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BESLUTSFÖRSLAG

Revidering av Borås Stads arkivregler
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa reviderade ”Arkivregler för Borås Stad” att gälla tom 2020,
Ge arkivmyndigheten i uppdrag att utarbeta rekommendationer och riktlinjer för arkivreglernas tillämpning.
Kommunfullmäktige föreslås därutöver för egen del att;
Besluta att deponera fullmäktiges handlingar hos arkivmyndigheten.

2016-11-16
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0337 004
Handläggare: Louise Streiby, 0768887062
Datum/avdelningschef: 2016-11-16/GB

Programområde: 1

Sida
1(2)
2016-11-28

Dnr 2016/KS0337 004

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Louise Streiby
Kommunfullmäktige

Revidering av Borås Stads arkivregler
Borås Stads arkivregler fastställdes av Kommunfullmäktige 20 december 2012 och ska
enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revidering ansvarar
Kulturnämnden.
Arkivreglerna antogs första gången av Kommunfullmäktige år 1991 då arkivlagen
trädde ikraft. Arkivreglerna, som utarbetats efter ett förslag till normalarkivreglemente från Kommunförbundet, är i sak oförändrade sedan de antogs och
har endast justerats något under åren. Reglerna innehåller både regler och riktlinjer för
arkivvården i Borås Stad. Gällande arkivregler, som utpekar Kulturnämnden som
stadens arkivmyndighet, gäller t o m 31 december 2016.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2016 att Kommunstyrelsen, istället för
Kulturnämnden, från och med den 1 januari 2017 ska utgöra arkivmyndighet.
SKL har i oktober 2015, tillsammans med Riksarkivet, utkommit med nya råd om
styrning av den kommunala arkivverksamheten samlat i skriften ” Vem bestämmer
om arkiv i kommunen?” I skriften finns ett nytt förslag till styrdokument innehållande
regler för hantering av arkiv som ersätter det tidigare normalreglementet för arkivfrågor.
Föreliggande förslag till nya regler för hantering av arkiv i Borås stad bygger helt på
de förslag till arkivregler som utarbetats av SKL tillsammans med Riksarkivet.
Arkivreglerna gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig ställning. Reglerna ska även
tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.
När det gäller kommunens bolag kan konstateras att arkivreglerna blir gällande för
bolagen först efter ett stämmobeslut där stämman antagit sådana bestämmelser införda i exempelvis en bolagsordning eller ett ägardirektiv.
Arkivmyndigheten kan inte överta fullmäktiges arkiv med stöd av arkivlagen 9 § eftersom fullmäktige inte står under arkivmyndigetens tillsyn (arkivlagen 1§, 1 st.). Om
fullmäktige önskar förvara sina handlingar hos arkivmyndigheten får det i istället ske
genom att handlingarna genom ett beslut deponeras hos arkivmyndigheten. Det formella ansvaret för arkivvården kvarstår då hos fullmäktige. Fullmäktige föreslås därför
fatta ett beslut om deponering av handlingarna.
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Till skillnad från nu gällande arkivregler har arkivreglerna, för tydlighets skull, renodlats till att avse just endast regler. Rekommendationer och riktlinjer avseende arkivreglerna föreslås istället utarbetas separat av arkivmyndigheten.
Kommunstyrelsen, i dess egenskap av arkivmyndighet, bör ges i uppdrag att utfärda
sådana rekommendationer och riktlinjer för arkivreglernas tillämpning. Riktlinjerna
ska syfta till att beskriva hur arkivreglernas krav ska tillämpas för att stadens myndigheter ska uppnå en effektiv och ändamålsenlig arkiv- och dokumenthantering som
uppfyller gällande krav.
I reglerna har även noterats att det är arkivmyndigheten som är huvudman till stadsarkivet. Av praktiska skäl har också arkivmyndigheten bemyndigats att delegera befogenheter till stadsarkivarien.
Slutligen finns det i detta sammanhang skäl att erinra om vikten av en god arkivhantering, där kunskap om arkivreglerna med kommande rekommendationerna och riktlinjer är nödvändigt.
Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till samtliga nämnder och bolag.
Samtliga remissvar innehåller ett tillstyrkande av förslaget.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa reviderade ”Arkivregler för Borås Stad” att gälla tom 2020,
Ge arkivmyndigheten i uppdrag att utarbeta rekommendationer och riktlinjer för arkivreglernas tillämpning.
Kommunfullmäktige föreslås därutöver för egen del att;
Besluta att deponera fullmäktiges handlingar hos arkivmyndigheten.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
» Regler

Arkivregler för

Borås Stad

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

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

» Normerande

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

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 20 dec 2012, xx 2016
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Arkivregler för Borås Stad
Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen
(1991:446) ska följande regler för hantering av arkiv gälla för Borås Stad.
Reglerna gäller för kommunstyrelsen, kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för
andra kommunala organ med självständig ställning. Reglerna ska även tillämpas av kommunens
aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Bestämmelsen ska tas in i
ägardirektiv eller motsvarande.

Mål och syfte
Syftet med dessa regler är att fastställa hur arkivhanteringen ska organiseras och att närmare
precisera ansvarsfördelning utöver vad som framgår i de bestämmelser som följer av lag eller
förordning.

Vad är arkiv?
Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från nämndernas verksamheter och sådana
handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som nämnden beslutar
ska tas om hand för arkivering. Upptagning som är tillgänglig för flera nämnder bildar arkiv
endast hos en nämnd, i första hand den nämnd som svarar för huvuddelen av upptagningen.
Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv.
Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.

Ansvar
Varje nämnd och styrelse ansvarar för vården av sitt arkiv. Varje nämnd och styrelse ansvarar
också för att främja arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet och
forskning. Nämnden och styrelsen ska säkerställa att förvaltningen har en ändamålsenlig
organisation och ansvarsfördelning.

Omorganisation och förändrade arbetssätt
När en nämnd eller styrelse förändrar organisation, förvaltning eller arbetssätt och förändringen
väsentligt påverkar förutsättningarna för arkivvården, ska nämnden eller styrelsen i god tid
samråda med arkivmyndigheten.
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Arkivvård
Varje nämnd och styrelse ska tillämpa beständiga metoder och materiel för bevarande av arkiv
enligt gängse standarder för en ändamålsenlig arkivvård. Arkiven ska beskrivas och förtecknas
och i övrigt vara organiserade för att underlätta utlämnande av allmänna handlingar. Hur
arkiven organiseras och vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i en
arkivbeskrivning och i en dokumenthanteringsplan. Arkiven ska skyddas från obehörig åtkomst,
fysiska skador och stöld. Arkivhandlingarna ska vidare skyddas från förstörelse, manipulation
eller annan påverkan som försvårar eller omöjliggör åtkomst. Arkiven ska avgränsas och beslutad
gallring ska verkställas. Vad arkivvård innebär framgår av 4-6 §§ arkivlagen. Arkivmyndigheten
lämnar rekommendationer kring metoder, materiel och skydd rörande arkivvården.

Gallring
Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt
eller delvis så begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket
viktigt att gallring sker varsamt. Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av
uppgifter mellan databärare gallring om överföringen medför;
•
•
•
•

informationsförlust,
förlust av möjliga informationssammanställningar,
förlust av väsentliga sökmöjligheter eller
förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.

Inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gallring.
Varje nämnd fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med
arkivmyndigheten.
Arkivmyndigheten
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.
Arkivmyndigheten är huvudman till stadsarkivet.
Arkivmyndigheten får delegera befogenheter som arkivmyndighet till stadsarkivarien.
Arkivmyndigheten ska
• utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård enligt lag
• förvara och vårda arkiv som den övertagit till följd av lag eller efter överenskommelse,
• lämna rekommendationer och riktlinjer kring metoder, materiel och skydd rörande arkivvården.
Arkivmyndigheten ska utöver lagreglerade uppgifter även
• allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och dokumenthantering,
• ge råd kring hantering av arkiv till kommunens förvaltningar och företag,
• fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad behandling, som
är tillgänglig för flera myndigheter, ska bilda arkiv,
• i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att ett övertagande
inte sker i strid med lagstiftningen.
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postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

PF1 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-b till handlingarna)

PF 2
BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till justering av reglemente för
Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad
I anledning av beslutad ny nämndorganisation beslutade Kommunfullmäktige den 2016-03-17, §
85, att fastställa justerade och delvis nya reglementen fr.o.m. 2017-01-01. Härefter har ytterligare
något behov av justering upptäckts och i något fall har de tidigare berörda och tillfrågade remissinstanserna kommit med nya synpunkter som medför behov av justering av vissa reglementen för
dokumentens korrekthet. Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2017.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att anta kompletteringar i följande reglemente i enlighet med upprättade förslag:
Reglemente för Sociala omsorgsnämnden

2016-11-23
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0657 003
Handläggare: Pelle Pellby, tfn 033 357166
Datum/avdelningschef: 2016-11-23/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(1)
2016-11-28

Dnr 2015/KS0657 003

Personal- och förhandling
Handläggare: Pelle Pellby
Kommunfullmäktige

Förslag till justering av reglemente för
Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad
I anledning av beslutad ny nämndorganisation beslutade Kommunfullmäktige den
2016-03-17, § 85, att fastställa justerade och delvis nya reglementen fr.o.m. 2017-0101. Härefter har ytterligare något behov av justering upptäckts och i något fall har de
tidigare berörda och tillfrågade remissinstanserna kommit med nya synpunkter som
medför behov av justering av vissa reglementen för dokumentens korrekthet. Ändringarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2017
Ändringar/justeringar föreslås i följande reglemente:
Sociala omsorgsnämndens reglemente
I bilagda reglementen framgår de ändringar som föreslås. Nyheter är markerade genom understrykning och är kompletterad med en rödmarkerad text som anger bakgrunden till förslaget. För text som är överstruken finns beskrivet, med rödmarkerad
text, om texten ersätts av annan text eller utgår med hänsyn till aktualitet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
anta komplettering i Sociala omsorgsnämndens reglemente i enlighet med upprättat förslag.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Per Olsson
Personalchef
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Reglemente för Sociala omsorgsnämnden

700:1

Reglemente för Borås Stads Sociala omsorgsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 2015-08-20, ändrat 2016-03-17
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta
reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs
om socialnämnd vad avser funktionshinder verksamhet samt stöd och service till personer under 65 år med
psykiska funktionshinder inkl. hemsjukvård och boendestöd i ordinärt boende.
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) inklusive daglig verksamhet för funktionshindrade och för daglig
sysselsättning inom socialpsykiatrin. för personer under 65 år med psykisk funktionsnedsättning.
Överstruken text ersätts med ny aktuell text.
Ny understruken text innebär ett förtydligande av vilka som kan delta i verksamheten.
Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande
assistentersättning.
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.

Kommunal författningssamling för Borås 2017

Reglemente för Sociala omsorgsnämnden

700:1

Reglemente för Borås Stads Sociala omsorgsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 2015-08-20, ändrat 2016-03-17
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta
reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs
om socialnämnd vad avser funktionshinder verksamhet samt stöd och service till personer under 65 år med
psykiska funktionshinder inkl. hemsjukvård och boendestöd i ordinärt boende.
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) inklusive daglig verksamhet för funktionshindrade och för daglig
sysselsättning för personer under 65 år med psykisk funktionsnedsättning.
Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande
assistentersättning.
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.

Kommunal författningssamling för Borås 2017
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BESLUTSFÖRSLAG

Grafiska regler för Borås Stad
Kommunfullmäktige fastställde 20 maj 2010 grafiska regler för Borås Stad. Dessa styr hur kommunens logotyp ska se ut och användas, och hur kommunen grafiskt ska profileras i olika sammanhang.
Den nuvarande versionen av de grafiska reglerna ska enligt Kommunfullmäktige revideras under
2016.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
De reviderade grafiska reglerna för Borås Stad fastställs.

2016-11-03
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

X Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-07
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0774 008
Handläggare: Annika Klemming, tfn 033-35 70 66
Datum/avdelningschef: 2016-11-03/MI

Programområde: 1

Sida
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Datum
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Dnr 2011/KS0774 008

Avd: Kommunikation
Handläggare: Annika Klemming
Kommunfullmäktige

Grafiska regler för Borås Stad
Kommunfullmäktige fastställde 20 maj 2010 grafiska regler för Borås Stad. Dessa styr
hur kommunens logotyp ska se ut och användas, och hur kommunen grafiskt ska
profileras i olika sammanhang.
De grafiska reglerna medger att vissa verksamheter, som har ett större behov av
marknadsföring och profilering, kan ha egna logotyper och egna grafiska regler. Dessa
var från början gymnasieskolorna, baden, de publika verksamheterna hos Kulturförvaltningen samt Servicekontoret. Borås Stads ungdomsråd har rätt att ha egen logotyp. Efter beslutet 2010 har revideringar gjorts för att tillåta även Brygghuset, Lundby
Park och Orangeriet att ha egna grafiska regler.
Den nuvarande versionen av de grafiska reglerna ska enligt Kommunfullmäktige revideras under 2016.
Kommunstyrelsen lägger nu fram ett förslag till förnyade grafiska regler för Borås
Stad. Det nya förslaget är betydligt mer kortfattat än det tidigare dokumentet för att
bli ett renodlat regeldokument. Det kommer att kompletteras med en handbok på
Borås Stads intranät som innehåller stöd som gör det enklare att följa reglerna. Tidsramar för utfasning av material framtaget enligt de tidigare grafiska reglerna kommer
att finnas på intranätet.
Dessa huvudsakliga förändringar är gjorda:










Tillägg om att varje förvaltning ska ha en grafiskt ansvarig. Vi har i praktiken
arbetat så i flera år i samförstånd med förvaltningscheferna.
Den tvåradiga och den enradiga Borås Stad-logotypen likställs i bemärkelsen
att det är fritt att välja vilken som i alla sammanhang. Tidigare har den enradiga logotypen alltid varit förstavalet.
Vissa färger ur färgpaletten har tagits bort och det totala antalet färger har utökats för att skapa en större frihet.
Större fokus på tillgänglighet.
Bildmanéret har utvecklats med möjligheten att använda sig av tonplattor.
Större fokus på jämlikhet, jämställdhet och mångfald i vårt bildmanér.
Den streckade linjen (sömmen) har gjorts tunnare.
Ett grafiskt element i form av ett hålkortsmönster tillkommer.
För trycksaker har ett teckensnitt tillkommit: Neutraface.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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För webben har teckensnittet bytts ut från Verdana till Open Sans.
För enklare trycksaker har det lagts in en möjlighet till att få undantag från
den professionella produktionen genom att använda mallar i MS Word. Det
har visat sig att det finns ett behov av en sådan ”mellannivå” så att skriva in
det är reglerna är en anpassning till verkligheten.
Korta texter om vad som gäller för film, sociala medier och digitala nyhetsbrev har lagts till.
Visitkort och korrespondenskort har bytt utseende för att bli mer profilerande.
Utseendet på fasadskyltar har förändrats för att bli mer profilerande. Teckensnittet har bytts ut och texten är för det mesta vit på mörkgrå botten. Tillgängligheten har beaktats.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
De reviderade grafiska reglerna för Borås Stad fastställs.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Marie Ingvarsson
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Grafiska regler för Borås Stad
Detta är grafiska regler för Borås Stad. Reglerna styr Borås Stads grafiska profil med
bland annat teckensnitt och färger, och hur logotypen ska användas.
För att vara en professionell och kompetent organisation måste Borås Stad profilera
sin verksamhet på ett distinkt sätt. Det gör vi med en samlande logotyp och ett
gemensamt grafiskt uttryck. En enhetlig och konsekvent användning av logotyp och
profil stärker den positiva bilden av Borås Stad såväl utåt mot invånare, besökare och
näringsliv som mot medarbetare inom vår egen organisation. De grafiska reglerna
handlar också om tillgänglighet. För att så många som möjligt ska kunna ta del av
vår information är den grafiska utformningen viktig.
Borås Stads grafiska regler omfattar ett brett spann av grafiska produkter. Allt från
enkla worddokument och kuvert till affischer, broschyrer, digitala presentationer och
webbplatsen ingår. Även hur fordon och profilerade kläder ska se ut anges i dessa
regler.
De olika grafiska produktionerna kräver olika kunskaper. Trycksaker och avancerade
digitala presentationer kräver yrkesmässig grafisk kompetens, och därför ska den typen av produkter endast göras av personer som har den kompetensen. Brev, rapporter
och enklare digitiala presentationer ska också följa de grafiska reglerna och sådant ska
alla medarbetare som arbetar vid en dator kunna göra själva.
Eftersom Borås Stad är en så stor organisation gör vi ingen skillnad på om det grafiska materialet riktar sig utåt eller inåt.
En handbok med mer detaljerade instruktioner om hur den grafiska profilen ska
tillämpas finns på intranätet. Stadsledningskansliet Kommunikation ansvarar för
handboken och kan lämna mer information om de grafiska reglerna.
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För att förenkla det arbetet och för att säkerställa att den grafiska produktionen håller
en hög kvalitet i alla verksamheter, ska varje förvaltningschef utse en person som är
grafiskt ansvarig.
Den grafiskt ansvariga har till uppgift att:
•

•
•
•

6

Stötta verksamheterna i frågor som rör den grafiska profilen genom att
komma med råd och förmedla kontakt med layoutare som kan hjälpa till med
produktionen.
Bevaka att verksamheterna följer Borås Stads grafiska profil och påminna om
den.
Hålla kontakt med Stadsledningskansliet Kommunikation runt grafiska frågor
och vara Stadsledningskansliets förlängda arm ute i verksamheterna.
Delta i nätverksmöten med andra grafiskt ansvariga och tillsammans följa upp
och utveckla den grafiska profilen.
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Logotyp
En logotyp är en grafisk bild bestående av bokstäver och eller en symbol. Teckensnitt,
färg och form skapar identitet och särskiljning. Logotypens uppgift är att förmedla en
tydlig image och känsla.
Borås Stads logotyp ska finnas med i alla sammanhang där kommunen agerar; dokument, trycksaker, affischer, brevpapper och visitkort etc., i annonser, och på bilar och
arbetskläder.
Logotypen för Borås Stad innehåller vapenskölden och orden ”BORÅS STAD”.
Logotypen finns i en version på bredden, med orden bredvid vapenskölden, och en
version på höjden, med orden under vapenskölden.
Logotypen ska alltid placeras horisontellt. Logotypens storlek ska stå i god proportion
till det sammanhang där den förekommer.

Grundlogotyp
2-radig logotyp

Svartvit grundlogotyp

Svartvit 2-radig logotyp
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Mot mörk bakgrund ska logotypen användas i negativt utförande.

4-färg, negativ grundlogotyp

Negativ grundlogotyp

4-färg, negativ 2-radig logotyp

Negativ 2-radig logotyp

Nämndlogotyper
Utöver ovan beskriven logotyp för Borås Stad finns också en logotyp för varje
nämnd. Dessa har orden ”Borås Stad” och namnet på nämnden till höger om
vapenskölden.
Dessa logotyper ska inte användas till exempelvis informationsmaterial, utan enbart
i sammanhang som rör myndighetsutövning, på nämndens brevpapper, på protokoll
och liknande.
Det är aldrig tillåtet att skapa egna logotyper genom att skriva till exempel förvaltningsnamnet under texten Borås Stad. Endast de befintliga varianterna får användas.

8
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Storlek
Logotypen ska alltid placeras horisontellt. Logotypens storlek ska stå i god proportion
till det sammanhang där den förekommer. På en A4-sida är bredden cirka 60 mm en
riktlinje för grundlogotypen.
Minimistorlek på grundlogotypen är 25 mm bred i trycksaker och annonser. Minimistorlek på den tvåradiga logotypen är 13 mm hög i trycksaker och annonser för att
texten i logotypen ska vara lätt att läsa.

60 mm

Minimistorlek 25 mm

Minimistorlek
13 mm

Friyta
Runt logotypen ska det alltid finnas luft, en tom yta vars uppgift är att säkerställa
logotypens tydlighet. De streckade linjerna anger hur stort avståndet minst ska vara.

I denna version är det bokstaven O i Borås som styr hur stort avståndet
ska vara. Följaktligen anpassas avståndet efter bokstävernas storlek.

I denna version är det höjden på båda textraderna tillsammans som
styr hur stort avståndet ska vara.
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Internationell logotyp
För internationella sammanhang finns en logotyp med engelsk text.

Högtidslogotyp
Den äldre versionen av vapnet, med bland annat plusformiga urtag i saxarna, används
endast i representation. Detta vapen kan då förses med murkröning.
Enbart representationskommittén förfogar över detta vapen.

Vid tveksamhet om hur logotypen får användas, se Handbok för grafiska
regler. Där finns exempel på felaktig använing.

10
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Verksamhetsunik
grafisk profilering
Egna logotyper
Borås Museum, Borås Konstmuseum, Textilmuseet, Stadsteatern, Röda
Kvarn, Stadsparksbadet, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Borås
yrkeshögskola, gymnasieskolorna, Servicekontoret, Brygghuset, Orangeriet och
Borås Stads Ungdomsråd har möjlighet att ta fram verksamhetsunika logotyper.
Den verksamhetsunika logotypen ska klart avvika från Borås Stads logotyp och inte
innehålla saxarna.
Även de verksamheter som har egna logotyper ska i allt sitt material ha med Borås
Stads logotyp och följa regelverket kring denna. De båda logotyperna ska då inte placeras tillsammans. Undantag kan göras för tryck på vissa produkter, som till exempel
tröjor. Stadsledningskansliet Kommunikation beslutar om undantagen.
Om en verksamhetsunik logotyp och kommunens logotyp finns med på samma sida i
en trycksak eller i en annons ska de inte placeras bredvid varandra utan på olika platser på pappret. Borås Stad logotyp ska stå i god proportion till den verksamhetsunika
logotypen. Det betyder att ytan på Borås Stads logotyp ska vara cirka 30 procent av
ytan på den verksamhetsunika logotypen. Borås Stads logotyp får dock aldrig vara
mindre än vad som anges på sid 9 (25 mm bred för grundlogotypen).

Exempel på hur stor Borås Stads logotyp ska vara i förhållande till
verksamhetsunik logotyp.

De verksamhetsunika logotyperna ska tas fram i samarbete med Stadsledningskansliet Kommunikation och godkännas av respektive nämnd samt Kommunstyrelsen.
Borås Stad | Grafiska regler för Borås Stad
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Egna grafiska regler
Borås Museum, Borås Konstmuseum, Textilmuseet, Stadsteatern, Röda Kvarn,
Stadsparksbadet, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Borås yrkeshögskola,
gymnasieskolorna, Servicekontoret, Brygghuset samt Orangeriet har rätt att förutom
en egen logotyp även ta fram egna grafiska profiler.
Element från Borås Stads grafiska regler, som till exempel teckensnitt och färgpalett,
kan med fördel användas även i verksamhetsunika grafiska regler.
De verksamhetsunika grafiska reglerna ska tas fram i samarbete med Stadsledningskansliet Kommunikation och godkännas av respektive nämnd samt Kommunstyrelsen.

12
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Färger
Borås Stad använder nio identitetsfärger samt svart och vitt. Det är dessa och inga
andra färger som ska användas. Vissa av färgerna kan tonas för att användas främst
som plattor under svart text.
Färger används framförallt i trycksaker som broschyrer och affischer samt i digitala
presentationer. I kontorsmaterial används färger endast i diagram samt på förtryckta
visitkort och korrespondenskort.
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Boråsröd

Pantone 485 C
CMYK 0/96/100/0
RGB 213/43/30
#d52b1e
Det här är den röda färg som
finns i logotypen.

Boråsturkos

Mörkt blågrön

Pantone 7701 C
CMYK 89/14/0/56
RGB 0/87/118
#005776

Solgul

Plommonlila

Pantone 513 C
CMYK 53/99/0/0
RGB 147/50/142
#93328e

Mörkgrå

Pantone 638 C
CMYK: 80/5/10/0
RGB: 0/175/216
#00afd8

Pantone 142 C
CMYK 0/24/78/0
RGB 241/190/72
#flbe48

Pantone Cool Gray 11
CMYK 5/0/0/75
RGB 77/79/83
#4d4f53

Tonas 40-20 %

Tonas 50-20 %

Tonas 30-20 %

Ceriserosa

Gräsgrön

Syrénlila

Pantone 376 C
CMYK 54/0/100/0
RGB 132/189/0
#84bdoo

Pantone 264SC
CMYK 40/44/0/0
RGB 173/150/220
#ad96dc

Pantone 212 C
CMYK 0/78/8/0
RGB 240/78/152
#f04e98

Tonas 40-20 %

Tonas 50-20 %

Tonas 40-20 %

När en färgplatta används bakom text, krävs en hög kontrast för att läsbarheten ska vara god. I Handbok för grafiska regler finns exempel på hur hög
kontrasten är mellan olika färger.
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Bildmanér
Bilder är en viktig del i Borås Stads kommunikation och ska användas för att förtydliga och förstärka våra budskap. Tonaliteten ska vara ljus, äkta och inspirerande.
Bilder såväl i färg som svartvitt kan användas. När människor förekommer på bild
ska de kännas naturliga och okonstlade.
Borås Stads bilder delas in i tre kategorier: verksamhetsbilder, miljöbilder och imagebilder.

Verksamhetsbilder
Verksamhetsbilderna har en dokumentär karaktär. De visar människor, situationer
och miljöer i våra verksamheter. Det kan vara en bild från ett klassrum, ett vård- och
omsorgsboende, en idrottsanläggning eller från ett kulturevenemang.
Bilderna ska gärna visa värme, delaktighet och gemenskap och inge trygghet och
förtroende.
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Miljöbilder
Miljöbilderna ska visa staden och bygden vi lever i på ett intresseväckande sätt.
De fångar stadens ögonblick i stadskärnan, stadsdelarna, mindre orter eller
på landsbygden. Det kan också vara interiöra miljöbilder. Exempel på motiv
är byggnader, konst, natur och stadsliv. Miljöbilderna kan vara med eller utan
människor. Bilderna får gärna vara färgrika med oväntade vinklar eller beskärningar.
Det ska också finnas en äkta och genuin känsla, vi som bor och arbetar här ska känna
igen oss.

Imagebilder
Imagebilderna visar det Boråsunika med en överraskande karaktär. De bidrar till att
bygga en stark känsla för staden med fokus på stämningen. Den här kategorin av
bilder ställer högre krav på såväl fotograf som resultat.

16
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Tonplattor
För att skapa identitet och ge bilder liv, samt för att ge en möjlighet att lägga text
i bild, kan tonplattor användas över både färgfotografier och svartvita fotografier.
Tonplattor i de olika färgerna från paletten placeras över hela eller delar av bilden.
Text kan med fördel placeras direkt på den färgade tonplattan. Att applicera hålkortsmönstret (se sid 20) över bilden stärker identiteten ytterligare.

Foto: Maria Karlsson

Ur solo cus
moluptat

Tonplatta i färgen Pantone 142 C tillsammans med en färgbild.

Ur solo cus
moluptat

Foto: Maria Karlsson

eium quid et maiorporro quam,
offic test que et vendipsam, od
maio. Neque net volluptur,
siminctur, saniende dolo eaquas
solut quam quam eum iuntem
fugit fuga.

Tonplatta i färgen Pantone 513 C tillsammans med en svartvit bild. I det här
exemplet används även en tonad del av hålkortsmönstret.

Läs i Handbok för grafiska regler hur tonplattorna skapas.
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Välj inkluderande bilder
Borås Stad strävar efter jämställdhet, jämlikhet och mångfald. I det arbetet
ingår att lösa upp stereotypa bilder av människor oavsett kön, etnicitet, ålder,
funktionsvariationer, sexuell läggning, kulturell eller religiös tillhörighet. Fundera
på hur människor framställs ur ett normkritiskt perspektiv och välj dina bilder med
omsorg för att undvika att befästa stereotyper.

Ikoner och piktogram
Piktogram och ikoner är grafiska element som kan användas i stället för, eller som
komplement till, fotografier eller andra illustrationer. Piktogram och ikoner ska inte
användas som dekorelement utan ska fylla en funktion i att förenkla budskapet. De
kan hjälpa till att illustrera komplexa sammanhang, förtydliga funktioner eller stödja
budskap.
Borås Stad använder ett speciellt ikonpaket som kommunikatörer och grafiska formgivare har tillgång till.

18
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Grafiska element
Ett återkommande grafiskt element i profilen ökar identiteten och igenkänningen.
Vanligt är att använda ett eget typsnitt med en speciell karaktär, men det kan också
vara en detalj som berättar något om avsändaren.
Borås Stad använder två grafiska element med koppling till Borås textila identitet.
Det är dels en streckad linje som för tankarna till stygn och sömmar, dels ett mönster
som är taget från den forna textilindustrins hålkort.
Även om det för betraktaren inte är tydligt att de grafiska elementen har en textil
koppling, kan de som intressant kuriosa på ett subtilt sätt förmedla stadens historia
och ursprung som en textil-, design- och modestad.

Streckad linje
Strecken i linjen ska vara lika långa som mellanrummen och sömmen ska upplevas
som en tunn tråd av silke. En heldragen linje kan självklart också användas såväl
som ram och i andra sammanhang där en linje behövs. Den streckade linjen ska inte
användas på våra webbplatser.
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Hålkortsmönster
Hålkortsmönstret kan användas på flera olika sätt såväl i trycksaker som i digital
kommunikation. Det kan användas för att skapa extra liv i bilder eller i färgade plattor. Hålkortsmönstret kan användas i de olika profilfärgerna i standardutförande eller
med opacitet. Upphandlad reklambyrå, Servicekontorets tryckeris grafiska formgivare
samt Stadsledningskansliet Kommunikation förfogar över hålkortsmönstret. Dessutom finns det i mallarna för Powerpointpresentationer samt på visitkort och korrespondenskort.

20
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Trycksaker och annonser
Trycksaker som Borås Stad använder kan vara till exempel broschyrer, foldrar och
affischer men även rapporter och redovisningar. De används såväl i kommunikation
med omvärlden som inom Borås Stads egna verksamheter. Annonser följer samma
regler för grafisk utformning som trycksaker, oavsett om de publiceras i tryck eller
digitalt. Det grafiska uttrycket är rent och enkelt, och förutom rätt användande av
typsnitt, färger och grafiska element är det viktigt att tillämpa en luftig layout.
Borås Stads trycksaker och annonser ska alltid göras av personer som har yrkesmässiga kunskaper i grafisk design samt kunskaper om Borås Stads grafiska regler.
Kompetensen finns på Borås Stads eget tryckeri, på upphandlad reklambyrå samt hos
förvaltningarnas kommunikatörer.

Tydlighet och tillgänglighet
Tydlighet är ett ledord i all vår kommunikation. Bra texter och enkla budskap är
alltid grunden i tydligheten, men även den grafiska formen bidrar. I vissa fall kan det
vara extra viktigt att använda en grafisk form som gör att det blir så lätt som möjligt
för alla att ta till sig materialet. Det är värt att tänka på till exempel när man vet att
målgruppen består av personer med läs- och skrivsvårigheter, intellektuella funktionsnedsättningar eller synnedsättningar. I Handbok för grafisk profil finns tips på hur
layouten kan hjälpa till att göra materialet så tillgängligt som möjligt.
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Typografi
Typografi handlar om textens utseende och bokstävernas förhållande till varandra.
Men det kan också vara allt från spaltbredder och radavstånd till avstavningars utseende. Det estetiska är viktigt, men typografi handlar framförallt om läsbarhet.
Caecilia
Caecilia är Borås Stads karaktärsteckensnitt. Det används i trycksaker i framförallt
i rubriker, ingresser och mellanrubriker. Det kan också användas i digitala
presentationer.

Caecilia 85 Heavy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789 .,:;-?!”&( )

Caecilia 75 Bold
Caecilia 55 Roman
Caecilia 45 Light
Caecilia 46 Light italic
Adobe Garamond
Adobe Garamond är ett neutralt brödteckensnitt som används som brödtext. De
som inte har tillgång till Adobe Garamond kan använda varianten som heter endast
Garamond.

Adobe Garamond Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789 .,:;-?!”&( )
Adobe Garamond Bold
Ett riktmärke för brödtext i Garamond är 12 punkter med radavstånd 14 punkter för
att texten ska vara lättläst. Om en mindre punktstorlek används måste radavståndet
utökas. Den här texten är satt i 12 punkter Garamond med 16 punkter radavstånd.
Sträva efter mellan 57 och 75 tecken per rad eftersom det teckenantalet är mest
lättläst.
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Neutraface No 2 Display
Som komplement till Caecilia använder vi ibland även teckensnittet Neutraface No 2
Display. Det kan användas som ett utrop på till exempel en affisch, som då-rad eller
nedryckare. Neutraface Display ska inte ersätta Caecilia som karaktärsteckensnitt,
utan där Neutraface används ska Caecilia alltid också finnas med.

Neutraface NO 2 Display Tilting
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789 .,:;-?!”&( )
Neutraface No 2 Display Bold
Neutraface No 2 Display Medium
Neutraface No 2 Display Light
Neutraface No 2 Display Thin

Logotypens placering
Borås Stads logotyp ska finnas med på samtliga tryckta dokument. Utformningen
avgör om den enradiga eller den tvåradiga logotypen passar bäst.
Logotypen kan på en broschyr eller folder placeras antingen på första eller sista sidan.
Den ska dock endast finnas med en gång.
På en affisch placeras logotypen i första hand i nedre högra hörnet.
Ytterligare avsändaruppgifter
När det är motiverat för trycksakens målgrupp vilken förvaltning som är avsändare,
kan förvaltningens namn och kontaktuppgifter skrivas under logotypen. Var noga
med att ha tillräckligt avstånd mellan logotypen och texten. Vilka kontaktuppgifter
som ska finnas med avgörs beroende på tillfälle.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
adress Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, 501 80 Borås
tel 033-35 74 00 e-post tekniska@boras.se webbplats boras.se

När avsändaruppgifterna skrivs så här under logotypen används Neutraface i versaler
för förvaltningsnamnet och Caecilia för övriga uppgifter.
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Flera avsändare
Borås Stads logotyp kan placeras tillsammans med andra logotyper om
sammanhanget motiverar det. Om kommunen samverkar med annan part i ett
projekt kan de båda parternas logotyper placeras parallellt på t. ex. broschyrer och
affischer, lämpligen bredvid varandra sist eller underst. Färgåtergivningen av de båda
logotyperna ska vara likvärdig.
Om många parter samverkar kan det bli för rörigt att återge allas logotyper. Borås
Stad kan då ge avkall på principen om att logotypen alltid ska vara med, om även
övriga parter gör det för sin del.

