markanvisning
Under 2017 avser kommunen att ta fram riktlinjer för markanvisning för att få till stånd
byggande av bostäder på mark som ägs av kommunen.
Nyttoanalys i Sverigeförhandlingen
Bollebygds kommun lämnade under hösten 2015 in en nyttoanalys till Sverigeförhandlingen, vars
uppgift bland annat är att förhandla om finansiering där kommuner och regioner kan vara med och
medfinansiera en ny höghastighetsjärnväg. I Bollebygds fall handlar det om Götalandsbanan mellan
Göteborg och Stockholm. Fokus ligger på de nyttor som infrastrukturprojektet kan bidra till, framförallt ett ökat bostadsbyggande och en större arbetsmarknadsregion.
I Bollebygds nyttoanalys presenteras kommunens framtida befolkning- och bostadsutveckling utifrån två scenarier, ett där station i Kråktorp, Bollebygd förverkligas och ett där station inte blir av.
Nyttoanalysen visar tydligt att med station i Bollebygd finns goda förutsättningar för att bygga ett
stort antal nya bostäder inom stationens influensområde. Kombinationen av lägesbunden boattraktivitet och tillgänglighet till arbetsmarknadsregionerna Borås och Göteborg leder till mycket stor
bostadsnytta i Bollebygds kommun.
I nuläget pågår Trafikverkets järnvägsutredning av Götalandsbanan på sträckan Mölnlycke-Bollebygd samt lokaliseringsutredning på sträckan Bollebygd-Borås. Beslut om lokalisering av järnväg
och station väntas av Sverigeförhandlingen och Trafikverket under 2016-2017.

Utifrån mål och underlag med koppling till bostadsförsörjning kan inriktningar för bostadsbyggandet sammanfattas till:
o Bostadsbyggandet ska ske genom förtätning och omvandling inom och i anslutning
till kommunens tätorter.
o Nya bostäder ska byggas i närhet till kollektivtrafik och service.
o Tillkommande bostäder ska vara av varierande boende- storlek- och
upplåtelseform.
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Nulägesbeskrivning och planeringsförutsättningar

Invånare just nu: 9

046

Befolkning
I kommunen bor det idag cirka 9000 personer (september 2016) fördelade på 3 427 hushåll. I
Bollebygds tätort bor cirka 4 200 invånare. I Hultafors bor cirka 300 personer, i Olsfors cirka 650
personer och i Töllsjö cirka 350 personer. Kommunen har de senaste åren haft en genomgående
positiv befolkningsökning på ungefär 0,9 %. Kommunen har en relativt ung befolkning, 30 % är
under 25 år, 50 % mellan 25-64 år och 20 % är över 65 år.
Befolkningsutveckling
Den tidigare visionen utgick från att Bollebygds kommun skulle vara 10 000 invånare 2025, en
ökning på strax över 1 (lila linje i figur 1) . Med en kraftig befolkningstillväxt de senaste åren har
utvecklingen visat att visionen skulle varit uppnådd tidigare än 2025. Den reviderade visionen säger
nu 12 000 personer fram till 2025 (röd linje i figur 1). I bostadsförsörjningsprogrammet redovisas
att cirka 100-120 nya bostäder per år kan byggas. Det medför en sannolik befolknings ökning på
cirka 2,5 procent per år (blå linje i figur 1).
En fortsatt hög befolkningsutveckling medför i sin tur stora investeringsbehov avseende utbyggnad av kommunal service och allmänna anläggningar såsom till exempel barnomsorg och skola.

Befolkningsutveckling i Bollebygds kommun
13000
12000
11000
10000
9000
8000

Nuvarande befolkningsutveckling
0,9% Fortsatt genomsnittlig ökning
1,50% Tidigare vision 2025
2,5% Bostadsförsörjningsprogram 2017-2021
3,15% Vision 2025
Figur 1: 4 scenarier för procentuell befolkningsutveckling i Bollebygds kommun fram till år 2026
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Figur 2 Bollebygds geografiska läge i Västra Götalandsregionen

Pendling
Bollebygd är en boendekommun med ett starkt strategiskt läge mellan Göteborg och Borås, nära
Landvetter flygplats. Stråket Göteborg – Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk. Fler och
fler rör sig i stråket för att nå arbete bostad, skola, nöje och kultur.
Dagens järnvägsförbindelse är ett mindre attraktivt alternativ för att skapa ett hållbart transportsystem i stråket. Kust-till-kustbanans låga kvalitet gör att restiden med tåg är längre än med både bil
och buss vilket medför att tåget inte är ett rationellt val för många resenärer. Buss 101 mellan Borås
och Göteborg stannar i Bollebygd, turtätheten är dock inte speciellt frekvent vilket minskar flexibiliteten i resandet.
Bristen på fungerande kollektivtrafik gör att bilen blir det naturliga valet och det bidrar till högre
belastning på riksväg 40 och mer trängsel inne i städerna. I Bollebygd väljer majoriteten att resa
med bil. För den som saknar tillgång till bil blir dessa brister ett hinder som begränsar friheten i
valet av boende och arbete.
Den norra delen av Bollebygds kommun har en stark koppling till Alingsås via väg 180.
Näringsliv och sysselsättning
Bollebygds läge mellan Göteborg och Borås innebär att boende i kommunen har tillgång till mångfald av näringsliv och utbildning. Många invånare i kommunen pendlar därför till sitt arbete i någon
av grannkommunerna.
I kommunen finns cirka 700 registrerade företag, varav de flesta är enmans- eller fåmansföretag.
Bollebygds kommun är den största arbetsgivaren med över 500 anställda. I övrigt är de största
företagen inom tillverkningsindustrin: Flügger AB, Hultafors och Hammar Maskin.
Bollebygds centrum fungerar som ett handelscentrum för kringliggande mindre orter och omgivande landsbygd. Det medför att det finns förhållandevis stort utbud av butiker av olika slag.
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Bostadsbestånd
Bostadsbeståndet i Bollebygds kommun består av cirka tre fjärdedelar småhus (friliggande villor,
par-rad- och kedjehus). En tredjedel av lägenheter i flerbostadshus och resterande specialbostäder
(bostäder för äldre/funktionshindrade och övriga typer av specialbostäder). Vad gäller upplåtelseform är äganderätt den mest förekommande (70 %) följt av hyresrätt (20 %) och bostadsrätt (10
%). De vanligaste storlekarna på småhus är cirka 100-140 kvadratmeter. För lägenheter i flerbostadshus finns flest lägenheter kring 60-90 kvadratmeter.

Fördelning av
bostadsbestånd

småhus

flerbostadshus

Fördelning av
upplåtelseformer

hyresrätt

specialbostäder

äganderätt

Figur 4: Procentuell fördelning av upplåtelseformer
i Bollebygds kommun. Källa: SCB.

Figur 3: Procentuell fördelning mellan småhus, flerbostadshus och specialbostäder i Bollebygds kommun
Källa: SCB.

Fördelning av storlek på småhus
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Figur 5: Fördelningen av storlek på småhus i
Bollebygds kommun. Källa: SCB.
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Figur 6: Fördelningen av storlek på lägenheter i
Bollebygds kommun. Källa: SCB.
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Bostadssituationen i Bollebygds kommun
I Västra Götaland har 44 av 49 kommuner underskott på bostäder, Bollebygds kommun är en av
dem. Med underskott menas att behov och efterfrågan är större än utbudet.
Att det råder bostadsbrist i kommunen bedöms utifrån kötid baserat på kommunens egna tomtkö2,
Stifelesen Bollebo Hyresbostäder3 och hos privata fastighetsägare. Bedömningen görs också utifrån
att nyproduktion av bostadsrätter sålts innan färdigsställande.
Sammantaget finns det en stor efterfrågan för både ägande-, bostads- och hyresrätt. Störst tryck
finns dock på hyresrätter.
Bostadssituationen utifrån olika gruppers behov
I många fall handlar bostadsbrist om viss brist på upplåtelseform, i det flesta fall hyresrätter. Brist
på hyresrätter drabbar ofta grupper som på ett eller annat sätt står utanför bostadsmarknaden på
grund av dålig ekonomi eller speciella behov.
Äldre med behov av vårdinsatser
Genom ett biståndsbeslut är den äldre berättigad till boende med vård i olika omfattning. Denna
typ av boende kan ha olika typer definitioner till exempel äldreboende, omvårdsboende, där personen hyr egen lägenhet eller rum och har tillgång till gemensamma utrymmen som dagrum och
kök. Bemanning finns på plats dygnet runt.
Det finns tre former av äldreboende i Bollebygds kommun, demensboende, somatiskt boende och
korttidsboende. I dagsläget finns en viss överkapacitet av dessa boenden. Men med en kraftigt
växande befolkning kan situationen komma att förändras, det är därför viktigt att följa upp prognoser och ha en beredskap att kunna tillhandahålla bostäder för denna grupp.

2

Bollebygd kommun har en aktiv tomtkö, där kommunala småhustomter fördelas genomturordning efter kötid.

Bollebo, Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag utan eget vinstintresse.
Ändamålet med verksamheten är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bollebo äger och förvaltar 454 bostäder varav 83 stycken är service- och gruppbostäder, varav de flesta är belägna i Bollebygd tätort.
3
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Funktionsnedsatta i behov av tillgängliga bostäder
Genom god tillgänglighet i sitt eget boende ges personer med olika typer av funktionshinder möjlighet bo kvar i den egna bostaden. I den fysiska miljön kan detta ske genom yttre och inre tillgänglighet. Tillgång till hiss och hemvård är även av stor betydelse. Genom bostadsanpassning möjliggörs kommunens invånare att få en god tillgänglighet i sitt eget boende. Bidrag för bostadsanpassning kan sökas hos kommunen.
Senior- och trygghetsbostäder är koncept som kan rymmas inom kategorin. Bostadsformerna har
en åldersgräns men tillskillnad från omvårdnadsboende behövs inte ett biståndsbeslut för att få en
lägenhet, utan kötid gäller. Trygghets- och seniorboende är ett boende för vuxna som består av
vanliga lägenheter där man måste ha en viss ålder för att kunna hyra och köpa. Ofta har dessa
boenden god tillgänglighet som exempelvis låga trösklar, rymlig hiss, funktionella badrum, gemensamhetslokal och nära till service och kollektivtrafik.
Bostadsområdet Skattegården i centrala Bollebygd är ett exempel på senior- och trygghetsboende
med möjlighet till vård och närhet till äldreboendet där möjlighet till social aktivitet finns. Liksom
äldreboende förväntas efterfrågan på senior-och trygghetsboende bli allt större i takt med att befolkningen ökar.
LSS-bostäder
LSS är en förkortning av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Målet med lagen
är att personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att leva som andra. Att leva som andra
innebär bland annat att ha möjlighet att bo som andra, dvs att ha ett eget hem med allt vad det
innebär av trygghet och trivsel. En bostad som tillförsäkrar personer med omfattande funktionshinder goda levnadsvillkor är en av förutsättningar för att nå lagstiftningens mål. Ett syfte med LSS
är att säkerställa rätten till en sådan bostad.
Det finns olika typer av LSS-boende, exempelvis korttids-, service- och gruppboende. I Bollebygd
vilar behovet främst på fler typer av service- och gruppboenden. Som ett led i detta planeras ett
LSS-boende anpassad för personer med autism. Att bedöma det framtida behovet av LSS-bostäder
är svårt. Prognoser och behov bör kontinuerligt följas upp för att kunna göra en ungefärlig bedömning för hur framtida behov kan komma att se ut. Även om det är svårt att förutspå det framtida
behovet av LSS-bostäder är det viktigt att det finns beredskap för anpassade bostäder.
Unga
Bostadsmarknaden i Bollebygds kommun är för unga otillgänglig, kommunen erbjuder idag inga
student- eller ungdomsbostäder. Utbudet av mindre lägenheter är glest både vad gäller hyres- och
bostadsrätter. Möjlighet ska finnas för unga vuxna som vill flytta till egen bostad. Att öka beståndet
av mindre lägenheter är därför viktigt.
Nyanlända och ensamkommande flyktingbarn
Vid tillstånd att stanna i Sverige övergår den asylsökande i benämning till nyanländ. 1 mars 2016
inträdde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Det innebär
att kommunen är skyldig att ta emot ett visst antal nyanlända. Syftet är att eftersträva en snabbare
process för nyanlända att få tillgång till bostad samt integreras i samhället och på arbetsmarknaden.
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Definitionen av ensamkommande barn är barn under 18 år, skild från förälder eller som saknar
ställföreträdare. Utifrån anvisningar av Migrationsverket är kommunen ansvarig att ta emot ensamkommande barn och ungdomar. Anvisningar sker till kommunen genom ett fördelningssystem
som baseras på att varje kommun tar emot en fastställd andel av det totala antalet barn. Kommunen
ges i sin tur skyldighet att erbjuda bostad i form av familjehem och HVB-hem. Ett förslag om
ändring av lagen (1994:137) gällande mottagande av asylsökande m.fl (LMA) är nu ute på remiss.
Det nya lagförslaget innebär bland annat att en kommun som har anvisat att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna
sinsemellan har ingått en särskild överenskommelse om placering. Lagförändringarna föreslås
träda kraft den 1 januari 2017.
Det råder idag en akut situation att tillhandahålla bostäder för ensamkommande barn. Situationen
bedöms bli ännu mer påtaglig vid förändrad lagstiftning.
Vad gäller bostäder för nyanlända är det viktigt att inte kategorisera dessa som en egen grupp.
Nyanlända ska ses som vanliga medborgare och erbjudas ordinarie bostäder. Att öka beståndet av
hyreslägenheter och då framförallt mindre hyreslägenheter skapar förutsättningar för dessa personer att kunna bosätta sig i kommunen.

Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
Efterfrågan på bostäder är stor i kommunen, framförallt i form av hyresrätter. Pågående byggnation
av bostäder, tillsammans med pågående och utlovade detaljplanearbeten omfattar cirka 120 nya
bostäder per år. Det medför en sannolik befolkningsökning på cirka 2,5 % per år. Det innebär i sin
tur stora investeringsbehov avseende utbyggnad av kommunal service och allmänna anläggningar
såsom till exempel barnomsorg, skola och VA-system.
Bostadsförsörjningsprogrammet ska redogöra för det planerade bostadsbyggandet under åren
2017-2021 och därefter möjligt byggande med mer ungefärlig tidsangivelse och antal bostäder under åren 2022-2026.

Planerat bostadsbyggande
Under perioden 2017-2021 bedömer kommunen att det kommer byggas cirka 500 bostäder i Bolllebygd, det vill säga cirka 100 per år. Bostadsbyggandet kommer inte vara jämt fördelat över åren
utan tyngden kommer ligga under den senare hälften.
Under följande femårsperiod 2022-2026 kommer det sannolikt att byggas ungefär 750 bostäder,
fördelat på flerfamiljshus, tätt byggda markbostäder och småhus. Det innebär att det sannolikt
kommer att byggas cirka 150 bostäder per år. Merparten på privat ägd mark. Beroende på hur
byggkonjunkturen utvecklas finns en relativt stor osäkerhet kring utbyggnadstakten.
Av dessa bostäder tillkommer cirka 88 stycken på kommunal mark övriga på privatägd mark. Ungefär två tredjedelar av de kommunalt exploaterade bostäderna kommer att vara småhus och övriga
lägenheter i flerbostadshus, företrädesvis som hyresrätter. Bostäderna som byggs på privat mark
kommer vara ungefär hälften småhus och hälften flerbostadshus.
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Beroende på hur byggkonjunkturen utvecklas finns en viss osäkerhet kring främst de privata exploateringarna. Kommunen har planmonopolet och kan genom det styra vilken maximal exploatering det kan bli över åren, men konjunkturen kan göra att vissa projekt inte alls genomförs och
att andra tar längre tid än nu beräknat. Tabellen i figur 6 utgår från när byggstart tidigast kan ske.