Tre likvärdiga avsändare.

24
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Exempel på trycksak och annons

LÄR DIG
HANTERA
, datorer
– mobiler, surfplattor
nik
och vardagstek

TEKNIKCAFÉ
på Träffpunkt
Simonsland

Foto: Scandinav.se

Sju torsdagar i höst
Datum
15 september
22 september
29 september
13 oktober
20 oktober
27 oktober
3 november

Aktivitet
Introduktion
Inställningar
Samtal och sms i mobilen
Internet
Appar
E-post och vardagsteknik
Facebook och kamera

Exempel på en affisch där samtliga teckensnitt, en tonad platta
i en av profilfärgerna samt hålkortmönstret används för att
skapa identitet.

BESKÄRNING
AV FRUKTTRÄD
TISDAGEN 22 MARS KL 17.30
Samling vid fruktträdgården
i Annelundsparken.

VÄLKOMMEN!

Exempel på annons. Även här används en tonad platta över bilden för att skapa identitet och för att göra texten tydligare.
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Undantag för enkla, återkommande trycksaker
Trycksaker görs normalt sett aldrig i ordbehandlingsprogram som Microsoft Word,
men det kan göras undantag vid tillfällen då det finns behov av att ta fram enkla
trycksaker som innehåller bilder utan att behöva anlita en professionell layoutare. Hit
hör till exempel matsedlar eller aktivitetskalendrar på särskilda boenden.
För att det ska vara tillåtet krävs att:
•
•
•
•

Målgruppen är liten och avgränsad.
Att livslängden är kort (max två veckor)
Att den tryckta upplagan är liten (max 20 exemplar)
Att produkten är regelbundet återkommande

Mallar måste användas för att säkerställa att trycksaken ser professionell ut. Den
förvaltning som vill använda den här typen av mallar har ansvar för att ta fram dem
i samarbete med förvaltningens kommunikatör och Stadsledningskansliet Kommunikation. I annat fall hänvisas till en professionell grafiker (upphandlad reklambyrå,
Servicekontorets grafiska formgivare och förvaltningarnas kommunikatörer).
Mallen kan innehålla rubriker i teckensnitten Caecilia och eventuellt Neutraface.
Den information som läggs in i mallen följer typografireglerna för kontorstryck där
teckensnitten Arial och Garamond används.
En familjecentral eller ett bibliotek där en bred allmänhet är målgruppen faller aldrig
inom ramen för vilka som kan använda dessa mallar. I de sammanhangen är det
alltid den normala grafiska utformningen för trycksaker som gäller. Inte heller om
trycksaken ska publiceras som bild eller pdf på webbplatsen eller i sociala medier går
undantaget att tillämpa eftersom målgruppen då inte längre är liten och avgränsad.
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Digital kommunikation
Digitalt kommunicerar vi på våra egna webbplatser, i sociala medier och i digitala
presentationer, bland annat i form av Powerpointpresentationer. Vi gör även filmer
som visas i olika kanaler i olika sammanhang.
Digital kommunikation ska precis som tryckt kommunikation bidra till att skapa
en bild av Borås Stad som en professionell och modern organisation. Igenkänning
mellan den digitala kommunikationen och t. ex. våra trycksaker stärker Borås Stads
identitet.

Digitala presentationer
I digitala presentationer används främst teckensnittet Arial. Arial kan användas i
normalutförandet och i fetstil. Den variant som heter Arial Black ska aldrig användas.

Arial normal
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789 .,:;-?!”&( )
Arial fet
På intranätet finns mallar i Powerpoint och Keynote som ska användas i första hand.
I vissa fall kan det vara en fördel att låta det grafiska uttrycket i en digital presentation hänga ihop med det tryckta materialet med samma innehåll. Då går det bra att
göra presentationen enligt reglerna för trycksaker och annonser.
En digital presentation kan också göras i Indesign och sedan sparas som PDF, och då
finns valet att istället för Arial använda teckensnittet Caecilia.
Texter och rubriker ska i de allra flesta fall vara vänsterställda. Punktlistor och
löpande text ska aldrig centreras.
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Jämförelsetjänst i Borås
Förskola – Grundskola – Gymnasieskola – Vård och omsorgsboende

”Jämförelsetjänsten på hemsidan är föredömlig. Enkel och
lätt att hitta till och har också använts av många.”
Positivt från SKL om Borås Stad

Varför jämförelsetjänst?
•
•
•

Lättillgängligt och lättförståeligt
Information till medborgaren om resultat och kvalitet
Underlättar för medborgaren att välja vem som ska utföra
tjänsten

Exempel på tre sidor av en digital presentation gjord i mallen för Powerpoint med teckensnittet Arial. Mallen finns i flera olika profilfärger.
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Webbplatser
Det finns flera webbplatser som i olika utsträckning påverkas av Borås Stads grafiska
regler. Boras.se liksom Borås Stads intranät ska fullt ut vara tillämpade anpassningar
av de grafiska reglerna.
De verksamheter som har egna grafiska regler (se sid 12) kan i viss utsträckning
tillämpa dessa på sina egna sidor under boras.se. Dock ska även dessa sidor byggas
på webbmallen för boras.se. Stadsledningskansliet Kommunikation avgör i vilken
utsträckning verksamheternas egna grafiska regler kan tillämpas.
De verksamheter med egna grafiska regler som har fått godkännande av Stadsledningskansliet att skapa helt egna webbplatser utanför boras.se ska även de i viss mån
följa de grafiska reglerna. Ett minimikrav är att ha med Borås Stads logotyp för att
tydligt visa att verksamheten tillhör organisationen. Den verksamhetsunika webbplatsen ska också alltid länka till boras.se.
På boras.se används teckesnittet Open Sans. De färger som används på webbplatsen
är dels de som anges i de grafiska reglerna, dels kompletterande färger anpassade för
webben.
Precis som i trycksaker ska layouten vara ren och luftig.

Film
Filmer kan göras på olika nivåer för att informera eller bygga varumärke. Oavsett
nivå på produktionen ska filmen ha en avsändare med logotyp i slutet. Mycket enkla
filmer som läggs ut i sociala medier i stället för foto kan undantas från den regeln.

Sociala medier
Borås Stad har många konton i olika sociala medier som till exempel Facebook,
Twitter, Youtube och Instagram. Det är ett krav att verksamheten som står för kontot
tydligt visar att den är en del av Borås Stad genom att ha med logotypen i de sammanhang där det är möjligt. Till exempel ska Borås Stads logotyp alltid finnas med i
omslagsbilden på Facebook.
I de fall där en verksamhet har konton i olika sociala medier ska profilbilden vara
densamma på samtliga konton, eller så lik som det går med hänsyn till de tekniska
förutsättningarna.

Borås Stad | Grafiska regler för Borås Stad

29

E-postsignatur
Den som tar emot e-post från någon av Borås Stads medarbetare ska enkelt kunna
se vem det är som ha skickat brevet och enkelt kunna ta kontakt inte bara via e-post
utan även via vanlig post och telefon.
Alla ska därför ha en e-postsignatur som innehåller de nödvändiga uppgifterna. Logotyper och bilder ska inte användas i e-postsignaturen eftersom de kan se konstiga
ut när mottagaren använder ett annat e-postprogram.
Arial är det teckensnitt som används i e-post.

Svante Stomberg
Kommunchef
--------------------------Borås Stad – Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55, 501 80 Borås
033-35 70 60
0705-81 57 32
boras.se
facebook.com/borasstad

Digitala nyhetsbrev
Nyhetsbrev kan utformas på olika sätt, men ska vara tillämpningar av de grafiska
reglerna. Teckensnittet ska vara Arial, Borås Stads färger ska användas och layouten
ska vara lätt och luftig. Borås Stads logotyp ska alltid finnas med i toppbilden. Det
finns en mängd verktyg för att göra nyhetsbrev och i det verktyg som används måste
det finnas möjligheter att göra de anpassningar som krävs för att de grafiska reglerna
ska följas.
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Kontorstryck
Vardagliga dokument av olika slag, brevpapper, kuvert, visitkort och annat kontorsmaterial i Borås Stad ska ge ett enhetligt uttryck. Detta material ska därför vara
utformat enligt anvisningarna nedan.
Alla visitkort, kuvert och korrespondenskort beställs från Borås Stads tryckeri via
intranätet.
En del material kan antingen definieras som trycksaker eller kontorstryck beroende
på hur man väljer att göra det. En rapport till exempel kan ha en enkel layout enligt
reglerna för kontorstryck. Om den innehåller bilder eller grafik ska den layoutas enligt reglerna för trycksaker.

Typografi
I kontorstryck används teckensnitten Arial och Garamond.

Används i överrubriker

Arial fet
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789

Används i mellanrubriker
och i tabeller

Används i lägsta rubriknivån

Arial normal
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789

Garamond fet
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789

Används i brödtext

Garamond normal
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789

Kursiv stil i brödtext ska användas endast i undantagsfall eftersom det är svårläst.
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Dokumentmallar
Borås Stad har mallar i Microsoft Word som gör det enkelt att följa de grafiska reglerna i vardagliga dokument. Med hjälp av formatmallar blir rubriker och brödtext
automatiskt typograferade på rätt sätt. Informationen hamnar på rätt plats och marginalerna blir lagom breda. Brevpapper för förvaltning har Borås Stads grundlogotyp
i övre vänstra hörnet och förvaltningsnamnet ovanför en linje i botten av papperet,
samt de adressuppgifter som används i diarieföringen under linjen.
Liknande dokument, men med nämndlogotyp i stället för Borås Stads grundlogotyp,
kan användas när nämnden är avsändare.
Det finns tillfällen då det är viktigt med ett extra fint brevpapper för att profilera
Borås. Då kan brevpappret beställas från tryckeriet med förtryckt logotyp och förtryckta adressuppgifter.
På intranätet finns information om var mallarna finns och hur de kan användas.

Sida
1(2)
Datum
2016-11-15

Referens
Dnr 2016-XX

Esmeralda Andersson, 033-35 70 00
esmeralda.andersson@boras.se
Till enhetschefer
inom äldreomsorgen

Rubriknivå 1
Brödtext. Experitibus acero is mi, quos numquis voles aut quis a dolorior ad quo te in et volo
eumquia con consed quis int. Rae preperu mquisci taquass equibusdae verumquid et mos re
ium unt ma qui nobitatiosti quidenduntio videntias endant.

Rubriknivå 2
Brödtext. Ed modiscipici il et dunt ipidest, consequodici a sandusam id que sa non ne velescia
nonseque lam evelenet id quundita de nulles experrora con num iderum nonsequi aliquis molo
berferior aut officabo.
Rubriknivå 3
Brödtext. Nequia veliquodiae nonse coraescit, nobit ut est volut velis eum es dusa consequ
iasperate dendam, tem re atiatenducid molore alite nistiis sequiss imusam aut re sunt, sunte re
nis modist odias simincia prero magnient aborepel moditamendis accaecum num aut veribus et
aliqui odis dolupiendae modis am et qui coris qui aut aut eat maximol uptatur, quiam hillibus
aut dolupist, officius est, nonsedi blandeb itatem audia sum dolorit, ut qui delia ducipsa nditas
nobisci andae.
Rubriknivå 4
Henis mosam vellorro el ius ut aciae. Et et faccus utatent, is et quo cusam enimperovit qui offictin net offici ut dolor mi, ex et etur sum verspit poratis sumque pro inum nimporia sapersperi
rendemporro bera non pro tentoru ptatiss umquassit aut dolesciet vide eaquia volupturitat etur,
ut volupta qui ut eos et im voluptas volorec eaturis culpa accum ra inime nonsenda peratum int
lic tore reped etur?

Vänliga hälsningar
Esmeralda Andersson

Vård- och äldreförvaltningen
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POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

501 80 Borås

Våglängdsgatan 21 B

boras.se
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E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00

Visitkort och korrespondenskort
Visitkort och korrespondenskort beställs alltid av Servicekontorets tryckeri. Beställaren kan välja mellan utföranden i de grafiska reglernas olika färger.

IDA SAAPUNKI

Kommunikatör
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Postadress 501 80 Borås Besöksadress Olovsholmsgatan 32,
Tfn 033-35 54 89 Mobil 0768-88 54 89
Webbplats boras.se e-post ida.saapunki@boras.se

Exempel på visitkort i en av Borås Stads färger.

ANNIKA KLEMMING

Kommunikationsstrateg, Stadskansliet
Tfn 033-35 70 66 Mobil 0768-88 70 66
E-post annika.klemming@boras.se

Exempel på korrespondenskort i en av Borås Stads färger. Korrespondenskorten kan liksom visitkorten tryckas i samtliga profilfärger. Det är inte meningen att en enhet eller en förvaltning ska
använda en enskild färg. Beställaren väljer själv färg. Det är alltid samma färg på båda sidor.
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Fasadskyltar
Skyltar på fasader för läsning på långt håll ställer sina speciella krav. Principen ska
vara att skapa tydliga och lättlästa skyltar, samtidigt som den som kommer till lokalen eller verksamheten får klart för sig att det är Borås Stad som är huvudman.
För att skyltar ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning måste de
vara tillräckligt stora, placeras i rätt höjd och i vissa fall kompletteras med punktskrift. På skyltar används teckensnittet Open Sans. Om bokstäverna är utskurna och
Open Sans inte kan användas ska ett linjärt teckensnitt som är så likt Open Sans som
möjligt användas.
Borås Stads logotyp ska alltid finnas med antingen på en fasadskylt eller på en mindre skylt i anslutning till entrén.
Lokalförsörjningsförvaltningen och Stadsledningskansliet Kommunikation har mer
information om hur skyltar ska placeras och utformas. Den grafiska formen för fasadskyltar görs alltid av Servicekontorets tryckeri. På intranätet finns fler exempel på hur
skyltar kan utformas samt specifikationer för mått.

Lokalförsörjningsförvaltningen
Exempel på fasadskylt. I första hand används vit text och logotyp
mot bakgrundsfärgen Cool Gray 11.
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Fordon
Det ska alltid gå att se att en bil tillhör Borås Stad. Därför ska Borås Stads logotyp
finnas på alla kommunens fordon. Grundregeln är att den ska placeras på de främre
dörrarna och på baksidan av fordonet.
För att logotypen ska kunna återges i sina ursprungsfärger svart och rött ska bilarna
vara vita. Textens höjd ska vara minst 4 cm. Logotypen får aldrig ligga på en vit
platta. På en mörk bil ska texten och logotypen återges helt i vitt.
I vissa fall räcker det med Borås Stads logotyp som avsändare, men ofta kan det vara
bra att komplettera logotypen med en tilläggsavsändare. Det är då viktigt att tänka
på syftet med tilläggsavsändaren. Är det viktigast för den som ser bilen att få veta
vilken förvaltning den kommer från eller vilken funktion den har? I de flesta fall är
bilens funktion viktigare än förvaltningsnamnet. Tilläggsavsändarens skrivs i teckensnittet Open Sans.

Bodaskolan

Miljöbil

PERSONTRANSPORTER

Två olika exempel på märkning av personbilar. På de främre dörrarna ska den enradiga grundlogotypen användas och placeras enligt bilderna ovan. Tilläggsavsändaren
kan skrivas ovanför tröskeln på svart banner eller fristående på annan plats.

Borås Stad | Grafiska regler för Borås Stad

35

KULTURSKOLAN

På baksidan av bilen ska den tvåradiga
logotypen användas.

Verksamhetsunika logotyper på fordon
De förvaltningar och verksamheter som enligt de grafiska reglerna använder en egen
logotyp, kan använda den på sina fordon som komplement till Borås Stads logotyp.
Borås Stads logotyp ska alltid finnas med. Den verksamhetsspecifika logotypen kan
placeras där det passar med hänsyn till vilken typ av fordon det är.
Miljöbil

Samma regler för dubbla logotyper gäller när Borås samarbetar med ett externt företag, vilket till exempel förekommer inom persontransporter.
PERSONTRANSPORTER

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Exempel på märkning av fordon med två logotyper. Den verksamhetsspecifika logotypen, i det här fallet Servicekontorets,
är tre gånger så stor som Borås Stads logotyp.

Det finns tillfällen då det kan vara motiverat med ytterligare dekaler på fordonet. Ta
alltid kontakt med Stadsledningskansliet Kommunikation om ni vill göra avsteg från
de regler som är beskrivna här.

I Handbok för grafiska regler finns mer information om märkningen av fordon.
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Tryck på kläder
För tryck på arbetskläder och profilkläder tillämpas de grafiska reglerna. Det innebär
att färgen på kläder och andra textilier ska så långt det är möjligt vara Borås Stads
profilfärger.
Logotypen kan placeras där det passar på det specifika plagget. På en tröja kan det till
exempel vara på vänster eller höger bröst eller på en ärm.
Ibland behövs ytterligare text på plagget som visar till exempel vilken funktion den
person har som bär plagget. Den texten ska inte placeras i direkt anslutning till logotypen. Om logotypen på en tröja sitter på ena bröstet kan den kompletterande texten
till exempel sitta på ärmen eller ryggen.
Kompletterande text ska skrivas i teckensnittet Caecilia Bold.

B

Fråga mig

Exempel på framsida av T-shirt.

Exempel på baksida av T-shirt.
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Logotyp för marknadsföring
av platsen Borås
Borås Stads grafiska regler anger det grafiska uttryck som används i kommunikationen om organisationen Borås Stad. För marknadsföringen av platsen Borås kan
det grafiska uttrycket se annorlunda ut. Marknadsföring av Borås som en bra plats
att besöka samt arbeta, studera och bo på tar Borås Stad och BoråsBorås TME AB
gemensamt ansvar för.
I den marknadsföringen använder både Borås Stad och BoråsBorås TME AB nedanstående logotyp. I Borås Stads organisation är det Stadsledningskansliet Kommunikation som avgör i vilka fall logotypen ska användas.

Färglogotyp i Coolgray11

Färglogotyp i Boråsturkos, PMS 638 C

Logotyp i svart

Negativ logotyp
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Logotyp i 70 % svart för svart-vitt tryck.

Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

KU 1

BESLUTSFÖRSLAG

Program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa ”Program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020 samt bifogade handlingsplan för 2017att
gälla från 2017-01-01.

161103
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-07
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0111 739
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2016-10-26/ Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2016-11-28

Dnr 2015/KS0111

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Kommunfullmäktige

Program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020
Program för tillgänglighet, delaktighet, och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning upphörde att gälla 1 januari 2014. En arbetsgrupp innehållande tjänstemän
från Borås Stad samt företrädare för funktionshinderorganisationerna har arbetat med
att revidera det tidigare gällande programmet och tagit fram ett nytt förslag. Förslaget
till program har skickats till berörda aktörer, 59 remissinstanser. Svar har inkommit
från 27 remissinstanser (se remissammanställning).
Programmet innehåller ett antal prioriterade områden hämtade ur FN-konventionen
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Flera inkomna synpunkter har
beaktats, tex en tydligare hälsofrämjande ansats i programmet. Det finns också en del
förtydliganden och redaktionella förändringar.
Programmet har kompletterats med en handlingsplan med konkreta åtgärder som
underlag för fortlöpande verksamhetsutveckling 2017.
Sociala omsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet
från 2017. Nämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program. Sociala omsorgsnämnden ansvarar dessutom för att
årligen följa upp och revidera handlingsplanen. Detta sker i samverkan med berörda
nämnder/bolag samt intresseorganisationer. Planen redovisas till Kommunstyrelsen,
som ansvarar för fastställande.
Borås Stad har kommit en bra bit på väg när det gäller den fysiska tillgängligheten
såväl i stadsmiljön som i byggnader. Det finns en medveten strategi för att få ett bredare genomslag i frågor om tillgänglighet.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa ”Program för personer med funktionsnedsättning samt bifogade handlingsplan för
2017att gälla från 2017-01-01.
KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Bilagor;
Program för ett tillgängligt samhälle
Handlingsplan 2017
Remissammanställning

Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Program för ett
tillgängligt samhälle

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

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

» Normerande

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: XXX
För revidering ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
För uppföljning ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Program för ett
tillgängligt samhälle
Borås Stads program för personer med funktionsnedsättning visar kommunens ambitioner för
att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv i Borås. Ytterst handlar det
om alla människors lika värde och rätt att delta i samhället. Syftet med programmet är att ge
vägledning för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter
som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Från 1 januari 2015 är
bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en form av diskriminering i
diskrimineringslagen.
Programmet bygger på Borås Stads vision att medborgarna ska vara medskapare och får ett
reellt inflytande på stadens utveckling, det ska vara lätt för människor att vistas och förflytta
sig i stadskärnan och andra delar av kommunen.
Borås Stad vill förstärka sina insatser för att göra samhället mer tillgängligt för alla. Kommunen
ska ge information, stöd och råd samt utveckla former för samverkan med näringsliv och
organisationer. Programmet ska leda till åtgärder för att undanröja de brister och hinder som
idag finns för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
Programmet omfattar alla grupper med funktionsnedsättning.

Borås Stads verksamhet
Borås Stad ska ha hög kvalitet på sina tjänster och sin service som riktar sig till personer med
funktionsnedsättning.
Borås Stad ska samarbeta med fastighetsägare för att möta framtida behov av bostäder som är
tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.
Bemötande är centralt. Ökade kunskaper skapar en medvetenhet om situationer som personer
med funktionsnedsättning möter och om deras behov. Information ska finnas tillgänglig i
sådan form som gör det möjligt för alla att förstå.
Nämnder och styrelser ansvarar för att ha med personer med funktionsnedsättning när man
planerar och driver sin verksamhet, samt vid upphandling, så man inte tvingas göra olika
anpassningar i efterhand.
En handlingsplan med konkreta åtgärder kopplade till programmet ska driva fortlöpande
verksamhetsutveckling. Synpunkter från personer med funktionsnedsättning ska kontinuerligt
beaktas.

för ett tillgängligt samhälle | 3

Prioriterade områden
Borås Stads prioriterade områden är hämtade ur FN-konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och dess 50 artiklar. Varje utvalt område konkretiseras till åtgärder
i handlingsplanen

Öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning (artikel 8)
Borås Stad ska genom ökade kunskaper om och kontakter med personer med funktionsnedsättning
förändra attityder, undanröja fördomar, och underlätta för dem att använda sina demokratiska
rättigheter. Kunskapen om kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning
ska ökas.

Öka tillgängligheten (artikel 9)
Borås Stad har en god fysisk tillgänglighet. Vi ska fortsätta att utveckla tillgänglighet ur alla
aspekter, med Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard som grund för arbetet. Fram
tom 2020 ska tillgänglighet för personer med kognitiva funktionshinder prioriteras.

Minska våld och andra övergrepp (artikel 16)
Personer med funktionsnedsättning och deras familjer samt personal ska få stöd, information
och utbildning för att motverka våld och tvång.

Utbildning för alla (artikel 24)
Ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter som andra till skola
och utbildning, liksom barn till vårdnadshavare vars funktionsnedsättning begränsar deras
möjlighet att stödja barnet i skolarbetet. Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att ha
möjlighet att nå målen. Verksamheterna ska arbeta inkluderande.

Fler människor i arbete (artikel 27)
Borås Stad ska vara ett föredöme och verka för lika möjligheter till produktivt och inkomstbringande
arbete för personer med funktionsnedsättning, och medverka till att de får en meningsfull
sysselsättning. Kapacitet och kunnande hos personer med funktionsnedsättning ska tas tillvara.

Öka möjligheterna för en aktiv fritid (artikel 30)
Fritids- och idrottsanläggningar ska vara tillgängliga för alla. Borås Stad ska ge möjligheter
för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet som andra. Det är angeläget att
planera och underlätta och ge stöd så alla utifrån sina behov kan delta i aktiviteter och göra
bra hälsoval.
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Uppföljning
Sociala omsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet från 2017.
Nämnden ska årligen följa upp arbetet samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett
reviderat program. En handlingsplan med konkreta åtgärder kompletterar programmet. Sociala
omsorgsnämnden ansvarar för att årligen följa upp och revidera handlingsplanen. Detta sker
i samverkan med berörda nämnder/bolag samt intresseorganisationer. Planen redovisas till
Kommunfullmäktige, som ansvarar för fastställande.
Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor
inom Borås Stad.

för ett tillgängligt samhälle | 5

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

Strategi
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» Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Handlingsplan 2017 för
ett tillgängligt samhälle

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

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

» Normerande

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

Fastställt av Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: 4PDJBMB
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För uppföljning ansvarar: 4PDJBMB
PNTPSHTOÊNOEFO
Dokumentet gäller till och med 2017
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Handlingsplan 2017 för ett
tillgängligt samhälle
Vad

Varför

Vad ska göras för att bidra till
målen i programmet?

Varför ska vi göra just
det?

När
När ska det
vara klart?

Vem
Vem bär ansvaret?

Uppföljning
När och hur ska
uppföljning ske?

Artikel 8
Öka kunskapen om
situationen för personer med
funktionsnedsättning
Öka möjligheterna
till delaktighet och
inflytande för unga med
funktionsnedsättning.

I syfte att se till att
alla unga har lika
stora möjligheter
till delaktighet och
inflytande.

2017

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda nämnder

Redovisas till Sociala
omsorgsnämnden
senast 30 juni 2017.

Borås stad ska arbeta fram
arbetsätt för att sprida/
informera om lagar och
riktlinjer för kognitiv
tillgänglighet så att dessa följs i
högre utsträckning. Vidare ska
Borås stad ha ett systematiskt
arbetssätt för att följa upp och
utveckla arbetet.”

Syftet är att arbeta
strukturerat med att
informera, sprida
information samt följa
upp för att nå ut i hela
organisationen

2017

Sociala
omsorgsnämnden
i samverkan med
berörda nämnder

Redovisas till Sociala
omsorgsnämnden
senast 30 juni 2017.

Utred behovet av träffpunkter
för personer med psykiska
funktionshinder och för
personer som inte har daglig
verksamhet

Det finns inga
träffpunkter för
personer som inte har
daglig verksamhet.

2017

Sociala
omsorgsnämnden
i samverkan med
berörda nämnder.

Redovisas till Sociala
omsorgsnämnden
senast 30 juni 2017.

Skapa ytterligare offentliga
handikapptoaletter i centrum.
Utred möjligheten till en
bemannad toalett.

Det finns ett
behov finns av flera
handikapptoaletter i
centrum.

2017

Tekniska nämnden

Redovisas till Sociala
omsorgsnämnden
senast 31 december
2017.

Artikel 9
Öka tillgängligheten
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Vad

Varför

När

Vem

Uppföljning

Artikel 16
Minska våld och övergrepp
Genomför arbetet med
”schyssta relationer” inom
socialpsykiatrin samt i
de verksamheter inom
funktionshinderverksamheten
där det inte är genomfört.

Personer med
funktionsnedsättning
ska få stöd,
information och
utbildning för att
motverka våld och
tvång.

2017

Sociala
omsorgsnämnden

Redovisas till Sociala
omsorgsnämnden
senast 30 december
2017

Utbildningsnämnden
har aktivitetsansvaret för
ungdomar 16-20 år.
Utveckla en modell för att
säkerställa att ungdomar i
och efter gymnasiet slussas
till nästa steg, kan handla om
sysselsättning.

Vi har idag ungdomar
som inte kommer till
sysselsättning utan blir
”hemmasittare”.

2017

Utbildningsnämnden,
i samverkan med
berörda aktörer

Redovisas till
Sociala omsorgsnämnden senast
31 december 2017.

Utöka antalet platser
i kommunens egna
verksamheter för
det arbetsplatsförlagda lärandet
(APL) för
gymnasiesärskolans elever.

Kommunens
förvaltningar
och bolag har få
praktikplatser i
förhållande till privata
näringslivet.

2017

Utbildningsnämnden

Redovisas till
Sociala omsorgsnämnden senast
31 december 2017.

Skapa ett
varierat utbud av
yrkesinriktningar för
att medverka till att
alla ska få ett arbete.

2017

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Sociala omsorgsnämnden senast
30 juni 2017.

Arbetslivsnämnden

Redovisas till Sociala
omsorgsnämnden
senast 31 december
2017.

Artikel 24
Utbildning för alla

Artikel 27
Fler människor i arbete
Utveckla en systematik i
samverkan med näringslivet
för att ge fler personer med
funktionsnedsättning arbete.
Öka möjligheterna för personer
med särskilt anställningsstöd
att få ett arbete inom Borås
Stad.
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Borås Stad är den
största arbetsgivaren
i kommunen och
bör kunna öka antal
anställda med särskilt
anställningsstöd som
har någon form av
funktionsnedsättning.

Vad

Varför

När

Vem

Uppföljning

Artikel 30
Öka möjligheterna för en
aktiv fritid
Borås Stads kultur- och
fritidsutbud ska vara öppet för
alla. Ställningtagande till att
införa ett ”Följa med kort”.

Personer med
funktionsnedsättning
upplever inte att det
alltid är möjligt att
delta i det utbud som
finns.

2017

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Sociala omsorgsnämnden senast
30 juni 2017.
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Dnr 2015/KS0111

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020
Inkomna yttranden i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen Program för tillgänglighet
2015-2018.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Program för tillgänglighet är ett väl genomarbetet dokument. Lokalförsörjningsförvaltningen vill understryka vikten av att handlingsplanen konkretiseras med mätbara
mål, samt att ansvarsfrågan blir tydlig.
Servicenämnden
Servicenämnden tillstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Servicenämnden tillstyrker remissen och har inget att invända mot innehållet i programmet.

Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Program för tillgänglighet, delaktighet och
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning och sänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Förvaltningen vill se en tydligare hälsofrämjande ansats i programmet som helhet.
Det borde tydligare beskriva möjligheter än hinder och lägga fokus på vad som skapar
en god hälsa och ger ett rikare liv. Det är viktigt att betona att tillgänglighet inte bara
handlar om fysisk miljö, då det riskerar att osynliggöra kognitiva
funktionsnedsättningar.
Det föreslås att handlingsplanen, som tas fram i vård- och omsorgsprojektet ”Ett gott
liv var dag”, ska utgöra grund för den handlingsplan som kopplas till Program för
tillgänglighet. Risken är att man då skjuter bredvid målet och missar dem med funktionsnedsättning, som inte har insatser. Vill man att alla med funktionsnedsättning ska
kunna leva ett gott liv i Borås, måste man involvera hela gruppen.
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Det finns behov av utbildningar i bemötande med ett bredare anslag, utifrån de
mänskliga rättigheterna. Vinsten är att man i hela organisationen får ett
förhållningssätt där alla oavsett funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, känner
sig välkommen, sedd och bekräftad.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till förslagets ambition om att formulera
övergripande mål och riktlinjer för tillgänglighetsfrågor.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att de prioriterade områden som programmet föreslår är relevanta och stämmer väl överens med regeringens prioriterade områden för
funktionshinderspolitiken. Arbete, bostad och fysisk tillgänglighet är exempel på saker
som är grundläggande för att alla människor ska ha en möjlighet att ta del av samhällets utbud. Också ett gott bemötande är centralt för människors känsla av delaktighet.
Samhällsbyggnadsnämnden ser mycket positivt på att förslaget till program för tillgänglighet ska följas av en handlingsplan med åtgärder. Det är viktigt att arbetet med
tillgänglighetsfrågor är tydligt, ger konkreta resultat och att ansvarsfördelningen är
klar.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till Program för tillgänglighet.
Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till nytt program för tillgänglighet.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Miljöförvaltningen har tagit del av programmet och har inga ytterligare synpunkter,
förutom att det är viktigt att de i programmet nämnda handlingsplanerna kommer till
stånd och att de ges ett innehåll med konkreta åtgärder som är rimliga att genomföra
och följa upp.
Kulturnämnden
Beslut
Kulturnämnden tillstyrker remissen Program för tillgänglighet 2015-2018.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden tillstyrker Program för tillgänglighet.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Utbildningsnämnden finner att programmet på ett tydligt och strukturerat sätt anger
stadens ambitionsnivå och övergripande beskriver hur man ska nå dit.
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Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen
Nämndens yttrande i sammanfattning
Tillgänglighet är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska
kunna vara delaktiga. Arbetet för att uppnå ökad tillgänglighet är ett ansvar för hela
samhället och det krävs insatser från många aktörer och på olika nivåer.
– I första hand ska generella lösningar som fungerar för alla användas.
– I de generella åtgärderna kan det behövas särskilda anpassningar och riktade aktiviteter och insatser till målgrupper av personer med funktionsnedsättningar.
– Stödinsatser och individuella lösningar ska erbjudas som ett komplement till de
generella åtgärderna för den som har behov av det.
Nämnden vill framhålla att det är viktigt att handlingsplan och kommande uppföljningar görs av Stadsdel Öster i nära samverkan med representanter från Sociala omsorgsnämnden, andra berörda nämnder och bolag samt brukarnas intresseorganisationer.
Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Genom arbetslivsnämndens roll och uppdrag ingår naturligt arbete som rör personer
med funktionsnedsättning. Tillgänglighet är av central betydelse, arbetslivsnämnden
tillstyrker remissen. Nämnden bidrar särskilt till de prioriterade områdena i programmet, ”fler människor i arbete” och ”öka kunskapen om situationen för personer med
funktionsnedsättning”. Det är av största vikt att nämnden utifrån sin roll och kunskap, bereds möjlighet att bidra i arbetet med en konkret handlingsplan framöver.
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen: ”Program för tillgänglighet 2015-2018”.
Nämndens yttrande
Nämnden ställer sig positiv till de sex prioriterade områdena:
• Öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning
• Öka tillgängligheten
• Minska våld och andra övergrepp
• Utbildning för alla
• Fler människor i arbete
• Öka möjligheterna för en aktiv fritid
Nämnden menar också att det är viktigt att samtliga tillgänglighetsaspekter skall
inkluderas i förvaltningarnas och bolagens verksamhetsplaneringar. Nämnden har
därför inget att erinra mot remissförslaget.
Stadsdelsnämnden Väster
Tillstyrker Program för tillgänglighet 2015-2018.
Nämndens yttrande i sammanfattning
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Programmet visar vad Borås Stad vill prioritera och uppnå. Den handlingsplan som
ska tas fram blir betydelsefull för att programmet ska få effekt och de åtgärder som
kräver resurser måste tas med i förvaltningarnas och bolagens budgetarbete.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka ”Program för tillgänglighet”.

Nämndens yttrande
Program för tillgänglighet är ett väl genomarbetat dokument. Stadsdelsnämnden Öster vill understryka vikten av att handlingsplanen konkretiseras med mätbara mål,
samt att ansvarsfrågan blir tydlig.
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet har beslutat att avstå från yttrande.
Centrala Pensionärsrådet
Centrala pensionärsrådet tillstyrker förslaget
Kommunala Funktionshinderrådet
Kommunala funktionshinderrådet ställer sig bakom HSO:s svar.
Brottsförebyggande rådet
BRÅ i Borås tillstyrker remissen Program för tillgänglighet
Tillgänglighet är en angelägen fråga för både trivsel och upplevelse av trygghet. Borås
Stad har vunnit pris för att vara den bästa kommunen i Europa vad gäller tillgänglighet, det är ett viktigt arbete som ständigt måste lyftas och prioriteras. BRÅ anser att
de prioriterade områdena som programmet föreslår är riktiga och tillstyrker remissen.
Borås Energi och Miljö AB
Tillstyrker
Borås Djurpark AB
Tillstyrker
BoråsBorås TME AB
Tillstyrker
AB Bostäder
AB Bostäders styrelse tillstyrker förslaget.
Fristadbostäder AB
Fristadbostäder AB:s styrelse tillstyrker remissupplagan av ”Program för tillgänglighet”.
HSO
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HSO i Borås tillstyrker remisen med nedanstående ändringar
Föreningens yttrande i sammanfattning
Det förslag till revidering av Borås Stads program för ”tillgänglighet, delaktighet och
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning” kan inte accepteras av handikappföreningarna i Borås. Det har komprimerats till nästan ingenting i jämförelse med
tidigare program.
Vid ett ordförandemöte har medlemmarna gått igenom remissförslaget och kommit
fram till följande synpunkter och förslag.
1. Till vem riktar sig programmet – politiker eller personer med
funktionsnedsättning?
2. Dokumentet skall fortfarande kallas ”Program för tillgänglighet, delaktighet
och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning”.
3. I förtexten, sid 3, första stycket, andra raden, ska skrivas in ”med alla former av
funktionsnedsättningar ska”
4. I förtexten, sid 3, ska det på sista raden i andra stycken skrivas in full
tillgänglighet. I fjärde stycket sista raden ska sättas in ”grupper av personer
med ...”
5. I förtexten, sid 3, sista stycket av ”Borås stads verksamhet”, ska
ordet ”brukare” tas bort och hela meningen i stället skrivas Handikappföreningarnas synpunkter och förslag ska lämnas till KFR, som också ansvarar för att
uppföljning av desamma sker.”
6. ARTIKLARNA, följande ska ändras eller läggas till.
Art 8- Tillägg: ”Personal ska fortlöpande utbildas i bemötande”.
Art 9- Tillägg: ”Dessutom måste arbetet med tillgänglighet för personer med kognitiva
funktionsnedsättningar förbättras.”
Art 20 ny- Tillägges ”Personlig frihet” - en viktig artikel. ”Rätten till självständighet
och frihet ska ges genom bland annat tillgänglig kollektivtrafik och färdtjänst”.
Art 21 ny- Tillägges ”Tillgång till information” - en viktig artikel. ”Kommunikation
och teknologi ska vara anpassad för olika funktionsnedsättningar. Borås Stad hemsida
måste förbättras.”
Art 25/26-Tillägges ”Hälsa, habilitering och rehabilitering”- mycket viktiga artiklar!
Ny -”Åtgärder ska säkerställa tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster samt habiliteringsoch rehabiliteringsprogram för personer med funktionsnedsättning”.
Art 30- Tillägges sist: ”Genom tillgänglighetsdatabasen ska information tillhandahållas
om tillgänglighet på olika anläggning för idrott och kultur”.
Autism & Aspergerföreningen i Borås
Autism & Aspergerföreningen ställer sig bakom HSO:s yttrande
Föreningen Borås Hjärt- Lung

6

Föreningen Borås-Ulricehamn Hjärt- Lung tillstyrker Borås Kommun tillgänglighetsplan.
Hörselskadades Förening i Borås
Föreningen tillstyrker remissen
Föreningens yttrande
Vi anser att det är ett i stort sett bra program som tagits fram man kunde dock önska
att artikel 25 och 26 vore med men hoppas att dem kommer i nästa program.
Föreningen anser att program är välskrivet och kortfattat. Det viktiga anser vi är
handlingsplanen och hur man framöver jobbar med den. Här vidhåller vi att det är
bra att KFR och funktionshinder föreningarna spelar en viktig roll i både framtagandet av handlingsplanen samt utvärderingen av den samma. Vi tycker att artikel 25 och
26 är viktiga då dessa handlar om hälsa och habilitering/rehabilitering vilket är något
som ofta faller mellan stolarna vad som är ett kommunalt ansvar och vad som regionen ansvarar för. Ett nära samarbete mellan staden och regionen är oerhört viktigt för
oss funktionsnedsatta. Vi hoppas att våra synpunkter kan bidra med att förbättra programmet och att samarbetet mellan funktionshinder föreningarna och staden blir
fortsatt gott.

Neuroförbundet Borås
Föreningens yttrande
Programmet är för kortfattat. Programmet skall vara ett handlingsprogram.
Definitioner saknas om funktionsnedsättningar. Följande bör klargöras:
Svårt att röra sig
Svårt att höra.
Svårt att se
Svårt att bearbeta och tolka information
Svårt att tåla vissa ämnen
Ambitionsnivån bör vara att tala till det folket det berör.
Följande tillägg.
Artikel 8. Öka kunskapen om kapacitet och kunnande hos funktionsnedsatta.
Artikel 9. Förbättra information, kommunikation, kollektivtrafik och Borås Stads
hemsida, så att den blir mer tillgänglig för personer som har svårt att tolka och bearbeta information.
Artikel 24. Bättre stöd redan från förskolan för barn med funktionsnedsättning för en
jämlik utbildning.

KU 2 Tillägg i KF-skrivelsen, se gulmarkerad text

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD) och Ingela Hallgren (KD): Inför en dietisttjänst i äldreomsorgen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

161103
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0689 739
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2016-10-28/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2015/KS0689

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Falco Guldenpfenning (KD)
och Ingela Hallgren (KD): Inför en dietisttjänst
i äldreomsorgen
Falco Guldenpfennig (KD) och Ingela Hallgren (KD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-10-14 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att inrätta en dietisttjänst som ska verka på vård- och omsorgsboenden samt i hemtjänsten i Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna, Kommunala
funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet.
Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen. I svaret framgår att inom området kost
och nutrition pågår flera projekt för att på ett systematiskt sätt förbättra
näringstillståndet för äldre. Utifrån att ansvaret för dietisttjänst inte är växlat från
landstinget till kommunen samt det arbete och utveckling kring kost och nutrition
som finns, beslutar Stadsdelsnämnden Öster att avstyrka motionen om dietisttjänst i
Borås Stad.
Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (L) och Lars Lyborg (KD)
reserverar sig mot beslutet.
Stadsdelsnämnden Norr och Väster har inte kommit in med något remissvar.
Stadsdelsnämnden Östers svar har behandlats som ett anmälningsärende i dessa
nämnder.
Kommunala funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet tillstyrker motionen.
Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande
I Borås Stad finns inom kommungemensam kostverksamhet en verksamhetsutvecklare som har flera av de uppdrag som motionärerna efterfrågar, t ex, utveckla rutiner
och kvalitetssystem kring nutritionsomhändertagande, utbilda personal inom området
kost och nutrition samt ge råd och stöd och vara diskussionspartner när det gäller mat
och näringsproblem. Funktionen har även andra uppdrag, t ex delta i livsmedelsupphandlingen.
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att kvalitetssäkra och utveckla rutiner
kring nutrition utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och
sjuksköterskan har i sin tur ett stort ansvar för att identifiera och åtgärda
nutritionsproblem för personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och
sjukvården.
Senior Alert är ett kvalitetsregister för att stödja den vårdpreventiva processen att
förebygga fall, trycksår, undernäring och munhälsa hos äldre.
I Borås arbetar alla äldreboende med att registrera i Senior Alert. Det är inte alla äldre
på vård- och omsorgsboenden som omfattas av detta systematiska kvalitetsarbete. Det
ser olika ut i stadsdelarna hur man tillämpar Senior Alert. På Stadsdelsnämnden Norr
registrerar man också några av de äldre inom hemtjänsten och erfarenheten här är att
det är ännu viktigare med kvalitetsuppföljning kring nutrition i hemtjänsten för att
identifiera nutritionsproblem tidigt. Under hösten 2016 kommer verksamhetssystemet
Viva och Senior Alert att integreras, då kommer den legitimerade personalens
dokumentation att finnas med i Senior Alert och då kan verksamheten följa upp dels
hur många brukare som har en nutritionsstatus men framför allt vilka resultat vi når
när vi sätter in åtgärder för äldre med uttalade näringsproblem.
Många äldre riskerar att utveckla undernäring vilket minskar den äldres självständighet
och livskvalitet. Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att nutritionsproblem
uppmärksammas tidigt för att förhindra eller minska dess effekter. Stadsdelsnämnden
Öster lyfter ju också fram i sitt svar att samverkan mellan kostverksamhet och
äldreomsorgens verksamhet behöver ytterligare förstärkas för att förbättra
näringstillstånd och matglädje för de äldre. En förutsättning för detta kan vara att
utöka resurserna när det gäller kommunens kvalitetsarbete och kvalitetsuppföljning
rörande kost och nutrition. I samband med ny organisation får Vård- och
äldrenämnden ta ställning i frågan.
I avtalet som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland framgår att VG-regionen har ansvaret för
specialistinsatser.
Västra Götalandsregionen kommer 2017 införa en ny dietistverksamhet. Det kommer att finnas
dietister på Vårdcentralerna. Telefonlinjen Dietist kommer också att starta på dagtid.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Sammanträdesdatum 2016-02-23
2015/SDNO0136
Handläggare
Annica Olausson

Kommunstyrelsen

Motionssvar: Inför en dietisttjänst inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0689

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen ”Inför en dietisttjänst i äldreomsorgen”.
Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen föreslår Kristdemokraterna att inrätta dietisttjänst(er) som ska verka inom vårdoch omsorgsboenden samt i hemtjänsten i Borås Stad.
I Borås Stads äldreomsorg har inom området kost och nutrition, flera projekt genomförts
för att på ett systematiskt sätt förbättra näringstillståndet för målgruppen.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att kvalitetssäkra och utveckla rutiner kring
nutrition utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och sjuksköterskan har i sin
tur ett stort ansvar för att identifiera och åtgärda nutritionsproblem för personer som är
inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården.
Samverkan mellan kostverksamhets kostekonomer/kockar och äldreomsorgens
sjuksköterskor/omvårdnadspersonal bör förstärkas ytterligare för att förbättra
näringstillstånd och matglädje för de äldre.
Utifrån att ansvaret för dietisttjänst inte är växlat från landstinget till kommunen samt det
arbete och utveckling kring kost och nutrition som finns, beslutar Stadsdelsnämnden Öster
att avstyrka motionen om dietisttjänst i Borås Stad.
Nämndens yttrande i sin helhet
I motionen föreslår Kristdemokraterna att inrätta dietisttjänst(er) som ska verka inom vårdoch omsorgsboenden samt i hemtjänsten i Borås Stad. Syftet är att på så sätt kunna
garantera ett gott näringstillstånd hos de äldre som är i behov av äldreomsorg.
I samband med Ädelreformen 1992 gjordes en skatteväxling som innebar att
kommunerna tog över en del av landstingens ansvar när det gäller hälso- och sjukvård.
Kommunens ansvar utökades då till att omfatta hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt
boende och på vård- och omsorgsboende upp till och med sjuksköterskas nivå. För tjänst
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Sammanträdesdatum 2016-02-23
2015/SDNO0136
Handläggare
Annica Olausson

som dietist gjordes ingen överenskommelse eller skatteväxling vilket innebär att landstinget
fortfarande har det ansvaret.
I Borås Stads äldreomsorg bedrivs idag ett antal olika utvecklingsprojekt för att säkra
kvaliteten för den äldre och inom området kost och nutrition har flera projekt genomförts
för att på ett systematiskt sätt förbättra näringstillståndet för målgruppen. Medicinskt
ansvarig sjuksköterska ansvarar för att kvalitetssäkra och utveckla rutiner kring nutrition
utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling
vid undernäring (SOSF 2014:10). Sjuksköterskan har i sin tur ett stort ansvar för att
identifiera och åtgärda nutritionsproblem för personer som är inskrivna i den kommunala
hälso- och sjukvården. Det som används i Borås Stad är bland annat Senior Alerts verktyg
för nutritionsbedömning (MNA –Mini Nutritional Assessment) och framtagna
åtgärdsförslag. Förutom det används även komplettering till MNA som är framtaget av
dietisterna på SÄS.
Omvårdnadspersonalen skall kontakta sjuksköterska om brukare/vårdtagare har
problem med mat/vätskeintag och munhälsan. Rutin för hantering av SÄRNÄR (särskilda
näringsprodukter) och specialkoster är framtagna i Borås Stad.
•
•
•

Samtliga patienter som accepterar det, skall vägas minst var tredje månad.
Nutritionsstatus skall göras på alla som skrivs in i hemsjukvården eller byter
vårdform.
Samtliga patienter med nutritionsproblem eller diabetes skall ha en omvårdnadsplan
– nutrition, som följs upp regelbundet.

Fortsättningsvis bör samverkan mellan kostverksamhets kostekonomer/kockar och
äldreomsorgens sjuksköterskor/omvårdnadspersonal förstärkas ytterligare för att förbättra
näringstillstånd och matglädje för de äldre. Där är gemensamma utbildningsinsatser, rutiner
och arbetsmetoder viktiga för att nå målet.
Utifrån att ansvaret för dietisttjänst inte är växlat från landstinget till kommunen samt det
ovan beskrivna arbetet och utvecklingen kring kost och nutrition, beslutar
Stadsdelsnämnden Öster att avstyrka motionen om dietisttjänster i Borås Stad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Sjösten (M) föreslår att motionen tillstyrks.
Ida Legnemark (V) föreslår att motionen avstyrks.
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Sammanträdesdatum 2016-02-23
2015/SDNO0136
Handläggare
Annica Olausson

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Öster beslutar
enligt Ida Legnemarks förslag. Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning fastställs:
Ja innebär beslut enligt Ida Legnemarks förslag.
Nej innebär beslut enligt Ulf Sjöstens förslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Ida Legnemark (V), Eva Österlund Hjort (S), Tauno Haikara
(S), Emina Beganovic (S), Mohamed Ben Maaoia (S)och Bo-Göran Gunnarsson (MP) och
nej av Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (L), Lars Lyborg (KD) och Björn
Qvarnström (SD).
Med 6 röster för ja och 5 röster för nej finner ordförande att Stadsdelsnämnden Öster
beslutar enligt Ida Legnemarks förslag.
Reservationer
Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (L) och Lars Lyborg (KD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Ulf Sjöstens förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef

REMISSVAR
Centrala pensionärsrådet
Ingegerd Eriksson, telefon 35 71 65

2015-12-22
Kommunstyrelsen

Motion: Inför en dietisttjänst i äldreomsorgen
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0689

Centrala pensionärsrådets beslut
Vid sammanträdet den 2 december 2015 § 55 beslutade rådet att bifalla motionen.

Enligt uppdrag

Ingegerd Eriksson
Sekreterare Centrala pensionärsrådet
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Kommunala funktionshinderrådet
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REMISSVAR
Diarienummer

Handläggare:
Eva Andreasson
033-35 32 20

Datum 2015-12-16

Kommunstyrelsen

Motion: Inför en dietisttjänst i äldreomsorgen
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0689

Kommunala funktionshinderrådets beslut
Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker remissen.

Enligt uppdrag
Eva Andreasson
Sekreterare

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Ann- Marie Ekström (FP): Entreprenörskap i för- och grundskolan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

161111
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0453
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-11-03/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2015/KS0453

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Ann- Marie Ekström (FP):
Entreprenörskap i för- och grundskolan
Ann- Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Uppdra åt Stadsdel Norr att ta fram en modell för hur man jobbar med entreprenörskap i förskolan
och grundskolan i samverkan med näringslivet och starta ett pilotprojekt på någon skola.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna Norr,
Väster och Öster samt till Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Ärendet

Av nämndernas remissvar framgår det, att det är reglerat i läroplanerna att förskolan
och skolan på olika sätt ska arbeta för att främja entreprenörskap. Läroplanerna beskriver dock inte hur arbetet ska gå till utan det överlåts till förskolor och skolor att
själva välja former för detta.
Nämnderna anger att flera förskolor och skolor arbetar eller har arbetat i olika projekt
om entreprenöriellt lärande, bland annat i samverkan med Navet.
Skolorna i Borås Stad har inlett en samverkan med näringslivet, med syfte att tidigt ge
eleverna en bättre förståelse för kopplingen mellan skola och arbetsliv. Till exempel
har Dalsjöskolan samverkat med näringslivet kring PRAO i årskurserna 6, 8 och 9
samt om yrkesintroduktionsdagen, jobbmentorer och Framtidsfröns mässa.
I november 2016, träffas Borås näringsliv och alla rektorer och SYV (studie- och yrkesvägledare) för att diskutera vidare samverkan.
Skolverket har statsbidrag för entreprenörskap i skolan, som kan sökas både av huvudmän och av organisationer.
Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen konstaterar att det i läroplanerna anges att förskolan och skolan på
olika sätt ska arbeta med entreprenörskap. Flera förskolor och skolor i Borås Stad
arbetar också eller har arbetat med entreprenöriellt lärande i olika projekt. Ett gott
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exempel är Fristadskolan, som också har tilldelats Borås näringslivs stora skolpris vid
2016 års bildningsgala, för sitt arbete med det entreprenöriella lärandet.
Kommunstyrelsen bedömer att det är rimligt att enheterna själva ges möjlighet att
välja former för hur man ska arbeta med frågan då de har olika behov och
förutsättningar. Det är därför inte lämpligt att ta fram en specifik modell för hur man
jobbar med entreprenörskap i förskolan och grundskolan.
Dock kan nämnderna, om de bedömer att det finns behov av det, ta fram
övergripande rutiner eller vägledning för samverkan med externa aktörer som t ex
näringslivet.
Borås näringsliv och alla rektorer och SYV träffas i november 2016 för att diskutera
samverkan. Kommunstyrelsen är positiv till att former och villkor för samverkan
formaliseras och även utvärderas på lämpligt sätt.
Då förskolor och skolor redan arbetar eller har arbetat med olika projekt inom
området, anser Kommunstyrelsen att ett pilotprojekt sannolikt inte tillför ytterligare
information i frågan. Däremot är det viktigt att ta vara på de erfarenheter som gjorts i
pågående eller avslutade projekt.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

MOTION
ANNE-MARIE EKSTRÖM

2015-05-27
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Entreprenörskap i för- och grundskolan!
Idag är många gymnasieungdomar engagerade i Ung Företagsamhet. Vi behöver fler personer
som vågar starta och driva företag. Ung Företagsamhet är en bra lärdom där man lär sig hur ett
företag fungerar. Man lär sig ta ansvar, företagandets grunder och får använda sin kreativa
förmåga. Många får upp ögonen för företagande och går vidare och startar egna företag när de
slutat skolan.
Men varför vänta ända till gymnasiet när man kan börja redan i förskolan med entreprenörskap
och utforskande arbetssätt. Det finns flera organisationer som har utarbetat metoder och
inspirationsmaterial för hur man kan arbeta. Framtidsfrön och Snilleblixtarna är två exempel.
Syftet är inte att skapa företagare i förskolan eller skolan utan att tidigt få unga att använda sin
kreativitet och ta ansvar. Jag tror att det vore värdefullt att Borås skolor satsar på att arbeta mer
med entreprenörskap i tidiga åldrar som sedan kanske fortsätter inom Ung företagsamhet.
Sverige behöver fler företag. Det är företagande och att det finns initiativrika personer som vågar
starta och driva företag, som är grunden för att vi ska kunna ha en bra välfärd för alla.
Alla unga som är med i något entreprenörskapsprogram kommer inte att bli företagare men den
erfarenhet av eget ansvar och initiativförmåga som man lär sig är användbar oavsett vad man
kommer att syssla med i framtiden.
Borås Stad bör ta fram en modell för hur man ska jobba med entreprenörskap i förskolan och
grundskolan i samverkan med näringslivet. Förslagsvis ges uppdraget till Utvecklingsenheten i
Stadsdel Norr att ta fram denna modell och starta ett pilotprojekt på någon skola.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
Uppdra åt Stadsdel Norr att ta fram en modell för hur man jobbar med entreprenörskap i förskolan och
grundskolan i samverkan med näringslivet och starta ett pilotprojekt på någon skola.
Anne-Marie Ekström (FP)

REMISSAMMANSTÄLLNING
2016-10-12
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Dnr 2015/KS0453

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Motion av Ann-Marie Ekström (L): Entreprenörskap i för- och grundskolan
Inkomna yttranden i sammanfattning
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Entreprenörskap är både ett förhållningssätt som skolan har och ett lärande i att starta
och driva företag. Det är i det förstnämnda som nämnden finner att för- och grundskola är lämpliga arenor.
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen, med reservation att på grund av pågående
organisationsöversyn i Borås Stad, bör den enhet som föreslås få uppdraget att ta
fram en modell för samverkan med näringslivet, lämnas öppen.
(Inom Utbildningsnämndens verksamheter erbjuds såväl ett eget program, Entreprenörsprogrammet på Sven Eriksonsgymnasiet, som kurser i entreprenörskap på flera
av gymnasieprogrammen samt även Ung Företagsamhet.)
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

I förskolan och grundskolans läroplaner beskrivs inte hur arbetet med att främja
entreprenörskap skall gå till utan det överlåts till för- och grundskolorna själva att
välja former. För- och grundskolor har följaktligen ett ansvar men väljer själva på
vilket sätt de arbetar med frågan. Det innebär att de ges möjlighet att välja metoder
och arbetssätt utifrån de förutsättningar som gäller på respektive enhet.
Med hänvisning till det ansvar som för- och grundskolor har, enligt läroplanerna och
det arbete som redan sker är det Stadsdelsnämnden Norrs uppfattning, att det inte
finns anledning att ta fram en särskild modell för hur man jobbar med
entreprenörskap och att det inte heller finns anledning att starta ett pilotprojekt på
någon skola.
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
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Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsförvaltningens Västers uppfattning är att det inte finns ett behov av detta. I Läroplanerna framgår det att förskolan och skolan på olika sätt ska arbeta för att främja
entreprenörskap. Stadsdelsförvaltningen Väster framhåller värdet av att varje enhet tillsammans med respektive områdesledning själva planerar arbetssätt och metoder utifrån
läroplanerna.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen.
Nämndens yttrande

Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens uppfattning och anser det viktigt att arbeta medvetet med barnens ansvarstagande, nyfikenhet och initiativkraft. Det viktigaste verktyget för detta, är att göra pedagogerna medvetna om hur de med små förändringar i förhållningssätt, materialval och aktiviteter kan utveckla barns entreprenöriella förmåga, vilket görs på flera förskolor i Stadsdel Öster. Stadsdelsnämnden Öster
konstaterar att förskolorna redan idag arbetar med entreprenöriellt lärande och därför
inte behöver någon ytterligare modell för arbetet.
Stadsdelsnämnden Östers skolor har redan entreprenörskap som ett uppdrag. En av
skolorna har dessutom entreprenöriellt lärande som profil. I läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 beskrivs entreprenörskap som ett av skolans
uppdrag. ”…. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som
främjar entreprenörskap”. Stadsdelsnämnden Öster anser därmed att det inte behövs
ytterligare en modell för arbetet med entreprenöriellt lärande i skolan.
Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har beslutat att tillstyrka motionen, men anser att entreprenörskap
endast ska införas i grundskolan, inte i förskolan.
Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning

Ungdomsrådet anser att det är bra att satsa på entreprenörskap i grundskolan. Det är
bra att unga från tidig ålder får vara kreativa och lära sig att ta ansvar. Att införa entreprenörskap får dock inte handla om att eleverna ska bli entreprenörer utan att de får
möjlighet att utveckla sina förmågor. Ungdomsrådet vill poängtera att om entreprenörskap ska läggas till i verksamheten kommer det att ta tid från något annat. Det är
viktigt att fundera över hur mycket tid det får ta och vad som ska prioriteras. Ungdomsrådet tycker inte att entreprenörskap ska införas i förskolan eftersom det finns
mycket annat som behöver prioriteras då, bland annat värdegrundsarbete
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Revidering Riktlinjer för medborgardialog
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads riktlinjer för medborgardialog fastställs att gälla till och med 2020.

20161117
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-1-17
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0682 700
Programområde: 2
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2016-10-24/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2016-11-28

Dnr 2016/KS0682

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson
Kommunfullmäktige

Revidering Riktlinjer för medborgardialog
Borås Stads riktlinjer för medborgardialog fastställdes av Kommunfullmäktige den 19
september 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016.
För revidering ansvarar Kommunstyrelsen.
En översyn av riktlinjerna har genomförts under 2016. För att få ett underlag inför
detta arbete har nämnderna besvarat ett antal frågor angående arbetet med medborgardialog år 2014 och 2015. Utifrån nämndernas svar görs bedömningen att några
förtydliganden och redaktionella förändringar endast behöver göras i nuvarande riktlinjer;
Sidan 3.

Medborgardialog innebär inte att det representativa systemet ersätts med direktdemokrati. (Denna mening har tagits bort i andra stycket).
Medborgardialogen är öppen för alla politiska partier men förtroendevalda måste
skilja på sin roll som partipolitiker och sin roll som kommunal förtroendevald. (Ny
mening i tredje stycket).
Sidan 4.

Det är viktigt att nämnder/styrelser beslutar om medborgardialog tidigt i processen. (I
första styckets sista mening har nämnder och styrelser lagts till).
Beredningen för medborgardialog har en övergripande samordnande roll. ( I tredje
stycket sista meningen har ordet övergripande lagts till).
Sidan 5.

Återkoppling ska ske och på vilket sätt bör beslutas tidigt i processen.(Den sista meningen i första stycket har skrivits om).
Kommunstyrelsen föreslår att kommande revideringar och uppföljningar görs av
Kommunfullmäktiges beredning för medborgardialog.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads riktlinjer för medborgardialog fastställs att gälla till och med 2020.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

REMISSAMMANSTÄLLNING
2016-11-28

Sida
1(3)

Dnr 2016/KS0682 100

Stadskansliet
Avd: Kvalitet & Utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Revidering Riktlinjer för medborgardialog
Inkomna yttranden i sammanfattning
Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden tillstyrker revideringen med yttrande. Nämndens yttrande belyser
problematiken med att medborgardialogerna haft för lågt deltagande för att genomföra någon utvärdering. Arbetslivsnämnden har inte använt sig av medborgardialogens handbok.
Servicenämnden

Servicenämnden avstår från att yttra sig med motiveringen att nämnden enbart arbetar gentemot förvaltningar utifrån sitt utförarkoncept.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker revideringen med yttrande. Nämnden ställer sig positiva
till och anser att medborgardialogerna gett goda synpunkter att tillgodose. Tekniska
nämnden har använt sig av handbokens metoder; enkät, dialogcafé och samråd vilket
leder till att många målgrupper har representerats. Eventuella förbättringsförslag som
lämnas är att fler utbildningstillfällen hade varit positivt för både tjänstemän och förtroendevalda.
Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker revideringen med yttrande. Medborgardialogerna har gett
god grund för nämnden vad medborgarna har för synpunkter om exempelvis musikarrangemang. Utifrån handboken har nämnden använt sig av enkäter och dialogcafé
vid medborgardialoger. Förbättringsförslag från Kulturnämnden är att presentera
olika alternativ för medborgarna istället för öppna frågor.
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Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker revideringen med yttrande. Nämnden anser att
medborgardialogerna gett användbart underlag för nämnden att ta hänsyn till. Utifrån
handboken har dialogcafé använts som metod genom en öppen frågeställning med
fokusering på bemötande, trygghet, inflytande och delaktighet.
Miljö- och konsumentnämnden

Miljö-och konsumentnämnden tillstyrker revideringen med yttrande. Nämnden belyser att medborgardialog som genomförts gett ett bra underlag, framförallt med hjälp
av en bussturné när nämnden åkte runt till olika platser och kunde nå ut till flera målgrupper. Utifrån handboken har metoden konsultation använts, att politiker frågat
medborgare efter eventuella synpunkter. Nämnden påpekar att en ”dialog är en dialog
och inte ett beslutande forum” att det därmed kan bli en besvikelse, därför är det viktigt att förklara hur möjligheten till inflytande är upplagt.
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tillstyrker revideringen med yttrande. Nämnden har haft medborgardialog som gett ett bra underlag med hjälp av enkäter och dialogcafé vilket flera
målgrupper kunnat nås. Utbildningsnämnden ser handboken som ett stöd för både
förtroendevalda och tjänstemän som varit användbar inför dialogerna.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnd Norr tillstyrker revideringen med yttrande. Nämnden har haft flertalet medborgardialoger och har fått bra underlag inför olika revideringar och beslut.
Utifrån handboken har metoderna dialogcafé, enkäter och trygghetsvandring använts.
Handboken har gett ett gott stöd som vägledning i planeringen av medborgardialogerna beskriver nämnden. Eventuella förbättringsförslag som nämnden belyser är det
uppsatta målet om 4 dialoger per år, Stadsdelsnämnden Norr tycker nämnderna själva
bör kunna avgöra antalet så fokuseringen hamnar på kvalité och inte kvantitet. En
ytterligare synpunkt är att nämnden gärna ser att nämnderna i Borås Stad har gemensamma medborgardialoger.
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker revideringen med yttrande. Nämnden har haft
medborgardialoger med olika antal medverkande, den med mer medverkande gav ett
bra underlag. Utifrån handboken har metoden öppet områdesmöte använts, handboken är ett bra stöd vid planering, genomförande samt vid utvärderingen av en medborgardialog.
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker revideringen med yttrande. Nämnden påtalar
dock att de i dagsläget har en begränsad direktkontakt med medborgarna men ser
positivt på en utveckling av dialogen för att få fram bättre beslutsunderlag.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker revideringen med yttrande. Nämnden påtalar att
medborgardialogerna varit av god karaktär som gett ett underlag att utgå från. Stadsdelsnämnden Öster har använt metoden ”öppet områdesmöte” och dialogcafé från
handboken. Nämnden tycker att handboken varit bra redskap och bidrar till en enhetlighet och stöd åt nämnden. Förbättringsåtgärder som beskrivs är antalet dialogmöten
om året som de anser bör vara nämndens beslut och att fokuseringen på uppföljningen mer ska kretsa kring det kvalitativa resultatet.
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Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnd Väster tillstyrker revideringen med yttrande. Medborgardialoger som
nämnden anordnat har gett bra underlag för nämnden att förhålla sig till, dock kan
deltagandet variera och ibland ha för låg närvaro för att kunna presenteras. Nämnden
har använt handbokens metoder såsom; dialogcaféer, enkäter och trygghetsvandringar
och tycker handboken varit ett bra stöd i arbetet. Synpunkter som yttras är att nämnden själva bör få avgöra antalet dialoger per år och även vikten i att ha genomförda
dialogers synpunkter i åtanke med hänsyn till en representativ demokrati.
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker revideringen med yttrande. Nämnden har
haft medborgardialoger som gett ett bra underlag att arbeta med. Utifrån handboken
för medborgardialog har dialogcafé och öppet forum använts som upplevts effektivt
samt användbart. Handboken ses som ett positivt verktyg och stöd åt nämnden vid
beredning. Synpunkter som framhävs är att fokusering bör ligga på kvalité och inte
kvantitet med bestämmelser om antal medborgardialog per år för nämnden.