Bostadsbyggande i Bollebygds kommun
perioden 2017-2026
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Figur 7: Bostadsbyggandet mellan perioden 2017-2026 baserat på en bedömning utifrån tidigast möjliga byggstart.

Beskrivning av utbyggnadsområden 2017-2021

1. Tyftet etapp 2 – 40 småhus
Tyftet ligger i den norra delen av centralorten Bollebygd. Detaljplanen omfattar totalt 52 kommunala och fem enskilda tomter. Etapp 1 består av 12 kommunala tomter och de fem enskilda tomterna. Etapp 2 består av 40 kommunala tomter.
Under 2016 pågår utbyggnad av vägar, annan infrastruktur och allmän platsmark. De 40 tomterna
kommer att kunna erbjudas till den kommunala tomtkön alternativt gå ut till allmän försäljning vid
årsskiftet 2016/2017.

2. Bergadalen etapp 2 – 20 småhus, 15 lägenheter
Bergadalen ligger i den nordöstra delen av Bollebygd. Detaljplanen är uppdelad i tre etapper, varav
första etappen är klar. Planen omfattar totalt cirka 120 bostäder. Etapp 2 rymmer 14 kommunala
och 12 privata småhustomter samt 15 lägenheter på kommunal mark. Möjlig byggstart för etapp 2
sker under 2018-2019.

3. Töllsjö – 24 lägenheter
Direkt söder om skolan i Töllsjö finns ett detaljplanelagt område för bostäder i småhus eller flerbostadshus. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för ett avtal om att hyra dessa lägenheter. Bostäderna uppförs av fastighetsägaren i etapper med planerad start under 2016-2017.
Bostadsförsörjningsprogram, samrådshandling oktober 2016
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4. Malmgården – 80 lägenheter
Malmgården ligger i centrala Bollebygd och marken är delvis i enskild ägo och delvis i kommunal
ägo. Detaljplanen är förväntad att antas av kommunfullmäktige under 2016, Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt planförslaget och marköverlåtelseavtal i juni 2016. Syftet är att möjliggöra
ett centrumkvarter med cirka 80 lägenheter, handel i bottenvåningen och garage i källaren. Sannolikt kommer bostäderna att byggas under 2018-2019.

5. Prästgården – 15 radhus och 8-12 lägenheter
Området ligger strax norr om Bollebygds kyrka och ägs av Svenska kyrka, Bollebygds församling.
Området håller på att planläggas med syfte att möjliggöra 15 radhus och 8-12 lägenheter i ett mindre
flerbostadshus. Sannolikt kan bostäderna byggas under 2019.

6. LSS-boende Erikstorp – 4-6 lägenheter
Behov finns i kommunen för ett boende för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Planering har därför påbörjats under 2016 med målet att under 2017 kunna anta en detaljplan
med byggrätt som rymmer 4-6 lägenheter med detta ändamål. Boendet planeras inom Bollebygds
tätorts norra del, Erikstorp, och inflyttning bör kunna ske under 2018 eller 2019.

7. Prästgårdsgärdet – 50-100 lägenheter
Prästgårdsgärdet ligger söder om Hindåsvägen mittemot Bollebygds kyrka och ägs av Svenska kyrkan. Området kommer att detaljplaneläggas med syfte att möjliggöra bostäder i form av tätt byggda
markbostäder och flerfamiljshus, samt förskola och skola. Området bedöms kunna rymma cirka
235 bostäder, varav 50-100 bedöms kunna byggas inom närmaste femårsperioden och resterande
under åren därefter.

8. Fjällastorp – 100 bostäder
Fjällastorp ligger norr om Hindåsvägen och är i enskild ägo. Området kommer att detaljplaneläggas
med syfte att möjliggöra radhus, flerbostadshus och småhus. Totalt cirka 200 bostäder, varav hälften bedöms byggas inom närmaste femårsperioden och resterande under åren därefter.

9. Norr om Höga/Odinslundsvägen (Flässjum 4:97) 24 lägenheter
Området ligger i centrala Bollebygd. Området kommer att detaljplaneläggas med syfte att möjliggöra cirka 24 hyreslägenheter och ska förvaltas och ägas av Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder.
Planhandläggning förväntas ske under 2018-2019 och området kan sannolikt byggas 2020-2021.

Enstaka småhus på landsbygden – 50 småhus
Kommunen har en positiv inställning till enstaka byggnationer på landsbygden, under förutsättning
att de inte kräver stöd i detaljplan. De senaste åren visar på att cirka 10 småhus per år har byggts
på landsbygden genom enstaka byggnationer. Kommunen tror att den mängden kommer att stå
sig de närmaste åren.
Beskrivning av utbyggnadsområden 2022-2026

10.Bergadalen etapp 3 – 23 småhus
Bergadalen ligger i den nordöstra delen av Bollebygd. Detaljplanen är uppdelad i tre etapper, varav
första etappen är klar. Planen omfattar totalt cirka 120 bostäder. Etapp 3 rymmer 7 kommunala
småhustomter och 16 privatägda småhustomter och möjlig byggstart är 2022.
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11.Högalund – 150 lägenheter
Högalund ligger mellan Göteborgsvägen och Odensväg, öster om Nolån, i centrala Bollebygd. Hela
området är idag i kommunal ägo och kommer att detaljplaneläggas med syfte att möjliggöra för
cirka 150 lägenheter. Planläggning planeras ske under 2019-2020 efter markanvisning. Därefter
beräknas bostäder byggas under perioden 2020-2026. Eventuellt delas området i två etapper eller
två detaljplaner med cirka 75 lägenheter i vardera.

12.Malmslätt/Lugnet – 100 lägenheter
Malmslätt ligger vid torget i Bollebygd och är delvis i enskild ägo och delvis i kommunal ägo.
Området kommer att detaljplaneläggas med syfte att möjliggöra ett centrumkvarter med cirka 100
lägenheter, handel i bottenvåningen och garage i källaren. Sannolikt kan lägenheterna byggas under
2022-2023.

13.Prästgårdsgärdet – 100 lägenheter
Prästgårdsgärdet ligger söder om Hindåsvägen mittemot Bollebygds kyrka och ägs av Svenska kyrkan. Området kommer att detaljplaneläggas med syfte att möjliggöra bostäder i form av tätt byggda
markbostäder och flerfamiljshus, samt förskola och skola. Området bedöms kunna rymma cirka
200 bostäder, varav cirka hälften sannolikt kan byggas 2020-2024.

14.Fjällastorp – 50 småhus, 50 lägenheter
Fjällastorp ligger norr om Hindåsvägen och är i enskild ägo. Området kommer att detaljplaneläggas
med syfte att möjliggöra radhus, små flerbostadshus och småhus. Totalt cirka 200 bostäder, varav
cirka hälften sannolikt kan byggas 2020-2024.

15.Västra Forsa – 200 bostäder
Området Västra Forsa ligger söder om Bollebygds tätort och riksväg 40. Området kommer att
detaljplaneläggas med syfte att möjliggöra för cirka 850 bostäder i flerbostadshus och småhus i
varierad upplåtelseform.

Enstaka småhus på landsbygden – 50 småhus
Kommunen har en positiv inställning till enstaka byggnationer på landsbygden, under förutsättning
att de inte kräver stöd i detaljplan. De senaste åren visar på att cirka 10 småhus per år har byggts
på landsbygden genom enstaka byggnationer. Kommunen tror att den mängden kommer att stå
sig de närmaste åren.
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Figur 8: visar utbyggnad för bostäder i Bollebygds tätort utifrån: period 1 (2017-2021) och period 2 (2022-2026).

Figur 9: visar utbyggnadsområde för bostäder inom tätorten Töllsjö.

Bostadsförsörjningsprogrammets hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program
Miljömål
Bollebygds bostadsförsörjningsprogram förhåller sig framförallt till miljökvalitetsmålen om Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö. Bostadsförsörjningsprogrammet visar
att kommunen fokuserar på att förtäta inom tätort och bygga bostäder i nära anslutning till kollektivtrafik. Tillgänglighet till en stor arbetsmarknadsregion med snabb och effektiv kollektivtrafik
möjliggör ett mer hållbart vardagsliv för kommunens invånare. Ny bebyggelse i nära anslutning till
järnväg och motorväg behöver planeras med stor omsorg för att inte med medföra negativa
aspekter i form av buller och barriärer. I viss mån försvåras målet om ett rikt odlingslandskap, då
innebär att viss jordbruksmark bebyggs.
Vision Västra Götaland – Det goda livet
Vision Västra Götaland – det goda livet antogs 2005 av regionfullmäktige och ersatte den tidigare
regionala utvecklingsstrategin. En av de grundläggande principerna för visionen är att verka för ett
gemensamt Västra Götaland där de fyra regionadelarna ska samspela och stärka varandra kring
frågor som rör näringsliv, kollektivtrafik och välfärd.
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Bollebygds kommun ligger längs Sveriges tredje största pendlingsstråk, i ett strategiskt läge mellan
Borås och Göteborg. Genom bostadsförsörjningsprogrammet visar Bollebygd att det finns god
potential att bidra till en regional utveckling. Genom att erbjuda attraktiva bostäder i anslutning till
kollektivtrafik kan Bollebygd bli en viktig delregional kärna för Västra Götalandsregionen.
Målbild Tåg 2035
I juni 2013 antog regionfullmäktige i Västra Götalands län Målbild Tåg 2035. Målbilden beskriven
en viljeinriktning när det gäller den framtida tågtrafiken och utgör därmed underlag för olika samhällsaktörer som ansvarar för strategisk planering såsom stadsutveckling, markanvändningsfrågor
och infrastrukturutbyggnad. Syftet med målbilden är att stödja utvecklingen av pendeltågs- och
regiontågstrafik i Västsverige.
Bollebygds bostadsförsörjningsprogram visar en utveckling i linje med Målbild Tåg 2035, genom
att kommunen fokuserar på att bygga bostäder i stationsnära läge.
Hållbar tillväxt
I juni 2013 antog Göteborgsregionen (GR) mål och strategier med fokus på regional struktur genom dokumentet ”Hållbar tillväxt”. I dokumentet slår de 13 medlemskommuner bland annat fast
att de är överens om att:




Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de möjligheter en fortsatt
regionförstoring ger
Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från storstadsområdets
möjligheter
Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en attraktiv kollektivtrafik

Det innebär att göteborgsregionen ska utvecklas enligt strukturbilden med en stark och attraktiv
regional kärna och längs tydliga stråk med ett flertal starka och attraktiva regiondelscentrum. Minst
40 % av resorna i Göteborgsregionen ska göras med kollektivtrafik år 2025. Götalandsbanan ska
vara utbyggd till Borås senast 2028.
Bebyggelseutvecklingen i Bollebygds kommun påverkar i hög grad möjligheten att nå målen i Hållbar tillväxt. Bollebygds bostadsförsörjningsprogram bidrar till att nå målen genom att kommunen
fokuserar på att bygga bostäder i kollektivtrafiknära läge.
BoHäM – Bollebygd, Härryda och Mark i samverkan
BoHäM är en plattform för gränslöst samarbete mellan Bollebygd, Härryda och Marks kommuner.
Arbetet utgår från en gemensam värdegrund och gör det möjligt att tackla delade utmaningar med
samlade resurser. Inom samarbetet kan problem som går över kommungränserna lösas gemensamt
och samverkan kan ske inom bland annat fysisk planering, vård, skola eller infrastruktur.
Samarbetet grundar sig på kommunernas gemensamma förutsättningar och utmaningar, inte minst
när det gäller infrastrukturella satsningar, men också bostadsbyggnation, inflyttning och utbildning.
Som ett led i detta arbete har Utvecklingsplan för del av Bollebygd, Härryda och Marks kommuner tagits
fram, antagen av respektive kommunfullmäktige under hösten 2014.
BoHäM är ett viktigt delregionalt samarbete. Utvecklingsplanen utgör en viktig grund i Bollebygd
kommuns strategiska arbete och anger riktning och målsättning för del av kommunens utveckling.
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Uppföljning och fortsatt arbete
Bollebygds bostadsförsörjningsprogram 2017-2026 är det första som tas fram för kommunen. Genom uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet kan Bollebygds kommun få en bättre bild av
bostadsläget. Det skapar också förutsättningar att utveckla de bostadspolitiska målen och riktlinjerna för att göra de mer bärande för kommunens bostadsförsörjning. Som ett led i detta finns
behov av att ta fram en handlingsplan som redovisar de insatser och åtgärder som krävs för att
uppnå målen om bostadsförsörjningen.
Eftersom bostadmarkanden ständigt förändras är det viktigt att bostadsprogrammet blir ett levande
dokument. Bostadsförsörjningsprogrammet skapar också förutsättningar för att utveckla det tvärsektoriella arbetet inom kommunen.
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Förslag till Bostadsförsörjningsprogram 2017-2026, remiss
Översänder samrådshandling för Bostadsförsörjningsprogram 2017-2026, Bollebygds kommun på remiss.
Bostadsförsörjningsprogrammet godkändes för samråd av samhällsbyggnadsnämnden den 3 oktober
2016. Efter samrådstid ska programmet fastställas av kommunfullmäktige.
Synpunkter skickas till kommunen@bollebygd.se eller Samhällsbyggnad Planenheten, Box 110, 517 23
Bollebygd, märk epost/kuvertet med Bostadsförsörjningsprogram. Synpunkterna ska vara inskickade
senast den 31 oktober.
Vid frågor, kontakta planchef Fredrik Engkvist, tfn 033-430 55 80 eller epost
fredrik.engkvist@bollebygd.se
Med vänlig hälsning
Planenheten, Bollebygds kommun

Skickas till:
Länsstyrelsen
Västra Götalandsregionen
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Härryda kommun
Lerums kommun
Alingsås kommun
Borås stad
Marks kommun
Vårgårda kommun
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av nya
bostäder och kontor inom fastigheten Hästhoven 1 m fl i
stadsdelen Bergsäter.
Ca 60 bostäder i två nya byggnader föreslås öster och söder
om befintligt kontorshus. 4,5 respektive 5 våningar tillåts.
Kontorshuset avses stå kvar oförändrat, men tillåts få en
högre höjd. Med fullt utnyttjad byggrätt där även befintlig
kontorsbyggnad används för bostäder blir ca 100 bostäder
möjliga.
Byggnaden söder om befintligt kontorshus får uppföras i
motsvarande fem våningar, samt en suterrängvåning med
parkering. Området har idag en brokig karaktär vilket
motiverar att ny byggnad ska placeras i samma linje som
Åsboholmsgatan, för att förtydliga gaturummet.
Mot Enedalsgatan ska ny byggnad utformas med sadeltak för
att ansluta till intilliggande lamellhus i öster. Byggnaden får
uppföras i motsvarande fyra våningar samt en takvåning.
Enligt Borås Stads vision Borås 2025 ska invånarna i centrala
staden tredubblas till år 2025. Detaljplanen möjliggör för en
förtätning av området med bostäder.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Hästhoven 1 m.fl. - Åsboholmsgatan, Borås Stad, upprättad den 11 oktober 2016.

1. Inledning

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 §44 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av
bostäder som ett komplement till befintligt kontorsändamål
inom fastigheten Hästhoven 1 med flera.

Planområde

Området ligger på Bergsäter i korsningen mellan Åsboholmsgatan och Enedalsgatan. Planområdet är ca 5 000 m² stort
och avgränsas i väster av Åsboholmsgatan, i öster av bostadsbebyggelse och i söder av Hästhovsparken. Planområdet
utgörs av tre fastigheter där Hästhoven 1 och Kattmyntan 1
ägs av Järngrinden och del av Bergsäter 1:1 ägs av Borås stad.