Strategi
Program
Plan
Policy
» Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer för
medborgardialog

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

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

» Normerande

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Beredningen för medborgardialog
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Beredningen för medborgardialog
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Medborgardialog
Borås är staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. I planerade
möten delar vi med oss och tar tillvara kunskap, erfarenheter och insikter som människor har.
Borås är staden där människor möts över generationsgränser. Borås har en bredd av mötesplatser,
såväl fysiska som virtuella, där ung möter gammal och där vår historia möter framtiden.
Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Borås. Syftet med en
systematisk och strukturerad medborgardialog är att förtroendevalda ska få ett bredare underlag
för att fatta bra och hållbara beslut.
Bakgrunden till att arbeta med medborgardialog är ett minskat intresse från medborgare att
arbeta politiskt medan intresset för samhällsfrågor fortfarande är stort. Borås Stad tycker det är
viktigt att utveckla medborgardialogen. Medborgardialogen är öppen för alla politiska partier
men förtroendevalda måste skilja på sin roll som partipolitiker och sin roll som kommunal
förtroendevald. Medborgardialog innebär inte att det representativa systemet ersätts med
direktdemokrati.
Medborgardialogen skiljer sig från brukardialogen, som innebär att man löpande följer utvecklingen
i kommunens verksamheter. Denna upprätthålls av tjänstemännen genom samtal med brukare
vid t ex elevråd, boenderåd, anhörigträffar och föräldramöten.
Det är viktigt att vi informerar om stadens kommunala beslut och verksamhet men också att
det är lätt för medborgarna att ställa frågor och lämna synpunkter både till förtroendevalda
och tjänstemän.
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Principer
medborgardialog ger mer kunskap
Medborgardialog ska ske när de förtroendevalda för att fatta ett bra beslut behöver mer kunskap
om boråsarnas värderingar, prioriteringar och åsikter. De förtroendevalda i nämnden respektive
styrelsen ansvarar för att ta initiativ till medborgardialogen. Det är viktigt att nämnder/styrelser
beslutar om medborgardialog tidigt i processen.
Medborgardialog ska ge boråsarna inflytande och möjlighet att vara en resurs i den aktuella
frågan. Dialogen ska också ge medborgarna större kunskaper om kommunens ansvar och
behov av prioriteringar.
När frågan berör flera nämnder måste en nämnd ha huvudansvaret för dialogen. Den nämnd
som initierar frågan har detta ansvar. Beredningen för medborgardialog har en övergripande
samordnande roll.

medborgardialog på olika nivåer
Medborgardialogen kan genomföras på flera olika nivåer och med olika metoder. Inbjudan
måste klargöra nivån för att skapa rätt förväntningar.
Vid medborgardialog ska boråsarna som lägsta nivå ha rätten att bli hörda. Sådan konsultation
innebär att efterfråga medborgarnas synpunkter. Medborgardialog kan även ske på nivåer som
ger medborgarna tillfälle till dialog, inflytande eller medbeslutande.
Medborgardialogen kan gälla en specifik fråga, eller kan vara flera alternativa förslag som de
förtroendevalda vill ha synpunkter på. Vid dialogen ska alla grupper ha möjlighet att delta på
lika villkor.
Alla nämnders och bolags offentliga handlingar och beslut ska vara lätt tillgängliga för medborgarna,
och alla nämnderna ha öppna sammanträden.
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återkoppling till medborgarna
Deltagarna ska alltid få veta resultatet av medborgardialogen. Återkoppling till dem som
deltagit är avgörande för att boråsarna ska känna förtroende för processen och uppleva att
medborgardialogen har varit meningsfull. Återkoppling ska ske och på vilket sätt bör beslutas
tidigt i processen.

ansvar för beslut
Medborgardialog handlar om att skapa tillit och förståelse för det demokratiska system som
styr vardagen. Det slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger hos de förtroendevalda. Även
efter medborgardialog är det de de kommunala nämnderna och styrelserna som fattar besluten.

löpande utvärdering
Medborgardialogen ska ständigt bli bättre genom att vi utvärderar resultaten och utvecklar
processerna.

handbok
Till riktlinjerna hör en handbok som ger råd och anvisningar för dialogen. Där beskrivs också
de former av dialog vi ska välja. De olika formerna ska följa den terminologi som Sveriges
kommuner och landsting valt, så att medborgarna känner igen sig och har rätt förväntningar
på respektive nivå av dialog.
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Försäljning av Kråkered 2:48, Granbäcken, Norra Granbäcksvägen 6, Borås.
Lokalförsörjningsnämnden beslutade den 2015-06-16 att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om avstyckning och försäljning av ett bostadsobjekt på fastigheten Kråkered 2:48. Bostadshuset från tidigt
1900-tal är i dåligt skick, men ingår i Borås kulturmiljöprogram och kan därför betraktas som en
skyddsvärd miljö enligt Plan- och bygglagen. Efter budgivning hos fastighetsmäklare har två privatpersoner lämnat bud, varav det högsta budet har antagits och budgivaren valts ut som lämplig köpare. En
lämplig fastighet om 1193m² har bildats för ändamålet. Bostadshuset består av 1 rum och kök med
vind. Huset har stått obebott och outhyrt i ca ett år och är i behov av omfattande renoveringar. Huset
säljs i befintligt skick, med en önskan från kommunen att huset renoveras varsamt för att bevara det
kulturhistoriska värdet. För området finns ingen detaljplan. Köpeavtal har träffats som innebär att
kommunen säljer fastigheten för en köpeskilling om 350 000 kronor. Tillträde och betalning sker 201612-30.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fastigheten Kråkered 2:48 säljs till föreslagen köpare för 350 000 kr.
2016-11-16
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-17
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0508 253
Programområde: 2
Handläggare: Maria Carlund, tfn 033-358669
Datum/avdelningschef: 2016-11-04 / Elisabeth Eickhoff

Översiktskarta

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
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Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år
2017
Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, § 21, att vid varje kommande årsskifte
justera försäljningspriserna för friköp av tomträttsfastigheter, småhus efter den årliga förändringen i
SCB: fastighetsprisindex för Västsverige.
Försäljningspriserna som gäller sedan 1 januari 2016 bygger på 2015-års marktaxeringsvärde och
har varit för friliggande småhus 80 % av marktaxeringsvärdet och för radhus 70 % av
marktaxeringsvärdet samt att priserna räknats upp med 16 %, vilket motsvarade prisökningen enligt
SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige.
För friköp av tomträtter 2016 inom fritidshusområdena Bosnäs och Viareds sommarstad har
följande försäljningspriser gällt;
- Bosnäs, byggrätt på 100 m², 278 400 kronor;
- Bosnäs, byggrätt på 60 m², 243 600 kronor;
- Viareds sommarstad, 223 300 kronor.
SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar nu att för tiden 2:a kv 2013 – 2:a kv 2016 har en
prisökning av småhus skett på ca 25 %. För 2017-års försäljningspris torde det vara skäligt att för
friliggande småhus använda 80 % och för radhus 70 % av 2015-års marktaxeringsvärde samt att
priserna räknas upp med 25 % jämfört med 2013 års priser. Exempel på de nya priserna finns i
bifogat PM.
Försäljningspriset för tomträtterna och de kvarvarande arrendetomterna inom fritidshusområdena
Bosnäs och Viared föreslås till följande;
- Bosnäs, byggrätt 100 kvm, 300 000 kronor;
- Bosnäs, byggrätt 60 kvm, 262 500 kronor;
- Viareds sommarstad 240 600 kr.
Föreslagna priser för tomträtter inom Bosnäs med byggrätt 100 kvm motsvarar 80 % av
fastighetstaxeringens riktvärde för normaltomt. För tomträtter inom Bosnäs med byggrätt om högst
60 kvm och inom Viareds sommarstad motsvarar priset 70 % av riktvärdet för normaltomt. Det 25
%-iga påslaget enligt ovan för prisökningen inom Västsverige har även lagts på samtliga
fritidshustomter.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
Kommunen justerar från 1 januari 2017 försäljningspriset vid friköp av tomträttsfastigheter,
småhus, samt arrendetomter inom Bosnäs och Viared sommarstad till att beräknas efter ovan
angivna principer och angivna priser.

2016-11-16
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-17
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0516 256
Programområde: 2
Handläggare: Anders Graad, tfn 033-357296
Datum/avdelningschef: 2016-11-16 / Elisabeth Eickhoff

PM

2016-09-27

Exempel på försäljningspriser för friköp av tomträttsfastigheter, småhus, 2017

Fastighet

2016

2017

Småhustomter

2015-års m.tax.v
x 0,8 x 1,16

2015-års m.tax.v
x 0,8 x 1,25

m.tax.v
626 000
454 000
468 000
499 000
461 000
425 000

m.tax.v
626 000
454 000
468 000
499 000
461 000
425 000

Fornborgen 10
Bankkontot 3
Sparbössan 4
Azimuten 3
Temperaturen 2
Fyrkanten 6
Radhustomter

Armringen 22
Femtioöringen 23
Bankdisken 12
Hastigheten 30
Folkvisan 36

Försälj.pris
580 900
421 300
434 300
463 100
427 800
394 400

Försälj.pris
626 000
454 000
468 000
499 000
461 000
425 000

2015-års m.tax.v
x 0,7 x 1,16

2015-års m.tax.v
x 0,7 x 1,25

m.tax.v
393 000
386 000
412 000
364 000
444 000

m.tax.v
393 000
386 000
412 000
364 000
444 000

Försälj.pris
319 100
313 400
334 500
295 600
360 500

Försälj.pris
343 900
337 800
360 500
318 500
388 500

Fritidshustomter
Bosnäs (byggrätt 100 m²)
Bosnäs (byggrätt 60 m²)
Viared

Mark och exploatering

Försäljningspris 2016
278 400
243 600
223 300

Försäljningspris 2017
300 000
262 500
240 600

E 1 a-c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)
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Förändringar i externa borgensåtaganden 2016
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borgensavgift med 0,43 % påförs Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 6 374 830 kronor.
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka erhåller en utökad kommunal borgen på maximalt 1 500
000 kronor. Kommunstyrelsen bemyndigas att reducera den kommunala borgen i takt med att föreningen amorterar på det externa lånet. För den utökade borgen ska föreningen erlägga en borgensavgift, vilken för närvarande
utgör årligen 0,43 %.

2016-11-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0732 045
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2016-11-08/Magnus Widén

Programområde: 1
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Dnr 2016/KS0732

Avd: Stadskansliet, Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige

Förändringar i externa borgensåtaganden
2016
I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska Borås Stad vid
utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. Utgångspunkten är att kommunen
inte ska riskera att snedvrida konkurrensen. En förmånlig utlåning från kommunen till ett
företag eller organisation kan även vara ett otillåtet statsstöd, enligt EU:s konkurrenslagstiftning. Borgen till externa parter, som kan anses verka i konkurrens, behöver därför marknadsprissättas. Avgiftens storlek ska omprövas vid varje låneomsättning, eftersom avgiften ska
avspegla en marknadsmässighet.
Låneomsättning under 2016 av befintliga borgensåtaganden
Under 2016 har Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid omsatt ett lån som inryms i Borås Stads ursprungliga borgensåtagande. Borgensavgift behöver fastställas för den
omsatta delen (Borås Stad går i borgen för 80 % av den omsatta lånevolymen 6 374 830 kronor; 5 099 864 kronor).
I enlighet med delegationsbeslut 15/2016 diarienummer 2016/KS0044 föreslås en borgensavgift på 0,43 %. För att bedöma det marknadsmässiga värdet av borgen har Skogslid ombetts ta in två offerter på varje lån, en offert med kommunal borgen, och en offert utan. Offerterna visar en prisdifferens på 0,43 % - enheter, vilket kan anses utgöra en marknadsmässig
borgensavgift.
Nya borgensåtaganden under 2016

Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka har ansökt om utökad kommunal borgen med 1 500 000 kronor. Anledningen är att föreningen ska utföra nödvändig fasadrenovering, och detta behöver lånefinansieras.
Borås Stad är sedan tidigare i borgen för Blombacka. Borgensåtagandet uppgick per
2015-12-31 till 26 267 314 kronor. Normalt är kommunen restriktiv när det gäller att
bevilja kommunal borgen. Enligt Borås Stads finansiella styrdokument får kommunen
endast gå i borgen för extern part om det kan anses vara av allmänt intresse, och sådant beslut ska tas av Kommunfullmäktige.
När ursprunglig borgen ingicks för Blombacka bedrevs där kommunal verksamhet
genom särskilt boende med hemtjänstinsatser, och kommunens stora engagemang
motiverade borgensåtagandet. Kommunen bedöms kunna gå i utökad borgen till följd
av det stora borgensåtagande som sedan tidigare finns i föreningen, även om Blombacka idag är ett ordinärt seniorboende.
Borgensavgiften bedöms i enlighet med avgiften för Skogslid till 0,43 %.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borgensavgift med 0,43 % påförs Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 6 374 830 kronor.
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka erhåller en utökad kommunal borgen på
maximalt 1 500 000 kronor. Kommunstyrelsen bemyndigas att reducera den kommunala borgen i
takt med att föreningen amorterar på det externa lånet. För den utökade borgen ska föreningen
erlägga en borgensavgift, vilken för närvarande utgör årligen 0,43 %.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Fastighet Saturnus 14, Österlånggatan 64 - förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i SATURNUS 14, Österlånggatan 64 under perioden 2017-01-01 till 2021-12-31 med en hyresnivå på 1 882 000 kr/år.
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Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0722
Handläggare: Oliwer Åstrand, tfn 033 35 71 84
Datum/avdelningschef: 2016-11-16/Magnus Widén
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Dnr 2016/KS0722

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Fastighet Saturnus 14, Österlånggatan 64 förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet.
Lokalförsörjningsnämnden har den 25 september 2016 föreslagit Kommunfullmäktige att godkänna en utökad inhyrning av kontorslokaler i fastighet SATURNUS 14,
Österlånggatan 64, för att ersätta Stadsdelsnämnden Östers förvaltningslokaler samt
Bodaskolan plan 4.
Förslaget gäller 1 882 m² till hyran 1 882 000 kr/år, dvs. 1 000 kr/m², med en indexuppräkning på 60 % av konsumentprisindex under perioden 2017-01-01 till 2021-1231. I budget 2017 ligger som förslag att schablonhyran för lokalgruppen kontor sätts
till 1 142 kr/m² för nya lokaler. Detta innebär att den hyresintäkt Lokalförsörjningsnämnden får ta ut för lokalerna är 2 149 244 kr/år vid full beläggning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i SATURNUS 14, Österlånggatan 64 under perioden 2017-01-01 till 2021-12-31 med en hyresnivå
på 1 882 000 kr/år.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Fastighet Cedern , Ramnåsgatan 1 - förhyrning av
lokaler för kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i kv CEDERN, Ramnåsgatan
1 under perioden 2017-04-01 till 2027-03-31 med en total hyresnivå efter tillkommande förhyrning på 3 560
000 kr/år.
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Malin Carlsson
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Kommunalråd
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Dnr 2016/KS0723

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Fastighet kv Cedern , Ramnåsgatan 1 - förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet.
Lokalförsörjningsnämnden har den 25 september 2016 föreslagit Kommunfullmäktige att godkänna en utökad inhyrning av kontorslokaler i fastighet kv CEDERN,
Ramnåsgatan 1, för att ersätta Stadsdelsnämnden Östers förvaltningslokaler samt Bodaskolan plan 4. I detta förslag läggs samtliga befintliga avtal i fastigheten samma för
att de ska harmonisera i avtalstid.
Förslaget gäller en total förhyrd yta om 4 260 m², där 1 000 m² är tillkommande mot
den tidigare inhyrningen. Den årliga hyran för avtalet är 3 560 000 kr, där 835 681 kr
avser den tillkommande ytan. Kvadratmeterhyran för lokalerna är alltså 836 kr med
en indexuppräkning på 60 % av konsumentprisindex. Avtalet löper under perioden
2017-04-01 till 2027-03-31. I budget 2017 ligger som förslag att schablonhyran för
lokalgruppen kontor sätts till 619 kr/m² för gamla lokaler. Detta innebär att den hyresintäkt Lokalförsörjningsnämnden får ta ut för lokalerna är 2 636 940 kr/år vid full
beläggning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i kv CEDERN, Ramnåsgatan 1 under perioden 2017-04-01 till 2027-03-31 med en total hyresnivå efter tillkommande förhyrning på 3 560 000 kr/år.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Ansökan om medel för biblioteksverksamhet riktad till
nyanlända
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kulturnämnden beviljas ett tillfälligt utökat Kommunbidrag på 700 000 tkr.

2016-11-17
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-11-17
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej
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Dnr 2016/KS0069
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kulturnämnden

Ansökan om medel för biblioteksverksamhet
riktad till nyanlända
Kulturnämnden ansöker om att ett utökat Kommunbidrag med 700 tkr för att möta
det behov av biblioteksservice som det ökade antalet nyanlända innebär.
Kulturnämnden skriver att biblioteken i Borås vill fortsätta men även utveckla biblioteksverksamheten för att möta de behov och önskemål som gruppen nyanlända har.
De olika media som finns på Stadsbiblioteket avsedda för målgruppen skulle även
behöva köpas in till andra folkbibliotek i Borås. För att möta det stora behovet av
gruppintroduktioner och individuell vägledning behövs det under ett år en bibliotekarietjänst som skulle arbeta med att planera för och genomföra verksamhet riktad till
nyanlända på folkbiblioteken i Borås. Den extra tjänsten skulle också möjliggöra ett
mer aktivt arbete med målgruppen vilket skulle ges möjlighet till högre grad av delaktighet vad gäller utformandet av program och aktiviteter. Detta planeras ske i samverkan med föreningsliv och andra aktörer i Borås.
Följande delposter ingå i Kulturnämndens anslagsframställan:
-Inköp av media till biblioteken i Borås 100 tkr
-Bibliotekarietjänst under ett år för att samordna och genomföra
introduktioner och vägledning. I samverkan med andra aktörer genomföra
program och aktiviteter. Handleda språkpraktikanter. 500 tkr
-Programverksamhet som till exempel sagostunder, författarbesök och musik
100 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-17 om fördelning av det tillfälligt utökade
generella statsbidraget på 81,0 mnkr med anledning av den rådande flyktingsituationen. I detta beslut reserverades 5,0 mnkr till Kommunstyrelsens förfogande utifall
oförutsedda behov skulle uppkomma. Till dags dato har Kommunstyrelsen beviljat
Stadsdelsnämnden Norr 1,0 mnkr till verksamheten vid CFL (Centrum för flerspråkigt lärande). Den nu aktuella ansökan från Kulturnämnden ser Kommunstyrelsen
positivt på och beviljar därför nämnden ett tillfälligt utökat Kommunbidrag på 700
tkr. I den mån medlen inte hinner förbrukas under 2016 ges här ett generellt medgivande att återstoden finns tillgänglig under 2017.
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KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

ANSÖKAN

Handläggare, telefon
Åsa Hedberg Karlsson, 033-35 76 27

Datum
2016-08-25

Sida
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Diarienummer
2016/KN0158 048

Kommunstyrelsen

Ansökan om medel hos Kommunstyrelsen för
biblioteksverksamhet riktad till nyanlända
Beslut
Kulturnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om 700 tkr till Borås Stadsbibliotek
för att möta det behov av biblioteksservice som det ökade antalet nyanlända innebär.

Bakgrund
Under det senaste året har Borås Stadsbibliotek anpassat sin verksamhet till den
situation som det ökande antalet flyktingar inneburit. Språkkurser på svenska, lexikon,
lättlästa böcker på svenska, barnböcker på de nyanländas modersmål är några
exempel på media som efterfrågats och köpts in under året för ca 100 tkr. Trådlöst
nätverk, publika datorer, skrivare, fax, scanner, kopiator och vägledning när det gäller
teknik och samhällsservice är också behov som Stadsbiblioteket försökt möta under
året. Exempel på detta är:
alla grupper på Boråsregionens etableringscenter besökte Stadsbiblioteket för att få
information om bibliotekets utbud och service. 200 personer deltog i dessa visningar
och introduktioner under första halvåret 2016
alla SFI grupper inbjöds till Stadsbiblioteket under första halvåret 2016. 165 personer
deltog
Stadsbiblioteket har i samarbete med studieförbund och Röda Korset anordnat
språkcaféer med närmare 400 deltagare årets första halvår och läxhjälp med ca 100
deltagare för samma period.
Förutom behovet av media och vägledning finns det bland de nyanlända ett stort
behov av en öppen plats att komma till. Många är trångbodda och behöver en
neutral men trygg plats med generösa öppettider och som är gratis. En plats dit man
kan komma ensam eller med familjen, för att möta andra, delta i aktiviteter eller hitta
en lugn studieplats. Biblioteken i Borås är redan, men kan i än större utsträckning
vara, den interkulturella platsen för alla Boråsare.

Utveckla biblioteksverksamheten
Kulturnämnden vill tillsammans med övriga bibliotek i Borås fortsätta men även
utveckla biblioteksverksamheten för att möta de behov och önskemål som gruppen
nyanlända har. De olika media som köpts in till Stadsbiblioteket skulle även behöva
köpas in till andra folkbibliotek i Borås. För detta behövs 100 tkr.
För att möta det stora behovet av gruppintroduktioner och individuell vägledning
behövs det under ett år en bibliotekarietjänst, 500 tkr, som skulle arbeta med att
planera för och genomföra verksamhet riktad till nyanlända på folkbiblioteken i

2

Borås. Den extra tjänsten skulle också möjliggöra ett mer aktivt arbete med
målgruppen som skulle ges möjlighet till högre grad av delaktighet vad gäller
utformandet av program och aktiviteter. Detta planeras ske i samverkan med
föreningsliv och andra aktörer i Borås. Den extra tjänsten skulle också göra det
möjligt att handleda språkpraktikanter på biblioteken i Borås.
Kulturnämnden ansöker medel till:
1
2
3

Inköp av media till biblioteken i Borås 100 tkr
Bibliotekarietjänst under ett år för att samordna och genomföra
introduktioner och vägledning. I samverkan med andra aktörer genomföra
program och aktiviteter. Handleda språkpraktikanter. 500 tkr
Programverksamhet som till exempel sagostunder, författarbesök och musik
100 tkr.
Summa: 700 tkr.

Yrkanden
Sara Andersson (S) yrkar att Kulturnämnden beslutar enligt Kulturförvaltningens
förslag.
Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna yrkar att Kulturnämnden avslår
ärendet i sin helhet. Se bilaga
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden beslutat i
enlighet med det upprättade förslaget.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Den som vill bifalla Sara Anderssons (S) förslag röstar ja, den det inte vill röstar nej.
Vinner
nej har Kulturnämnden beslutat enligt Patric Silfverklingas (SD) förslag.
Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Lars Gustaf Andersson (L), Peter
Wiberg (V), Gabriel Sandberg (S), Hanna Werner (MP), Pirita Isegran (M), Lena
Medelius (M) samt nej av Ann-Charlotte Blomqvist (-) och Patric Silfverklinga (SD).
Kulturnämnden har med sju röster mot två beslutat i enlighet med Sara Anderssons
(S) förslag.
Kulturnämnden beslutar därmed med sju röster mot två
att

hos Kommunstyrelsen ansöka om 700 tkr i bidrag till Borås Stadsbibliotek för att möta
det behov av biblioteksservice som det ökade antalet nyanlända innebär.

Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig mot
Kulturnämndens beslut i sin helhet till förmån för eget förslag. Se bilaga
KULTURNÄMNDEN
Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Överenskommelse mellan Borås Stad och de
idéburna organisationerna i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Överenskommelsen mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna i Borås godkänns.
Fritids- och folkhälsonämnden utses att vara huvudman för det fortsatta arbetet med Överenskommelsen.
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Morgan Hjalmarsson
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Dnr 2016/KS0730

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Överenskommelse mellan Borås Stad och de
idéburna organisationerna i Borås
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ställa sig bakom Borås
Stads åtagande i den föreslagna Överenskommelsen mellan Borås Stad och De
idéburna organisationerna i Borås. Nämnden ber också Kommunstyrelsen att avgöra
vilken nämnd och förvaltning som ska ansvara för det fortsatta arbetet med Överenskommelsen.
I Sverige har en Överenskommelse slutits på nationell nivå mellan regering, Sveriges
kommuner och landsting (SKL) och civilsamhällets organisationer för hur samverkan
ska se ut mellan det offentliga och civilsamhället. Den lokala Överenskommelsen i
Borås handlar om hur Borås Stad och De idéburnas organisationer ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen blir hur man gemensamt kan upprätthålla och utveckla välfärden. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet och möjlighet att påverka. Representanter från De idéburna och Borås Stad har fört en dialog
om förutsättningar för samverkan och resultatet är detta gemensamma dokument.
Dokumentet har varit ute på en bred remiss där samtliga remissinstanser tillstyrker
detsamma förutom 2 st. som avstår från att yttra sig.
I Kommunstyrelsens förslag till Budget 2017 föreslås att Fritids- och folkhälsonämnden skall ha huvudansvaret för det fortsatta arbetet med Överenskommelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Överenskommelsen mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna i Borås godkänns.
Fritids- och folkhälsonämnden utses att vara huvudman för det fortsatta arbetet med Överenskommelsen.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum
2016-11-03

§ 134
2016/FF0124 106
Överenskommelse mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna i Borås
I Sverige har en Överenskommelse slutits på nationell nivå mellan regering, Sveriges kommuner
och landsting (SKL) och civilsamhällets organisationer för hur samverkan ska se ut mellan det
offentliga och civilsamhället. Liknande Överenskommelser har också skett på regional och
kommunal nivå runt om i landet.
Denna lokala Överenskommelse i Borås handlar om hur Borås Stad och De idéburnas
organisationer ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen blir hur man
gemensamt kan upprätthålla och utveckla välfärden. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet
och möjlighet att påverka. Representanter från De idéburna och Borås Stad har fört en dialog om
förutsättningar för samverkan och resultatet är detta gemensamma dokument, se bilaga 1.
Remissvaren för dokumentets utformning redovisas i bilaga 2.
Våren 2015 startade en gedigen process i Borås kring en gemensam Överenskommelse mellan
Borås Stad och De idéburna organisationerna. Fram till oktober 2016 har det varit ett antal möten
av olika karaktär, sex stormöten, tio fokusmöten, två skrivarmöten samt 18 möten i styr- och
beredningsgrupp. Totalt har 155 personer deltagit som har representerat 53 olika föreningar, sju
politiska partier, 14 organisationer, tre företag, nio samfund och fem kommunala förvaltningar.
Styr- och beredningsgrupp, med representanter från de olika aktörerna, har planerat och följt upp
arbetet. Till sin hjälp har de haft två processledare, en från Borås Stad och en från De idéburna
organisationerna.
Bilagor: 1. Överenskommelsen, 2. De samlade remissvaren
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ställa sig bakom Borås Stads
åtagande i den föreslagna Överenskommelsen mellan Borås Stad och De idéburna
organisationerna i Borås.
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår också Kommunstyrelsen att avgöra vilken nämnd och
förvaltning som ska ombesörja det fortsatta arbetet med Överenskommelsen.
Paragrafen justeras omedelbart
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Överenskommelsen i Borås

I Sverige har en Överenskommelse slutits på nationell nivå mellan regering,
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och civilsamhällets organisationer för hur 		
samverkan ska se ut mellan det offentliga och civilsamhället. Liknande Överenskommelser
har också skett på regional och kommunal nivå runt om i landet.
Denna lokala Överenskommelse handlar om hur Borås Stad och Det Idéburnas organisationer
i Borås ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen blir hur man gemensamt kan upprätthålla och utveckla välfärden. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet
och möjlighet att påverka. Representanter från Det Idéburna och Borås Stad har fört en
dialog om förutsättningar för samverkan och resultatet är detta gemensamma dokument.

Parter
Det Idéburna - civilsamhällets olika organisationer och representanter.
Staden - Borås Stad med dess politiker och tjänstemän.

Värdegrund
Samverkan utgår från sex principer som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund.
1. Självständighet och oberoende garanterar Det Idéburnas organisationer att vara 		
suveräna och bevara sin identitet i samarbetet med Staden.
2. Öppenhet och insyn förutsätter tillgänglighet till information och en vilja till 			
öppenhet mot varandra och mot medborgarna om sina respektive verksamheter.
3. Mångfald handlar om alla människors möjlighet att utöva sitt engagemang och sina 		
intressen. Parterna skapar tillsammans förutsättningar för att de områden som
prioriteras i samverkan kan fullföljas.
4. Dialog förutsätter en struktur där parterna kan mötas på lika villkor.
5. Kvalitet betyder att Det Idéburna själva avgör kvaliteten i sin egen verksamhet. När det
idéburna utför verksamhet på uppdrag av Staden, är det Staden som avgör vilka krav på
kvalitet som gäller.
6. Långsiktighet förutsätter en organisation med långsiktiga relationer och kontinuerliga
träffar med företrädare från båda parter och med en gemensam agenda.

Det Idéburnas åtaganden
Det Idéburnas särart framgår särskilt av principen om självständighet och
oberoende.
• Det Idéburnas aktörer representerar sina verksamheter i samarbetet med
Staden.
• Det Idéburna ansvarar själva för sin organisering och gör det på det sätt
det finner mest lämpligt.
• Det Idéburna åtar sig att informera kommunens invånare om sina
verksamheter och former att engagera sig på.
• Det Idéburna åtar sig att sprida information om Överenskommelsen inom
Det Idéburna.
• Det Idéburna ser dialogen med Staden som kontinuerlig och självklar.
• Det Idéburna ansvarar för att bjuda in övriga civilsamhället och Staden
till utbildningar som är relevanta.
• Det Idéburna tillhandahåller Staden aktuella kontaktuppgifter.

Borås Stads åtaganden
Stadens särart framgår särskilt av principen om öppenhet och insyn.
• Staden erkänner och visar respekt för det Det Idéburnas självständighet
och oberoende.
• Staden erbjuder ”en väg in” för Det Idéburnas organisationer för att göra
det lätt att hitta rätt i den kommunala organisationen samt i syfte att
förenkla och underlätta kontakten parterna emellan.
• Staden tar tillvara Det Idéburnas erfarenheter och särskilda kvalité.
• Staden åtar sig att stå för Stadens och Det Idéburnas organisationsresurser
som krävs för att Överenskommelsen skall fortleva och utvecklas.
• Staden ser till att Överenskommelsen och kunskap om Det Idéburna
förankras i den kommunala organisationen, både bland politiker och
tjänstemän.
• Staden ansvarar för att anordna och bjuda in till relevant utbildning för
Det Idéburna.
• Staden åtar sig att samordna och underlätta för boråsare att engagera sig
i Det Idéburna.

Gemensamma åtaganden och områden för samverkan
Definieras av principen om mångfald.
• Borås Stad och Det Idéburna har kommit överens om att gemensamt utveckla 		
välfärden i Borås när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap
och social sammanhållning.
• Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för
Överenskommelsen i Borås.
Organisation och arbetssätt
Bygger på principerna om dialog, kvalitet och långsiktighet.
Det finns ett Samråd för Överenskommelsen i Borås. Det består av företrädare
från Staden och från Det Idéburna. Samrådet träffas regelbundet och har
ansvaret för att utveckla och fördjupa samarbetet. Parterna utser själva sina
representanter.
Överenskommelsens arbete beskrivs i handlings- och uppdragsplaner. Dessa ska
kontinuerligt följas upp. En gång om året arrangerar samrådet ett stormöte. Där
redovisas innevarande års verksamheter och aktiviteter, samt nästkommande års
verksamhet och inriktning.

Kontakt:
Tel:
E-post:

boras.se/overenskommelsen

Dokumentet gäller tillsvidare och följs upp hösten 2020.
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Överenskommelse mellan Borås Stad och de idéburna
organisationerna i Borås

Kommunala nämnder och bolag
Nämnd/Bolag

Tillstyrker

Tillstyrker ej

Avstår från
yttrande

Kommentar

Miljö- och konsumentnämnden

X

Nr. 1

Utbildningsnämnden

X

Nr. 2

Servicenämnden

X

Nr. 3

Arbetslivsnämnden

X

Nr. 4

Stadsdelsnämnden Norr

X

Nr. 5

Lokalförsörjningsnämnden

X

Nr. 6

Stadsdelsnämnden Öster

X

Nr. 7

Överförmyndarnämnden

X

Nr. 8

Revisorskollegiet

X

Borås Energi och Miljö

X

Nr. 9

Stadsdelsnämnden Väster

X

Nr. 10

Tekniska Nämnden

X

Nr. 11

Kulturnämnden FÖRSLAG

X

Nr. 12

Fritids- och folkhälsonämnden

X

Nr. 13

Industribyggnader i Borås AB

X

Sociala omsorgsnämnden

X

Nr. 14

BoråsBorås TME AB

X

Nr. 15

AB Bostäder i Borås

X

Nr. 16

Fristadbostäder AB

X

Nr. 17

Borås Djurpark

X

Sammanställning remissvar

2 (14)

Diarienummer

2016/FF01024 106

Nr. 1 – Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden är positiv till att det formuleras en överenskommelse mellan Borås Stad och Det
Idéburna. Nämnden ser möjligheter till ett fördjupat samarbete inom flera av nämndens ansvarsområden och
föreningslivet. Nämnden har redan idag samarbeten som kan stärkas genom Överenskommelsen. Exempel på
detta är Kulturlandskap Borås, CSR, Naturskyddsföreningen och Fairtrade Sverige.
Miljö- och konsumentnämndens uppdrag spänner över hela hållbarhetsområdet och nämnden ser därför att
Överenskommelsen kan förbättra och underlätta samarbete mellan Miljöförvaltningen och Det Idéburna. Nya
områden att samarbeta inom skulle till exempel kunna vara ekonomisk rådgivning, hållbar konsumtion,
konsumentrådgivning och i det miljöstrategiska arbetet.
Nämnden anser att det är särskilt viktigt att samarbeten koordineras av staden och att det finns en väg in för nya
projekt och samarbeten. Överenskommelsen måste förankras i samtliga förvaltningar.

Nr. 2 – Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har tagit del av överenskommelsen mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna i
Borås. Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och Det idéburnas organisationer ska kunna utveckla och
förbättra sitt samarbete för att gemensamt utveckla välfärden i Borås avseende demokrati, folkhälsa, gemenskap
och social sammanhållning.
Utbildningsnämnden tillstyrker överenskommelsen mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna i Borås.

Nr. 3 - Servicenämnden
Servicenämnden tillstyrker remissen i sin helhet. Servicenämnden ser positivt på att denna överenskommelse har
slutits och på att samarbetet mellan Borås Stad, Svenska Kyrkan och föreningsrådet utvecklas.

Nr. 4 – Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden är positiv till att en överenskommelse har träffats. Nu gäller det att inventera insatser som
redan görs, samt starta dialog kring övriga insatser staden kan samarbeta med idéburen sektor kring, så att det
inte bara blir ett fint men tomt dokument. Nämnden ser hur de Idéburna organisationerna blir en allt viktigare
partner till det som bedrivs i offentlig regi.
I den mest aktuella samhällsfrågan sedan ett år tillbaks, Sveriges flyktingmottagning så har ju den idéburna
sektorn varit ett oumbärligt komplement till det offentliga.
Nu gäller det dock att hantera alla dessa 163 000 människor som kom under 2015, varav en del kommer att få
avslag på sin asylansökan, men många kommer att få uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt och skall då
integreras i samhället.
Regeringen har ju sedan tidigare gjort en särskild överenskommelse
(http://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/2010/04/ij20092235uf/) med den idéburna sektorn på
integrationsområdet, samt att staten satsar ansenliga belopp i den idéburna sektorn.
Regeringen pekar i överenskommelsen ut ett antal fokusområden:
• ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända,
• fler i arbete och fler företagare,
• bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan,
• bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna,
• en effektiv bekämpning av diskriminering,
• en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap, samt
• en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande mångfald.
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Flera av dessa områden ligger i linje med det som Borås stads fullmäktige pekat ut i program för integrerat
samhälle, där staden i flera fall redan jobbar tillsammans med idéburen sektor.
Arbetslivsnämnden har ju ett särskilt uppdrag i Borås stad, att för hela staden vara motor och koordinator av
integrationsarbetet. Vi ser här att den idéburna sektorn är en mycket viktig samverkansaktör.
Vi ser dock inte att integration nämns som ett särskilt område i överenskommelsen. Detta vill vi trycka på att det
skrivs in, samt att vi önskar hitta en särskild arena, där vi kan möta de Idéburna organisationer som vill och som
gör insatser för att integrera nyanlända Boråsare i staden. Vi ser att många insatser redan görs, så att behovet av
koordinering är stort.

Nr. 5 – Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr är positiv till innehållet i texten i överenskommelsen i Borås men påpekar att det
behöver avsättas personella och ekonomiska resurser för att samordna och utveckla denna.

Nr. 6 – Lokalförsörjningsnämnden
Det är viktigt att ta tillvara all kraft som finns i den ideella sektorn och att se den som en resurs för att utveckla
välfärden. Lokalförsörjningsnämnden ser därför mycket positivt på överenskommelsen.

Nr. 7 – Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster har getts tillfälle att yttra sig över remiss om överenskommelse mellan Borås Stad och
de idéburna organisationerna.
Stadsdelsnämnden Öster anser det positivt att överenskommelsen upprättas, då den underlättar kontakter och
relationer i förberedande syfte. Nämnden anser att överenskommelsen är välskriven och väl avvägd med hänsyn
till parternas roller. Särskilt positivt är att Borås Stad åtar sig att skapa ”En väg in” vilket ytterligare underlättar
kontakter och vid händelser.

Nr. 8 - Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden är av uppfattningen att Överenskommelsen väl kommer att tjäna syftet att utveckla och
fördjupa samarbetet mellan Borås Stad och De idéburna organisationerna i Borås. Överförmyndarnämnden
tillstyrker förslaget till överenskommelse.

Nr. 9 – Borås Energi och Miljö
Borås Energi och Miljö har inga invändningar emot förslaget utan stödjer detta helt.
Bolaget har i samma anda verkat med bland annat följande projekt/aktiviteter:
 Kretsloppsveckan
 Återbruket (Arbetslivsförvaltningen)
 Mobile info
 Städning av väggrenar
 Navet
 Borås Rent och Snyggt
Bolaget ser fram mot samarbete i liknande projekt och bjuder härmed in till att förmedla de erfarenheter som
bolaget erhållit om så önskas.
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Nr. 10 – Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till Överenskommelse i Borås mellan Det
idéburna och Borås Stad. Det är ett omfattande arbete som ligger bakom framtagandet av förslaget. Det är en bra
start för det fortsatta arbete med Överenskommelsen i Borås Stad.

Nr. 11 – Tekniska Nämnden
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburna organisationer Borås ska kunna utveckla och
fördjupa sitt samarbete.

Nr. 12 – Kulturnämnden
En lokal Överenskommelse, hur samarbetet ska fungera mellan det idéburna området och Borås Stad, har
utarbetats av en projektgrupp med representanter för olika organisationer, samfund, föreningar och det
offentliga. Förslaget är sänt till Kulturnämnden på remiss med önskan om svar senast 2016-10-16.
Förslaget innebär att Överenskommelsen utgår från sex definierade principer som utgör en gemensam
värdegrund, ett tydliggörande av de idéburnas samt stadens egna respektive gemensamma åtaganden, samt hur
organisation och arbetssätt ska se ut. Kulturförvaltningen ser positivt på förslaget om en lokal Överenskommelse
och anser att det på ett påtagligt och positivt sätt kommer fördjupa och bredda samarbetet för invånarna i Borås
Stad. Kulturförvaltningen vill dock framhålla att det på ett tydligare sätt ska framgå hur representanterna i
Samrådet ska utses. Förslaget tillstyrks.

Nr. 13 – Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget med kompletteringen att Överenskommelsen gäller tillsvidare
men med en uppföljning efter fyra år, hösten 2020.
Fritids- och folkhälsonämnden vill också göra Kommunstyrelsen uppmärksam på att något beslut om hur
Överenskommelsen ska organiseras efter det att Kommunfullmäktige fattar beslutet om Överenskommelsen
mellan Borås Stad och de Idéburna organisationerna i Borås, finns inte.
Fritids- och folkhälsonämnden fick senvåren 2015 uppdraget av kommunfullmäktige, att genomföra en process
tillsammans med civilsamhället och de idéburna organisationerna i Borås att återkomma med förslag till en
Överenskommelse i Borås Stad.
Det har varit en intensiv process med 3 stormöten och många fokusgrupper. Ca 150 unika personer har deltagit,
55 föreningar, politiker från nästan alla partier, 14 organisationer, 9 kyrkor/samfund och ett 25-tal kommunala
tjänstemän.
En skrivargrupp har lämnat ett konkret förslag som har behandlats i beredningsgrupp respektive styrgrupp.
Förslaget är nu ute på remiss hos samtliga kommunala nämnder och bolag, politiska grupper samt hos
civilsamhället. Efter remisstiden kommer remissvaren att sammanställas och behandlas i beredningsgrupp och
styrgrupp innan förslaget slutligen beslutas i Kommunfullmäktige.

Nr. 14 – Sociala omsorgsnämnden
Nämnden ser att överenskommelsens gemensamma åtagande, som definieras av principen om mångfald, och
åtagandet för staden att samordna och underlätta för
boråsare att engagera sig, går i linjen med nämndens tillgänglighetsuppdrag.
I åtagandet om ”En väg in”, dvs en förenklad väg in i kommunen, förutsätter nämnden att information även är
lättläst för att nå ut till en så bred målgrupp som möjligt som då får det lättare att hitta rätt i kommunen. I
utmaningen hur man gemensamt ska kunna upprätthålla och utveckla välfärden ser nämnden stora möjligheter
för nämndens målgrupper.
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Nämnden vill även betona vikten av att det Samråd för överenskommelsen som kommer att ha ansvar för att
utveckla och fördjupa samarbetet, får de förutsättningar som behövs för att kunna fullfölja sitt uppdrag.
Nämnden ser också positivt på att ha ett årligt stormöte, där allt engagemang som finns i arbetsgrupperna kan tas
tillvara och ge de som deltagit och andra intresserade möjlighet att följa det fortsatta arbetet.

Nr. 15 – BoråsBorås TME AB
BoråsBorås TME AB ser föreningslivet som en viktig medspelare när vi drar stora evenemang till staden.

Nr. 16 – AB Bostäder i Borås
Ett strategiskt målområde i AB Bostäder i Borås Vision för år 2025 är social hållbarhet. Vi har flera medarbetare
som dagligen har som uppdrag att jobba med social hållbarhet tillsammans med Borås Stad,
Hyresgästföreningen, religiösa samfund samt föreningar med aktiviteter i våra bostadsområden.

Nr. 17 – Fristadbostäder AB
Övriga synpunkter: Vi svarar på remissen utifrån vårt engagemang i intresseorganisationen Framtid Fristad. Vi
ser positivt på Överenskommelsen och dess formuleringar. Vi hoppas också mycket på de hjärtefrågor som vi vet
att ordförande i Framtid Fristad, Leif Andersson, tillsammans med Attraktiva Toarp tog upp med Fritid &
Folkhälsoförvaltningen/Nämnden för bara ett par veckor sedan.
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Politiska partier
Parti

Tillstyrker

Tillstyrker ej

Avstår från
yttrande

Kommentar

Vänsterpartiet Borås

X

Nr. 1

Liberalerna i Borås

X

Nr. 2

Kristdemokraterna Borås

X

Nr. 3

Nr. 1 - Vänsterpartiet
Vänsterpartiet uppskattar det samarbete som redan idag finns mellan kommun och civilsamhälle och ser många
fördelar i att en överenskommelse träffas, som formaliserar och möjliggör utökat samarbete.
Vänsterpartiet tillstyrker förslaget till överenskommelse mellan Borås Stad och Det Idéburna med följande
synpunkter:
 Att överenskommelsen, liksom övriga kommunala styrdokument, ska utvärderas och revideras vart fjärde år.
 Att det är viktigt med transparens i hur representanterna till Samråd för Överenskommelsen i Borås utses.
 Att detta övergripande dokument ger utryck för en viljeinriktning, men att det, som en trygghet för såväl
kommun som idéburna aktörer, ska tecknas skriftliga överenskommelser i varje enskilt samarbete. I dessa ska
exempelvis tidsperiod för samarbetet, ekonomi och ansvarsfördelning framgå.

Nr. 2 – Liberalerna i Borås
Liberalerna Borås tillstyrker förslaget i stort men vill föreslå några förändringar. Förtydliganden bör göras på
några ställen.
Inledningsstycket första sidan.
Av dokumentet bör framgå att syftet med Överenskommelsen är ett hållbart samhälle som bygger på
demokratiska värden. Det hållbara samhället bör alltid finnas med och det finns en möjlighet att ickedemokratiska organisationer räknar in sig som idéburna.
Förslag: Meningen i inledningsstycket som börjar med ”Utmaningen…. ”kan skrivas om: ”Syftet är att
gemensamt upprätthålla och utveckla välfärden i ett hållbart samhälle som bygger på en demokratisk
värdegrund.”
I inledningsstycket bör också i meningen som börjar ”I ett års tid” dessa ord tas bort.
Förslag: ”Representanter från det Idéburna och Borås stad har fört en dialog om förutsättningar för samverkan.”
För att förtydliga att dokumentet är en plattform för djupare samarbete mellan Borås stad och enskilda
organisationer bör sista meningen kompletteras.
Förslag: ”Resultatet är detta gemensamma dokument som är en plattform för samverkan mellan enskilda
organisationer och Borås stad.”
Parter
Det Idéburna bör definieras utförligare.
”Det Idéburna – Organiserade verksamheter som primärt har allmännytta eller medlemsnytta som främsta
drivkraft och bygger på en idé eller värdegrund och är organisatoriskt fristående från offentliga sektorn.”
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Principen om långsiktighet
Långsiktigheten innebär inte bara träffar utan det innebär långsiktiga relationer.
Förslag: Meningen skrivs om ”Principen om långsiktighet förutsätter en organisation med långsiktiga relationer
mellan parterna innebärande kontinuerliga träffar och gemensam agenda. ”
Det Idéburnas åtaganden och Borås stads åtaganden
Meningarna om särart tas bort. Känns lite konstlad. Visserligen är principen om självständighet och oberoende
viktig för det Idéburna men det framgår också i samband med presentation av principerna i början av
dokumentet. Principen om öppenhet och insyn gäller inte bara Borås stad utan också det Idéburna.
Några av åtagandena kan ses som gemensamma. Det är genom samverkan som resultat nås.
Förslag: Punkterna kring utbildning och information till kommunens invånare förs till Gemensamma åtaganden
och skrivs om till en punkt vardera. Blir bättre sammanhang. Var för sig är de otydliga.
”Det Idéburna och Borås stad har ett gemensamt ansvar att medverka till att fler av kommunens invånare
engagerar sig genom att Staden underlättar för Det Idéburna att presentera sig och sina verksamheter. ”
”Det Idéburna och Borås stad har ett gemensamt ansvar att parterna har den utbildning som är nödvändig för att
Överenskommelsen ska fortleva och utvecklas. ”
Punkterna ”Det Idéburna åtar sig att informera kommunens invånare…., ”, Det Idéburna bör bjuda in övriga
civilsamhället..” , ”Staden ansvarar för att bjuda in till relevant …”, ”Staden åtar sig att samordna och
underlätta...” stryks.
Punkten ”Det Idéburna åtar sig att sprida information om Överenskommelsen” är otydlig till vem men förmodas
inom det Idéburna och bör kompletteras med ”inom Det Idéburna”.
Gemensamma åtaganden och områden för samverkan
Enligt ovan föreslås två nya punkter läggas in under rubriken. Även här kan hänvisning till princip tas bort.
Den första punkten kan kompletteras med ”för ett hållbart samhälle på en demokratisk värdegrund.”
Organisation och arbetssätt
Även här kan hänvisning till princip tas bort.
Bra med ett Samråd. Viktigt att det snabbt upprättas en handlingsplan för hur Överenskommelsen ska
implementeras.
Övrigt
Västra Götalandsregionen är igång och implementerar Överenskommelsen. Många idéburna organisationer i
Borås har distriktsorganisationer som undertecknat Överenskommelsen i regionen. Det kan vara bra att ha med i
det fortsatta arbetet. Överenskommelsearbetet i Borås bör också i övrigt följa Överenskommelsearbetet i
regionen.

Nr. 3 – Kristdemokraterna Borås
Vi tillstyrker dokumentet i dess helhet. Vi har dock några synpunkter som borde klargöras tydligare i
dokumentet.
I dokumentet står det följande: "Staden åtar sig att stå för Stadens och Det Idéburnas organisationsresurser som
krävs för att Överenskommelsen skall fortleva och utvecklas." Vilka typer av resurser pratar vi om? Är det
resurser i form av pengar så borde det klargöras mer exakt vilka summor det kan tänkas röra sig om.
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Föreningar
Förening

Tillstyrker

Tillstyrker ej

Avstår från
yttrande

Kommentar

SPF Seniorerna Borås Tre Äss

X

Borås Orkesterförening

X

Albanska kultur- och
idrottsföreningen Dardania, Borås
Borås Basket

X

Sandareds Innebandysällskap

?

Borås IOGT-NTO-krets

X

Föreningsarkivet i Borås

X

Nr. 3

Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås

X

Nr. 4

SKPF Pensionärerna avdelning 283

X

Rädda Barnen i Borås

X

Nr. 5

Kulturförening Bosnien och
Hercegovina ”Bosna” i Borås

?

Nr. 6

Nr. 1

X
Nr. 2

Nr. 1 – Albanska kultur- och idrottsföreningen Dardania, Borås
Gemensamma åtaganden och områden för samverkan
Definieras av principen om mångfald.
• Borås Stad och Det Idéburna har kommit överens om att gemensamt utveckla välfärden i Borås när det gäller
demokrati, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning. Vi vill ha med Integration.
• Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring gemensamma intressen och utveckla
samarbetsformer inom ramen för Överenskommelsen i Borås.
Organisation och arbetssätt
Präglas av principerna om dialog, kvalitet och långsiktighet.
Det finns ett Samråd för Överenskommelsen i Borås. Det består av 6 företrädare från Staden och 6 företrädare
från Det Idéburna(1 representant från Invandrar föreningar) Parterna utser själva sina representanter. Samrådet
träffas regelbundet och har ansvaret för att utveckla och fördjupa samarbetet.
Överenskommelsens arbete beskrivs i handlings- och uppdragsplaner. Dessa ska kontinuerligt följas upp. En
gång om året arrangeras ett stormöte. Där redovisas innevarande års verksamheter och aktiviteter. Tema för
nästkommande års verksamhet beslutas.

Nr. 2 – Sandareds Innebandysällskap
1.

Allmänt: Det framgår inte av det remitterade dokumentet vad syftet med överenskommelsen är. Vad ska de
olika parterna samarbeta om och hur ska detta gagna parter och gemensam välfärd?

2.

Allmänt: Vi hade förväntat oss mer ett omfattande och konkret alster. Det remitterade materialet verkar vara
en pamflett eller informationsbroschyr. Finns det mer information från arbetet och varför har detta i så fall
inte arbetats in och remitterats?
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3.

Allmänt: Dokumentet ger ingen information om hur vad Överenskommelsen är och hur den ska realiseras.
Information om handlingsplaner, mötesplanering, mötesdeltagare, ansvariga, befogenheter och resurser för
genomförandet saknas. Det enda någorlunda konkreta som anges är att det ska tas fram handlingsplaner och
att ett stormöte ska genomföras. Dokumentet anger dock inte vem som ska göra vad av detta och när det ska
genomföras eller vilka mål som ska uppfyllas av arbetet.

4.

Allmänt: Syftet med en pamflett torde vara att marknadsföra och informera men vår uppfattning är att detta
är för tunt och att det är svårt att föra detta vaga till intet får någon part förpliktigande budskap vidare.

5.

Första stycket: På vilket sätt ska de Idéburna upprätthålla och utveckla välfärden? Är inte detta främst en
uppgift för kommun och landsting där resurser och ansvar för detta finns? Förtydliga gärna detta.
Stycket Parter: Förklara gärna begreppet “Det Idéburna” då det kan vara nytt för den som läser pamfletten
och är väsentligt för innehållet. Använd tex. https://sv.wikipedia.org/wiki/Id%C3%A9buren_organisation.

6.
7.

Stycket Parter: Skulle man kunna snäva in vilka som är parter i just detta arbete och kanske ge exempel på
organisationer, politiker och tjänstemän som deltar? Nu blir det mycket brett och vagt. Eller kanske ange
vilka som inte omfattas.

8.

Stycket Principen om öppenhet och insyn: Vad är syftet med detta? Varför behövs detta för
Överenskommelsen? Kommer det att kräva kostnader i form av arbete och infrastruktur för att skapa och
tillhandahålla informationen?

9.

Stycket Principen om mångfald: Hur och av vem prioriteras områden för samverkan? Behöver förtydligas.

10. Stycket Principen om kvalitet: Det Idéburna skall avgöra kvalitén på sin verksamhet men Staden skall ställa
krav på densamma, hur ska detta fungera?
11. Stycket Principen om långsiktighet: Komplettera med information om hur denna organisation är tänkt att se
ut och fungera.
12. Stycket Gemensamma åtaganden och områden för samverkan: Tycker inte att detta definieras av principen
om mångfald. Det står inget om åtaganden och områden i stycket om denna princip. Ta bort meningen eller
förtydliga.
13. Stycke Organisation och arbetssätt: Vem ansvarar för detta samråd och hur utses representanterna?
Förtydliga.
14. Stycke Organisation och arbetssätt: Avser Staden att avdela resurser för fortsatt arbete och samråd?
Förtydliga.

Nr. 3 - Föreningsarkivet i Borås
Föreningsarkivet i Borås, grundat år 1970, är ett gott exempel på samverkan mellan Det Idéburna och Borås
Stad, då det är en samorganisation där föreningens stadgar antagits dels av föreningen, dels av
Kommunfullmäktige. Kommunen utser dessutom ledamöter i föreningens styrelse samt revisor.
Arkivföreningens verksamhet bygger på öppenhet i Det Ideburnas verksamhet på så sätt att fullständig öppenhet
gäller för handlingar från inlämnande föreningar och organisationer förutom i de fall då sekretess av olika
anledningar är befogad.
Föreningen betonar i Överenskommelsen särskilt avsnitten om öppenhet samt om långsiktighet i samverkan både
från Det Idéburnas och Stadens sida; i det senare fallet genom långsiktigt ekonomiskt stöd. Föreningen anser det
också viktigt att det inte i samarbetet från Stadens sida byggs upp en omfattande byråkratisk överbyggnad.
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Nr. 4 – Kyrkornas Flyktingrådgivning i Borås
Övergripande kommentar
Kyrkornas Flyktingrådgivning (KFR) gratulerar de deltagande parterna i den process som nu landat i ett förslag
till Överenskommelse. Det är positivt att detta förslag till Överenskommelse nu är ute på remiss och KFR
tillstyrker det som Överenskommelsen ger uttryck för, när det gäller förutsättningar för samverkan mellan
parterna.
En stilistisk kommentar gäller utformningen av foldern. Förslagsvis är det bättre att endast den inledande texten
utgör framsidan, samt möjligen rubriken ”Parter”.
Stycket om ”Värdegrund” och de följande principerna vinner på att ligga på sista sidan, samt att det som nu står
på sista sidan lyfts fram till sidan 1.
Vi förutsätter att foldern kommer att layoutas så att den upplevs som mer intresseväckande.
Specifika kommentarer
Om det Idéburnas åtaganden
Uttrycker i punkt 1, att de idéburna aktörerna representerar ”sig själva”, kan missförstås då frågan uppkommer
om man representerar sig själv eller den organisation man företräder.
Formuleringen i punkt 6 när det gäller att de idéburna bör bjuda in övriga civilsamhället och Staden till
utbildningar är vad och ger utrymme för viss osäkerhet. Utbildningar som arrangeras av enskilda organisationer
har ibland en specifik målgrupp som framförallt utgörs av medlemmar. Förslagsvis bör formuleringen istället
vara harmoniserad med det som står under ”Staden”: Det idéburna ansvarar för att bjuda in övriga
civilsamhället och Staden till utbildningar av relevans.
Om organisation och arbetssätt
Det är önskvärt att det klargörs om det är så att Samrådet ansvarar för det stormöte som tänkt att genomföras en
gång per år.

Nr. 5 – Rädda Barnen i Borås
Rädda Barnens lokalförening i Borås är positiv till överenskommelsen, Rädda Barnen jobbar för barns rättigheter
och hjälper barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Och vi vill utifrån detta betona att integration bör
finnas med i överenskommelsen. Barn på flykt är en av de mest utsatta grupperna och integration bör av den
anledningen enligt oss vara med.
Förslag på förändringar i dokumentet
Här framkom några synpunkter när vi gick igenom texten på en del formuleringar.
Att genomgående använda samma formulering som i om de idéburna organisationerna, de förekommer flera
olika varianter i texten t ex det idéburna. I den nationella överenskommelsen talar man om de idéburna
organisationerna.
På förstasidan har vi som förslag att det blir tydligare att principerna är underrubriker till värdegrund.
I principen om mångfald vill vi betona just mångfalden genom att det handlar om alla människors möjlighet att
utöva sitt engagemang…
På sidan tre funderar vi på formuleringen ”en väg in”, vad menas med det. Är det att staden underlättar för de
idéburna att hitta rätt?
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Sista raden på sidan tre föreslår i att man kan ändra till för Borås invånare att engagera sig i de idéburna.
Förslag på formulering till sista meningen på sista sidan. ”Dessutom beslutas om tema för nästkommande år.”
Övriga synpunkter
Är det samrådet som gör handlings- och uppdragsplaner och följer upp dem och hur följs de upp?
På vilket sätt utser parterna sina representanter, via Föreningsrådet och Svenska Kyrkan?

Nr. 6 - Kulturförening Bosnien och Hercegovina ”Bosna” i Borås
1. Vår förening tycker att överenskommelse mellan Borås Stad och Det Idéburna saknar delen om integration
och mångfald.
I Borås finns många invandrar föreningar både ”gamla” i ”nya”.
De tillför mångfald i vår stad.
Deltagande i föreningsliv är en av de absolut bästa integrationsarenorna då den bygger på aktivt frivilligt
deltagande.
Överenskommelsen ska bidra till utvecklandet av former och metoder för att de idéburna organisationerna bättre
ska kunna medverka i insatser som bidrar till integration.
Vårt förslag:
Att integrations och mångfald ska integreras i Överenskommelsen.
2. Under delen ”Organisation och arbetssätt” - Samråd för Överenskommelsen,
som ska bestå av 6 företrädare från Staden och 6 företrädare från Det Idéburna,
har vi förslag att utöka med:
En av dem 6 företrädare från Det Idéburna ska vara representant från invandrar föreningar.
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Övrigt
Organisation

Tillstyrker

Tillstyrker ej

Avstår från
yttrande

Kommentar

Studieförbunden i Borås

X

Nr. 1

Föreningsrådet i Borås

X

Nr. 2
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Borås Pastorat

X

Nr. 3

Nr. 1 – Studieförbundet Vuxenskolan i Borås
Vi tillstyrker dokumentet i dess helhet.
Vi lägger till nedanstående synpunkter:
Studieförbunden har ett uppdrag av staten att bedriva folkbildning.
Statens syfte med stöd till folkbildningen är att
1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa
engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
- Studieförbunden är en koppling mellan stat, kommun och civilsamhället.
- Studieförbunden redovisar sin verksamhet till kulturförvaltningen och erhåller stöd för denna verksamhet
- Vi önskar ett förtydligande kring organisation och arbetssätt.

Nr. 2 – Föreningsrådet i Borås
1. Den lokala överenskommelsen måste ha en tydlig överskrift så att man direkt kan se att detta gäller för Borås
2. Det inledande avsnittet är alldeles för knapphändigt och behöver innehålla fler upplysningar. Dokumentet
skall förstås även av den som inte har varit med i hela processen.
Vi anser att det är endast är Stadens som kan ansvara för att upprätthålla välfärden. Det idéburna kan vara med
och utveckla.
”Resultatet är” ger en känsla av slutgiltighet i stället för att det är början på något och behöver formuleras om
3. Det idéburnas åtagande: Punkt två ”Det idéburna ansvarar själva för sin organisering och gör det på det sätt
det finner mest lämpligt”
I skrivningen uppstår känslan av att ”det Ideburna” är ett.
Vi föreslår följande lydelse. ”Det idéburna ansvarar själva för sin organisering och gör det på det sätt
verksamheterna finner mest lämpligt”
4. Borås stads åtaganden: Näst sista punkten ”Staden ansvarar för att anordna och bjuda in till relevant utbildning
för de idéburna”.
Inom flera områden finns gemensamma intressen och utbildning kan vara relevant både för Staden och Det
idéburna. Vi anser att det skall framgå i denna punkt.
5. Organisation och arbetssätt:
- Vi anser att det även skall utses några ersättare både från Staden och det Idéburna – förslagsvis 3 personer.
- Det skall framgå att Samrådet har ett kansli till sin hjälp.
- Det idéburna behöver ha 10 representanter för att täcka in sina olika områden.
- På stormötet skall framtida verksamhet diskuteras men vi anser däremot att tema inte skall beslutas.
För övrigt se vårt förslag på lydelse
Övriga synpunkter: Vi anser att det påbjudna formatet - dubbelvikt A5 - måste vara underordnat den plats
innehållet behöver.

Nr. 3 – Borås Pastorat
Svenska kyrkan i Borås har genom representanter från Borås pastorat genom beredningsgrupp och styrgrupp
aktivt deltagit i hela beredningsprocessen för det förslag som nu remissbehandlas. Vi understryker att det är väl
genomarbetat och en god grund och förutsättning för samverkan och utveckling.
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VA-planeringsprocessen
Dricksvatten- och avloppsförsörjningsöversikt
En kunskapssammanställning innehållande nulägesbeskrivning,
omvärldskrav, förutsättningar och identifierade behov för dricksvattenoch avloppsförsörjningshanteringen i Borås Stad.

Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning
Politiska ställningstaganden och förhållningssätt för att uppnå hållbar
och långsiktigt dricksvatten- och avloppsförsörjning i Borås Stad.
Dricksvatten- och avloppsförsörjningsplan
Redovisar åtgärder och aktiviteter under planens giltighetsperiod
för att för att uppnå hållbar och långsiktig dricksvatten- och
avloppsavloppsförsörjning i Borås Stad.

Riktlinjer för dricksvattenoch avloppsförsörjning
Borås Stad har ansvar för att invånarna i kommunen har ett hälsosamt dricksvatten och för
att avloppsvatten från bostäder och verksamheter tas om hand på ett miljöriktigt sätt. God
planering är grunden för att kommunen ska kunna erbjuda sina invånare och verksamheter
god service och uppfylla kommunens skyldigheter i VA-försörjningen.
Vi använder våra vattendrag för alla delar av VA-försörjningen. Vatten spelar en central roll för
kommunens infrastruktur och utveckling, det är av största vikt att vi skyddar och förbättrar
statusen på denna resurs.
Det finns gott om dricksvatten i Borås. I vissa områden behöver situationen ändå förbättras
när de byggs ut eller när permanentboende ersätter fritidsboende.
Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och verksamheter fungerar bra i stora delar av
kommunen. I vissa områden behöver situationen förbättras. Det är viktigt att minska utsläppen
av skadliga ämnen till naturen. Förbättringar kan ytterligare minska riskerna för att människor
blir sjuka på grund av en dålig hantering av avloppsvatten.
Dagvattenhanteringen i bebyggda områden handlar om att avleda vattnet på ett säkert sätt
till ett vattendrag. Kraven ökar på att avledningen sker på ett miljömässigt riktigt sätt för att
förbättra statusen på våra vattendrag. Dagvattenrening kräver ställningstaganden, god planering
och ekonomiska resurser.
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Övergripande förhållningssätt
•

Dricksvatten- och avloppsanläggningar ska vara driftsäkra, robusta, ha ett tillfredsställande
skydd och deras funktion ska upprätthållas under hela drifttiden.

•

Dricksvatten- och avloppsförsörjningen ska vara långsiktigt hållbar ur ekologisk, ekonomisk
och social aspekt.

•

Kommunens arbete med dricksvatten- och avloppsförsörjning ska bidra till att uppfylla
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster.

•

Alla fastigheter i kommunen med behov av dricksvatten- och avloppsförsörjning ska ha en
godtagbar anläggning.

•

Kommunen ska arbeta för fullgod och säker dricksvattenförsörjning med avseende på både
vattentäkt och produktionsanläggning.

Dagvatten
•

Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når recipienten, om möjligt redan vid
föroreningskällan.

•

Dagvattenflöden ska reduceras och regleras för minskad belastning på ledningsnät och
recipienter.

•

Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar miljön för upplevelser, rekreation, lek,
naturvärden och biologisk mångfald

•

Enskilda anläggningar och anslutning till allmänt VA

•

För områden som är aktuella att ansluta till allmänt vatten- och avloppsnät ska kommunen
överväga ny detaljplan för att reglera bebyggelsen

•

För områden som är aktuella att ansluta till allmänt VA-nät ska kommunen överväga ny
detaljplan i syfte att reglera befintlig bebyggelse samt för att förtäta bebyggelsen för att fler
fastigheter ska dela på kostnaden för vatten och avlopp.

•

För områden som är aktuella att ansluta till allmänt vatten- och avloppsnät ska
verksamhetsområdet antas för alla tre vattentjänsterna, dricks-, spill- och dagvatten.