Gällande detaljplan

För området gäller detaljplan P1161 som vann laga kraft
2011-09-21. Planen anger kontorsändamål där 50% av fastighetsarean får bebyggas med högsta tillåtna byggnadshöjd
+166 m över nollplanet.

2016-10-11 § Pl 2016-000015 beslutade planchefen via delegation att sända planen på samråd.

2. Bebyggelse
Planområdet är bebyggt med en kontorsbyggnad i två
våningar, uppförd 2006, omgivet av parkeringsytor. Avsikten
är att denna byggnad ska stå kvar, men tillåts byggas högre.
Omkringliggande bebyggelse består av både verksamheter
och bostäder. Verksamhetsområdet i norr och väster består
av mer storskalig industribebyggelse från mitten av 1900-talet
i 3-6 våningar. I söder och öster ligger bostäder med friliggande lamellhus i 3-4 våningar och några större villor i 2
våningar. Området har en brokig karaktär med bebyggelse i
varierad skala och utseende.

Hästhovsparken
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Illustration av ny bebyggelse på Bergsäter
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Fotomontage med illustration av möjlig ny bebyggelse utmed Enedalsgatan

Foto utmed Enedalsgatan idag
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Omgivande bebyggelse på västra sidan Åsboholmsgatan

Omgivande bebyggelse utmed Enedalsgatan/Klippgatan

Befintlig bebyggelse utmed Åsboholmsgatan

Ny bebyggelse

Befintlig kontorsbyggnad tillåts byggas högre, motsvarande
totalt 4 våningar, och får även användas för bostäder. Med
fullt utnyttjad byggrätt för bostäder blir ca 100 bostäder
möjliga totalt inom planområdet.

Byggnaden utmed Åsboholmsgatan får uppföras i motsvarande fem våningar, samt en suterrängvåning med parkering.
Parkeringsvåningen kommer till största del ligga under
mark men ligga synligt i söder där marken är som lägst.
Då området idag har en brokig karaktär ska ny bebyggelse
placeras i samma linje som Åsboholmsgatan, för att tydliggöra gaturummet och bidra till ett lugnare och mer enhetligt
intryck. En byggnad i vinkel föreslås med en del utmed gatan
och en byggnadsdel in mot gården. På detta sätt skapas ett
skyddat gårdsrum.

Barnperspektivet

Planen möjliggör ny bebyggelse för bostäder eller kontor
utmed Åsboholmsgatan och Enedalsgatan. Avsikten är att
uppföra ca 60 bostäder. Parkering ordnas under mark.

Mot Enedalsgatan får en ny byggnad uppföras som en lamell
i motsvarande 4 våningar plus en takvåning. Tillåten höjd
motsvarar samma takfotshöjd som på intilliggande byggnad
i öster.
Byggnaden ska utformas med sadeltak för att ansluta till
intilliggande lameller i öster. För att klara riktvärden för
buller får en bullerskärm uppföras mellan den nya bygganden
och befintligt kontorshus.

6

Byggnaden utmed Åsboholmsgatan bildar med sin form ett
gårdsrum som är skyddat från trafikbuller och kan erbjuda
lek och vistelse. Lekmöjligheter för mindre barn finns också
nära tillhands i Hästhovsparken angränsande i sydöst.
För äldre ungdomar finns stadens centrum inom 1 km som
erbjuder en stimulerade miljö med närhet till skolor, kollektivtrafik, bibliotek samt fritidsanläggningar till exempel bad
och idrottsplatser. Närheten till ett stort utbud av kollektivtrafik bidrar till att skapa en rörelsefrihet för unga. Det finns
också möjlighet att ta sig till intressanta målpunkter genom
att gå eller cykla.

Tillgänglighet

Höjdskillnaden inom planområdet är ca 6 m från +155 i norr
till +149 i söder. Byggnaderna kommer att vara tillgängliga.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Fotomontage med illustration av möjlig ny bebyggelse utmed Åsboholmsgatan

Foto utmed Åsboholmsgatan idag
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Fasadelevation utmed Åsboholmsgatan, med ny föreslagen byggnad för bostäder söder om (höger om) befintligt kontorshus.

+170

+159

+168

+157

+168

+168

+155

Fasadelevation utmed Enedalsgatan, med ny föreslagen byggnad för bostäder mellan befintliga bostadslameller i öster och befintligt kontorshus i väster. Siffror anger höjd
i meter över stadens nollplan för marknivå respektive takfotshöjd.

3. Gator och trafik
Biltrafik

Både Enedalsgatan och Åsboholmsgatan är genomfartsgator
med trafik till Villastaden, Bergsbo och Hulta. Åsboholmsgatan har ca 11 000 fordon årsmedeldygnstrafik (ÅDT) och är
hastighetsbegränsad till 50 km/h. Enedalsgatan har ca 8 500
fordon ÅDT med 50 km/h.
Riksväg 40 passerar strax norr om planområdet, vägen går i
skärning och bakom en kulle så den upplevs inte visuellt från
området och bullret dämpas avsevärt av slänterna.

Gång- och cykeltrafik

Gång och cykelväg finns utmed Åsboholmsgatan. Den är
sammankopplad med huvudvägnätet för gång och cykel i
Borås.
Entrén till Hästhovsparken från Enedalsgatan flyttas i
samband med detaljplanen 17 m åt sydöst, på plankartan
markerat med PARK. Ytan ska också fungera som räddningsväg till byggnaden utmed Enedalsgatan.
Den parkeringsficka som ligger utmed Enedalsgatan, delvis
utanför planområdet, ska tas bort och allmän gångbana ska
anläggas.
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GATUELEVATION
ENEDALSGATAN
Borås Stad
arbetar just
nu med en ny parkeringsnorm med
5-våningsalternativ
större flexibilitet
och större möjligheter till hållbara transporter. I remissförslag till ny norm, 2015-09-15, finns även
tal för att beräkna behov av minsta antal cykelparkeringar.
Inom planområdet gäller för kontor 12 platser per 1000 m²
och för bostäder 30 platser per 1000 m² bruttoarea (BTA).
Det innebär behov av minst 20 cykelplatser för befintlig
kontorsbyggnad och totalt minst 188 platser för nya bostadsbyggnader. Cykelparkeringar ska anordnas nära bostaden och
vara lätta och bekväma att nå och använda.

Kollektivtrafik

Busshållplats Bergsäter ligger i direkt anslutning till området
utmed Åsboholmsgatan och trafikeras dagtid, var 30:e minut,
med buss nr 6, Sörbo – Regementet via Resecentrum.

Biltrafik och bilparkering

Angöring till nya byggnader sker i befintliga in-/utfarter mot
Åsboholmsgatan respektive Enedalsgatan. I övrigt gäller
utfartförbud.
Infarter och parkering avses ske gemensamt mellan de
framtida fastigehterna.
Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna
enligt kommunens parkeringnorm. Borås Stad arbetar just nu
med en ny parkeringsnorm med större flexibilitet och större
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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möjligheter till hållbara transporter. Enligt remissförslag till
ny norm, 2015-09-15, gäller inom planområdet för kontor
10 platser per 1000 m² och för bostäder 7 platser per 1000
m² BTA. Det innebär behov av minst 16 platser för befintlig
kontorsbyggnad och totalt 44 platser för nya bostadsbyggnader. Parkering avses ske gemensamt för bostäderna i garage
under byggnaden utmed Åsboholmsgatan.

Riksintressen

Planen påverkar inte trafiksituationen på platsen nämnvärt.
Inga riksintressen påverkas.

4. Teknisk försörjning

Parkeringsficka som ska tas bort och ersättas med trottoar

Fastigheten är ansluten till befintlig infrastruktur och
bedöms ha kapacitet för tillkommande bebyggelse, inga nya
anslutningar behöver genomföras.
I planområdets södra delar finns ledningar för vatten,
dagvatten, spillvatten, fjärrvärme och tele som delvis ligger
på kvartersmark. De ledningar som hör till huvudnätet och
som ligger på kvartersmark skyddas med u-område.

Vatten och avlopp

Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och
avlopp.

Åsboholmsgatan från söder

Dagvatten

Avfall

Dagvattenledningar finns i sydvästra hörnet av tomten, samt
i Enedalsgatan. Ledningarna i sydvästra delen av tomten
måste flyttas för att möjliggöra byggnation enligt planen.
Ledningarna kan dock fortsatt ligga kvar inom planområdet,
vilket regleras på plankartan med u - markreservat för
allmänna underjordiska ledningar.
Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att
fastigheten efter ombyggnationen jämfört med befintliga
förhållanden, inte avleder mer dagvatten än motsvarande
maxflödet vid ett 10-årsregn innan det avleds till allmänna
dagvattenledningar. Skillnaden i flöde skall utjämnas på
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.
Dagvattenhantering kan ske genom infiltration då jordlagren
utgörs av sand med hög hydraulisk konduktivitet. Hänsyn
måste dock tas till närliggande källarvåningar så att de inte
utsätts för vattentryck som de inte är dimensionerade för
(Geoteknisk utredning, Tellstedt, 2015-06-18).

Värme, el, tele och fiber

Plats för hushållsavfall planeras i behållare delvis under mark
utmed Enedalsgatan. En angöringsficka för hämtning med
sopbil planeras på kvartersmark innanför trottoaren utmed
gatan.
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

Utöver den bebyggda miljön består planområdet främst av
hårdgjorda ytor för parkering och viss busk- och trädvegetation.
Hästhovsparken, belägen i angränsning till planområdet, är
med i Grönområdesplanen, och tillhör klass III, dvs högt
värde.

En fjärrvärmeledning korsar området på den idag kommunala fastigheten Bergsäter 1:1. Området förses i planen med
beteckningen u - markreservat för allmänna underjordiska
ledningar. Området är anslutet till el- och teleledningar.
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Lek och rekreation

Byggnaden utmed Åsboholmsgatan bildar med sin form ett
gårdsrum som är skyddat från trafikbuller och kan erbjuda
lek och vistelse.
I direkt anslutning till planområdet ligger Hästhovsparken,
en liten kvarterspark med öppna gräsytor och en mindre
lekplats. Entrén till parken sker från Enedalsgatan och
Bergsätersgatan. Entrén från Enedalsgatan flyttas i samband
med detaljplanen 17 meter åt sydöst, på plankartan markerat
med PARK.

Fornlämningar och kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

Geoteknik

En geoteknisk utredning har tagits fram som underlag för
detaljplan (Tellstedt, 2015-06-18). Marken består främst
av fyllnadsmaterial av grus, sten, tegelrester och lera och
därunder sand och grus.
Marken är fast vilket gör att byggnader kan grundläggas
med plattgrundläggning, oavsett om byggnaderna planeras
att utföras med eller utan källare. Otjänligt fyllnadsmaterial (mulljord, tegelrest och lera) ska schaktas bort innan
grundläggning. Fast berg ligger på mellan 0,3-4,9 m djup.
Bergschakt kan krävas för grundläggning av husen. Om berg
påträffas ska undersprängning ske med 0,5 meter.
Stabilitetsberäkningar för slänten mot Åsboholmsgatan
visar att slänten är stabil för befintligt tillstånd och klarar
en belastning på 30 kPa på släntkrönet. Sannolikt kommer
slänten dock att schaktas av för byggnationen av källarkonstruktion för huset.

Radon

Området klassas som högriskområde och byggnader skall
uppföras som radonsäkra. Kravet innebär att byggnadsdelar
som står i kontakt med jorden utformas så att luft från
marken förhindras att tränga in i byggnaden. Åtgärder för att
klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av nybyggnationen.

Förorenad mark

På fastigheten har det tidigare bedrivits verksamhet i form av
bilvårdsanläggning och i samband med att nuvarande byggnad uppfördes påträffades oljeföroreningar i mark. Marken
sanerades till MKM (mindre känslig markanvändning) år
2005. Vid saneringen transporterades 325 ton oljeförorenad
jord bort från fastigheten. Dock lämnades viss oljeförorenad
jord kvar vid Åsboholmsgatan (rörgravsgrus), på grund av
svårighet att sanera under gatan.
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En markmiljöunderökning har utförts på platsen (Structor,
2015-06-17). Inga flyktiga organiska föroreningar så som
klorerade lösningsmedel, bensinföroreningar, eller andra oljeföroreningar påvisades vid provtagningen. I en provpunkt
upptäcktes förhöjda nivåer av tungmetaller och i två punkter
upptäcktes tegelrester med lätta föroreningar av metaller.
Utförda undersökningar visar att merparten av förekommande fyllnadsmassor har föroreningshalter som underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig
markanvändning, KM. I grundvattnet har inga förhöjda
föroreningshalter påvisats.
I det fall det påträffas oljerester i samband med markarbeten
bör oljeförorenade massor omhändertas externt.
Fyllnadsmassor med rivningsrester och dylikt utgör
begränsade risker med hänsyn till typ av föroreningar som ej
sprids, små volymer och låga halter. Aktuella lätt förorenade
fyllnadsmassor bedöms därför kunna kvarlämnas alternativt
återanvändas inom området, lämpligen på djup överskridande
0,7 m under färdig markyta. Att kvarlämna och/eller återanvända denna typ av lätt förorenade fyllnadsmassor bedöms
generellt vara miljömässigt önskvärt (minskar transporter,
behov av att köpa in nya massor osv.) men måste anmälas
till och godkännas av tillsynsmyndigheten, här Miljöförvaltningen i Borås.

6. Vatten
Översvämningsrisk

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

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer 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

Vid provtagning i samband med geoteknisk utredning
(Tellstedt, 2015-06-18) låg grundvattenytan 1,9 - 2,3 meter
under markytan i en punkt och 3,4-3,9 meter under markytan
i en annan punkt. Grundvattenytans variaration under året
påverkas av mängden nederbörd.
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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

Inget ytvatten bedöms påverkas av detaljplanens genomförande.

7. Störningar på platsen
Risk

Riksväg 40 utgör genomfartsled för trafik mellan Göteborg
och Jönköping. Vägen är primär farligt-godsled med en årlig
transport av 20 000 – 50 000 ton farligt gods. Som jämförelse kan nämnas att de mest trafikerade farligt-godsvägarna i
landet har ett transportflöde på 100 000 – 150 000 ton farlig
gods årligen. Av det transporterade godset på riksväg 40 är
20 000 – 50 000 ton brandfarliga vätskor och 1000 – 5000
ton gaser samt en mindre del explosiva ämnen.

För Hultamad ligger individriskerna inom 80-140 meter från
riksväg 40 runt 10-6 dvs inom det intervall där åtgärder bör
diskuteras. Enligt riskanalysen ansågs det inte nödvändigt
med riskreducerande åtgärder för att klara bostäder i detaljplanen.
I aktuell detaljplan införs en planbestämmelse om att ventilationssystem ska förses med nödstopp i zonen mellan 80-100
m från riksväg 40.

Buller och vibrationer

En bullerutredning med beräkningar för ljudnivån i den
nya bebyggelsen har tagits fram inom detaljplanearbetet
(Structor, 2016-02-26). Ljudnivån uppgår till 67 dBA ekvivalent nivå och 80-84 dB maximal nivå vid fasader mot både
Enedalsgatan och Åsboholmsgatan.
Detta överstiger gällande riktvärden för trafikbuller. Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216)
anger att minst hälften av bostadsrummen i en bostad bör
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå
inte överskrids vid fasad. Den anger också att buller vid en
uteplats inte bör överskrida 50 dBA ekvivalent nivå och 70
dBA maximal nivå.

Avståndet mellan riksväg 40 och planområdet är 80 m.
Någon separat riskanalys har inte upprättats för denna
detaljplan. Däremot har en riskbedömning genomförts med
utgångspunkt från tidigare genomförd riskanalys för Hultamad (Prevecon Brand och Riskkonsult AB, 2004) samt Borås
Stads översiktsplan från 2006.
Riskanalysen för Hultamad togs fram i samband med en
detaljplan för ett seniorboende invid riksväg 40. Hultamad
ligger 400 meter öster om Hästhoven i anslutning till riksväg
40 och berörs av samma trafikmängder. Den stora skillnaden
mellan Hultamad och Hästhoven är att terrängförhållandena
är gynnsammare vid Hästhoven då riksväg 40 går i en
skärning med en brant slänt till planområdets nivå. Detta
är gynnsamt för utfallet vid en eventuell olycka med farligt
gods, de risker som är dimensionerande för Hultamad kan
därmed ses som tagna i överkant för Hästhoven.

Beräkning av ekvivalent ljudnivå med skärmande åtgärder (Structor, 2016)

Individrisk är risken för att en person som befinner sig i
närheten av en riskkälla ska omkomma och definieras här
som: Individrisk = sannolikhet * andel omkomna Räddningsverket har följande individriskkriterier (SRV, 1997):
- Övre gräns där risker under vissa förutsättningar kan
tolereras; 10-5 per år
- Övre gräns där risker kan anses små; 10-7 per år
Beräkning av maximal ljudnivå med skärmande åtgärder (Structor, 2016)
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Mätklass II
Koordinatsystem plan: RH 2000
Koordinatsystem höjd: Borås 1973
Grundkarta inom planområdet
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Byggnaden utmed Åsboholmsgatan föreslås utformas i vinkel
vilket skapar en ljuddämpad sida med nivåer under 50 dBA
mot sydöst, i enlighet med riktvärdena.
Byggnaden utmed Enedalsgatan beräknas få bullernivåer
utmed båda långsidorna över 55 dBA. Med en bullerskärm
mellan befintligt kontorshus och ny byggnad klaras kravet på
ljuddämpad sida om 55 dBA, i enlighet med riktvärdena.
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.
I området planeras bostäder intill en trafikerad väg och
därför har en bullerutredning tagits fram. Med hjälp av
utredningen visas förslag på hur området kan bebyggas så att
risken för att människor blir störda av buller minimeras.

Luftkvalitet

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar
bedöms inte komma att överskridas p g a den verksamhet
som medges i detaljplanen.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara så hög,
eller topografi och bebyggelse påverkar inte halterna så
negativt att åtgärder behöver vidtas. Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar bedöms inte överskridas
på platsen eller komma att överskridas på grund av den
verksamhet som medges i detaljplanen.

Utformning av kvartersmark

Hur mycket av marken som får bebyggas regleras genom
punktprickad mark, vilket innebär att marken inte får bebyggas, och maximalt tillåten byggnadsarea, vilket är byggnadens
”avtryck på mark”, dvs. 400 m², 850 m² och 1000 m².
Mot Åsboholmsgatan regleras byggnadernas höjd genom
nockhöjd ovan stadens nollplan. Skillnaden mellan marknivån och tillåten nockhöjd i södra delen är ca 19 m vilket
motsvarar 6 våningar och i norra delen ca 16 m, vilket
motsvarar 5 våningar. Byggnadens långsida ska placeras i
samma linje som gatan för att tydliggöra gaturummet i en i
övrigt brokig stadsmiljö.
Mot Enedalsgatan regleras byggnadens höjd genom byggnadshöjd ovan stadens nollplan. Skillnaden mellan marknivån och tillåten byggnadshöjd är ca 13 m vilket motsvarar 4
våningar. Regelerad höjd motsvarar takfotshöjden på intilliggande byggnad i öster. Taket ska utformas som sadeltak med
en takvinkel mellan 37-44 grader för att ansluta till formen på
intilliggande lameller i öster.
För alla nya byggnader gäller att takkupor får uppföras på
högst 1/3 av takets längd.
För att klara riktvärden för buller får en bullerskärm uppföras mellan den nya bygganden och befintligt kontorshus.
Åtkomst till underjordiska ledningar kräver ett fritt utrymme
i bullerskärmen om minst 4,7 m ovan mark.

Störningsskydd

8. Planbestämmelser
Allmänna platser

Bestämmelsen PARK avser angöring till Hästhovsparken.
Angöring till privata fastigheter är inte tillåtet, däremot är
avsikten att ytan kan användas för åtkomst och uppställning
av räddningstjänsten.

Området för det befintliga kontorshuset ligger inom 100 m
från riksväg 40. På grund av risken med transporter av farligt
gods krävs att ventilationsystem förses med nödstopp. Övrig
tillåten bebyggelse ligger längre bort än 100 m från vägen och
där ställs inte detta krav.

9. Övergripande beslut

Kvartersmark

Vision 2025

Utformning av allmänna platser

Enligt visionen ska invånarna i centrala staden tredubblas till
år 2025, vilket detaljplanen bidrar till genom att möjliggöra
för en förtätning av Bergsäter med bostäder.

Bokstaven K tillåter kontor. Bokstaven C tillåter centrumändamål i bottenvåningen. Centrum avser sådan verksamhet
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för
många, t.ex. butiker och samlingslokaler. Bokstaven B tillåter
bostäder.

Bestämmelsen om föreskriven höjd över gatans nollplan är
höjder som är satta i början och slutet av PARK-området för
att reglera att markens höjd inte förändras mot idag.
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Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som
ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanearbete.

Visionen anger också att stadskärnan ska ha en livskraftig
blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter
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och upplevelser så att staden lever under dygnets flesta
timmar. Detaljplanen möjliggör för både kontor och bostäder
liksom centrumändamål i bottenvåningen.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Spelreglerna i
ÖP06 som är vägledande för all ny markanvändning i Borås
anger följande:
Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse. Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets möjligheter
till handel och service. Lokalisera bebyggelse i lägen som
förstärker underlaget för kollektivtrafiken. För att hushålla
med resurser ska planeringen inom tätorterna utgå från
befintligt gatu- och ledningsnät utnyttjas.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Handläggning

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

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Bullerutredning (Structor, 2016-02-26).

»»

Geoteknisk utredning (Tellstedt, 2015-06-18).

Den föreslagna ändringen av detaljplanen för Hästhoven
uppfyller de uppsatta spelreglerna.

»»

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) (Tellstedt,
2015-06-18).

Miljömål

»»

Miljöteknisk markundersökning, (Structor 2015-06-17)

Erbjuda näringslivet ett varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter utifrån företagens behov och miljöns möjligheter.

Planförslaget syftar till att uppfylla miljömålet begränsad
klimatpåverkan. Förhoppningen är att en komplettering
av bostäder och kontor i ett centralt läge med god kollektivtrafik, befintlig infrastruktur, service och tillgång till
rekreationsområden, bidrar till ett minskat bilanvändande.
Marken kommer vid behov att saneras från föroreningar
vilket ligger i linje med målet om en giftfri miljö.

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar och i samverkan med markägaren. Plankonsult har varit AL Studio AB
genom Karolina Örneblad. Handläggare från Borås Stad har
varit Kristina Axelsson

10. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts enligt PBL4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte
erfordras. Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår
av konsekvensbeskrivningen.

Planavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

Karolina Örneblad
plankonsult

Sociala värden

Det finns inga kända kulturlämningar eller utpekade
kulturmiljöer i området. Planen har ingen negativ inverkan
på stadsbild eller landskapsbild.
När ny bebyggelse kommer i direkt anslutning till det redan
befintliga, som i det här fallet, finns goda möjligheter för
en ökad upplevd trygghet då området kommer att bli mer
befolkat, inte minst under dygnets mörkare timmar. Detta
kommer även bidra till ökad upplevd trygghet i Hästhovsparken.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Hästhoven 1 m.fl. - Åsboholmsgatan, Borås Stad, upprättad den 29 september 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.

Kommunen och exploatören har enligt det befintliga exploateringsavtalet ett delat ansvar för genomförandet av åtgärder
på allmän plats.
Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder
inom kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och
framtida drift och underhåll.
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.

2. Organisatoriska frågor

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

4:e kvartalet 2016
1:a kvartalet 2017
2:a kvartalet 2017
3:e kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet eller att den
överklagas.
Genomförandetiden är 10 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.
Ett exploateringsavtal finns från 2011 som tecknades i
samband med att den nu gällande planen antogs. Avtalet
reglerar marköverlåtelser, bildande av servitut/ledningsrätt för ledningar inom kvartersmark och ev. flytt av
ledningar, iordningsställande av allmänna anläggningar samt
omhändertagande av dagvatten. Dessutom reglerar avtalet
plantering av träd och återställande av gångvägar mm i
Hästhovsparken.
Åtgärderna som regleras i avtalet har ännu inte blivit genomförda och ska, med anledning av pågående planändring, inte
genomföras i avvaktan på pågående planarbete. Avtalet och
den till avtalet tillhörande garantiförbindelsen kommer att
behöva uppdateras/ersättas med ett nytt avtal till följd av den
nya detaljplanen.
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Borås Energi & Miljö AB har att bevaka så att servitut eller
ledningsrätt skapas för att säkerställa rätten att behålla och
komma till för att underhålla dagvatten- och fjärrvärmeledningar inom kvartersmark.

3. Fastighetsrättsliga frågor

Planen omfattar fastigheterna Hästhoven 1 och Kattmyntan
1 som är i privat ägo, samt del av fastigheten Bergsäter 1:1
som ägs av Borås stad.
Detaljplanen reserverar mark för gemensamma infarter för de
båda planerade bostadshusen.
Befintliga fjärrvärmeledningar som ligger inom Hästhoven
1 samt inom den del av Bergsäter 1:1 som ska överföras till
Hästhoven ska säkerställas med servitut eller ledningsrätt.
Även dagvattenledningar inom Hästhoven 1 ska säkerställas
på samma sätt.
Hästhoven 1 belastas av ett avtalsservitut för regnvattenledning. Detta servitut kan upphävas i samband med fastighetsreglering.
Erforderlig fastighetsbildning bedöms kunna genomföras
genom fastighetsreglering där:
»»

Bergsäter 1:1 avstår ca 150 m² till antingen Kattmyntan
1 eller Hästhoven 1 (A i fig.1 på nästa sida)

»»

Kattmyntan 1 avstår ca 195 m² till Bergsäter 1:1 (B i
fig.1 till höger)

4. Tekniska frågor

Planens genomförande kräver en flytt av en befintlig
dagvattenledning i sydöstra delen av området, se rubrik 4 i
planbeskrivningen ”Teknisk försörjning, Dagvatten”.
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Fig.1. Redovisning av erforderlig fastighetsbildning

KATTFOTEN

5 planförslaget ska utgöra parkområde ska
Ytan som enligt
iordningställas så att den kan nyttjas för allmänhetens
tillgänglighet till Hästhovsparken. Ytan ska dessutom ha
funktion som räddningsväg, se rubrik 3 i planbeskrivningen
”Gator och trafik, Gång- och cykeltrafik”.

Befintlig parkeringsficka utmed Enedalsgatan ska tas bort
och trottoaren för allmän gångtrafik ska återställas.
I övrigt medför planen inga nyinvesteringar eller förändringar av befintlig infrastruktur. Nuvarande anläggningar för
VA, fjärrvärme, el, tele och gator kan nyttjas.

5. Ekonomiska frågor

Ersättning för marköverlåtelser mellan exploatören och
kommunen, enligt exploateringsavtalet från 2011, har
reglerats ekonomiskt.
Kostnader för fastighetsbildning, iordningställande av
allmänna platser (inkl. återställande av trottoar på Enedalsgatan) samt flytt av dagvattenledning belastar exploatören.

STADSKANSLIET
Markavdelningen

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

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

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

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

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

Samråd

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

Granskning

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

Programsamråd

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

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

Plansamråd

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

Granskning

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

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

du har begränsat förfarande

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Antagande

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

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till 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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som ett led i att skapa den urbana attraktiva staden. Byggnadsvolymen behöver brytas
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Sammanfattning
Planområdet innefattar Hulta Torg, ett intilliggande bostadskvarter samt Trallingsgatan och Månsingsgatan. Detaljplanen
möjliggör att det byggs en ny livsmedelsbutik och fler
bostäder i området, bland annat i form av ett nytt bostadshus
i 16 våningar. Vidare möjliggörs en omvandling av torgytan,
om- och tillbyggnader av befintliga bostadshus och att ett
gemensamt parkeringsdäck för bostäderna i området kan
byggas.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.fl., Hulta Torg, Borås Stad, upprättad den 21 september 2016.

1. Inledning

möjliggöra en ny gång- och cykelbana mellan Hultagatan
och Ekarängen. En liten del av grönområdet Ekarängen
innefattas för att möjliggöra angöring för förskolan på
Hultahus 5. I planområdet innefattas även Månsingsgatan
och Trallingsgatan. Ca 200 meter norr om området sträcker
sig Riksväg 40 i öst-västlig riktning. Planområdet är ca 32 600
m2 . Marken i området ägs i huvudsak av AB Bostäder. Borås
Stad äger gatorna samt fastigheten Hultavall 2 där det idag är
markparkering samt en mindre teknikbyggnad.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att tillåta fler bostäder i området
och att göra det möjligt att bygga nya, ändamålsenliga lokaler
för livsmedel. Vidare är syftet att utöka byggrätterna för
befintliga bostadshus för att tillåta om- och tillbyggnader,
nybyggnad av komplementbyggnader samt att tillåta mindre
om- och tillbyggnader på befintliga verksamhetslokaler.
Syftet är också att öka tryggheten i området genom att bland
annat utöka och öppna upp torgytan.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan anger att torgområdet får användas
för handelsändamål. Området får ha byggnader som är 1-2
våningar. Bostadskvarteret Hultavall 1 är planlagt för bostäder, men byggrätten för bostädernas parkering är begränsad i
yta och höjd. Trallingsgatan och Månsingsgatan är planlagda
som allmän platsmark i form av gata. Fastigheten Hultavall 2
är planlagd som ett område till för allmänt ändamål.

Planområde

Planområdet innefattar Hulta Torg och ett intilliggande
bostadskvarter. Området ligger i östra delen av Borås tätort,
drygt 2 km fågelvägen från Borås centrum. Planområdet
avgränsas av Hultagatan i norr, grönområdet Ekarängen i
söder och Vitingsgatan i väster. I öster avgränsas området
av bostadskvarteret Hultavas. En smal remsa av det som
idag är bostadsområdets mark tas med i planområdet för att
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Brunt område är planlagt för handel, gult för bostäder, grönt för park, grått för parkering, blått för industri och vitt för gata eller allmänt ändamål.
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Kommunala beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22 att uppmana
Samhällsbyggnadsnämnden att i detaljplan studera möjligheten till omvandling av torget och ytterligare bostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur och historik

Kring Hulta Torg finns flerbostadshus i form av punkthus i
åtta våningar och lamellhus i tre våningar. Inom planområdet finns två av dessa punkthus samt ett lamellhus. På norra
sidan Hultagatan är det i huvudsak naturmark och parkeringsytor, bortsett från en gård, Holmens gård, som består av
en huvudbyggnad och tre tillhörande gårdsbyggnader.
Området Hulta började byggas i mitten av 1960-talet och
började med att sex punkthus och tre lamellhus uppfördes
1964-65 i kvarteren kring Vitingsgatan, Trallingsgatan och
Fessingsgatan. Därpå följde byggnation av kvarteren kring
Fessingsgatan, Blejdegatan och Skillingsgatan 1966-67.