•

Statusen på enskilda avlopp ska vara känd av kommunen och av fastighetsägare
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Dricksvatten och brandvatten
•

Kommunen ska skydda framtida vattenresurser för en allmän dricksvattenförsörjning

•

Kommunen ska arbeta för möjligheten till säker brandvattenförsörjning via sprinkler vid
nyexploatering

Kommunikation och organisation
•

Kommunen ska erbjuda rådgivning om enskilt dricksvatten, avlopp och dagvattenhantering

•

Kommunen ska erbjuda rådgivning till fastighetsägare i områden där gemensamhetslösningar
är det bästa alternativet
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Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning
Inkomna yttranden i sammanfattning
De flesta remissinstanser tillstyrker förslaget och är positiva till att man tar ett helhetsgrepp över VA-frågorna.
Vikten av att anpassa VA-systemen till framtida klimatförändringar lyfts av flertalet
och berör i hög grad dagvattenhanteringen. Många belyser komplexiteten kring huvudmannaskapsfrågan för dagvatten som behöver klaras ut.
Flertalet nämner också problematiken kring släckvatten och sprinklersystem.
Inkomna synpunkter och kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan.
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker förslaget.
Nämnden anser planen mycket viktig för att säkerställa bra dricksvatten kan fortsätta
att levereras i framtiden samt att dagvatten- och avloppsvatten tas om hand på ett
modernt sätt.
Servicenämnden

Servicenämnden tillstyrker förslaget med följande påpekanden:
Servicenämnden anser att det är viktigt att skyndsamt påbörja arbetet med hur dagvatten framöver ska hanteras som en resurs och värderas som en ekosystemstjänst.
Nämnden ser det som särskilt viktigt att ägarfrågor och ansvar för drift och underhåll
av dagvattensystemet utreds för att tydliggöra vilka insatser som krävs både i nutid
och i framtiden.
Under punkten Dricksvatten och brandvatten vill nämnden framhålla behovet att
tydliggöra ansvarsförhållanden och huvudman för skötsel samt drift av brandposter.
Nämnden upplever att det idag saknas dialog och en klar ansvarsfördelning inom
områdena dagvatten och brandvatten.
Kommentar

Hur dagvatten kan hanteras som resurs och ekosystemtjänst kommer hanteras som en
åtgärd i VA-planen, liksom att utreda ansvarsfrågan kring vem som skall drifta och
underhålla dagvattensystemen.
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Ansvarsfrågan krig brandposter kommer regleras i och med införandet av ny VA-taxa
sommaren 2015.
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt ett helhetsgrepp kring dricksvatten- och avloppsförsörjningen. Samhällsbyggnadsnämnden uppmuntrar att riktlinjerna förordar
fördröjning av dagvatten nära källan. Samhällsbyggnadsnämnden anser också att dagvatten så långt som möjligt bör transporteras synligt i marknivå. Gällande rening av
dagvatten önskar Samhällsbyggnadsnämnden framhålla att rening av dagvatten är en
komplex fråga.
Samhällsbyggnadsnämnden ser mycket positivt på planerna att bygga dagvattensystem
samtidigt som system för spill- och dricksvatten byggs. Samhällsbyggnadsnämnden
vill också framhålla vikten av att ordna möjligheter för uppsamling av släckvatten
Kommentar

Möjligheten till ytlig dagvattenhantering vid marknivå kommer beaktas i åtgärden,
”Utarbeta förslag för hur dagvatten kan hanteras som resurs.” som föreslås i VA-planen.
Släckvattenhantering hanteras som i åtgärd i VA-planen.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning med
kommentarer enligt nedan för det fortsatta arbetet med att konkretisera riktlinjerna;
I det fortsatta arbetet med att konkretisera riktlinjerna är det viktigt att förklara vad
”Rening nära föroreningskälla” innebär. Oavsett hur man renar dagvattnet kommer
de förorenade ämnena att hamna någonstans mellan föroreningskällan och recipienten. Vid val av rening genom infiltration/fördröjning krävs att anläggningarna sköts
på ett riktigt sätt. Vid spridning av detta skötselansvar på många parter finns risk för
att föroreningarna okontrollerat hamnar i naturen.
Fördröjning av dagvatten kräver stora ytor vilken kan lösas vid nyplanering. I befintliga miljöer är det svårare att tillgodose detta ytbehov varför en öppenhet för att förstärka ledningsnätet i dessa områden troligen måste finnas med i bilden.
En principiellt viktig fråga är också vem som ska vara huvudman för dagvattenanläggningar. Vid spridning av detta skötselansvar på många parter finns risk för att
föroreningarna inte tas om hand på bästa sätt. För en fungerande dagvattenhantering
krävs kunskaper om teknik och skötsel. Ansvaret bör därför hamna på en huvudman.
Av riktlinjerna framgår ”De ökade kraven på rening av dagvatten och större flöden till
följd av ökade nederbördsmängder kommer att innebära ökade kostnader för VAkollektivet”. Det är viktigt att VA-kollektivet erhåller medel för en anpassning till de
nya kraven på rening av dagvattnet som föreslås genom en översyn av det kommunbidrag som VA-verksamheten erhåller idag.
Kommentar
Hur olika reningsanordningar för dagvatten, samt vem som har ansvar för dessa,
kommer att hanteras i den handbok för dagvatten, som i VA-planen, föreslås upprättas.
Behov av fördröjning eller utbyggnad av kapacitet på dagvattennätet kommer att hanteras den dagvattenplan och plan för säker ytavrinnig som föreslås i VA-planen.
De ökade kostnaderna för VA-kollektivet, som ökade nederbördsmängder kan innebära, vad det gäller dagvattenhantering kommer enklare kunna tas ut när ny VA-taxa
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införs. Nya VA-taxan kommer tydligare redogöra för vilka avgifter för dagvattenhantering olika abonnenter i VA-kollektivet skall stå för.
Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker huvuddelen av remissförslaget, men nämnden har invändningar mot den stora tyngd, som de enskilda avloppen ges i förslaget.
Enligt nämndens uppfattning är de enskilda avloppen inget stort hot mot målet att
uppnå en god status i våra sjöar och vattendrag och tillsynen inom området enskilda
avlopp är idag fullt tillräcklig.
Bräddningar till sjöar och vattendrag från det allmänna avloppsledningsnätet är ett
problem som förtjänar att uppmärksammas mer. Miljö- och konsumentnämnden
välkomnar det planerade bygget av ett nytt avloppsreningsverk vid Sobacken. Nämnden vill även betona vikten av det fortlöpande tillsynsarbete som görs för att skydda
våra dricksvattentäkter.
Alla fastigheter i kommunen med behov av dricksvatten- och avloppsförsörjning ska ha en godkänd anläggning.

Ordet godkänd skulle kunna bytas ut mot godtagbar. Enskilda och (större) allmänna
avloppsanläggningar tillståndsprövas generellt och kan i någon mening ses som ”godkända” när tillstånd lämnas. Produktion och distribution av dricksvatten omgärdas av
ett omfattande regelverk (både livsmedelslagstiftningen och miljöbalken), där fokus
ligger på den fortlöpande egenkontrollen som ska säkerställa att anslutna hushåll får tillgång till ett rent vatten som kan användas som dricksvatten utan hälsorisker. Hushåll
som bor utanför det allmänna ledningsnätet anlägger oftast egna brunnar för att få
dricksvatten. Det sker ingen förprövning av sådana brunnar. Fastighetsägaren ansvarar själv för att vattnet ska hålla en acceptabel kvalitet.
Enskilda anläggningar och anslutning till allmänt VA
Remissförslaget behandlar även utförligt och detaljerat enskilda anläggningar och anslutning till allmänt VA. Miljöförvaltningen har inget att invända mot att förslaget
behandlar frågor om samhällsplanering och omvandlingsområden relativt utförligt.
Det sker fortlöpande en bebyggelseutveckling och tidigare fritidshusområden används
alltmer för permanentboende. Detta ställer stora krav på kommunen vid samhällsplanering och när medborgarna har förväntningar på god infrastruktur och service.
Miljöförvaltningen har däremot invändningar mot redovisningen av konsekvenserna,
som rör statusen på de enskilda avloppen (se sidan 9 i förslaget). Förvaltningen bedömer att den nuvarande tillsynen inom området enskilda avlopp är fullt tillräcklig
och att det inte krävs mer omfattande tillsyn och handläggning av enskilda avlopp.
De enskilda avloppen har enligt förvaltningens bedömning fått ett alltför stort utrymme i dokumentet. Generellt utgör de enskilda avloppen inget stort problem för
sjöar och vattendrag i kommunen och de är därmed inget stort hot mot målet att
uppnå en god status i våra sjöar och vattendrag. Remissförslaget beskriver situationen
välformulerat enligt följande på sidan 8: Förutsättningarna för infiltration av avloppsvatten i
Borås är tämligen goda. Anläggningar där vatten går direkt ut i sjöar eller vattendrag saknas i
princip. Föroreningstrycket kan därför bedömas som relativt lågt jämfört med andra kommuner.
När det gäller enskilda avlopp anser nämnden att riktlinjerna ska kompletteras med
ett avsnitt om vikten av att förmedla information om och vid tillståndsprövning se
positivt på alternativa lösningar för avloppsförsörjningen, till exempel genom vattenreningskärr där de biologiska och naturmässiga förutsättningarna finns.
Sjöar och vattendrag kan påverkas i väsentligt större utsträckning av bräddningar från
det kommunala avloppsledningsnätet. Bristfälliga enskilda avlopp kan orsaka lokala
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skador eller begränsad påverkan på grundvattenförekomster, men det är ett betydligt
mindre problem.
Dricksvatten och brandvatten
Remissförslaget tar även upp dricksvatten och brandvatten. Miljöförvaltningen har
några synpunkter på denna del av förslaget. Det är naturligtvis viktigt att skydda
grundvatten för allmän dricksvattenförsörjning men ytvatten är idag den dominerande
källan till dricksvatten. Det finns ett befintligt skydd för Öresjö och några grundvattentäkter i form av skyddsområden, men skyddet måste självfallet bestå av mer än
samhällsplanering, beslut om skyddsområden och andra administrativa åtgärder. Tillsynen av de berörda områdena måste bibehållas och i vissa fall utökas. Skyddet av
våra vattentäkter är ett fortlöpande arbete och huvuddelen av arbetet utförs efter det
att skyddsområdena är beslutade.
Kommunikation och organisation
Remissförslagets avslutande del handlar om kommunikation och organisation. Avsnittet handlar om rådgivning, som kommunen ska erbjuda medborgarna. Miljöförvaltningen välkomnar att medborgarna erbjuds rådgivning om dricksvatten, avlopp
och dagvatten. Detsamma gäller rådgivning till fastighetsägare i områden där gemensamhetslösningar är det bästa alternativet. Rådgivningens omfattning (och avgränsning), vem som ska utföra den och sist men inte minst finansieringen bör utredas
vidare.
Remissförslaget behandlar inte allmänna avloppsanläggningar mer än kortfattat i avsnittet ”Övergripande förhållningssätt” och som en möjlig lösning under avsnittet
”Enskilda anläggningar och anslutning till allmänt VA”. Miljöförvaltningen litar på att
Borås Energi och Miljö AB har ambitionen att använda bästa möjliga teknik i sina
anläggningar, men vill ändå betona de problem som kan uppstå i ledningsnätet.
Bräddningar till sjöar och vattendrag är ett problem som förtjänar att uppmärksammas mer. Det är omöjligt att eliminera bräddningar, men det är fullt möjligt att begränsa frekvens och utsläppta volymer avloppsvatten.
Kommentar
Riktlinjen kring att alla fastigheter med enskild VA-försörjning skall ha en godkänd
anläggning ändras till nämndens förslag. Nya riktlinjen lyder:

”Alla fastigheter i kommunen med behov av dricksvatten- och avloppsförsörjning ska
ha en godtagbar anläggning”
Det finns förslag från både Havs- och Vattenmyndigheten och Havsmyndigheterna
om skärpta krav på tillsynstakt och åtgärdstakt på enskilda avlopp. I VA-planen förslås att långsiktiga mål om tillsynstakt och åtgärdtakt upprättas för de enskilda avloppen i Borås Stad utefter de förutsättningar som finns i kommunen.
Information om vilka reningstekniker som kan godkännas och uppmuntras vid tillståndsprövning av enskilda avlopp för att ta vara på de naturgivna förutsättningarna
läggs till som åtgärdsförslag i VA-planen.
Att minska bräddningarna på det allmänna avloppsledningsnätet är ett högst priorited
problemställning för huvudmannen Borås Energi och Miljö. Problemet med bräddningar kommer vanligtvis från att avloppsledningsnätet är överbelastat med ovidkommande vatten. Att minska mängden ovidkommande vatten, tillskottsvatten, är en
grundläggande del av Borås Energi och Miljö förnyelseplanering för avloppsledningsnätet.
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De vattentäkter som idag används för allmän dricksvatten försörjning har idag en
skydd i form av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter. Öresjö har
ett modernt vattenskydd och för de övriga täkterna kommer skyddet moderniseras
och uppdaters under 2015.
Det finns ett antal vattenresurser i kommunen som kan komma bli aktuella för allmän
dricksvattenförsörjning i ett flergenerationsperspektiv. Dessa resurser kommer omnämnas i översiktsplaneringen och vidare utredningar kommer bedrivas för att avgöras deras lämplighet och potential till att användas som framtida dricksvattentäkter.
Visar sig dessa vattenresurser vara viktiga och lämpliga för den allmänna dricksvattenförsörjningen kommer de ges erforderligt skydd i form av vattenskyddsområde.
Hur rådgivning för vatten, avlopp och dagvatten kan ske till fastighetsägare i kommunen skall utredas vidare enligt ett förslag till åtgärd i VA-planen.
Stadsdelsnämnden Norr

Nämnden tillstyrker remissförslaget. Nämnden anser att förslaget till riktlinjer har en
bra och tydlig struktur som bedöms ge stöd i de frågeställningar som är relevanta för
dricksvatten- och avloppsförsörjning.
Stadsdelsnämnden Väster

Nämnden tillstyrker remissförslaget. Förslaget till riktlinjer har en bra och tydlig
struktur som bedöms ge stöd i de frågeställningar som är relevanta.
Stadsdelsnämnden Öster

Nämnden tillstyrker remissförslaget. Stadsdelsnämnden Öster anser att riktlinjerna är
väl genomarbetade och ligger i linje med ett hållbart samhälle, som är en del av Vision
2025, och tillstyrker därför motionen.
Centrala Pensionärsrådet

Rådet tillstyrker förslaget.
Rådet anser att det långa perspektivet på 100 år är positivt och poängterar att det är av
vikt med en hållbar lösning som inte ruinerar enskild fastighetsägare. Rådet önskar att
facktermer förklaras i dokumentet.
Funktionshinderrådet

Rådet tillstyrker riktlinjerna.
Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö har varit en del av arbetsgruppen som tagit fram riktlinjerna
och tillstyrker därmed förslaget i sin helhet.
Däremot finns en felskrivning gällande avsnittet Dricksvatten och brandvatten som
bör ändras enligt följande:
I remissen står:
Kommunen ska skydda framtida grundvatten för en allmän dricksvattenförsörjning
Vi vill att det ska stå:
Kommunen ska skydda vattenresurser för en framtida allmän dricksvattenförsörjning
Vattenresurser som användas och kan bli aktuella för framtida
dricksvattensanvändning består av både grundvatten och ytvatten. Brödtexten som
kompletterar riktlinjen resonerar mer korrekt kring vattenresurser än specifikt kring
grundvatten eller ytvatten. Vi vill kunna skydda och uppmärksamma både
grundvatten och ytvattenresurser i översiktplanen, som är viktiga för framtida
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dricksvattenförsörjning, därför är det viktigt att riktlinjen inte enbart hanterar
grundvatten.
Kommentar
Förselagen förändring från Borås Energi och Miljö AB godtas och skrivelsen ändras
till:
”Kommunen ska skydda framtida vattenresurser för en allmän dricksvattenförsörjning”
Inudstribyggnader i Borås AB

IBAB tillstyrker remissförslaget.
Styrelsen anser planen mycket viktig för att säkerställa bra dricksvatten kan fortsätta
att levereras samt dagvatten- och avloppsvatten tas om hand på ett modernt sätt som
ger så lite påverkan på den framtida miljön som möjligt.
AB Bostäder

Styrelsen tillstyrker förslaget.
Fristadbostäder AB

Fristadbostäder AB:s styrelse tillstyrker remissförslaget.
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen tycker att det är bra att Borås Stad arbetar med att ta fram en VA-plan
för kommunen. Det är en åtgärd i Västerhavets vattendistrikt nuvarande åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk status enligt ramdiektiv Vatten. Upprättandet av en
VA-plan är även ett viktigt steg för att bidra till att miljömålet God bebyggd miljö
uppnås. Borås Stas riktlinjer för Dricksvatten och avloppsförsörjning tar ett helhetsgrepp över staden och anger riktlinjer för att uppnå en ur miljösynpunkt bra hantering
av VA.
Hav- och vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning för kommunal VAplanering för en hållbar VA-försörjning och god vattenstatus, rapport nr 2014:1. I den
finns ett förslag på arbetsgång. Länsstyrelsen förstår av handlingarna att aktuellt dokument är Steg 3 dvs. fastställande av strategiska vägval, riktlinjer för hantering av
olika frågor och prioriteringsgrunder i en VA-policy, som enligt vägledningen bör
antas av kommunfullmäktige. Det framgår även av handledningen att VA-policyn är
ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen.
Riktlinjerna lyfter bland annat fram vikten av dagvattenhantering och dess konsekvenser för miljön. Länsstyrelsen instämmer med föreslagna riktlinjer för dagvatten. I
VA-planen bör de områdena som är särskilt viktiga ur denna synvinkel pekas ut och
kan utgöra en viktig del i ett planeringsunderlag. Även markens geotekniska egenskaper utgör ett viktigt underlag för dagvattenhanteringen.
Framtida klimatförändringar i form av ökad och intensivare nederbörd, höjd medeltemperatur m.m. medför konsekvenser för i stort sett sätt alla samhällssektorer och en
anpassning av åtgärder för detta är därför nödvändiga. En analys behöver göras av
effekterna av förväntade klimatförändringarna med ökad risk för översvämning, ökad
mängd bräddningar från avloppsledningsnät även intensivare värmeböljor kan innebära problem med uppöverhettning i tättbebyggda områden m.m. Analysen bör sedan
lugga till grund för beslut om vilka eventuella klimatanpassningsåtgärder som behöver
integreras i VA-planen för att möte effekterna av ett förändrat klimat.
I planen kan det gärna finnas exempel på goda lösningar, med fokus på den funktion
som önskas. Ett exempel kan vara att Ekosystemtjänster med till exempel planering
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för naturlig genomsläpplig mark i så stor utsträckning istället för hårdgjorda ytor kan
utgöra en del av riktlinjerna
Kommentar
Hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka framförallt dagvattenhanteringen hanteras i åtgärder i VA-planen, såsom handbok för dagvatten samt plan för
säker ytvattenhantering.
Viskans vattenråd

Viskans vattenråd är positivt inställd till riktlinjerna och rådet vill särskilt framhålla det
positiva i att dagvattenfrågan fått en framträdande plats.
LRF

Övergripande förhållningsätt sid 3:
Vi undrar över formuleringen i fjärde punkten. Är innebörden att alla fastigheter i
kommunen ska ha en godkänd dricksvattenförsörjning? Vilka riktlinjer kommer
kommunen då att förhålla sig till när det gäller enskilda drickvattenbrunnar? Detta
behöver förtydligas i texten.
Dagvattenflöden ska reduceras och regleras för minskad belastning på ledningsnät
och recipienter sid 4
Vi vill i detta sammanhang lyfta fram vikten av och skyligheten att teckna avtal med
markägare och dikningsföretag i de fall dagvatten leds ut i diken/markavvattning som
leder till ett förändrat flöde och en förändrad belastning på vattenanläggningen. Lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet anger att den som påverkar
någon annan eller utnyttjar redan befintliga anläggningar skall ta del i kostnadsansvaret för anläggningen. Dagvattenhantering medför ofta att befintliga system påverkas
negativt från dräneringssynpunkt genom högre belastning som orsakar högre vattennivåer i marken dvs dräneringen fungerar tidvis sämre vilket leder till högre miljöbelastning.
För områden som är aktuella att ansluta till allmänt vatten-och avloppsnät ska kommunen överväga ny detaljplan för att reglera bebyggelsen sid 6
Vi anser att kommunen ska vara mycket restriktiv med att använda detaljplanverktyget i sin planering. Det kan finnas en befintlig verksamhet med tex djurhållning som
kan innebära konsekvenser som lukt flugor etc. Vi förutsätter att kommunen tar stor
hänsyn till dessa bifintliga verksamheter. För markägare som hamnar inom planlagt
område kan det innebära stora begränsningar i utvecklingsmöjligheterna för den enskilda fastigheten. Det kan också tillkomma kommunala regelverk som innebär inskränkningar av olika slag. Detta kan hämma tillväxt och utveckling av företagande på
landsbygden, vilket motsäger Vision 2025 där man påtalar att det är viktigt med
landsbygden och företagandet.
Vi förutsätter också att kommunen följer hänsynsreglerna i miljöbalken kap 3 §4.
Hänsynen till MB 3:4 ska en kommun uppfylla genom att i sin översiktsplan formulera vad som är väsentliga samhällsintressen, väga dessa mot fortsatt jordbruksdrift
och pröva alternativa lokaliseringar i område för område. Avvägningen ska baseras på
en allmän princip om att hushålla med jordbruksmarken. Först när översiktsplanen
sedan beskriver den konkreta markanvändningen för jordbruksmarken kan den bli
vägledande för kommunens markanvändning i andra beslut och för jordbruksnäringen i kommunen.
Nuvarande formuleringar framstår som väldigt inskränkta till VA-intresset. Många
fler faktorer måste beaktas innan nya detaljplaner fastläggs. Rent generellt borde
kommunen i ett hållbarhetsperspektiv prioritera förtätning av befintliga detaljplaneområden.
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Kommunen ska skydda framtida grundvatten för en allmän dricksvattenförsörjning
sid 9
LRFs kommungrupp vill vara tydlig med att kommunen behöver överväga noggrant
var eventuella dricksvattenuttag ska ske. För de verksamheter och markägare som
kommer att hamna inom ett vattenskyddsområde innebär stora kostnader och inskränkningar i fastigheten. Fastighetsvärdet kan kraftigt urholkas om man hamnar
under ett sådant områdesskydd. Det är inte rimligt att enskilda ska bära denna kostnad och därför måste vattenkollektivet betala ersättning för dessa intrång. Utredningen om ersättning vid rådighetsinskränkningar (SOU 2013:59) drar bl.a. slutsatsen att
PPP(förorenaren betalar) inte är tillämplig i många fall och att det finns skäl att behandla inskränkningar vid vattenskyddsområden på samma sätt som inskränkningar
vid naturreservat. Även administrativa merkostnader som åläggs markägare/brukare
som hamnar inom ett vattenskyddsområde bör betalas av vattenkollektivet.
Kommunen bör i första hand titta på samverkan med andra kommuner för att koppla
ihop varandras vattennät för att säkerställa framtida vattenförsörjning.
Kommentar
Enskild dricksvattenförsörjning är varken anmälningspliktig eller tillståndspliktig.
Kommunen kan därmed med inte upprätta riktlinjer för hur denna försörjning skall
ske utan kan endast arbeta med information och rådgivning. Hur rådgivning för enskild dricksvattenförsörjning kan bedrivas kommer hanteras i åtgärden ” Ta fram ett
förslag på hur VA-rådgivning till invånarna kan ske”, som föreslås i VA-planen.
I VA-planen föreslås att en handbok för dagvatten skall tas fram, i handboken kommer det lyftas fram att avtal med markägare och dikningsföretag skall tecknas då dagvatten från urbana miljöer kommer till icke allmänna befintliga dagvattenanläggningar.
Att reglera områden som är föremål för utbyggnad av allmänt VA är av stor vikt för
kommunen. Regleringen sker vanligtvis genom att en detaljplan upprättas för området
som säkerställer hur långsiktig byggnation och utveckling av området kan ske. För att
kunna genomföra en samhällsekonomisk utbyggnad av allmänt VA är det en grundläggande förutsättning att veta hur området kommer att utvecklas, för att göra rätt
dimensionering av ledningar och korrekt placering av dem.
När kommunen talar om VA-sanering och planläggning så förutsätter det en viss täthet i bebyggelsen. För tätorter har kommunen ett lagkrav att dessa områden ska planläggas. Kravet att planlägga marken gäller även utanför våra tätorter om det finns skäl
för det genom till exempel att avlopp behöver lösas gemensamt eller att fastighetsindelning behöver regleras. Det är ju först när det finns en större och tätare byggnation
då VA-sanering och planläggning blir aktuell utanför tätorterna. I den typen av samling av bebyggelse på landsbygden som kommunen har som VA-saneringsområde
bedömer kommunen inte att det finns några motstridiga intressen mellan bebyggelseutveckling och jordbruk.
Kommunen avser inte att detaljplanlägga landsbygden i stort. Där finns det precis
som LRF påpekar finns bättre instrument att styra önskad bebyggelseutveckling på
landsbygden. Ett sätt kan vara genom sin översiktliga planering eller t.ex. genom områdesbestämmelser.
I arbetet med framtida allmän dricksvattenförsörjning kommer alternativ med både
ökad utnyttjande av befintliga täkter och behovet av nya vattentäkter utredas noggrant. Det kommer även utredas möjligheterna till regional samverkan inom ramen
för en regional vattenförsörjningsplan.
Möjligheterna till ersättning för markägare på grund av att eventuella kommande vattenskydd inskränker deras verksamheter eller ålägger dem administrativa merkostnader kommer följa den norm och praxis som råder för ersättningsfrågor.
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Södra Älvsborgs Räddningsförbund

Vidare arbetet
Räddningstjänsten önskar delta i det vidare arbetet med riktlinjerna i tillämpliga delar.
Vilka delar som kan komma ifråga kan diskuteras i vidare möten. Till exempel kan
frågor om hantering av (förorenat) släckvatten vid en insats ses över och införlivas i
”Dricksvatten och avloppsförsörjningsplanen”. Vilken förmåga har räddningstjänsten
att hantera förorenat släckvatten kontra vilken förmåga ska staden ha? Ska vi släcka
alla bränder som uppstår runt vattentäkter? Ska vi använda skum runt vattentäkter?
Osv.
Potentiella täkter
Riktlinjerna tar upp möjligheten att ”peka ut potentiella täkter för dricksvatten i översiktsplan och skydda dem mot konkurrerande intressen och verksamhetsetableringar”. Räddningstjänstens menar att det är av mycket särskild vikt att se till att farligtgodstransporter inte förläggs intill dricksvatten-täkter och detta bör man ta speciell
hänsyn till vid utpekandet av potentiella täkter.
Brandvattenförsörjning via sprinkler
Räddningstjänsten ställer sig positiv till att kunna bidra i diskussioner kring hur staden
”utvecklar och bygger upp ett släckvattensystem via sprinkler och som behöver utvecklas och byggas parallellt med dricksvattennätet.” Vi behöver belysa vår nuvarande
förmåga att genomföra en släckinsats och vilken brandvattenvolym som normalt kan
eller kan komma att krävas. Därefter kan man föra en diskussion om hur man kan
uppnå samma resultat på andra sätt.
Kommentar
Räddningstjänsten kommer erbjudas delta i den åtgärd som föreslås i VA-planen benämnd: ”Plan för släckvattenhantering”
Räddningstjänstens påpekande angående farligt-godstransporter kommer beaktas i
riskanalys kring framtida dricksvattenförsörjning.
Räddningstjänsten kommer erbjudas delta i den åtgärd, som föreslås i VA-planen,
benämnd: ”Upprätta principförslag för hur och vart brandvattenförsörjning via sprinklers kan
medges i kommunen” I denna åtgärd kommer räddningstjänstens medverkan och kunskap vara nödvändig och värdefull.
Följande har remitterats men har inte inkommit med yttrande:
Västra Götalandsregionen
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpariet
Boråsvalet
Moderaterna
Folkpartiet
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Ungdomsrådet
Borås Naturskyddsförening
Lygnerns vattenråd
Säveåns vattenråd
Vattenfall
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förutsättningar och identifierade behov för Dricksvatten- och avloppsförsörjningshanteringen i Borås Stad.
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Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning

Bifogas som underlag

Politiska ställningstaganden och förhållningssätt för att uppnå hållbar och
långsiktigt dricksvatten- och avloppsförsörjning i Borås Stad.
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Områden i behov av förändrad VA-försörjning
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Inledning
Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen
har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten och för att
avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas
på ett miljömässigt sätt. God planering är grunden för
att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda
invånare och verksamheter god service och uppfylla
kommunens skyldigheter.
Vi använder våra vattendrag för alla aspekter i
VA-försörjningen. Sjöar och grundvatten ger oss
dricksvatten. Vattendrag och sjöar är också mottagare
av vårt dagvatten och behandlade spillvatten. Vatten
spelar en central roll för kommunens infrastruktur och
utveckling, det är av största vikt att vi skyddar och aktivt
förbättrar statusen på denna resurs.
Miljökvalitetsnormerna för vatten är en viktig pusselbit
i en aktiv VA-planering, dessa har beaktats vid förslag
till utbyggnad av den allmänna anläggning till befintliga
bebyggelsegrupper och kommer vara avgörande i arbetet
kring hur och var rening av dagvatten behöver genomföras.
Det finns gott om dricksvatten i Borås. I vissa områden
behöver situationen ändå förbättras i takt med att
behovet av dricksvatten ökar vid nybyggnation eller när
permanentboende ersätter fritidsboende.
Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och
verksamheter i kommunen fungerar bra på det stora hela.
I vissa områden behöver det göras en del förbättringar.
Utsläppen av skadliga ämnen till miljön måste minska
och man behöver minska risken att människor blir sjuka
av en dålig hantering av avloppsvatten.
Dagvattenhanteringen från bebyggda områden handlar
i vanliga fall om att avleda vattnet på ett säkert sätt
till ett vattendrag. Miljökraven ökar på avledningen
för att förbättra statusen på våra vattendrag. Rening av
dagvatten är något som kräver nya ställningstaganden,
god planering och ekonomiska resurser.
Arbetet med att ta fram en kommunal VA-plan
startade hösten 2013. VA-planen ska säkra en framtida
hållbar försörjning av vatten och avlopp i Borås Stad,
till invånare och verksamheter och samtidigt beakta

hög miljöhänsyn samt minska belastningen på våra
vattendrag. Arbetet har skett i en förvaltningsövergripande
arbetsgrupp på tjänstemannanivå med medverkande från
Stadskansliet, Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Borås Energi och
Miljö.
Resultatet av VA-planen kommer utgöra grunden för det
fortsatt utbyggnaden av kommunalt Vatten och avlopp och
också initiera nya uppdrag inom främst dagvattenrening
och ett förstärkt samarbete mellan de förvaltningar som
arbetar med samhällsbyggande.
VA-planen omfattar inte specifika mål, aktiviteter eller
utveckling av den allmänna VA-anläggningen, utan
endast övergripande frågeställningar som är av särskild
vikt för kommunen. Övriga frågor ingår i huvudmannen
Borås Energi och Miljö mandat och hanteras i bolagets
utvecklingsarbete.

VA-planeringsprocessen
Planeringen sker i tre steg:
• VA-översikt
En kunskapssammanställning innehållande nulägesbeskrivning, omvärldskrav, förutsättningar och identifierade
behov för VA-hanteringen i Borås Stad. Underlaget har
tagits fram av tjänstemän i Borås Stad och Borås Energi
och Miljö, se bilaga 1 VA-översikt för Borås Stad

• riktlinjer för dricksvatten och
avloppsförsörjning
Politiska ställningstaganden och förhållningssätt för att
uppnå hållbar och långsiktigt VA-försörjning i Borås Stad,
bilaga 2 Riktlinjer för dricksvatten och avloppförsörjning
Dessa har varit på remiss 2014-06-26 till 2014-11-01.

• VA-plan
Redovisar vilka åtgärder och aktiviteter som skall
genomföras under planens giltighetsperiod för att för att
uppnå hållbar och långsiktigt VA-försörjning i Borås Stad.
Denna har varit på remiss 2015-12-23 till 2016-03-01
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Ställningstaganden från Riktlinjer för vatten och Avlopp,
tillsammans med de förutsättningar som beskrivs i
VA-översikten leder tillsammans fram till de åtgärder
som presenteras i VA-planen. Åtgärderna syftar till att
uppfylla de ställningstagande, givet de förutsättningar
som utgör nuläget och en bedömning av framtida behov.

Kategorisering av områden

VA-planen anger vilka åtgärder som behövs inom
VA-försörjningen, samt vem som är ansvarig för att utföra
åtgärden. VA-planen planperiod är fyra år och åtgärderna
skall genomföras under denna tidsperiod. Uppföljning
och avrapporteringen sker årligen till kommunstyrelsen.

•
VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har
enskild VA-försörjning och som har behov av en förändrad
VA-lösning. Kommunen rekommenderas att fatta beslut
om verksamhetsområde för allmänt VA, samt när i tid
utbyggnaden ska ske. Dessa områden analyseras för att
besluta i vilken ordning och när i tid utbyggnad ska ske.

Avgränsning
De åtgärder som berör den allmänna anläggningen och
är av sådan karaktär att de är inte enbart det allmännas
ansvar, såsom åtgärder för dagvattenhantering, eller av
stor vikt för kommunens utveckling som övergripande
dricksvattenplanering, ingår i VA-planen. Övriga åtgärder
på den allmänna anläggningen hålls utanför VA-planen
och lämnas till Borås Energi och Miljö att utreda, planera
och utföra.
Åtgärderna i VA-planen är indelade i kategorierna:
•

Områden i behov av förändrad VA-försörjning

•

Enskilda VA-anläggningar och anslutning till allmänt
VA

•

Dagvatten

•

Dricksvatten och brandvatten

•

Kommunikation och organisation

Områden i behov av en förändrad VA-hantering för befintlig
bebyggelse ges en framträdande del i VA-planen, då detta
är grundläggande för kommunens bebyggelseutveckling.
Som utgångspunkt gäller att allmänt VA byggs ut i alla
områden där samlad nybebyggelse sker.

Områden i behov av
förändrad VA-försörjning
Alla fastigheter i Borås Stad kommer att tillhöra någon
form VA-planområde. Ett VA-planområde har antingen
allmän VA-försörjning, är på väg att bli anslutet till allmän
VA-försörjning, är föremål för vidare arbete i syfte att ta
reda på mest lämpliga form av VA-försörjning eller har
och kommer även fortsatt att ha enskild VA-försörjning.
Var på denna skala ett område bedöms ligga beror dels
på vilket behov som finns av en förbättrad VA-lösning,
dels av hur genomförbar en VA-utbyggnad är.
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Indelning av fastigheter i VA-planområden bedöms i fem
kategorier. Fyra av kategorierna innehåller fastigheter
som ligger i sammanhållen bebyggelse och i den femte
glesbebyggelse.

•
VA-utredningsområde är ett område som idag har
enskild VA-försörjning och som kan ha behov av en
förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras för
att visa vilket behov som finns samt vilka möjligheter som
finns för att förbättra situationen. För områdena krävs
ytterligare utredningar kring områdets avgränsningar,
möjliga tekniska lösningar till VA-problemen samt om
det finns ett kommunalt ansvar att lösa problemet eller
inte. Utredning kan även visa att VA-försörjningen i ett
område helt eller delvis går att lösa med enskilda eller
gemensamma VA-anläggningar
•
VA-bevakningsområde är ett område som idag har
enskild VA-försörjning och som sannolikt inte har behov av
en förändrad VA-struktur. Många VA-bevakningsområden
kommer även i framtiden att ha enskild VA-försörjning,
men med fler gemensamma lösningar. Bevakningsområden
har mindre behov av en förändrad VA-försörjning än
utredningsområden. Områdena behöver dock bevakas,
eftersom VA-situationen kan förändras vid t .ex exploatering,
varpå nya bedömningar och avvägningar behöver göras.
•
Allmänt VA-område är ett område som idag har
tillgång till allmän VA-försörjning, antingen inom ett
verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning (t.ex.
föreningar).
•
Enskilt VA-område är ett områden med gles
bebyggelse som idag har enskild VA-försörjning och
som inom överskådlig framtid inte har behov av en
förändrad VA-struktur utan kommer att fortsätta ha
enskild försörjning.