Hulta Torg började byggas i slutet på 1960-talet. Området
byggdes enligt planeringsidealet med grannskapsenheter,
vilket innebär att enskilda bostadsområden skulle ha en egen
samlingspunkt med service och olika samhällsfunktioner.
Den största torgbyggnaden - kallad Hultahallen - byggdes
1969 och här fanns ursprungligen både Ica och Konsum.
Därefter uppfördes övrig centrumbebyggelse vid torget.
Hulta Torg består i dagsläget av tre huvudbyggnader med en
torgyta emellan. Den största byggnaden innehåller en ICAbutik och en pizzeria. Mot Hultagatan är det inlastning och
parkering. De två mindre torgbyggnaderna är soutteränghus
och rymmer en fritidsgård, en spelbutik, en frisörsalong,
en fotvårdssalong och en samlingslokal. Det har fram till
nyligen funnits en bank, ett konditori och andra butiker vid
torget men dessa lokaler står i dagsläget tomma. På andra
våningen i en av torgbyggnaderna har det påbörjats en
byggnation av en förskola med fem avdelningar, ca 100 barn.
Förskolan kommer att ha sin entré och sina lekytor söderut, i
anslutning till parkområdet Ekarängen.

Ny bebyggelse

Planförslaget möjliggör att den största befintliga torgbyggnaden rivs och ersätts av en ny, mindre handelsbyggnad

NY LIVSMEDELSBUTIK
NYTT PARKERINGSDÄCK
NYTT BOSTADSHUS

Området sett från ovan med den planerade bebyggelsen markerad med vita, streckade linjer.
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Det nya bostadshuset sett från Hultagatan. I bild syns även den planerade ICA-butiken samt en del av parkeringsdäcket. Fotomontage: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.

ORG idéskiss
n

2016-09-09

Ansvarig: DW

Området sett från Hultagatan.

ORG idéskiss
utseende
6

2016-09-09

Ansvarig: DW
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närmare Hultagatan. På en del av platsen där livsmedelsbutiken ligger nu blir det istället möjligt att bygga ett bostadshus
med 16 våningar. I bostadshuset finns det även möjlighet att
ha exempelvis kontors- och butikslokaler. AB Bostäder har
tagit fram ett förslag på utformning av det nya bostadshuset.
I förslaget ryms drygt 100 nya lägenheter av olika storlek
mellan 1-4 rum och kök. Bostadshuset som planeras
utformas i form av två lägenhetsvolymer med ett gemensamt
uppglasat trapphus. Entrén placeras åt norr i riktning mot
Hultagatan.
De två mindre torgbyggnaderna och de funktioner som
finns där idag är avsedda att vara kvar och här är det fortsatt
möjligt att ha butiker, samlingslokaler, restauranger m.m.
men även skola, vård och bostäder. Befintlig pizzeria planeras
att flyttas till en lokal i en av de mindre torgbyggnaderna.
Befintlig fritidsgård ska vara kvar men får istället sin huvudentré i riktning mot Trallingsgatan. Passagen mellan de två
torgbyggnaderna planeras att stängas för att förskolan ska få
en större lekyta och för att göra utrymme för uteservering
på torget. De två torgbyggnaderna har en speciell arkitektur,
bland annat med skiftande takform och -vinklar. Byggnaderna ska bevaras och eventuell på- och ombyggnation ska
göras med stor varsamhet.
På fastigheten Hultavall 1, där det idag är två garagelängor
och markparkering möjliggörs att ett parkeringsdäck kan
byggas. Det föreslagna parkeringsdäcket ska vara till för
samtliga bostäder inom planområdet. På samma plats är det
i planförslaget möjligt att bygga bostäder och centrum i tre
våningar. Om platsen enbart används för parkeringsdäck får
det inte byggas högre än att översta planet får sin infart i höjd
med Trallingsgatan. Det översta planet får inte heller byggas
in med tak, för att anläggningen inte ska bli för hög ut mot
Hultagatan. Detaljplanen möjliggör att befintliga punkthus
kan byggas på med två våningar och befintlig lamell kan
byggas på med en våning.

Området före och efter sett från gång- och cykelvägen som sträcker sig in i
Ekarängen från Trallingsgatan.

Stadsbild och gestaltning

I området finns redan i dagsläget storskalig bebyggelse,
vilket gör att bebyggelsen som detaljplanen tillåter passar in
i omgivningen. Den nya bebyggelsen innebär att stadsbilden
delvis förändras. En befintlig, låg byggnad försvinner och
ersätts av ett 16 våningar högt bostadshus som kommer
att synas från längre avstånd än vad befintliga byggnader
i området gör. Förslaget medför också att upplevelsen av
torgområdet i stort förändras då torget får en mer öppen
utformning än i dagsläget.
Upplevelsen av gaturummet utmed Hultagatan förändras
genom att en ny handelsbyggnad byggs på mark som idag
bara består av markparkering och att ett nytt parkeringsdäck
ersätter de befintliga garagen på Hultavall 1. För att parkeOmrådet före och efter sett från parkeringen på Trallingsgatan.
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ringsdäcket ska passa in i omgivningen måste stor vikt läggas
vid dess utformning. Det får inte byggas med enbart slutna
fasader och ska gestaltas med delvis genomsiktligt material.

Solstudie

Enligt en solstudie av planförslaget (se bilaga) medför
den nya bebyggelsen viss skuggning för omkringliggande
byggnader. Framförallt skiljer sig det höga bostadshuset
åt mot dagens skuggningar. Den största skuggningen sker
på förmiddagen. Skuggningen sträcker sig då åt nordväst
där det inte finns några andra byggnader. Mitt på dagen är
skuggningen riktad mot norr och täcker området där den nya
handelsbutiken och dess parkering ska ligga. På eftermiddagen sker skuggning istället åt öst och drabbar främst en av
de befintliga torgbyggnaderna. Denna skuggning finns dock
redan idag eftersom befintliga handelsbyggnader är placerade
så nära varandra. Viss eftermiddagsskuggning drabbar också
delar av det låga bostadshuset på andra sidan Månsingsgatan.
Denna skuggning är som störst vid vårdagjämning.

Arbetsplatser

Inom planområdet bidrar mataffären tillsammans med
övriga verksamheter på Hulta Torg till att skapa arbetsplatser. Utmed Hultagatan finns ytterligare butiker och andra
verksamheter som bidrar med arbetsplatser i närområdet.

Offentlig service

Förskola och fritidsgård finns inom planområdet. Ytterligare
en förskola ligger ca 300 meter nordväst om planområdet.
Ca 100 meter sydväst om planområdet, endast avskilt med
grönområdet Ekarängen, ligger Ekarängsskolan med årskurs

Skuggor vid vårdag jämning kl 17:00

f-6. Närmaste skola med högstadie är Bodaskolan som ligger
knappt 1 km norr om planområdet. Närmaste äldreboenden
finns på Hässleholmen och på Sörmarken, båda inom 1 km
från planområdet.

Tillgänglighet

Planområdet sluttar något i nordvästlig riktning, med lägsta
punkten vid Hultagatan. Befintliga torgbyggnader är byggda
i soutteräng med entréer både mot torget och i riktning mot
parkområdet Ekarängen. Entréerna nås bland annat genom
gång- och cykelbanor som sträcker sig från Trallingsgatan
och Månsingsgatan. Torgytor och byggnader med verksamheter och bostäder ska göras tillgängliga.

+ 181,20 FG

+ 180,75 FG

+ 179,00 FG

+ 177,55 FG

Parkeringshus, fasad mot Hultagatan skala 1:800

+ 181,9 ÖK räcke

Fasad kläs med perforerad
metallskiva

Parkeringshus, fasad mot Hultagatan skala 1:200

Gång utmed parkeringhuset
med utgångar från plan 1 + 2.
Ev plantering mot fasaden

Hultagatan

Slänt mot bef. bostadshus

Parkeringshus, Sektion skala 1:400/A3

Sektioner som visar planerat parkeringsdäck utmed Hultagatan. Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.
8
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Befintliga torgbyggnader. Byggnaderna till vänster finns kvar, medan byggnaden till höger i bild rivs och ersätts av ett 16 våningar högt bostadshus och en ny livsmedelsbutik.

Befintliga punkthus. Detaljplanen möjliggör att de två närmaste husen byggs till med två våningar. På parkeringsytan till höger i bild planeras det nya parkeringsdäcket.
DETALJPLAN

9

RI
KS
VÄ
G

40

Mot Hässleholmen och Boda
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Ekarängskolan
= Gång- och cykelstråk
Mot Trandared
Karta som visar trafikstrukturen i området.

3. Gator och trafik
Gatunät

För gående och cyklister är gatunätet i området finmaskigt
med flera valmöjligheter både i riktning mot Borås centrum
och mot kringliggande stadsdelar. Det finns flera gång- och
cykelvägar och mellan de olika bostadskvarteren och
genom grönområdet Ekarängen finns asfalterade gång- och
cykelstråk. För biltrafik är gatunätet i området storskaligt,
och utgår i huvudsak från Hultagatan som går parallellt med
Riksväg 40 mellan Hultamotet och Brämhultsmotet. Från
Hultagatan ansluter mindre återvändsgator till bostäder och
verksamheter i området. Planområdet innefattar två av dessa:
Månsingsgatan och Trallingsgatan. De två gatorna ägs idag av
kommunen men görs i detaljplanen om till kvartersmark och
säljs till AB Bostäder.

Gångtrafik

Planområdet är väl tillgängligt för gående med gång- och
cykelbanor alternativt trottoarer utmed alla gator. Det går
gång- och cykelbanor både i riktning mot parkområdet
Ekarängen och Ekarängskolan och mot Hässleholmen och
Bodaskolan.

Cykeltrafik och cykelparkering

in på gång- och cykelbanor som sträcker sig in i parkområdet
Ekarängen och upp mot Ekärangsskolan. Från Månsingsgatan går det en grusväg som fungerar som gång- och cykelväg
utmed Holmens gård, över riksväg 40 och sedan vidare mot
Hässleholmen och Boda.
Cykelparkering för verksamheter och bostäder ordnas inom
kvartersmark i planområdet.

Kollektivtrafik

Lokalbuss nr 8 går utmed Hultagatan och busshållplats i
båda riktningar finns i direkt anslutning till planområdet.
Till Borås centrum tar det ca 10 minuter med buss. Ordinarie
tidtabell för buss 8 är fyra avgångar i timman.

Biltrafik och bilparkering

Som underlag för detaljplanen har en trafikutredning tagits
fram (se bilaga). Utredningen visar att trafiktillskottet från
planförslaget påverkar belastningssituationen vid Hultamotet
i liten omfattning. Hultamotet har god framkomlighet både
med dagens trafikflöden och den alstring som planförslaget
medger. Belastningsgraderna uppfyller riktvärdet för
önskvärd standard. Ett undantag är vänstersvängande trafik
från väster mot Åsvägen, där belastningen medför en lägre
standardnivå, s k godtagbar standard. Där är trafikbelast-

Gång- och cykelbana går utmed Hultagatan. Det går också
att cykla utmed Trallingsgatan och Månsingsgatan och sedan
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ningen så stor att det under högtrafik uppstår viss köbildning
på avfartsrampen. Detta gäller redan med dagens trafik, men
kön sträcker sig dock ännu aldrig ned till väg 40.
En bedömning har även gjorts för Annelundsmotet. Med
hänsyn till planförslagets förhållandevis ringa trafiktillskott
bedöms att belastningssituationen endast påverkas i liten
utsträckning. De körfält som får ytterligare belastning är ej
kritiska för eventuell köuppbyggnad mot väg 40.
Området har god tillgänglighet både via kollektivtrafik och
via gång- och cykelvägar. Det gör att det finns goda förutsättningar för boende och besökare att välja andra färdsätt
än bilen. Genom att dessutom sänka parkeringsnormen i
området är det också möjligt att minska belastningen på
Hultamotet.
Som underlag till detaljplanen har en parkeringsutredning
tagits fram (se bilaga). Från kommunens sida är det en
ambition att fler människor ska välja att åka kollektivt, gå
eller cykla. Det tillsammans med att uthyrningsgraden av
parkeringsplatser för bostäderna i området idag endast är
70 procent är bedömningen att en rimlig parkeringsnorm
för bostäder inom planområdet är 80%, dvs. 0,8 platser
per bostad. För att möjliggöra en sänkt parkeringsnorm till
0,8 platser per bostad är det viktigt att arbeta för att gynna
andra färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik. Ett
viktigt medel för att arbeta i den riktningen är att planera för
cykelparkeringsplatser. Utgångspunkten bör vara i snitt 2,5
cykelparkeringsplatser per bostad.
För samtliga verksamheter inom planområdet planeras 170
parkeringsplatser. Det är ca tio fler än vad som finns idag.
Eftersom de flesta av verksamheterna såsom förskolan,
samlingslokaler och fritidsgård nyttjas framförallt av boende
i närområdet förmodas de flesta besökare komma till platsen
med andra fädmedel än bil. De flesta verksamheter, inklusive
en livsmedelsbutik, finns redan idag vilket medför att
föreslagen parkeringsmängd bedöms rimlig.

Angöring och utfarter

Med bil angörs området huvudsakligen via Trallingsgatan.
Varuleveranser, trafik till förskolan och befintliga bostäder
på Hultavas 1 samt viss annan trafik till verksamheterna
angör området via Månsingsgatan.

Riksintressen

Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 200 meter från
planområdet och påverkas inte negativt av detaljplanen.
Planområdet ligger inom en av de korridorer som utreds
som möjligt stråk för Götalandsbanan. I det aktuella läget
förutsätts dock banan hamna i tunnel under mark.

DETALJPLAN

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp. På grund av bostadshusets höjd krävs
särskilda lösningar för tillförsel av vatten. Området har god
tillgång till brandvatten.

Dagvatten

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.
För att gynna fördröjning inom kvartersmark är det positivt
med icke hårdgjorda ytor såsom gräsmatta och planteringar.

Värme

Planområdet är försörjt av fjärrvärme. Det är möjligt att
ansluta de nya byggnaderna till befintliga ledningar.

El, tele och fiber

Området är anslutet 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. Närmaste återvinningsstation finns på parkeringsytan
på norra sidan om Hultagatan.

5. Mark
Natur och vegetation

Inom planområdet finns ingen natur. Befintlig vegetationen består av mindre gräsytor och planterade träd. För
att främja djurs och människors rörelsemönster mellan
Hässleholmsparken, Holmens lund och Ekarängen är det
viktigt att planområdet är öppet och har mycket gröna inslag
i form av träd och övrig växtlighet. I planen regleras genom
planbestämmelser att det ska finnas buskar och träd bland
annat utmed gatorna.

Grönområdesplan

Planområdet är inte utpekat i Borås Stads grönområdesplan.
Däremot är parkområdet Ekarängen som ligger precis
intill planområdet utpekat som en värdefull stadsdelspark
med klass II, dvs. mycket högt värde. Området har höga
friluftsvärden, besöks- och stadsvärden samt värden för lokal
utveckling. Detaljplanen medför inga negativa effekter på
grönområdet. Tillgång för gående och cyklister säkras genom
att delar av planområdet får bestämmelsen x som betyder att
marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.
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Även grönområdet Holmens lund som ligger tvärs över
Hultagatan från planområdet är utpekat i grönområdesplanen. Holmens lund är definierat som närpark med klass II
och klass III i olika delar. Planområdet medför inga negativa
konsekvenser för grönområdet.

Lek och rekreation

Planområdet ligger i direkt anslutning till parkområdet
Ekarängen som delas upp i Stora respektive Lilla Ekarängen.
I området finns stora grönytor och två lekplatser. I Hässleholmsparken, som ligger ca 500 meter från planområdet
på andra sidan Riksväg 40, finns ett grönområde med ett
elljusspår. Det finns gång- och cykelväg hela vägen från
planområdet till Hässleholmsparken.
Den aktivitetslekplats som idag finns på fastigheten Hultahus
5 kommer att försvinna till förmån för den nya förskolans
gård och lekytor. En ny konstgräsplan ska anläggas längre
söderut mot Ekarängsskolan.

Skyddad natur

Det finns ingen skyddad natur inom planområdet.

Fornlämningar och kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen inom
planområdet.