Behovsbedömning
Inom Borås Stad har ca 30 område med sammanhållen
bebyggelse identifierats som kan ha behov av en
förändrad VA-struktur. Dessa områden har genomgått
behovsbedömning för att få en uppfattning om vart en
förbättra VA-lösning är mest angelägen. Behovet bedöms
enligt kriterier i kategorierna samhälle, miljö och hälsa.

Sammanvägning av dessa kriterier har sammanställts i
en behovsmodell som finns i bilaga 3 Områden i behov
av förändrad VA-försörjning.

Möjlighetsbedömning
Behovsbedömningen ger svar på hur stort behov de
bedömda områdena har av en förbättrad VA-lösning.
För att kunna göra en prioritering för VA-utbyggnad
behöver också möjligheten att bygga ut den allmänna
VA-anläggningen beaktas. En rimlig utbyggnadsordning
är viktig ur flera aspekter, bland annat för att skapa
tekniskt hållbara lösningar, att få en god ekonomi i
utbyggnaden men också för att säkerställa god funktion
på vattentjänsterna. Möjligheterna bedöms enligt kriterier
i kategorierna teknik och funktion. Sammanvägning av
dessa kriterier har sammanställt i en möjlighetsmodell
som finns i bilaga 3. Områden i behov av förändrad
VA-försörjning.

Utbyggnad av allmänt VA
till följande områden skall allmänt
va byggas ut under planperioden 20162019
1.
2.
3.

Kullasand
Kvarbo-Hästhagen
Bosnäs

start 2016
start 2017
start 2018

Formell antas varje utbyggnad genom att ett beslut
om utvidgning av verksamhetsområdet tas av
kommunfullmäktige. När beslutet om verksamhetsområde
är taget skall det, enligt Lagen om allmänna vattentjänster,
den allmänna anläggningen byggas ut snarast. Detta beslut
kan därmed inte tas i förtid utan tas i nära anslutning
till faktisk utbyggnad av ledningsnätet.
Resterande områden är kategoriserade att tillhöra
VA-utredningsområden eller VA-bevak-ningsområden.

VA-utredningsområden som kan bli
aktuella för allmän utbyggnad
mellan 2019 -2030, men ytterligare
utredning krävs:
•

Munkahagen
– Inventeringar av enskilda anläggningar

•

Bovik
– Inventeringar av enskilda anläggningar

•

Funningen
– Inventeringar av enskilda anläggningar

•

Klockarbo
– Avvaktar beslut om intresse från exploatörer om
förtätning av området

•

Häla
– Inventering av enskilda anläggningar

•

Lyckebovägen
– Inventering av enskilda anläggningar

•

Torpa-Hestra
– Inventering av enskilda anläggningar

•

Ryssbyhöjden
– Fördjupad utredning om möjligheterna till allmän
anslutning

•

Tosseryd
– Inventering av enskilda anläggningar

VA-bevakningsområden som kommer
troligtvis inte vara aktuella för
VA-utbyggnad fram till år 2030:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skansasjön
Hallavägen
Lyckebovägen
Mjöshult
Almenäs
Sjögabo
Nabben
Bua Strand
Nabbagatan
Viken
Häla
Sundholmen

enskilt VA

Följande områden bedöms inte inom överskådlig framtid
inte har behov av en förändrad VA-struktur
• Råvik
• Sävsjövik
• Ebbared
• Vänga
• Patövik
• Sköttning
• Sandared
• Tämta
• Lakhall
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Förslag till åtgärder – handlingsplan
Åtgärd

Ansvar

Upprätta arbetsordning för hur hantering av områden som är i
behov av förändrad VA-hantering skall gå till.
Arbetsordningen skall tydligöra ansvar och behov av beslut i processen.

Borås Energi och Miljö AB

Plan för inventering av enskilda avlopp
Befintlig plan revideras och mål om tillsynstakt inarbetas i planen

Miljö- och konsumentnämnden

Upprätta handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad.
Handlingsplanen ska redogöra för kommunen ska hantera
utredningsområden och områden i väntan på VA-utbyggnad.

Miljö- och konsumentnämnden

Utreda och klargöra ansvarsfrågan i kommunen gällande
dagvatten för både nya och befintliga system.

Kommunstyrelsen

Starta dagvattengrupp

Kommunstyrelsen

Ta fram riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten och från
dagvatten till recipient

Miljö- och konsumentnämnden

Upprätta handbok för dagvatten
Handboken ska beskriva hur Borås arbetar med dagvatten exempelvis
med dimensionering, ansvar, dagvatten i planprocessen, klimataspekter
och utformning av dammar.

Borås Energi och Miljö AB

Upprätta dagvattenplan
Planen ska redogöra för vilka åtgärder som skall genomföra för att
förbättra befintlig dagvattenhantering. Åtgärderna kommer vara för att
förbättra närmiljön i recipienter och för att skapa säker avrinning.

Borås Energi och Miljö AB

Upprätta plan för säker ytvattenhantering
Plan för hur avrinngen från vägar och gator kan ske då ledningsnätet
inte räcker till. Åtgärder kan genomföras i den befintliga stadsmiljön
som förebygger skador på fastigheter och byggnader vid ett förändrat
klimat. Det finns flertalet innestängda områden där avrinning kan bli ett
bekymmer vid kraftiga skyfall..

Borås Energi och Miljö AB

Utarbeta förslag för hur dagvatten kan hanteras som resurs.
Dagvatten som resurs kan berika stadsbilden genom att uppmana till
rekreation och lek samt och stärka naturvärden och biologisk mångfald

Borås Energi och Miljö AB

Upprätta provtagningsplan för dagvatten (Påbörjad)
Det finns flertalet områden där föroreningsbelastningen på dagvatten är
högra än i det normala fallet. Provtagning krävs för bekräfta den faktiska
belastningen dagvatten har på recipienten.

Borås Energi och Miljö AB

Upprätta reservvattenplan
Plan för hur alla allmänna distributionsområden för dricksvatten kan
försörjas med reservvatten.

Borås Energi och Miljö AB

Utreda potentiella dricksvattenresurser inom Borås Stad
(Färdigställd)
Utredningen syftar till att kartlägga och värdera vattenresurser inom
Borås Stad, som kan nyttjas till framtida dricksvattenförsörjning.

Borås Energi och Miljö AB

Ta initiativ till regional vattenförsörjningsplan
Ett regionalt samarbete kan trygga Borås vattenförsörjning i ett
Borås Energi och Miljö AB
långsiktigt perspektiv. Genom en regional vattenförsörjningsplan att
skapas ett underlag för en robust och klimatsäker dricksvattenförsörjning
i ett flergenerationsperspektiv.
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Åtgärd

Ansvar

Framtida dricksvatten för Borås (Påbörjad)
Utreda hur dricksvattenförsörjningen för invånarena i Borås Stad kan
säkerställas i en flergenerations perspektiv

Borås Energi och Miljö AB

Upprätta principförslag för hur och vart brandvattenförsörjning
via sprinklers kan medges i kommunen samt hur brandvattenförsörjning för räddningstjänsten skall medges

Borås Energi och Miljö AB

Plan för släckvattenhantering
Släckvatten kan förorena vattendrag och dricksvattentäkter, en plan skall
Borås Energi och Miljö AB
upprättas som tydliggör vart olika släckvatten, om bränder ska släckas
och vilken förmåga till att hantera släckvatten kommunen ska ha
Upprätta en långsiktig kommunikationsplan för öka kunskapen
och medvetenheten om värdet av rent dricksvatten

Borås Energi och Miljö AB

Reinvestering av överföringsledningar till Fristad.
Fristad försörjs med dricksvatten från Sjöbo vattenverk och
avloppsvattnet avleds till Gässlösa. Avloppsvattnet leds via sjöledningar
i råvattentäkten Öresjö. Avloppsledningarna är en mycket stor
risk för dricksvattenförsörjningen i Borås Stad och att dra en ny
ledning landvägen till Fristad är en viktig pusselbit för säkra framtida
dricksvattenförsörjning för Borås Stad.

Borås Energi och Miljö AB

Hållbar återföring av näringsämnen
Aktiviteten syftar till att få samsyn kring återföringen av näringsämnen
i samhället och möjligheter till att sluta kretsloppen. Aktiviteten bör
utreda vilka strömmar av näringsämnen som finns, vilka tekniker som
finns tillgängliga för att återföra dem och vilka beslut och satsningar
kommunen behöver göra för att uppnå etappmålen om hållbar återföring
av näringsämnen

Borås Energi och Miljö AB

Upprätta en långsiktig kommunikationsplan för öka kunskapen
och medvetenheten om värdet av rena vattendrag

Borås Energi och Miljö AB

Utredning källsorterande avloppssystem
För att möta framtidens utmaningar för att uppnå ett kretslopp av
näringsämnen kan källsorterande avloppssystem vara en del av
lösningen. Källsorterande avloppssystem kan appliceras både på
allmänt och enskilt VA och Borås har en fördelaktig placering i regionen
för att kunna ta emot källsorterat avloppsrester.

Borås Energi och Miljö AB

Ta fram ett förslag på hur VA-rådgivning till invånarna kan ske.

Miljö- och konsumentnämnden

Upprätta kommunikationsplan med budskapet om vikten av god
standard på enskilda avlopp.

Miljö- och konsumentnämnden
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VA-översikt
Borås Stad

En översikt av vatten- och
avloppsförsörjningen i Borås Stad
I den här översikten har Borås Stad sammanställt kunskap om de viktigaste
bitarna som påverkar dagens och framtidens försörjning av dricksvatten och
avlopp i kommunen. Med avlopp menas spillvatten som kommer från toalett,
bad, disk och tvätt men också dagvatten som rinner av från hårdgjorda ytor
vid regn eller snösmältning. Sammanställningen är gjord som ett av flera steg
i arbetet med en strategisk planering av vatten och avloppsförsörjningen.
Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett
hälsosamt dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och
verksamheter omhändertas på ett miljömässigt sätt. Det finns också många
verksamheter i kommunen som är beroende av vatten. God planering är
grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda sina
invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter.
Det finns gott om dricksvatten i Borås. I vissa områden behöver situationen
ändå förbättras i takt med ett ökat behov av dricksvatten då områden byggs
ut eller permanentboende ersätter fritidsboende.
Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och verksamheter i
kommunen fungerar bra i stora delar av kommunen. I vissa områden behöver
det göras en del arbete för att förbättra situationen. En orsak till detta är att
utsläppen av skadliga ämnen till miljön måste minska. Risken för att
människor blir sjuka av en oduglig hantering av avloppsvatten är också något
som medför att förbättringar måste ske.
Under det kommande året ska Borås Stad ta fram en plan för det arbete som
måste göras i kommunen för att säkra en framtida hållbar försörjning av
vatten och avlopp till såväl invånare som verksamheter. Dessförinnan ska en
policy fastställas som talar om vad Borås Stad tycker är viktigt att framtida
beslut för vatten- och avloppsförsörjningen grundas på. När planen är färdig
styr den till stor del var i kommunen förändringar och förbättringar kommer
att ske de närmaste åren.
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Ordförklaring
Akvifär

En akvifär är en geologisk bildning som lagrar grundvatten
med så stor lagringskapacitet och så stor genomsläpplighet att
grundvatten kan utvinnas ur den i användbara mängder.

Allmän VA-anläggning

En anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som
kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som
har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt
lagen om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade
VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, för vilka en
kommun är huvudman, benämns ”Den allmänna VAanläggningen”.

Allmänt VA-område

Ett område som idag har tillgång till allmän VA-försörjning,
antingen inom ett verksamhetsområde eller via en
avtalsanslutning (föreningar, samfälligheter, enskilda
fastigheter).

Avlopp

Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten.

Dagvatten

Tillfälligt förekommande, ytligt avrinnande regnvatten och
smältvatten.

Dräneringsvatten/dränvatten

Markvatten och grundvatten som samlas upp och tas om hand
i en dräneringsledning.

Ekologisk status

Begreppet ekologisk status används för att beskriva det
ekologiska tillståndet i en naturlig ytvattenförekomst. Den
bedömda statusen används även som miljökvalitetsnorm för
dessa vatten. Ekologisk status uttrycks som ”hög”, ”god”,
”måttlig”, ”otillfredsställande” eller ”dålig”.

Enskild VA-anläggning

En anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten
eller avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar
kan finnas för en enskild fastighet, för flera fastigheter
tillsammans eller för samfälligheter och föreningar. En enskild
VA-anläggning kan avse såväl ledningar som en lokal lösning
för produktion av dricksvatten eller rening av avloppsvatten.

Enskilt VA-område

Ett område som idag har enskild VA-försörjning och som inom
överskådlig framtid inte har behov av en förändrad VAstruktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning.

Gemensamhetsanläggning
Handlingsplan i väntan på VAutbyggnad

En enskild VA-anläggning (se ovan) som inrättats för två eller
flera fastigheter gemensamt.
Handlingsplanen berör samma geografiska område som VAutbyggnadsplanen och kompletterar denna med planering för
en sanitär och miljömässigt acceptabel situation fram till dess
utbyggnaden genomförs.

Handlingsplan för enskild VAförsörjning

Handlingsplanen avser de delar av kommunen som inte berörs
av VA-utbyggnad under den aktuella planeringsperioden.
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Huvudman

Den som äger en VA-anläggning.

Kemisk grundvattenstatus

Den kemiska kvaliteten hos en grundvattenförekomst, uttryckt
som ”god” eller ”otillfredsställande”. Kemisk grundvattenstatus
bedöms i enlighet med de bedömningsgrunder som framgår av
SGU:s klassificeringsföreskrifter (SGU-FS 2008:2). Det innebär
i praktiken att bedömningen sker i förhållande till de
riktvärden som anges i bilaga 1 till föreskrifterna, om inte
vattenmyndigheten har beslutat om andra riktvärden.

Kommunen

Utgörs av en tjänstemannaorganisation och en politisk
organisation.

Miljökvalitetsnorm (MKN)

En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om kraven på
kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt. Inom
vattenförvaltningen uttrycker miljökvalitetsnormerna den
kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.

Miljöproblem

Inom vattenförvaltningen har man identifierat åtta
miljöproblem som möjliga bakomliggande orsaker till att inte
god status uppnås: försurning, övergödning, miljögifter,
främmande arter, vattenuttag, flödesförändringar,
kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar.

Nödvatten

Vatten för dryck, matlagning och personlig hygien som
distribueras utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet. Det
kan istället ske med tankar eller tankbilar.

Omvandlingsområde

Ett fritidshusområde där många väljer att bosätta sig
permanent. Det sker en omvandling mot permanentboende.

Plan för den allmänna
VA-anläggningen

Plan för förvaltning och utveckling av den allmänna
VA-anläggningen. Den innefattar såväl ledningsnät som
anläggningar, både för vattenförsörjning, spillvattenhantering
och dag- och dränvattenhantering. Planen kommer framförallt
redovisa den utveckling och förvaltning av den allmänna
anläggningen som kan komma påverka samhällsplaneringen.

Recipient

Det vatten som tar emot tillflödet från t.ex. ett avlopp eller ett
reningsverk.

Reservvatten

Dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet
men från annan vattentäkt än den ordinarie.

Spillvatten

Vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och
andra verksamheter (industrier, biltvättar och dylikt).
Det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar.
Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet
dräneringsvatten, samt vatten som läcker in från marken om
ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i många
fall vara mycket stor, i extrema fall flera gånger större än
mängden spillvatten.

Tillskottsvatten
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VA-anläggning

En anordning för att försörja en fastighet eller bebyggelse med
vatten- och avlopp. I begreppet VA-anläggning ingår både
ledningar och pumpar för transport av vatten och avlopp, samt
anordningar för produktion av dricksvatten och rening av
avloppsvatten.

VA-bevakningsområde

Ett område som idag har enskild VA-försörjning och som
sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur.
Bevakning av området behövs för att följa om behovet av en
förändrad VA-struktur förändras över tid.

VA-plan

VA-planen beskriver kommunens planer för VA-försörjningen i
hela kommunen. Den innefattar vattenförsörjning,
spillvattenhantering och i förekommande fall
dagvattenhantering både inom och utanför
verksamhetsområdet.

VA-policy

En beskrivning av kommunens viljeinriktning och
ambitionsnivå för VA-försörjningen. VA-policyn är resultatet av
ett politiskt ställningstagande och styr arbetet med VA-planen

VA-utbyggnadsområde

Ett område som idag har enskild VA-försörjning och som har
behov av en förändrad VA-struktur. Utbyggnadsområden
uppstår när kommunen har fattat beslut om anslutning till
allmänt VA via avtal eller verksamhetsområde, samt när i tid
utbyggnaden ska ske.

VA-utredningsområde

Ett område som idag har enskild VA-försörjning och som kan
ha behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver
utföras för att visa vilket behov som finns samt vilka
möjligheter som finns för att förbättra situationen.

VA-utbyggnadsplan

Plan för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen utanför
nuvarande verksamhetsområde inom en angiven
planeringsperiod.

VA-översikt

En aktuell beskrivning av nuvarande VA-försörjning i hela
kommunen. Den innefattar vattenförsörjning,
spillvattenhantering och i förekommande fall
dagvattenhantering både inom och utanför
verksamhetsområdet.

Vattentäkt

En sjö, ett vattendrag eller grundvattenmagasin där vattnet
används för produktion av dricksvatten.

Verksamhetsområde

Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt definierat
område, inom vilket kommunen är huvudman för vattenoch/eller avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet gäller
lagen om allmänna vattentjänster och huvudmannen har en
skyldighet att ordna med vattentjänsterna. Inom området
gäller avgiftsskyldighet för dem som kan bruka
vattentjänsterna.
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Ytvattenförekomst

En, enligt vattenförvaltningen, avgränsad och betydande
förekomst av ytvatten, som kan vara t.ex. hela eller delar av
en sjö, å, älv eller kanal, ett vattenområde i övergångszonen
eller ett kustvatten-område. Ett vattendrag, en sjö eller
kustvattenområde kan bestå av flera ytvattenförekomster.

Åtgärdsprogram

Ett program inom vattenförvaltningen vilket, för respektive
vattendistrikt, innehåller en redovisning av vilka åtgärder som
behöver vidtas för att uppnå miljökvalitetsnormerna för
vattenförekomster inom distriktet.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund och uppdrag
Under de senaste åren har behovet av en heltäckande, långsiktig kommunal
VA-planering uppmärksammats allt mer. God VA-planering är ett verktyg för
att följa befintlig lagstiftning, bland annat vattentjänstlagen och EG:s
ramdirektiv för vatten. En långsiktighet i VA-planeringen är nödvändigt för att
inte begränsa en stads utveckling och möjlighet att växa på ett hållbart sätt.
Det finns i dag ett ökat tryck att få bygga vid vatten, att förtäta glesbygden
och att omvandla fritidshusområden till permanentboenden vilket ställer krav
på en heltäckande planering för att en hållbar VA-försörjning ska vara möjlig.
Hållbarheten ska beakta tre aspekter; hållbar miljö, hållbar ekonomi och
hållbara sociala aspekter.
Kommunfullmäktige i Borås Stad antog 2010 ett Vattenresursprogram vars
syfte är att ge en förbättrad och samlad kunskapsbild över vattnet i Borås
Stad. I Vattenresursprogramet visas även en önskad framtidsbild för
nyttjande av vattnet i kommunen. En av åtgärderna i
Vattenresursprogrammet är att ta fram en VA- plan. Kommunstyrelsen gavs
därför i uppdrag att göra en VA-plan för Borås Stad vilken ska vara klar år
2015.
Borås Stad arbete med strategisk VA-planering sker i linje med åtgärd 37 i
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, vilken anger att kommunerna, i
samverkan med länsstyrelserna, behöver utveckla vatten- och avloppsplaner
(mål 37 i åtgärdsprogrammet). Genom arbetet bidrar Borås stad till målet att
uppnå god ekologisk status, god kemisk status och god kvantitativ status i de
vattenförekomster som finns i kommunen.

1.2 Syfte
VA-översiktens främsta syfte är att skapa en samlad bild av de förutsättningar
som råder för dagens och framtidens försörjning av dricksvatten, spillvatten
och dagvatten i Borås Stad, både inom och utanför nuvarande
verksamhetsområde för allmänt VA. När alla förvaltningar inom Borås Stad
ser samma nulägesbild och jobbar mot samma mål skapas bästa möjliga
förutsättningar at uppnå en god planering och en långsiktigt hållbar vattenoch avloppsförsörjning i Borås Stad.

1.3 Mål
VA-översikten är ett första viktigt steg mot målet att ta fram en heltäckande
VA-plan för Borås stad, som på ett strategiskt plan redogör för hur hållbar VAförsörjning ska skapas, både innanför och utanför verksamhetsområdet för
allmänt VA.

1.4 Arbetsgång och projektupplägg
Den strategiska VA-planeringen utförs i ett förvaltningsövergripande
samarbete mellan Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnadsnämnden och Borås
Energi och Miljö. Det formella ansvaret för att ta fram VA-planen och de steg
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som utförs på vägen dit, VA-översikt och VA-policy, ligger hos Stadskansliet
medan projektledaransvaret ligger hos Borås Energi och Miljö.
Arbetet med den strategiska VA-planeringen följer den av Havs- och
vattenmyndigheten antagna vägledning för kommunal VA-planering.
Vägledningen beskriver hur strategisk VA-planering kan utformas genom fyra
steg, dessa beskrivs nedan och visualiseras i bild 1.
Steg 1. VA-översikt
VA-översikten är en beskrivning av de förutsättningar som påverkar
nuvarande och framtida VA-försörjning i hela kommunen. Beskrivningen
omfattar därmed dricksvattenförsörjning, spillvattenhantering och
dagvattenhantering både inom och utanför verksamhetsområde för allmän
VA-försörjning.
Översikten redogör för de lagkrav som råder, hur omvärldens krav på
påverkar VA-försörjningen, förväntad exploaterings- och demografiutveckling
och vilka kommande behov av VA-försörjning detta genererar. VA-översikten
kommer vara en bilaga till VA-planen.
Steg 2. VA-policy
I VA-policyn återges kommunens viljeriktning och ambitionsnivå för VAförsörjningen. VA-policyn ska utgöra grund för en hållbar utveckling av VAverksamheten och ge vägledning för innehållet i en VA-plan. VA-policyn antas
av kommunfullmäktige och kommer vara en bilaga i VA-planen.
Steg 3. VA-plan
VA-planen beskriver åtgärder kopplade till VA-försörjningen i hela kommunen
och består av olika indelningar. VA-planen är ett styrdokument för arbete med
förbättrande åtgärder inom vattenförsörjning, spillvattenhantering och
dagvattenhantering både inom och utanför verksamhetsområde för allmän
VA-försörjning. Planen delas in i fyra delar med direkt geografisk koppling:
1.
2.
3.
4.

Utveckling av den allmänna anläggningen
VA-utbyggnad
Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad
Handlingsplan för enskild VA-försörjning

Steg 4. Implementering och uppföljning
Det fjärde steget innebär implementering av VA-planen genom att de enskilda
åtgärderna införlivas i kommunens löpande budgetprocess. Nödvändiga
resurser avsätts för de åtgärder och den myndighetsutövning som är en
förutsättning för genomförandet. Dessutom görs en uppföljning av VA-planen
och det uppnådda resultatet under varje mandatperiod.
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VA-plan
VA-översikt
VA-policy

VA-utbyggnad

Handlingsplan i väntan på VAutbyggnad

Utveckling av den allmänna
VA-anläggningen

Handlingsplan för enskild VAförsörjning

Innanför allmänt verksamhetsområde

Utanför allmänt verksamhetsområde

Figur 1. Delar som ingår i VA-planen och hur de olika delarna sorterar in under allmänt
verksamhetområde eller ej.

1.5 Geografisk indelning
VA-planen skall beakta VA-försörjningen både inom och utanför det gällande
verksamhetsområdet för den allmänna VA-försörjningen. I
vattenresursprogrammet från 2010 gjordes en geografisk indelning efter
avrinningsområden och delavrinningsområden som finns i kommunen.
Vattendirektivet och vattenmyndigheterna påpekar vikten av att planera för
vatten avrinningsområdesvis och inte utefter de administrativa gränserna. VAöversikten kommer att indelas enligt vattenresursprogrammet indelning och
till viss del tillmötesgå anvisningen från vattenmyndigheterna.
Indelningen kommer ske i följande områden:
 Ätran
 Öresjö
 Viskans huvudfåra
 Häggån
 Storsjön
 Surtan
 Viaredssjön
 Nolån
 Nossan
 Säven
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2. Kommunala planer, visioner och policys
2.1 Vision och kommunala planer
2.1.1 Borås 2025
Borås Stad har antagit en ny vision, Borås 2025. Borås 2025 är visionen av
det framtida, önskade Borås. Visionen tillhör alla som bor och verkar i Borås:
privatpersoner, företag, föreningar, organisationer. Ju fler som strävar efter
att göra visionen till verklighet, desto större del av den kommer att bli sann.
”Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står
möten mellan människor i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord
och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer.
Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I
Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med naturen och
omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid på.
Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser.
Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska
dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön
påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det som är bäst för en
hållbar utveckling.”
Målområden
Visionen ska genomsyra alla verksamheters arbete. Sju målområden har
tagits fram för att förverkliga visionen; Människor möts i Borås, Gemensamt
ansvar för barnen, Företag samverkar, Livskraftig stadskärna, Levande
landsbygd, Goda resvanor och Ekologisk hållbarhet. Av dessa berörs VAplanen främst av målområdena:
Levande stadskärna - strategier
 Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla antalet invånare i
stadskärnan från 2012 till 2025.


Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med en minimerad
förbrukning av vatten och energi, en medveten avfallshantering samt
materialval som inte innehåller ämnen som skadar hälsa eller miljön.

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt - målområde
Mark, vatten och fysisk miljö används så att en långsiktigt god hushållning
tryggas utifrån en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Återanvändning
och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi
främjas så att ett kretslopp uppnås.

2.1.2 Översiktsplan Borås Stad
I översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anges samhällsbyggnadsmål och
generella spelregler för hållbar utveckling i kommunen. I översiktsplanen
anges följande VA-anknutna spelregler och samhällsbyggnadsmål:
•
Omvandling av fritidshusområden till permanentboende kan vara
lämpligt om det inte innebär ökade kommunala kostnader eller
ökad belastning på miljö och hälsa.
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•
•

Naturresurser, som grund- och ytvatten, vattenkraft m.m. ska
värnas mot åtgärder som negativt påverkar framtida
användning.
Grundvatten, sjöar, vattendrag och våtmarker ska skyddas mot
åtgärder som negativt kan påverka vattenkvaliteten.

Efter att nuvarande Översiktsplan ÖP06 varit ute på remissför
aktualitetsprövning så beslutade Kommunfullmäktige 2013-01-24 att ge
Kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en ny kommuntäckande
översiktsplan. Översiktsplanen redovisar kommunens viljeriktning för den
framtida planeringen och byggandet i kommunen. Översiktsplanen ska
fungera som ett strategiskt verktyg i politiska beslut. Den ska också vara
vägledande när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser
samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, utan att vara allt för
styrande. Översiktsplanen är också ett verktyg för att tydligt visa externa
aktörer och medborgare hur Borås ska utvecklas
Översiktsplanen ska inte vara allt för detaljerad. Översiktsplanen ska ge
principiella riktlinjer för var utveckling ska ske.
Översiktsplanen ska vara…
… beslutsunderlag i politiska beslut (strategisk)
… verktyg/handbok i planeringsarbetet (riktlinjer)
… avsiktsförklaring med staten (förankrad)
… tydligt visa stadens utvecklingsidé (demokrati)
I översiktsplanen är det viktigt att tydliggöra hur de olika styrdokumenten
inom fysisk planering och planarbetet i kommunen hänger samman. VAplanen kommer, tillsammans med andra utredningar att vara ett viktigt
underlag till ÖP15. Arbete pågår med att få den nya översiktplanen färdig
under 2015

2.1.3 Detaljplaner
Kommunens översiktsplan är vägledande för hur mark och vatten bör
användas i framtiden. Översiktsplanens ska ligga till grund för kommunens
arbete med detaljplaner. Borås Stad framtida expansion kommer att ställa
krav på utbyggnad av den allmänna VA-försörjningen i nya
exploateringsområden.
Vid utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse bör
även en översyn av gällande detaljplan bli aktuell. Borås Stad har tidigare
resonerat så att områden som har året-runt-standard för VA också ska ha
möjlighet att bygga hus för året-runt-boende. När standarden på vatten och
avlopp höjs t.ex. i fritidshusområden ska även detaljplanen ändras så att den
medger att husen byggs större. Även andra frågor som rör markens
användande kan behöva regleras i detaljplan.
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Detaljplaneringen i Borås Stads redovisas i verksamhetsplanen för
Samhällsbyggnadsförvaltningens Planavdelning. Följande mål i
planavdelningens verksamhetsplan är av vikt för VA-planeneringen:





Förtäta boendet i centrum och sträva efter att tredubbla antalet
invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.
Utveckla mötesplatser i det offentliga rummet med nya parker,
grönytor och torg för mänsklig samvaro, rekreation, upplevelser och
kreativa utbyten. Viskan får en framträdande plats och ger möjlighet
till både aktiviteter och sinnesro
Ha en dialog med stadens invånare, näringsliv och organisationer för
att gemensamt verka för en livskraftig och långsiktigt hållbar stad.

Ett övergripande nyckeltal för planavdelningen är att för 2013 förse Borås
med detaljplaner som innehåller minst 400 bostäder. I planavdelningens
verksamhetsplan redovisas planuppdragen samt dess inbördes prioritering.
Prioriteringsordningen samråds en gång varje år och uppdateras inför det
kommande året. Bland uppdragen finns ett antal planer där VA-frågan är
avgörande hur arbetet med detaljplanen skall fortgå. Detaljplaner där VAfrågan behöver lösas för listas i bilaga 1.

2.1.4 Vattenresursprogram
Borås har ett antaget vattenresursprogram som gäller fram till 2015.
Programet syftar till att ge en helhetsbild över vattensituationen i kommunen
och samla kunskap samt presentera en önskad framtidsbild om hanteringen
av vattenrelaterade frågor.
Målsättningen för vattenresursprogramet är att ingen ny verksamhet skall
tillåtas om den försämrar vattenområden och befintliga verksamheter skall
arbeta för att förbättra vattenförhållandena.
Programet följs av en lista på åtgärder som skall genomföras för att förbättra
vattenkvaliten i kommunen och som har påverkan på VA-planeringen.
Åtgärderna finns redovisade i bilaga 2.

2.2 Kommunala beslut och policys som påverkar VAplaneringen
2.2.1

VA-taxa och ABVA

Enligt lagen om allmänna vattentjänster skall avgiftsuttaget ske enligt
självkostnadsprincipen samt enligt skälighet och rättvisa av fastighetsägarna i
VA-kollektivet. Avgiftsuttaget regleras i huvudmannens taxa och där taxans
utformning och beloppsnivå beslutas av kommunfullmäktige.
Taxans reglerar både hur anläggningsavgifter och brukningsavgifter skall tas
ut. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som tas ut vid nyanslutning av
fastighet. Hela VA-verksamheten är finansierad av taxa utan tillskott av
skattemedel.
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Borås Energi och Miljö har för avsikt att förändra taxans konstruktion och
införa en lägenhetsparameter även för brukningsavgifterna samt hur ett
avgiftsuttag skall ske gentemot allmän platsmarks hållare. Denna förändring
kommer under 2014.
Till taxan finns allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vaanläggningen. Bestämmelser förklarar hur nyttjandet av dricksvatten får ske,
vilket leveransansvar huvudmannen har och vilka skyldigheter åligger
brukaren. Gällande nyttjande av avloppsanläggning tydliggör bestämmelserna
framförallt vilket vatten som skall tillföras vilken typ av ledning.

2.2.2

Riktlinjer för dagvatten

2004 startade ett arbete med att ta fram riktlinjer och hanteringssätt för
dagvatten i Borås Stad. Arbetet skulle resultera i att tre stycken dokument
togs fram. Riktlinjerna för dagvatten. Uppdateringen av riktlinjerna kommer
att ske i arbete med VA-planen och införlivas i VA-policyn.
"Riktlinjer för dagvatten i Borås Stad” anger hur vi ska arbeta med dagvatten
och är att betrakta som en dagvattenpolicy.
Antogs 2006-12-20
”Dagvatten i Borås Stad” behandlar fakta om dagvatten och olika ekologiska
dagvattenlösningar, mm.
Antogs 2008-12-05
”Åtgärder för dagvatten i Borås Stad” behandlar föroreningsmängder från
olika avrinningsområden, studerar åtgärdsförslag och prioriteringar m.m.
Detta dokument är inte framtaget.
Riktlinjer för dagvatten i Borås Stad
Detta dokument hanterar översiktligt hur dagvatten skall hanteras och ger
förhållningssätt för hanteringen. I dokumentet redogörs hur och vad en
dagvattenutredning skall genomföras och innehålla. Det utpekas även tydligt
vilka ansvarsförhållanden som skall råda, både vad det gäller planering
utredning samt driftansvar.
Ett grundäggande hanteringssätt av dagvatten är enligt en 3-stegs princip.
Principen innebär att dagvattenhanteringen följer regnvattnets naturliga väg
och de olika stegen utgör prioriteringsordning för önskat hanteringssätt. De
tre stegen innebär:
1. Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD
2. Extern flödesutjämning och rening
3. Extern avledning
Dagvatten i Borås Stad
Detta dokument ger bakgrundsmaterial, reningstekniker och fakta om
dagvatten. Denna del ger även en bild hur hanteringen i kommunen fungerar
och hur hanteringen skall utvecklas för att bli hållbar.
Dagvatten i Borås Stad redovisar hur dagvatten skall planeras och utredas i
den fysiska planeringen. Det ges förslag på hanteringring på alla nivåer av
planeringen, från översiktsplan, programarbeten, till enskilda planärenden.
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För god tillämning i planärenden ges olika alternativ till planbestämmelser för
dagvattenhaneringen. Exempel på planbestämmelser är:
”Lokalt omhändertagande av dagvatten ska eftersträvas inom planområdet”
eller
”Markyta inom kvartersmark ska möjliggöra fördröjning och infiltration av
dagvatten så att 50 % av ett dimensionerande 2-årsregn med 10 minuters
varaktighet kan fördröjas”
Åtgärder för dagvatten i Borås Stad
Detta dokument är ännu inte framtaget. Ambitionen med dokumentet var att
det skulle redogöra för föroreningsbelastningen av dagvatten i Borås ser ut
och föreslå åtgärdsförslag och prioriteringsordning för att förbättra status på
recipienter.
2.2.3
Handlingsplan för avlopp i områden med blandad fritidsoch permanentboende
2005 antog Borås stads kommunfullmäktige en handlingsplan för hur VAsituationen skall hanteras i omvandlingsområden. Handlingsplanen skall
reglera utbyggnad av allmän va-anläggning till områden där det föreligger risk
för hälsa eller miljö, samt att finansieringen och betalning av avgifter skall ske
i enlighet med lagstiftningen. Planen förordar inte en anslutning till allmänt
nät utan den föreslår en arbetsgång där olika alternativ till va-lösning ställs
mot varandra. Det föreslås i planen en generell arbetsordning för att få till en
förändrad va-situation i de utpekade områdena med tillhörande
ansvarsfördelningar.
Ett antal projekt för att förändra VA-situationen i omvandlingsområden
startades upp tillsammans med att en detaljplan för området, de flesta
detaljplaner har dock stannat av och ingen förändrad VA-lösning kommit till
stånd.
Två områden, Viared sommarstad och Kvarbo-Hästhagen, har kommit en bit
längre i processen mot en förändrad VA-situation.