Geoteknik och Radon

Enligt översiktlig inventering utgörs marken av sandig morän
och utgör normalriskområde vad avser radon. Området är
redan idag bebyggt med storskaliga byggnader vilket gör att
marken bedöms ha god bärighet. En geoteknisk utredning
som ska fungera som underlag för fortsatt detaljplanearbete
samt projektering kommer att tas fram inför granskningsskedet av detaljplanen.

6. Vatten
Det finns inga vattenområden inom eller i närheten av
planområdet. Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt detaljerad översvämningskartering för Borås
Stad, upprättad 2010.

Miljökvalitetsnormer för vatten

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. Miljökvalitetsnormerna för
vatten bedöms inte påverkas negativt på grund av föreslagen
användning i planen.

7. Sociala perspektiv
Trygghet

Detaljplanen medför att en omvandling av Hulta Torg möjliggörs. Befintlig miljö är sluten och svår att överblicka vilket
gör att platsen kan upplevas otrygg. Befintliga verksamheter
har sina entréer in mot torget och vänder sin baksida ut mot
Hultagatan. Detaljplanen medverkar till att skapa en mer
överblickbar miljö, ett tydligare gaturum utmed Hultagatan
och entréer som vänder sig ut mot gatorna och torget där
människor rör sig och kommer med t.ex. cykel eller buss.
Detaljplanen bidrar till en fortsatt blandning av funktioner
såsom förskola, butiker, restauranger och bostäder i området.
Det gör att området kan befolkas under en större del av
dygnet.

Det finns inga misstankar om att marken i området är förorenad. Befintlig asfalt bör provtas i samband med borttagning
så att den vid eventuellt innehåll av tjära kan omhändertas på
rätt sätt.

För att Hulta Torg ska upplevas som en trygg plats är det
viktigt med god belysning och att verksamheter och bostäder
vänder sina entréer och fönster ut mot de öppna ytorna. Det
är också viktigt att vegetationen utformas i lämplig skala
så att den tillför positiva gröna inslag till miljön utan att
skymma eller skapa potentiella gömställen.

PCB

Identitet och mötesplatser

Förorenad mark

PCB står för polyklorerade bifenyler och är ett miljögift som
tidigare har använts i t.ex. fogmassor. PCB kan förekomma
i fogarna i byggnader som uppfördes mellan 1956-1973 och
alla byggnader som är byggda under denna tid ska inventeras
och vid behov saneras så att giftet inte sprids vid t.ex. rivning.
Eftersom byggnaderna på Hulta Torg är uppförda under
denna tidsperiod har en miljöinventering genomförts. Enligt
inventering finns ingen förekomst av PCB i byggnaden
som avses rivas. De två mindre byggnaderna vid torget är
sanerade.
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Hulta Torg har sedan det byggdes fungerat som en viktig
mötesplats för närområdet. I området samlas många olika
funktioner vilket tillåter människor i alla åldrar att vistas och
använda platsen. Området har dessutom god tillgänglighet till
koellektivtrafik. Detaljplanen bidrar till att upprätthålla Hulta
Torg som mötesplats för närområdet, stadsdelen och i viss
mån även för människor som bor i andra områden i staden.
En av de viktigaste funktionerna för att bibehålla Hulta Torg
som en mötesplats i området är livsmedelsbutiken. Genom

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

att ändra detaljplanen är det möjligt att bygga en modern
och optimerad livsmedelsbutik. Det är därför viktigt att
torget och övriga ytor utformas så att livsmedelsbutiken kan
fungera på ett bra sätt.

Maximala ljudnivåer vid fasad beräknas som högsta värde
till 69 dBA. Således uppfyller samtliga lägenheter kravet om
att minst hälften av bostadsrummen skall vara vända mot en
sida där 70 dBA maximal ljudnivå vid fasaden inte överskrids
mellan klockan 22.00 och 06.00.

8. Störningar på platsen
Risk

Om gemensam uteplats ska uppföras, bör den placeras i
direkt anslutning till bostäderna mellan byggnaderna mot
syd för att uppfylla ställda riktvärden utan kompletterande
bullerskydd. Vissa lokala uteplatser (balkonger) bedöms
uppfylla ställda riktvärden.

Buller och vibrationer

I plankartan regleras buller genom planbestämmelsen:
”I bostad där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överskrider
riktvärdet 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända
mot en fasadsida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids.”

Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Området ligger 200 meter från
Riksväg 40 som är en farligt gods-led. Ytterligare utredningar
bedöms inte som nödvändiga.

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.
Den verksamhet som tillåts i planen ger inte upphov till
något buller som kan störa omkringliggande bostäder.
De nya bostäder som medges i detaljplanen är i form av
ett 16-våningshus. På grund av höjden nås byggnaderna av
buller från riksväg 40. En bullerutredning har därför tagits
fram.
Gällande riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader
anger att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå
vid en uteplats om sådan ska anordnas till byggnaden. Avsteg
kan dock göras om minst hälften av bostadsrummen i en
bostad är vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå
inte överskrids samt 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Bullerutredningen visar att flertalet våningar har beräknade
dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad som är högre än
riktvärdet 55 dBA. Hälften av bostadsrummen bedöms dock
klara ställda krav för avsteg från riktvärdet, bortsett från de
två lägenheter på översta våningen som ligger längst norrut,
dvs. närmast riksväg 40.
Den planerade byggnaden består av två vinklade volymer.
För de lägenheter där kraven för avsteg från bullerriktvärdena inte uppfylls kan en delvis inglasning i kombination
med absorbenter i tak och på vägg göra att hälften av
bostadsrummen får en fasadsida där 55 dBA ekvivalent nivå
inte överskrids.

DETALJPLAN

Området bedöms inte påverkas av vibrationer och den nya
bebyggelsen medför inga störningar för omgivningen.

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. 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.
I området Hulta finns flera bensinstationer vilka kan påverka
luftkvaliteten i sina respektive närområden. De nya bostäderna ligger dock ca 200 meter från närmaste bensinstation
och bedöms inte påverkas.

Höga hus

En flyghinderanalys har tagits fram av Luftfartsverket (201607-20) som visar att det nya bostadshuset med 16 våningar
inte utgör något hinder för närliggande flygplats och dess
trafik.

13

9. Planbestämmelser
Område 1

Området med befintliga bostäder har bestämmelsen BCE.
B betyder bostäder och det tillåts inom hela byggrätten.
C står för centrumanvändning och det tillåts också i hela
byggrätten. Centrumändamål kan vara t.ex. handel, kontor,
samlingslokal m.m. E betyder att tekniska anläggningar,
t.ex. en transformatorstation, får finnas. Utformning av
byggnader inom området regleras genom bestämmelser
om höjd och maximal byyggnadsyta. För området tillåts
byggnader liknande de som finns idag, men även tillskott
såsom exempelvis sophus, andra komplementbyggnader eller
mindre utbyggnader. Längst norrut mot Hultagatan tillåts nya
bostäder eller centrumändamål i tre våningar.
Inom området tillåts också bostadskomplement i form av
parkeringsdäck. Där parkeringstäcket ska ligga finns dock
bestämmelsen f 2 , som innebär att parkeringsdäcket måste
byggas i soutteräng eller under mark. Högsta höjd för körbart
bjälklag regleras till +181,5 meter sett från stadens nollplan.
Om marken enbart bebyggs med parkeringsdäck får parkeringsdäckets översta plan ej överbyggas med tak och ett räcke
eller en mur får inte uppföras till en högre höjd än +182,7
meter över stadens nollplan. Parkeringsdäckets fasader får
inte vara slutna utan måste utformas med variation och minst
5% av fasaden mot Hultagatan måste vara i genomsiktligt
material. Det kan åstadkommas exempelvis genom uppglasade partier såsom ljusinsläpp, fönster eller dörrar.
Den del av området där parkeringsdäcket är planerat har
även bestämmelsen g vilket står för gemensamhetsanläggning. Eftersom det planerade parkeringsdäcket ska vara till
för både befintliga och nya bostäder betyder bestämmelsen
g att parkeringsdäcket ska kunna göras tillgängligt även för
fastigheterna Hultahus 4 och 5, dvs. det nya bostadshuset och
verksamheterna vid torget.

Område 2

För området där det nya, höga bostadshuset ska ligga finns
också bestämmelsen BCE vilket betyder bostäder, centrumändamål och tekniska anläggningar. Samtliga användningar
tillåts inom hela byggrätten. Byggnaden får ha en totalhöjd
på max +240 meter över stadens nollplan vilket innebär
16 våningar. Totalhöjden är dock satt för att tillåta något
högre våningshöjder som t.ex. kan krävas för entréplan och
verksamhetslokaler. Området har även bestämmelsen f1 som
innebär att entréer ska vara uppglasade.

Område 3

Området som är markerat med CSBDE tillåter precis som
område 1 och 2 ändamålen B - bostäder, C - centrum och
E - tekniska anläggningar. Beteckningarna S och D betyder
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att det dessutom tillåts skola och vård. Området regleras
höjdmässigt och ytmässigt så att befintliga byggnader samt
eventuell mindre utbyggnation tillåts.

Område 4

Bestämmelsen HCE står för handel, centrum samt tekniska
anläggningar och reglerar området där den nya livsmedelsbutiken inklusive dess parkering ska ligga. Byggnaden får uppta
som mest 30 % av ytan och får ha en maximal totalhöjd på
193 meter räknad från stadens nollplan. Det innebär två
våningar. Området har även bestämmelsen f1 som innebär att
entréer ska vara uppglasade.

Prickmark

Där marken är markerad med prickar får byggnader inte
uppföras. Prickmarken hindrar dock inte att exempelvis
parkering i markplan eller staket ordnas.
De båda gatorna i planområdet har tidigare varit allmän
platsmark men görs i detaljplanen om till kvartersmark.
Eftersom de fungerar som viktiga gång- och cykelstråk ska
de dock göras tillgängliga för allmän gång- och cykeltrafik
genom bestämmelsen x. Gatorna görs även tillgängliga för
in- och utfart för angränsande fastigheter genom bestämmelsen y samt för allmänna underjordiska ledningar genom
bestämmelsen u.
In- och utfart till planområdet får enbart ske där de två
befintliga gatorna Trallingsgatan och Månsingsgatan ligger.
De två kvarteren regleras därför med utfartsförbud mot
Hultagatan, vilket betecknas genom en linje med cirklar.
Bestämmelsen n1 innebär att det ska finnas plantering med
buskar och träd. Syftet med bestämmelsen är att förstärka
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det gröna stråk som sträcker sig mellan de två grönområdena
Holmens lund och Ekarängen. Bestämmelsen finns utmed
alla gator och på ytan som ska fungera som en öppen torgyta.
Bestämmelsen n 2 betyder att minst 50 % av ytan ska ordnas
som ett torg. Det innebär att ytan ska vara öppen och
utformas med inslag som sittplatser, planteringar m.m. som
inbjuder till att vistas på platsen.

Störningsskydd

Eftersom området är utsatt av buller från riksväg 40 finns en
planbestämmelse om störningsskydd som ställer krav på att
de bostäder som inte klarar riktvärdet 55 dBA vid fasad ska
ha minst hälften av bostadsrummen vända mot en skyddad
fasadsida.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

I Borås Stads vision för 2025 anges sju huvudsakliga målområden. Två av dessa är ”människor möts i Borås” och ”goda
resvanor och attraktiva kommunikationer”. Detaljplanen
bidrar på ett positivt sätt till att dessa målområden kan
uppfyllas. Hulta Torg ges möjlighet att utvecklas och fortsätta
vara en viktig mötesplats både för närområdet och övriga
Borås. Hulta Torg är dessutom väl försörjt med gång- och
cykelstråk samt kollektivtrafik vilket gynnar både de som bor
i området och de som vill besöka platsen.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Två av de
samhällsbyggnadsmål som gynnas genom detaljplanen är:
»»

Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer för alla medborgare.

»»

God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga,
tillgänliga och vackra utemiljöer i samspel med identitet
och historia.

Detaljplanen tar hänsyn till de spelregler som anges i översiktsplanen och bedöms vara förenlig med de översiktliga
intentioner som Borås Stad har. Några av de spelregler som
är särskilt relevanta för detaljplanen är:
»»

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

»»

Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service.
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»»

Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.

»»

Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk
för olyckor och brott.

»»

Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.

»»

Verka för samlokalisering av bostäder och verksamheter som inte stör varandra.

»»

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

Miljömål

Det finns 16 nationella miljömål i Sverige. Ett av målen, och
det mål som främst berör detaljplanen, är ”God bebyggd
miljö”. Miljömålet innebär enligt riksdagens definition att
”städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas.”
På en regional nivå har Västra Götalandsregionen beslutat
om ett antal tilläggsmål för varje miljömål. Två regionala mål
är att det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt och att
det ska vara nära till naturen.
I Borås finns också lokala miljömål och ett av de viktigaste
målen för detaljplanen är att Borås arbetar för en hållbar
samhällsplanering. I målet ryms exempelvis att krav ska
ställas på hållbart byggande och att skapa bättre mötesplatser.
Ett annat lokalt miljömål är att Borås Stad ska arbeta för ett
fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. Här ryms bland
annat en målsättning om en minskad miljöpåverkan från
trafiken och en målsättning om att öka andelen förnybara
energikällor.
Detaljplanen tar sin utgångspunkt i både de nationella,
regionala och lokala miljömålen och bedöms vara förenlig
med de intentioner som utgör grunden i målen. Byggnaderna
utformas på ett sätt som bedöms lämpligt för platsen och
bostäder blandas med service av olika slag. Området ligger i
direkt anslutning till kollektivtrafik och det finns möjlighet
att ansluta byggnaderna till fjärrvärme.
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Bostadsbyggnadsprogram

I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram (2013) anges att
Borås Stad ska växa och att kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande sett till läge, utförande och boendeform.
Vidare uttrycks att nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara,
ha hög kvalitet och vara av olika upplåtelseformer.
Detaljplanen bidrar på ett positivt sätt till att nå målen som
sätts upp i programmet. Detaljplanen möjliggör en förtätning
och att drygt 100 nya bostäder kan byggas i direkt närhet till
service av olika slag. Bostäderna är tänkta att bli hyresrätter
med en variation i storlek från ettor till fyror.

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

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Bullerutredning (ÅF Consult, 2016-09-05)

»»

Flyghinderanalys (LFV, 2016-07-20)

»»

Trafikalstringsutredning (Sweco, 2016-09-22)

»»

Solstudie (Paulina Bredberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-09-19)

»»

Parkeringsutredning (Paulina Bredberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-09-19)

Medverkande tjänstepersoner

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

Behovsbedömning

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

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

Paulina Bredberg
planarkitekt

12. Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Fastighetsplan

Inom planområdet finns två fastighetsplaner: för kvarteret
Hultahus (fastställd den 26 januari 1968) respektive för
kvarteret Hultavall (fastställd den 30 april 1964). Båda
fastighetsplanerna upphävs genom den nya detaljplanen, se
plankarta.

Handläggning

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

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.fl., Hulta Torg, Borås Stad, upprättad den 21 september 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.

detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit
med planen behöver beaktas.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av
Hulta Torg genom att tillåta byggnation av nya bostäder.
Även en ny byggnad för handel och nya torgytor tillåts.
Detaljplanen är upprättad på initiativ av AB Bostäder i Borås,
som är exploatör av området och nedan är kallad exploatören.

Ansvarsfördelning

2. Organisatoriska frågor

Det planlagda området omfattas av stadsplanerna P315 och
P305, vars genomförandetid har gått ut. De delar av stadsplanerna som omfattas av planområdet upphävs i samband med
att detaljplanen vinner laga kraft. Planområdet omfattas även
av två fastighetsplaner, vilka upphävs i sin helhet.

Tidplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Följande
tidplan är aktuell:
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

3:e kvartalet 2016
4:e kvartalet 2016
1:a kvartalet 2017
1:a kvartalet 2017

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 då
detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestämmelser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter
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Huvudmannaskap

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

Exploatören ansvarar för samtliga byggnads- och anläggningsarbeten inom detaljplanen. Undantaget är avlägsnande
av de aktivitetsplaner som delvis är belägna inom planområdets sydöstra del, vilka kommunen har ansvar för att
demontera. Överenskommelse gällande detta har träffats
mellan kommunen och exploatören.
Eventuella tillstånd, utredningar samt utbyggnad av tekniska
anläggningar och ledningar som är nödvändiga för planens
genomförande ansvarar exploatören för. Exploatören har
även ansvar för dagvatten fram till anslutningspunkt och
de anordningar som är nödvändiga för fördröjning av
dagvatten.

Avtal

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan kommunen
och exploatören vad gäller reglering av den mark som i
detaljplanen ändras från allmän platsmark till kvartersmark.
Även avtalsservitut för att trygga allmänhetens tillgång till
gång- och cykelväg på den kvartersmark som i planen är
markerad med x ska upprättas till förmån för fastighet ägd av
Borås Stad.
De avtal som kan behövas för att säkerställa rätten till
områden i detaljplanen markerade med u och y ansvarar
respektive huvudman för.

3. Fastighetsrättsliga frågor och fastighetskonsekvenser
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskonsekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas.
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt
reglerna i gällande lag.
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Fastighetsägare

Fastighetskonsekvenser

Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsanläggning

Hultavall 1
- Gemensamhetsanläggning kan komma att bildas för
gemensam parkering.
- Byggrätten för parkering ökar till att tillåta parkering i flera
plan.
- Byggrätten för bostäder (B) ökar.
- Ny byggrätt för centrum (C) och tekniska anläggningar (E)
tillskapas.

Detaljplanen omfattar sex fastigheter; Hultavall 1, Hultahus
4, Hultahus 5 och Hultavas 1, vilka ägs av AB Bostäder i
Borås, samt Hultavall 2 och Hulta 4:1, vilka ägs av Borås
Stad.

De delar av Hulta 4:1 som omfattas av detaljplanen och som
i tidigare plan utgjorde allmän plats ändras till kvartersmark.
Dessa områden bör därför genom fastighetsreglering tillföras
någon av de fastigheter inom planområdet som idag ägs av
exploatören.
Den del av Hultavas 1 och som omfattas av detaljplanen bör
genom fastighetsreglering övergå till Hultahus 4 eller annan
fastighet om så är lämpligt.
Då Trallingsgatan och Månsingsgatan i detaljplanen utgörs
av kvartersmark anges att dessa ska vara tillgängliga för
allmän gång- och cykeltrafik samt för allmänna underjordiska
ledningar i form av markreservat med bestämmelserna x och
u. Gatorna ska även vara tillgängliga för in- och utfart för
angränsande fastighet, vilket regleras genom bestämmelsen
y. Planbestämmelser om markreservat medför inte rätt att
nyttja marken för avsett ändamål. Den som är huvudman för
anläggningen måste ta initiativ till att rättigheten att nyttja
marken säkerställs.
För de områden som är markerade med x inom detaljplanen
avser kommunen att trygga allmänhetens tillgång till genom
upprättande av avtalsservitut med kommunens gatufastighet
Hulta 4:1 som förmånsfastighet.

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

Hultahus 4
- Servitut för underjordiska ledningar inom område markerat
med u kan komma att belasta fastigheten.
- Ny byggrätt för bostäder (B), centrum (C) och tekniska
anläggningar (E) tillskapas.
- Byggrätten för handel (H) minskar.
Hultahus 5
- Servitut för underjordiska ledningar inom område markerat
med u kan komma att belasta fastigheten.
- Ny byggrätt för centrum (C), skola (S), bostäder (B), vård
(D) och tekniska anläggningar (E) tillskapas.
- Byggrätten för handel (H) minskar.
Hultavas 1
- Den mark som omfattas av detaljplanen bör genom fastighetsreglering övergå till Hultahus 4 eller Hultahus 5

Ledningar belägna inom områden markerade med u bör
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan även
säkerställas genom ledningsrätt.

Hultahus 4:1
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark
till de närliggande fastigheterna inom planområdet. Efter
genomförandet av planen ingår Hultahus 4:1 ej längre i
planområdet.

För rätt att ha till in- och utfart på områden markerade med
y måste de fastigheter som är angränsande säkerställa denna
rätt. Detta sker förslagsvis genom tecknande av avtalsservitut
där tjänande fastighet är den fastighet som belastas av
bestämmelsen y och härskande fastighet är den fastighet som
är i behov av in- och utfart.

Beroende av kommande fastighetsbildning kan fastigheterna
Hultavall 1, Hultahus 4 och Hultahus 5 komma att belastas av
servitut för att säkerställa angränsande fastigheters möjlighet
till in- och utfart samt allmänhetens tillgång till gång- och
cykelväg på den mark som i detaljplanen är utlagd som
kvartersmark med markreservaten y och x.

I detaljplanens nordvästra del finns planbestämmelsen g.
Detta innebär att marken inte får bebyggas eller disponeras
på ett sådant sätt att lokaliseringen av en gemensamhetsanläggning hindras. Avsikten är att parkering, genom en
gemensamhetsanläggning, ska kunna göras tillgänglig för
de närliggande fastigheterna. En gemensamhetsanläggning
kan endast inrättas av Lantmäterimyndigheten genom en
anläggningsförrättning.

4. Tekniska frågor
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Vatten och avlopp, dagvatten samt fjärrvärme

Planområdet är anslutet till det allmänna vatten- och
avloppsnätet. Den planerade exploateringen kräver särskilda
lösningar för vatten på grund av husens höjd.
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Planområdet är försörjt av fjärrvärme och möjlighet att
ansluta de nya byggnaderna till befintliga ledningar finns.

El, tele och fiber

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

5. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser

Samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken bekostas av
exploatören, såsom exempelvis utbyggnad och förlängning
av Månsingsgatan. Eventuella utredningar, tillstånd och
utbyggnader av tekniska anläggningar inom planområdet ska
exploatören ansvara för och bekosta.
Den fastighetsbildning som är nödvändig för planens
genomförande bekostas av exploatören. Exempel på åtgärder
som kommunen anser nödvändiga är fastighetsreglering för
de delar av Hulta 4:1 och Hultavas 1 som ingår i planområdet, samt eventuell avstyckning av den del av Hultahus 4 som
i detaljplanen är utlagd som BCE.
Detaljplanen tillskapar nya och ökade byggrätter inom
exploatörens kvartersmark, vilket vanligtvis ökar en fastighets marknadsvärde.
Vad gäller upprättande av servitut för markreservat och
eventuell ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen
är detta något som respektive huvudman ansvarar för och
bekostar.
Kostnader uppkommer för Borås Stad i samband med
demontering av de aktivitetsplaner som delvis är belägna
inom planområdet. I övrigt uppkommer inga kostnader för
kommunen till följd av planen.

Plankostnader

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer
med detaljplanen.
Stadskansliet, Mark- och exploatering

Hanna Rickdorff
Mark- och 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 som

24

inkommit från privatpersoner och remissinstanser. Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag för
Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter
leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de
olika skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

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

Planprogram

En detaljplan kan grundas på ett planprogram som anger
utgångspunkter och mål för planen. Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede av planeringen redovisa
principiella riktlinjer och visa alternativa förslag och
lösningar på ett problem. När vi tagit fram ett förslag till
program skickas det ut på samråd till alla som är berörda av
de planerade åtgärderna. Samrådet innebär att ni får möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på förslaget.

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

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av ett
planförslag 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.

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

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

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

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

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

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

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi
alla synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Samhällsbyggnadsnämnden. Det sker med andra ord ingen
granskning i det fall planen kan göras med ett begränsat
förfarande.

Granskning

Antagande

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

Begränsat förfarande

Om detaljplanen är av begränsad betydelse och saknar
intresse för en större allmänhet kan detaljplanen handläggas
med begränsat planförfarande. Våra remissinstanser och de
som berörs av planförslaget ges då möjlighet att framföra
synpunkter på det färdiga förslaget. Om ingen har några
synpunkter på planförslaget skickas en underrättelse ut
till samrådskretsen. Detaljplanen kan därefter antas av
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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.
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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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Samrådsyttrande för detaljplan för Bergdalen,
Kiden 3 m.fl.
Kommunstyrelsen ser positivt på att förtäta ett befintligt område med bostäder. Begäran stämmer med Översiktplanens intentioner och visionen Borås 2025.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan.
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Detaljplan för Bergdalen
Kiden 3 m. fl.
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Sammanfattning
Detaljplanen för Bergdalen omfattar hela kvarteret Kiden,
nordost om Borås centrum. Fastigheterna i kvarteret är idag
inte detaljplanelagda och det finns ett intresse att utveckla
området med ny bebyggelse. Detaljplanen medger att kvarteret kan bebyggas med en högre exploateringsgrad än befintlig
bebyggelse.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Bergdalen, kv Kiden, Borås Stad, upprättad den 11 oktober 2016.

1. Inledning

2. Bebyggelse

Planens syfte och huvuddrag

Bebyggelsestruktur

Detaljplanen medför en förtätning av stadsdelen Bergdalen i
och med att planen möjliggör för flerbostadshus upp till sju
våningar. Detaljplanen följer intentionerna i översiktsplanen
med fler bostäder i Bergdalen samt anpassning till kulturmiljön. Området är idag bebyggt med flerbostadshus och
ett enbostadshus i två till fyra våningar. Uppskattningsvis
föreslås antalet bostäder öka från ca 25-30 lägenheter till ca
100 lägenheter.

Bebyggelsen i kvarteret Kiden består av en blandning av
mindre flerbostadshus, uppförda som lamellhus och funkishus samt ett stort enbostadshus, samtliga i 2-3 våningar och
suterrängvåning. Bebyggelsen har en varierande utformning,
både vad gäller fasadmaterial, volym och utformning.
Omkringliggande kvarter består även de av en blandning av
flerbostadshus och enbostadshus i varierande utformning
med en till fyra våningar. Flertalet byggnader i omgivningen
har ljusa kulörer och söder om planområdet består bebyggelsen till stor del av lamellhus, placerade i linje med varandra.
Nordost om planområdet består bebyggelsen av enbostadshus
i en lägre skala samt ett mer fritt placeringsmönster.

Detaljplanens syfte är att pröva en högre exploateringsgrad
inom kvarteret Kiden samt att anpassa framtida exploatering
till områdets kulturvärden. Planområdet är idag inte detaljplanelagt och för att utveckla kvarteret utifrån områdets
befintliga kulturhistoriska värden finns ett behov att reglera
området i detaljplan.

Planområde

Området ligger i Bergdalen, ca 1,2 km norr om Borås
centrum. Planområdet består av kvarteret Kiden samt delar
av gatorna Ljunglidsgatan, Tokarpsgatan och Bergdalsgatan.
Planområdets storlek är 9 120 m2.
Huvuddelen av kvarteret är i privat ägo. Fastigheten Bergdalen 1:1 ägs av kommunen och omfattar kommunal gatumark.

Gällande detaljplan

Området är inte planlagt sedan tidigare.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen har den 7 april 2014 beslutat uppdra
åt Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplan för
kvarteret Kiden enligt KS § 177. Planuppdraget har initierats
av fastighetsägaren till Kiden 3-5 och 8-10.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 15 maj 2014 § 169
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan med plankostnadsavtal för Kiden 3 och 4, samt upprätta
plan för resterande del av kvarteret Kiden med planavgift.

Området planerades och byggdes under 1940-talet och är
baserat på idén om ”hus i park”, vilket innebär att det finns
mycket ljus och luft mellan bebyggelsen och att placering och
utformning är anpassad till den kuperade terrängen.

Flerbostadshusen innehåller ca 2-5 lägenheter per hus och
totalt uppskattas det finnas ca 25-30 bostäder i kvarteret.

Ny bebyggelse

Detaljplanen medger bebyggelse för bostadsändamål, betecknat med bokstaven B på plankartan. All form av boende av
varaktig karaktär samt bostadskomplement ingår i användningen. Bostadskomplement kan vara t.ex. parkeringar för
boende och besökare, soprum mm.
Inom kvarteret regleras byggnadernas höjd med en bestämmelse om maximal totalhöjd över grundkartans nollplan.
Totalhöjd är avståndet mellan grundkartans nollplan och
byggnadens högsta punkt. Utöver totalhöjd får hissrum och
små uppstickande byggnadsdelar som ventilationsanordningar sticka upp. Syftet med de olika bestämmelserna angående
höjden är att säkerställa att den nya bebyggelsen ska förhålla
sig på ett lämpligt sätt till de befintliga husen kring kvarteret.
På illustrationskartan på sidorna 14-15 redovisas en översikt
över de olika föreslagna maximala totalhöjderna. Exploateringsförslaget utgår ifrån att husen vid Ljunglidsgatan byggs
med en till två suterrängvåningar. Detta innebär att husen,
sett från Ljunglidsgatan är tre till sex våningar höga.
Detaljplanen reglerar även att huvudbyggnader ska placeras
minst 4 meter från gata. Komplementbyggnader eller
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Illustrationsskiss över planerad bebyggelse på Kiden 4 och 5, vy från korsningen Bergdalsgatan/Tokarpsgatan, förslag av Järngrinden genom Semrén & Månsson.

byggnadsdelar med komplementfunktioner ska placeras
minst 1 meter från fastighetsgräns, alternativt sammanbyggas
i fastighetsgräns. Det innebär att exempelvis garagedel av
huvudbyggnad kan placeras närmare gatan än 4 meter och/
eller byggas samman med garage i intilliggande fastighet.
I och med en ökad exploatering bedöms antalet bostäder att
kunna öka från ca 25-30 lägenheter till ca 100 lägenheter.
Exploatören som äger fastigheterna Kiden 3-5 samt 8 -10
avser att riva befintlig bebyggelse och uppföra fem nya
friliggande flerbostadshus. De planerade husen består av
två byggnader utmed Bergdalsgatan/Tokarpsgatan och
två byggnader utmed Ljunglidsgatan samt en byggnad i
korsningen Tokarpsgatan och Ljunglidsgatan. Bostäderna har
gemensamma ytor mellan husen samt ett parkeringsgarage
under jord. Byggnaderna utmed Bergdalsgatan planeras i fyra
till sju våningar, byggnaderna utmed Ljunglidsgatan i fem till
sju våningar och byggnaden i korsningen Tokarpsgatan och
Ljunglidsgatan planeras i två till fyra våningar. Planförslaget
tillåter att en liknande bebyggelsestruktur kan uppföras även
på kvarterets västra del med en nedtrappning i byggnadshöjd.
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Historik och kulturmiljö

Området omfattas av vad som i översiktsplan ÖP06 benämns
som viktiga kulturmiljöer i kommunen. Enligt kommunens
kulturmiljöprogram består områdets kulturhistoriska värde
i att flerfamiljshus och enstaka villor uppförts och formats
enligt det funktionalistiska arkitekturidealet från mitten på
1930-talet och ett tiotal år framåt. Stadsplanen och byggnaderna är baserade på idén om ”hus i park”, vilket innebär en
anpassning till den kuperade terrängen efter tidens tankar
om ljus och luft.
En del i det kulturhistoriska värdet i området är att bebyggelsen består av fristående byggnadskroppar, placerade så att
det skapar ett luftigt stadsrum inom kvarteret. För att bevara
denna struktur införs en placeringsbestämmelse som innebär
att huvudbyggnader ska placeras med 8 meters mellanrum
och att huvudbyggnader får ha en byggnadsarea om maximalt 350 m2 .
En annan viktig del i det kulturhistoriska värdet är att
terrängen behålls och att bebyggelse anpassas till den kuperade terrängen. För att säkerställa de kulturhistoriska värdena
införs en bestämmelse om att stödmurar får vara högst 1,5
meter höga.
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Bild på omgivningen, tagen från korsningen Tokarpsgatan/Bergdalsgatan i sydlig riktning.

För att möjliggöra en lämplig konstruktion för garage under
planerad bebyggelse i kvarterets östra del, tillåts högre
stödmurar utmed gatan på fastigheterna Kiden 3, 4 och 5.

Offentlig service

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

Kommersiell service

Kommersiell service finns likt den offentliga servicen främst
i Borås stadskärna, ca 1,2 km söder om planområdet. Ingen
kommersiell service tillkommer i och med planförslaget.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Planområdet är kuperat och respektive fastighet angörs idag
från omkringliggande gator i marknivå. Bebyggelsen har
anpassats på så vis att den går att nå från respektive gata
utan större höjdskillnader som är otillgängliga för rörelseförhindrade, se exploatörens skiss på sida 8. Liknande lösningar
kan tillämpas på kvarterets västra del.
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3. Gator och trafik
Gatunät

Planområdet berör delar av och angränsar till gatorna
Bergdalsgatan, Tokarpsgatan, Ljunglidsgatan och Gustav
Adolfsgatan. Bergdalsgatan leder söderut mot Borås centrum
och har en högre trafikmängd än de övriga gatorna. Samtliga
gator är kommunala. Bestämmelsen LOKALGATA visar att
gatorna ska ha kvar sin användning som kommunala gator.
Inom begreppet LOKALGATA kan även busshållplats,
parkeringar eller andra anläggningar finnas.
En trafikutredning har utförts av Sweco (2016-02-29) med
anledning av de planerade nya bostäderna på Kiden 3-5
samt 8 och 9. Trafikflödena på de omkringliggande gatorna
bedöms ligga på 100 fordon/vardagsdygn, med undantag för
Bergdalsgatan som uppskattas ha 1200 fordon/vardagsdygn
och Gustav Adolfsgatan som uppskattas ha ca 600 fordon/
vardagsdygn söder om planområdet.
För en exploatering av hela kvarteret enligt planförslaget
uppskattas att den totala belastningen för Bergdalsgatan ökar
med drygt 600 fordon/dygn till 1800 fordon/dygn och en
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ökning för Gustav Adolfsgatan med ca 200 fordon/dygn till
ca 800 fordon/dygn. Befintligt gatunät bedöms att kunna ta
emot denna förväntade trafikökning.

sker från Bergdalsgatan respektive Gustav Adolfsgatan. De
parkeringsgarage som finns redovisade i exploateringsförslaget uppfyller parkeringsnormen.

Gång- och cykeltrafik

För nuvarande pågår en revidering av parkeringsnormen
och enligt remissförslag 2016-09-15 kan stadsdelen Bergdalen komma att inkluderas i centrum, vilket kan innebära ett
minskat krav på antalet parkeringar.

Mindre trottoarer finns utmed Bergdalsgatan, Tokarpsgatan
och Gustav Adolfsgatan, i övrigt saknas separerade gångoch cykelvägar till planområdet. Cykling sker i blandtrafik.
Cykelparkering sker inom respektive fastighet.

Kollektivtrafik

4. Teknisk försörjning

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

Vatten och avlopp

Biltrafik och bilparkering

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

Enligt Borås Stads parkeringnorm från 1998 behöver 12
stycken parkeringsplatser per 1000 kvm BTA anläggas. Enligt exploatörens förslag ska två garage under mark anläggas,
ett i den östra delen och ett i den västra. Tillfart till garagen

Dagvatten

Bilparkering sker idag på respektive fastighet som ytparkering eller garage. Parkering ska även i fortsättningen ske på
respektive fastighet.

Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och
avlopp.

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört
med innan förändringen. För fastigheter som har en hård-

Tillgänglighetsskiss över planerad bebyggelse på Kiden 3-5 samt 8-9, förslag av Järngrinden genom Semrén & Månsson.
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gjord yta större än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas.
Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100
m2 hårdgjord yta ska anläggas. Dagvatten ska omhändertas
lokalt genom fördröjning på respektive fastighet.
En generell planbestämmelse reglerar att det ska finnas
möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark.

Värme

Fastigheterna är anslutna till fjärrvärmenätet. Fastigheten
Kiden 10 försörjs med fjärrvärme via en ledning från Kiden
5. Ledningen kan behöva flyttas vid nybyggnad på fastigheterna, se genomförandebeskrivningen.

Vy som visar kvarterets topografi, bild tagen från Ljunglidsgatan genom kvarteret
Kiden.

El, tele och fiber

Området är anslutet 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.
Närmaste återvinningsstation finns i korsningen Nordängsgatan/Bäckaströmsgatan, ca 500 meter söder om planområdet.
Gaturum utmed Ljunglidsgatan, bild tagen från korsningen med Tokarpsgatan.

5. Mark
Natur och vegetation

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

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

Lek och rekreation

Respektive bostadsfastighet har i dagsläget friytor inom
den egna fastigheten. Närmaste allmänna friyta för lek
finns inom skolområdet strax väster om planområdet och
utmed Kullabergsgatan ca 160 meter söder om område. En
idrottsplats med fotbollsplaner finns ca 500 meter sydöst om
planområdet.
Öster och norr om planområdet finns ett grönområde,
Tokarpsberg, omnämnt i kommunens grönområdesplan.
Befintlig bebyggelse på Kiden 5 och Kiden 9 i bakgrunden.
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Inga nya allmänna friytor för lek eller rekreation tillkommer.

Fornlämningar och kulturminnen
Inga kända fornlämningar finns i området.

Geoteknik och Radon

En geoteknisk markundersökning har utförts av Tellstedt i
Göteborg AB (2016-02-24) och en miljöteknisk markundersökning har utförts av Structor Miljö Väst AB (2016-03-08)
för fastigheterna Kiden 3-5 samt 8 och 9. Marken består av
fyllnadsmaterial eller morän på berg, där jordmäktigheten
varierar mellan ca 3 och 10 meter. Utifrån den geotekniska
undersökningen konstateras att planområdet är lämpligt för
planerad bebyggelse. Grundläggning av byggnaderna kan ske
med plattgrundläggning i de naturliga jordlagren.
Enligt översiktlig inventering utgör marken låg-till högriskområde vad avser radon. En punkt, i den östra delen av
området uppmättes motsvarande högradonmark.

Förorenad mark

I kvarterets nordvästra hörn påträffades i två provtagningar
halter överskridande riktvärdet för känslig markanvändning,
KM, avseende zink och PAH. Marken på dessa platser
består av lätt förorenade fyllnadsmassor och bedöms inte

utgöra några hinder eller större merkostnader vid planerad
nybyggnation. Föreningarna är inte spridningsbenägna och
kan kvarlämnas under förutsättning att de inte återanvänds
för ytligt bruk.

6. Vatten
Planområdet är beläget ca 1 km från Viskan. Föreslagen
utveckling bedöms inte påverka vatten eller riskera att bli
översvämmat.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
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

Beräknad bullerpåverkan på planerad bebyggelse, Structor Akustik AB.

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

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen medger en fortsatt användning av ett befintligt
bostadskvarter. Stora delar av planområdet är privat mark
där planen ska ge förutsättningar för användning utifrån
respektive fastighetsägares önskemål. Risk finns att platsens
identitet kan påverkas i och med en utökad förtätning men
det bedöms acceptabelt jämfört med att inte detaljplanelägga
kvarteret. I detaljplanen har bestämmelser införts för att
värna om de allmänna kulturhistoriska värden som till viss
del skapar identitet. I och med att planen medger ett ökat
antal bostäder i flerbostadshus, ges möjlighet till en variation
av lägenhetsstorlekar och olika personer att bosätta sig på
platsen. Detaljplanen som planeringsinstrument kan dock
inte styra över fördelning av upplåtelseformer.

Riktvärdet för trafikbuller gällande uteplats/balkong om
högst 70 dBA maximal nivå överskrids. Riktvärdet får överskridas med högst 10 dBA 5 gånger/timme under dag- och
kvällstid. Andelen tung trafik ligger på 2-3 % inom området,
varför 1-2 passager med tungt fordon inträffar under maxtimmen. För de balkonger där maxnivåerna överstiger 80 dBA
krävs byggnadsteknisk bullerdämpning i form av inglasning
(högst 75 %).
En bestämmelse införs på plankartan att riktvärden för
buller enligt Boverkets allmänna råd (2008:1) ska klaras.
Bestämmelsen anger att den ekvivalenta bullernivån vid fasad
inte får överskrida 55 dBA och att om detta görs så ska minst
hälften av alla bostadsrum placeras mot tyst sida. För de fall
där risk finns måste byggnadstekniska åtgärder genomföras
för att dämpa bullervärdena.
Bullernivåerna vid de övriga fastigheterna bedöms vara likadana som de som ingår i den genomförda bullerutredningen.

Skuggpåverkan

En ökad exploatering kan innebära att fler människor rör
sig i omgivningen, vilket kan öka trygghetskänslan. En ökad
exploatering innebär även fler trafikrörelser, vilket kan leda
till ökad risk för olyckor.

Intilliggande fastigheter kan komma att skuggas vid vissa
tidpunkter i och med att en högre bebyggelse tillåts, se
solstudie på s 11. Byggnadernas höjder har trappats ner i
anslutning till Tokarpsgatan och Gustav Adolfsgatan för
att delvis minska skuggpåverkan. Påverkan bedöms ringa i
intilliggande kvarter, med störst påverkan vid vår-/höstdagjämning öster om Tokarpsgatan och norr om Ljunglidsgatan.
Även fastigheterna inom kvarteret Kiden bedöms bli påverkade av skugga till följd av att högre byggnader tillåts.

8. Störningar på platsen

Plats för vistelseytor utomhus med sol bör anordnas inom
respektive fastighet.

Buller och vibrationer

Luftkvalitet

Trygghet och säkerhet

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.
För området gäller riktvärden för buller enligt Boverkets
Allmänna råd 2008:1.
Planområdet ligger i ett befintligt bostadsområde utan större
vägar, varav Bergdalsgatan är mest trafikerad med ca 1200
fordon/vardagsdygn. En bullerutredning av Structor Akustik
AB (2016-01-28) har utförts för de planerade bostäderna på
Kiden 3-5 samt 8 och 9. Enligt genomförd bullerutredning
uppgår de ekvivalenta ljudnivåerna som högst till 50 dBA vid
fasad mot Bergdalsgatan och maximal ljudnivå uppgår som
högst till 86 dBA vid passage av tungt fordon och 76 dBA
vid passage av lätt fordon.
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För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det finns normer för en rad ämnen, till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög,
området saknar större vägar med stora trafikmängder.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

20 mars kl 08

20 mars kl 16

21 juni kl 08

21 juni kl 16

22 september kl 08

22 september kl 16

Solstudie över utbyggnad enligt planen.
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10. Övergripande beslut

»»

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

»»

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

Vision 2025

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

Översiktlig planering

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

Miljömål

I miljömålen för Borås Stad 2013-2016 återfinns de nationella
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar
till att nå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö, men även miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

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

Behovsbedömning

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

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

»»

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

»»

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

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

Övriga kommunala dokument

Området berörs av Borås Stads kulturmiljöprogram.

12. Administrativa frågor

Bostadsförsörjningsprogram

Genomförandetid

Detaljplanen följer de strategiska målen avseende planering
för hållbart boende i Borås stads bostadsförsörjningsprogram.
»»
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Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt
och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög
arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.

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

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut för fastigheterna Kiden 3, 4, 5, 8, 9 och 10 . För
övriga fastigheter ska planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Bullerutredning (Structor Akustik AB 2016-01-28)

»»

Trafikutredning (SWECO, 2016-02-29)

»»

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

»»

Miljöteknisk markundersökning (Struktur miljö väst
AB 2016-03-08)

Medverkande tjänstepersoner

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

Michaela Kleman		
plan- och bygglovschef		

DETALJPLAN

Job van Eldijk
planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Bergdalen, Kv Kiden. Borås Stad, upprättad 11 oktober 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 detaljplanelägga och pröva en
utökad exploateringsgrad inom kvarteret Kiden. Planområdet
är i dagsläget inte planlagt. Detaljplanen är upprättad på
initiativ av exploatören, Järngrinden AB. Planen medger
användning för bostäder (B).

2. Organisatoriska frågor
Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd		

Planen har kommunalt huvudmannaskap. Det är endast
lokalgatorna Ljunglidsgatan och Bergdalsgatan som utgör
allmän plats inom planområdet. Resterande delar av planområdet utgörs av kvartersmark. Detaljplanen medför inga
förändringar beträffande ansvaret för allmän platsmark.
Exploatören ansvarar för åtgärder på kvartersmark.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

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

Fastighetsbildning

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

4 kvartalet 2016

Granskning

1 kvartalet 2017

Antagande

2 kvartalet 2017

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

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.
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.

4. Tekniska frågor
Vatten, avlopp och dagvatten

Planområdet bedöms kunna anslutas till det allmänna vattenoch avloppsnätet. Likaså till dagvattennätet. VA-ledningarnas
standard ska redas ut i samband med exploateringen. Tryckstegring kan behövas för att få dricksvatten till våningarna
högst upp i husen.
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Dagvattnet ska fördröjas inom kvartersmark. Anordningar
för fördröjning av dagvatten på kvartersmark ska utföras och
bekostas av exploatören och ansvaret för anordningarna fram
till anslutningspunkten ska följa exploateringsfastigheten.

Fjärrvärme

Tre av de befintliga husen som planeras rivas är redan
anslutna till fjärrvärme. Framtida bebyggelse kan anslutas
till fjärrvärmenätet som finns i gatan söder om planområdet.
Den fjärrvärmeservisledning som ansluter mellan Kiden
5 och grannfastigheten Kiden 10 kan behöva flyttas så att
fastighetsägaren på nummer 10 får en egen anslutning till
fjärrvärmenätet, eftersom denna idag är sammankopplad
med Kiden 5. Det åvilar exploatören tillsammans med
ledningsägaren och markägaren på Kiden 10 att komma
överens om en eventuell flytt av fjärrvärmeledning.

El, tele och opto

5. Ekonomiska frågor
Fastighetsbildningskostnader

Exploatören bekostar eventuella fastighetsbildningskostnader.

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.

Området bedöms kunna anslutas till el, tele och fiber.

Trafik och parkering

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

Planavgift

Planavgift ska tas ut för fastigheterna Kiden 1, 2, 7 och 10 i
samband med lovgivning enligt de administrativa bestämmelserna i plankartan. Planavgift betalas av exploatören.

Stadskansliet

Mark och exploatering

Natur och kultur

Området påtalas i översiktsplanen (2006) som viktig
kulturmiljö. En del av det kulturhistoriska värdet ligger i
byggnadernas placering och det luftrum som skapats där
emellan. En placeringsbestämmelse om avstånd mellan
huvudbyggnader har därför angivits i plankartan. Det finns
också en bestämmelse om maximal byggnadsarea för att
nya huskroppar inte ska särskilja sig från omkringliggande
kvarter.

Maria Carlund
Exploateringsingenjör

Markmiljö

En geoteknisk och en miljöteknisk markundersökning har
utförts för Kiden 3-5 samt Kiden 8 och 9. Enligt översiktlig
inventering utgör marken låg till högriskområde vad avser
radon. En punkt i planområdets östra del motsvarar högradonmark.
Plankartan regleras med en allmän bestämmelse att byggnader ska uppföras radonsäkert.

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

Antagande

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

Överklagande

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

högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

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

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
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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