2.2.4

Riktlinje för särtaxa

Gällande lagstiftning, som reglerar huvudmannens möjligheter för hur avgifter
får tas ut, kom 2007 i Lagen om allmänna vattentjänster. I lagen redovisas
möjlighet för huvudmannen att ta ut en avvikande avgift än den fastslagen i
taxan, både lägre och högre. Lydelsen i lagen är enligt;
§ 31. Avgifter skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de
avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna för
en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför
kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i
verksamhetsområdet, skall avgifter bestämmas med hänsyn till skillnaderna.
I handlingsplanen för avlopp i områden med blandad fritids- och
permanentboende, föreslås ett förhållningssätt för hur särtaxa skall användas
i kommunen. Detta förhållningssätt föreslogs innan Lagen om allmänna
vattentjänster fanns, men principiellt är förhållningssättet fortfarande
gångbart. Riktlinjen för särtaxa innebär att när kostnaderna uppgår 1,3
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gånger vad avgifterna i normaltaxan skulle innebära för intäkt, skall det
utredas om särtaxa är lämplig att ta ut. Om kostnaderna uppgår till 1,7
gånger vad avgifterna inbringar för intäkter skall man värdera om det är
lämpligt med utbyggnad av allmänt VA eller om man ska tillföra skattemedel.
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3. Nulägesanalys
3.1

Beskrivning av allmänna VA-försörjningen

3.1.1 VA-organisationen
Ansvaret för den allmänna VA-försörjningen i Borås Stad är sedan årsskiftet
2011/2012 förlagd på det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö AB.
Borås Energi och Miljö AB är i lagens och taxans mening huvudman för VAförsörjningen.
Kommunfullmäktige beslutar om VA-taxans utformning och beloppsnivå samt
instiftandet av verksamhetsområden för allmänt VA.
En del av driften på ledningsnät ligger ute på entreprenad och det är
kommunens servicekontor som är nuvarande entreprenör. Vad det gäller
nyproduktion av VA-ledningsnät så genomförs de inte i egen regi av Borås
Energi och Miljö utan det är genomförs av upphandlade entreprenör.
Utbyggnaden av VA-nätet styrs helt och hållet av nyexploatering.

3.1.2 Dricksvattenförsörjningen
I Borås kommun finns fem vattenverk, se tabell 1. Sjöbo vattenverk är det
största verket och förser Borås, Borgstena, Fristad, Sandhult, Sjöbo,
Sjömarken, Sandared, Rydboholm, Viskafors och Kinnarumma med vatten.
Distributionen sker även till Bollebygds kommun för orterna Olsfors och
Hultafors. Sjöbo vattenverk står för ca 93 % av allt kommunalt vatten som
produceras i kommunen. De övriga verken finns i Dalsjöfors, Rångedala,
Bredared och Hedared.
Sjöbo vattenverk är ett ytvattenverk och tar sitt råvatten från Öresjö. De
övriga verken är grundvattenverk där vattentäkten finns på lokalt på orten.
2012 försörjdes ca 92 000 personer med dricksvatten från det allmänna nätet
och den årliga produktionen av vatten ligger på ca 7,6 miljoner kubikmeter.
I Borås Stad finns skyddsområden fastställda för de samtliga allmänna
vattentäkterna. Den dominerande vattentäkten för vattenförsörjningen,
Öresjö ytvattentäkt, har ett modernt skydd med fyra skyddszoner och
föreskrifter. De övriga vattentäkterna, Bredared, Dalsjöfors, Hedared och
Rångedala, har ett något äldre skydd med två skyddszoner och tillhörande
skyddsbestämmelser.
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Vattenverk
(VV) och
vattentäkt
Sjöbo VV
ytvatten från
Öresjö

Antal
anslutna
85 000

Produktion
[m3/dygn]
23300

Dalsjöfors VV
grundvatten

6600

1200

Rångedala VV
grundvatten

330

Bredared VV
grundvatten
Hedared VV
grundvatten

Kapacitet
[m3/dygn]
26000

Status (allmän bedömning, problem etc.)
En ökat produktionsbehov kommer ställa krav på utökad
kapacitet. Översyn av produktionsförändringar beräknad till 2018.
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Försörjer
Borås tätort,
Borgstena,
Fristad,
Sandhult,
Sjöbo,
Sjömarken,
Sandared,
Rydboholm,
Viskafors och
Kinnarumma
Dalsjöfors,
Äspered,
Dannike,
Gånghester,
Målsryd och
Aplared
Rångedala

210

30

Bredared

Inga kapacitets- eller leveransproblem

210

36

Hedared

Provpumpningar genomförs för att utöka produktionen och kunna
försörja Borås Stad med vatten. Vattenskyddsområde enligt äldre
metodik

Inga kapacitets- eller leveransproblem

Kapacitetsproblem kan inträffa på torra somrar. Utredning om
anslutning via överföringsledning till Sjöbo VV pågår
Tabell 1. Sammanställning av vattenverk och vattentäkter.

Reservvattenförsörjning
Det finns ingen heltäckande reservvattenförsörjning för Borås kommun,
varken för det stora distributionsområdet som försörjs från Sjöbo vattenverk
eller för de mindre distributionsområdena.
Om det skulle uppstå problem med Öresjö finns möjlighet att leda vatten från
sjön Ärtingen till Sjöbo vattenverk. Det är bekymmersamt att ett av tillflödena
för Öresjö kommer från Ärtingen via Munkån. Ett tillbud eller olycka i Ärtingen
skulle kunna innebära att båda täkterna blir obrukbara.
Vid händelse av större driftstörning på t.ex. Sjöbo vattenverk eller brott på
huvudvattenledning finns möjlighet att till viss del styra om distribution av
vatten och upprätthålla normal leverans. Viss volym finns lagrad i reservoarer
ute på nätet och vid ett produktionsbortfall i vattenverket skulle distribution
kunna upprätthållas ungefär ett dygn vid normal förbrukning.
Nödvatten
Nödvatten är begreppsmässigt den typ av vattenleverans som måste ske då
ordinarie vattenförsörjning har slagits ut och vattenledningsnätet inte går att
använda. Arbete pågår att upprätta en aktuell nödvattenplan för Borås stad.
Arbetet med nödvattenplanen indikerar på att oerhörda svårigheter, om inte
omöjligt, med att nödvattenförsörja invånare och verksamheter vid ett totalt
produktionsbortfall i distributionsområdet för Sjöbo vattenverk. Svårigheterna
ligger bland annat i att hitta användbart dricksvatten i närområdet i den
omfattningen som krävs och hitta sätta att transportera vattnet på ett säkert
sätt.
Vatten för brandbekämpning
Brandvatten är inte någon tjänst enligt lagen om allmänna vattentjänster och
därmed inget som huvudmannen är skyldig att leverera. Historiskt sett har
kommunen dimensionerat vattenledningsnätet och placerat ut brandposter för
att kunna ha en säker brandvattenbekämpning. Brandbekämpning i
fastigheter via sprinklersystem är något som blir alltmer vanligt, framförallt i
industriområden och i lokaler för offentlig service. Att dimensionera det
ordinarie dricksvatten för att kunna medge uttag för sprinklersystem har sina
nackdelar. De stora dimensionerna som sprinklersystem kräver innebär ökade
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byggkostnader samt kvalitetsproblem på grund av dålig omsättning av vattnet
i ledningarna. Borås Energi och Miljös förhållningssätt är att
vattenledingsnätet dimensioneras för brandbekämpning via brandposter.
Krävs brandvatten via sprinklersystem, i t.ex. ett industriområde, skall ett
kompletterande nät anläggas. Enskilda fastigheter såsom t.ex. äldreboenden,
kan medges spinkleranslutning i mån av kapacitet i befintligt nätet.

3.1.3 Avloppsförsörjningen
Reningen av spillvatten genomförs vid åtta stycken reningsverk i kommunen.
I Borås Stad är ca 88 % av invånarna anslutna till de kommunala
reningsverken i kommunen. Årligen renas ungefär 17,5 miljoner kubikmeter
spillvatten i kommunens verk, varav ca 90 % renas i kommunens centralverk,
Gässlösa.
De övriga avloppsreningsverken finns i Bogryd, Aplared, Dannike, Rångedala,
Äspered, Beredared och Hedared.
Kapaciteten på Gässlösa är tidvis begränsande, både tekniskt och
tillståndsmässigt. För att inte begränsa den befolknings- och
industriexpansion som Borås har och kommer att genomgå behöver
kapaciteten för behandling av avloppsvatten utökas. Dessutom är
anläggningen hårt sliten med höga driftskostnader som följd och har problem
med att hålla utsläppsnivåerna för kväve. Ett nytt avloppsreningsverk
planeras på Sobacken vid Energi och Miljöcenter. Ett nytt avloppsverk ger
möjligheten att möta framtida krav på t.ex. rening av läkemedelsrester och
bättre hantera klimatförändringar.
Störningar på avloppsreningen beror på både yttre faktorer och på intern
utrustning. Av de yttre som påverkar reningsprocessen och ger driftstörningar
märks framförallt den stora mängden ovidkommande vatten som når verken.
Det är läckande ledningsnätet och felkopplade fastigheter som bidrar till de
höga flödena till verken och ger bräddningar av orenat avloppsvatten till
recipienterna. Elbortfall och fel på inloppspumpar är andra problem som ger
driftstörningar i form av bräddningar.
En annan yttre påverkan som kan inträffa är att föroreningar kommer till
ledningsnätet och når avloppsreningsverken. En uppmärksammad incident
hände 2010 då dieselolja nådde Gässlösas reningsverk och slog ut det
bilogiska reningssteget i fyra månader. Viktig arbete för att förhindra att
sådana incidenter inträffar är tillsynen av verksamheter, uppströmsarbete och
korrigera felkopplade fastigheter.
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Avloppsreningsverk
(ARV)
Gässlösa

Antal
anslutna
85300

Kapacitet
pe1
110 000

Viskan

Bogryd

4900

9 500

Viskan

Aplared

440

Recipient

Enebäcken
(Ätran)

Försörjer
Borås centrum,
Dalsjöfors,
Målsryd,
Gånghester,
Borgstena, Fristad,
Sparsör, Frufällan,
Sandhult, Ekås,
Sandared och
Sjömarken.
Rydboholm, Viskafors,
Kinnarumma och
Svaneholm
Aplared

800

500

Spångån
(Ätran)
Rångedalaån
(Viskan)
Gänglebäcken
(Viskan)
Rölsbäcken
(Säveån)

500

Nolån
(Rolfsån)

Dannike
340

500

330

500

Rångedala
Äspered

230

350

Bredared
210
Hedared
210

Dannike

Status (allmän bedömning, problem etc.)
Gässlösa har tidvis problem med kapaciteten och har
periodvis svårt att hålla utsläppskraven för kväve. Nytt
avloppsreningsverk planeras på Sobacken och skall
samlokaliseras med nytt kraftvärmeverk i projektet EMC.
Det råder även begränsad möjlighet till att ansluta större
mängd nya abonnenter inom tillrinningsområdet till
Gässlösa

Funktionen på verket är god och reningskraven hålls. I
tillrinningsområdet finns problem med bräddningar på
pumpstationer
Aplared reningsverk planeras tas ur drift när nytt centralverk
står färdig. Verket är gammalt och uttjänt.
Överföringsledning är utbyggd men ännu inte ansluten
Verket är vid god status och funktion efter genomförda
renoveringar 2012
Verket driftas intermittent beroende på årstid

Rångedala
Äspered

Äspered är det äldsta verket som inte genomgått större
förändringar.
Verket har god status och funktion

Bredared
Hedared

God funktion och status. Utredning om anslutning via
överföringsledning till Gässlösas avrinningsområde pågår.

1: PE= föroreningsbelastning som motsvarar den mängd som en person avger schablonmässigt på ett dygn.

Tabell 2. Sammanställning av avloppsverk i kommunen

REVAQ
REVAQ är ett certifieringssystem som syftar till att minska mängden farliga
ämnen i till reningsverken genom att kvalitetssäkra VA-huvudmannens arbete
med att förbättra slammets kvalitet och uppströmsarbete. Målsättningen är
att skapa en hållbar återföring av näringsämnen till jordbruket. Certifieringen
är en branschutvecklad produkt och ägs av Svenskt Vatten.
Allt slam i Borås är certifierat enligt REVAQ och tas hand om av en
entreprenör. Entreprenören får inte alltid ut slammet på åkermark som är
önskvärt utan många gånger går slammet till anläggningsjord. Andelen slam
som når odlingsbarmark är i dagsläget ca 6-7 %.
Uppströmarbete
Processavloppsvatten från industrier är anslutna till det allmänna
spillvattennätet och leds till reningsverk för behandling. Vattnet kan orsaka
problem i de biologiska och kvävereducerande reningsstegen och därmed
orsaka försämrad reningseffekt på avloppsvattnet. Innehållet i avloppsvattnet
från industrier kan ofta innehålla ämnen som inte kan renas bort i
reningsverket utan hamnar i recipienten eller i avloppsslammet.
Avloppsslammet kan på grund av detta bli svårt att få ut på åkermark.
Borås Energi och Miljö bedriver ett aktivt uppströmsarbete för att förebygga
att skadliga föroreningar kommer ut på spillvattennätet. Arbete innebär bland
annat en kommunikation med industrierna om vilka gränsvärden som gäller
för att få släppa ut vattnet på nätet och provtagning av spillvattnet för att
upptäcka oönskade ämnen. Uppströmsarbete är en förutsättning för REVAQ
certifieringen och för att förbättra slamkvaliten.
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Dagvatten
Hanteringen av dagvatten skiljer sig i olika delar av kommunen och
framförallt i delar av de mindre tätorterna är inte allmän dagvatten utbyggt.
Inom kommunalt verksamhetsområde har huvudmanen ansvar för
dagvattenhanteringen. Övriga områden har vägföreningar, dikningsföretag,
samhällsförening m.fl. ansvar för att ordna densamma utmed vägar och
grönområden. Inom tomt är det fastighetsägaren som ansvarar för
dagvattenhanteringen. Kunskapen är ofta bristfällig om hur dessa
anläggningar bör skötas och problem uppstår med tiden då t.ex.
nyckelpersoner i en samfällighetsförening slutar. Med tidens gång uppkommer
i dessa områden ofta krav på att kommunen skall ta över hanteringen av
dagvatten.
Dagvatten förhåller sig i naturen efter avrinningsområden och rinner alltid
mot lägre liggande mark. Sällan sammanfaller gränsdragningen mellan
avrinningsområden med de administrativa förvaltningsgränser som finns
upprättade inom kommunen. Ansvaret för en avvattningen och för en
avvattnande anläggning är ofta oklart och ställer till med problem vid t.ex.
nya detaljplaner.
Rening av dagvatten kan ske på olika sätt. Lokalt omhändertagande av
dagvatten inom fastigheten, till exempel genom infiltration på gräsbeklädda
ytor ger en viss renande effekt. Samlad rening av dagvatten på det allmänna
dagvattennätet kan ske i framförallt dagvattendammar eller genom att leda ut
vattnet över gräsbeklädda ytor. I Borås Stad renas inget dagvatten i dammar
som ägs och sköts av kommunen, men del av dagvattenflödet leds till
dammar som t.ex. Trafikverket äger och sköter om. Normalt leds dagvatten
orenat till närmsta recipient.
Principer för dagvattenhantering i Borås utgår från att i första hand
förespråka lokalt omhändertagande, LOD. Detta hanteringssätt är aldrig fullt
ut prövat i något exploateringsområde utan dagvattenledningar byggs alltid
ut. För att LOD skall vara möjligt i ett område krävs goda markförhållanden
och gynnsam topografi för att lyckas, sådana förutsättningar finns sällan. För
att LOD ska kunna vara genomförbart krävs även att andelen hårdgjord yta
minimeras. Andelen hårdgjord yta är något som generellt ökar i och med en
exploatering och något som är svårt att regelera och bevaka över tid. Lokalt
omhändertagande innebär att mycket av dagvattenhanteringen sker inne på
tomtmark. Det finns svårigheter med att kunna ställa krav på fastighetsägare
att genomföra åtgärder inne på tomtmarken och att dessa installationer blir
bestående i tid och sköts korrekt. När denna rådighet över anläggningar
saknas är det svårt att räkna med LOD som hållbart hanteringssätt.
Kapaciteten på ledningsnätet för dagvatten är förhållandevis god i Borås. Det
finns inga områden med större kapacitetsproblem. Den kuperade topografin
och närheten till en stor recipient i Viskan gör att transporten av dagvatten
sker snabbt och inte över så långa sträckor. Det finns trots allt orosmoln vad
det gäller kapaciteten på dagvattennätet. De gamla dimensioneringsnormerna
som tidigare användes när man byggde ut dagvattenätet är inte förenliga
med dagens krav eller klimatförändringar. Idag ställs det krav, t.ex. vid ett
översvämningsärende, att dagvattennätet skall klara ett regn med 10-års
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åtkomsttid. Detta krav klaras oftast inte i äldre delar av ledningsnätet. För att
förbättra situationen behöver fördröjningssåtgärder göras på det befintliga
nätet som ofta är kostsamma och som tar stora ytor i anspråk. För att
långsiktigt säkerställa dagvattenhanteringen i nya området dimensioneras
nätet för 50-års regn och fördröjningsdammar anläggs.

3.1.4 Ledningsnät
VA-ledningsnätet består av ledningar för dricks-, spill- och dagvatten. Alla
ledningsslagen är inte utbyggda i alla tätorter i kommunen, det är ofta
ledningar för dagvatten som saknas i dessa.
Huvudmannen har god koll på status över ledningsnätet och driftstörningar
ligger på en bra nivå för de flesta nyckeltal. Det största problemet på
ledningsnätet är mängden tillskottsvatten i spillvattenledningarna.
Tillskottsvattnet ligger på ca 60 % och beror framförallt på felkopplade
fastigheter, läckande ledningar och att dräneringsvatten ligger påkopplat på
spillvattenledningar. Tillskottsvattnet innebär att det blir kapacitetsbrist i
ledningsnätet, med bräddningar av orenat spillvatten på ledningsnät, i
pumpstationer och i reningsverk som följd. För att komma tillrätta med
problemet genomförs kontinuerliga flödesmätningar och inventeringar för att
hitta källorna till tillskottvatten.
Utbyggnaden av ledningsnätet gjordes framförallt på 70-talet men det finns
ledningar som är nästan 100 år gamla.
300

Dagvattenledningar

250

Spillvattenledningar
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Figur 1. Ålderstruktur på spill- och dagvattennätet
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Figur 2. Ålderstruktur på dricksvattenledningar

Förnyelsetakten på ledningsnät är ett mått på hur lång tid det skulle ta att
byta ut hela det befintliga nätet. Takten i Sverige har den senaste debatterats
att vara för låg för att vara hållbar och kritiska röster har väckts om att den
bör öka. Förnyelsetakten för ledningsnätet i Borås har varierat ganska mycket
från år till år. I genomsnitt de senaste fem åren ligger förnyelsetakten på alla
ledningsslag på ca 300 år. De närmaste åren kommer utökade ekonomiska
medel tillföras för att öka förnyelsetakten och med fokus på att minska
mängden tillskottsvatten till ledningsnätet.
Duplikata system
Inom Borås Stad består i stort sett ledningsnätet av duplikata system för
spill- och dagvattenhanteringen. Spillvatten leds till behandling i reningsverk
medan dagvatten oftast leds obehandlat till recipient. I vissa områden finns
dagvattendammar som ger dagvattnet en viss rening men framförallt ger de
en utjämnande effekt på flödet.
I en del av de mindre orterna är inte dagvattenledningar utbyggt. I dessa
områden har fastighetsägaren själv ansvar för att ta hand om sitt dagvatten
samt att avvattning av gator sker på ansvar av vägföreningar eller
samfälligheter.

3.1.5 Pumpstationer och bräddavlopp
Kommunen har ca 100 pumpstationer för att pumpa spillvattnet till
reningsverken. Till reningsverkan i Bredared, Äspered och Hedared sker
tillrinningen till verken med självfall utan hjälp av pumpstationer.
Förnyelsetakten på pumpstationerna är 25 år och renoveringen fokuserar
framförallt på att förbättra arbetsmiljön.
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Bräddning av orenat avloppsvatten kan ske både på ledningsnätet, i
pumpstationer och i avloppsreningsverk. Anledningarna till bräddningar är
dels på grund av kapacitetsbrist, driftsproblem, eller av säkerhetskäl för att
undvika fastighetsskador. Antal bräddningar och volymen som bräddas är
starkt korrelerat till nederbörden. Ett nederbördsrikt år innebär generellt ett
högre flöde in till verken och en större risk för bräddningar. De senaste fem
åren har bräddningarna på ledningsnät och verk legat på ca 0,2 % av
inkommande flöde till Gässlösa och ca 1 % till Bogryd reningsverk. Det finns
dock ett visst mörkertal då bräddningarna på ledningsnät och i vissa
pumpstationer inte övervakas och mäts.

3.1.6 Verksamhetsområde
Verksamhetsområde är den juridiska ytavgränsning var inom huvudmannen
har ansvar att ordna vattentjänster. För fastighetsägarna gäller det att inom
verksamhetsområdet så råder avgiftsskyldighet för de vattentjänster som
ordnats.
Verksamhetsområdena i kommunen indelas i tre olika kategorier, en för varje
nyttighet. Områdena särskiljs genom indelningen dricksvatten, spillvatten och
dagvatten. Generellt är utbredningen av verksamhetsområdet för dricksvatten
och spillvatten samstämmiga och omfattar allt som ingår i det allmänna VAnätet. Beträffande verksamhetsområde för dagvattnet finns det områden där
det inte finns allmänt omhändertagande av dagvatten, men de två övriga
omfattas av den allmänna hanteringen. Verksamhetsområde för dagvatten
saknas framförallt i de mindre serviceorterna och särskilt i ytterområdena av
dessa. På de ställen där allmänt omhändertagande av dagvatten saknas ligger
det på fastighetsägaren eller en eventuell samfällighet att ordna
omhändertagandet och sköta drift och underhåll på densamma.

3.1.7 VA-föreningar
En VA-förening är en anslutningsform till det allmänna nätet för en eller flera
fastigheter vanligtvis utanför verksamhetsområdet. Anslutningen är via en
förbindelsepunkt, som huvudmannen upprättar, och det är sedan
fastighetsägarna som anlägger, bekostar och sköter drift och underhåll från
förbindelsepunkten fram till byggnaderna. Vid denna anslutningsform gäller
inte VA-taxan eller ABVA utan ett civilrättsligt avtal upprättas mellan
huvudmannen och föreningen.
Lösningen med VA-förening kan vara användbar då det är ett fåtal fastigheter
som har behov av ny VA-lösning men ligger för glest och för långt ifrån
befintligt allmänt VA-nät.
I kommunen finns ett antal VA-föreningar inkopplade på det allmänna nätet
men dessa är förlagda inom verksamhetsområdet för allmänt VA.
Anslutningsformen är betydligt vanligare i andra kommuner och ett sätt att få
tillstånd en förändrad VA-hantering i gles bebyggelse men som ändå ligger i
närhet till allmänt VA-när eller överföringsledningar.

3.2

Beskrivning av enskilda VA-försörjningen

I områden utanför kommunens allmänna verksamhetsområden sker VA
försörjningen genom enskilda vattentäkter (dricksvattenanläggningar) och
avloppsanläggningar. Kommunen är inte huvudman för enskilda VA-
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anläggningar, utan fastighetsägarna själva bär ansvar för att brunnen
levererar ett bra vatten och att avloppet omhändertas på ett godkänt sätt.
Det är inte ovanligt att enskilda avloppsanläggningar och enskilda
vattentäkter ligger i nära anslutning till varandra, ofta på samma fastighet,
och i samma grundvattenmagasin. En olämplig placering och utformning av
anläggningarna riskerar att medföra förorening av dricksvattentäkter från
avloppsanläggningarna. Detta kan orsaka negativ påverkan på människors
hälsa.
Om en enskild vattentäkt påverkas av något utanför den enskildes fastighet
t.ex. grannens avlopp kan miljöförvaltningen ställa krav på att
föroreningskällan åtgärdas. Om problem med dricksvattnet uppkommer på
grund av att vattentäkten ligger inom ett tätbebyggt område där det finns
många möjliga föroreningskällor kan länsstyrelsen ställa krav på att
kommunen anordnar gemensam vattenförsörjning enligt 6 § i lagen om
allmänna vattentjänster. Området brukar då benämnas som ett ”§ 6 område”.
Det finns i Borås kommun ca 12 000 personer med enskild VA-försörjningen
och det finns ca 5 600 enskilda avloppsanläggningar.
3.2.1 Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggningarna kan vara ett ledningsnät som är anslutet till
kommunalt vatten eller avloppsledning via en anvisad anslutningspunkt eller
ett ledningsnät inklusive en gemensam vattentäkt eller avloppsanläggning.
Det finns två kända större gemensamhetsanläggningar i kommunen,
Viskadalens folkhögskola och bostadsområdet Lerbäck. Dessa två har egna
avloppsreningsverk och vattentäkter. Det finns även mindre
gemensamhetsanläggningar som endast betjänar två till tre fastigheter och
det är vanligare med gemensam dricksvattentäkt än gemensam
avloppsanläggning. Det finns en stor gemensam dricksvattentäkt i området
Bosnäs. Behovet av skyddsområden för dessa gemensamhetsanläggningar för
dricksvatten bedöms vara litet.
Ansvaret för skötsel av gemensamhetsanläggningar kan vara ett problem,
framför allt när det gäller någon form av reningsverk för ett flertal fastigheter.
Många gånger kan driften och underhållet av dessa anläggningar blir eftersatt
då t.ex. drivande nyckelpersoner i föreningen för anläggningen försvinner
eller tröttnar. För infiltrationsanläggningar för två eller tre fastigheter bedöms
tillsyns och skötselproblemen som ringa utöver vad gäller för infiltrationer för
en fastighet.
3.2.2 Enskilda avlopp
Det flesta fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA har enskilda
avloppsanläggningar. De är företrädesvis anslutna till
infiltrationsanläggningar. I stora delar av kommunen är det goda förhållanden
med genomsläpplig mark för infiltration. Bristfälliga enskilda avlopp kan
medföra en näringsbelastning på sjöar och vattendrag och en risk för
påverkan på enskilda och allmänna vattentäkter. Miljöförvaltningen har därför
genomfört tillsyn av enskilda anläggningar under de senaste fyra åren. Av
Borås 5600 enskilda avlopp har ca 50 % inventerats eller nyanlagts under de
senaste 15 åren.
Borås kommun har bra markförhållanden med goda möjligheter att anlägga
infiltrationsanläggningar. Det innebär att Borås saknar den typ av
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anläggningar där vattnet går direkt till sjöar eller vattendrag. Nästan
undantagslöst har avloppsvatten omhändertagits genom någon form av
slamavskiljning med efterföljande stenkista eller infiltrationsanläggning. Vid
inspektioner har det nästan undantagslöst handlat om denna typ av
anläggningar med utsläpp i marken. För resterande anläggningar är statusen
okänd för tillsynsmyndigheten men bedöms nästan uteslutande var någon
form av slamavskiljning och infiltration i marken.
Tillsynen har fokuserats till skyddszonerna för Öresjö vattentäkt där
merparten av fastigheter har besökts. Inriktningen på inspektionerna har
också varit strandnära områden och bebyggelse med framför allt äldre
bostäder. Miljöförvaltningen har ställt krav på åtgärder vilka till stor del har
genomförts. De närmast planerade inventeringarna inriktar sig också framför
allt på strandnära bebyggelse. För närvarande inspekteras ca 200 avlopp per
år.
Enskilda avloppsanläggningarna kan delas in i två kategorier:


”Små enskilda avloppsanläggningar” med färre än 25 pe anslutna
(försörjer normalt en fastighet)



”Stora enskilda avloppsanläggningar”, med 25-200 pe anslutna
(försörjer flera fastigheter). Stora enskilda avloppsanläggningar kan
vara gemensamhetsanläggningar.

De flesta fastigheter utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och
avlopp har små enskilda avloppsanläggningar. Det finns 2 stora enskilda
avloppsanläggningar i kommunen.

3.2.3 Enskilda dricksvattentäkter
Fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA har egna vattentäkter
för sin dricksvattenförsörjning. Det flesta av dessa är borrade brunnar. Få av
de vattentäkter kommunen har kunskap om är påverkade av avloppsvatten.
Delar av kommunen har ett försurat grundvatten vilket skulle kunna medföra
vissa kvalitetsproblem i enskilda vattentäkter.
Enskilda vattentäkter in i ”Små enskilda vattentäkter” och ”Stora enskilda
vattentäkter”. Indelningen baseras på medelproduktionen av dricksvatten
under ett dygn eller antalet försörjda personer enligt följande:


Små enskilda vattentäkter: Mindre än 10 m3 dricksvatten/dygn eller
försörjer färre än 50 personer (vattentäkt för enskilda hushåll eller
mindre gemensamhetsanläggning).



Stora enskilda vattentäkter: Mer än 10 m3 dricksvatten/dygn eller
försörjer fler än 50 personer (stora gemensamhetsanläggningar eller
verksamheter anslutna till kommersiell eller kommunal verksamhet).

Små enskilda vattentäkter omfattas av miljöbalkslagstiftningen och
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17). Stora enskilda vattentäkter
omfattas (i likhet med de kommunala vattenverken) av
livsmedelslagstiftningen genom Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten (SLVFS 2001:30). De flesta fastigheter utanför kommunens
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verksamhetsområde för vatten och avlopp har små enskilda vattentäkter. Det
finns 3 stora enskilda vattentäkter i kommunen.
Tillsyn av enskilda vattentäkter genomförs inte och det föreligger inte heller
något tillstånds- eller anmälningsplikt för att borra en ny dricksvattenbrunn.
Det är fastighetsägaren som är ansvarig skötsel och kvalitet på den egna
vattentäkten såvida inte vattentäkten är påverkad av t.ex. grannens avlopp.
Då kan tillsynsmyndigheten kräva krav på åtgärder.
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3.3

Områden i behov av förändrad VA-lösning

Många av de områden som kan vara aktuella för att anslutas till det allmänna
VA-nätet är attraktiva lägen vid bland annat vattendrag. Det finns idag ett
ökat tryck på att få bygga vid vatten, att förtäta glesbygden och att omvandla
fritidshusområden till mera permanent boenden. Denna utveckling kan leda
till problem med förorening av grannens vattentäkt eller påverkan på
närliggande vattendrag av avloppsvatten.
Att förändra VA-situationen för ett område för ofta med sig en förväntan och
ett krav på förändrad service och övrig kommunal infrastruktur. Inte sällan
dyker frågor upp om bland annat huvudmanaskap på vägar och utökade
byggrätter. Det är av stor vikt att försöka förutse och planera för hur många
av dessa frågeställningar skall hanteras då ett områdens VA-standard höjs.
Att ansluta ett område till allmän VA-försörjning kan innebära en positiv
utveckling för kommunen. Kommunen kan styra och tillåta bebyggelse i
attraktiva sjölägen och samtidigt förbättra statusen för vattendrag.
En av de viktigaste och konkreta delarna av den slutgiltiga VA-planen är den
som kallas VA-utbyggnadsplan. Den planen redovisar i vilka områden allmänt
VA skall byggas ut och när. För att en utbyggnad ska bli aktuell krävs att det
föreligger ett behov av en gemensam VA-lösning och en möjlighet att ansluta
området till den allmänna VA-anläggningen. Med behov menas att det finns
små möjligheter till en enskild lösning på varje fastighet inom ett avgränsat
område. Den vanligaste anledningen är små tomter som gör att man inte kan
få en så pass bra placering av avloppsanläggningen att man behåller ett
tillräckligt skydd för dricksvattenbrunnar i området. Ett otillräckligt avstånd
mellan avloppsanläggningar och dricksvattenbrunnar inom ett område kan
innebära risk för otjänligt vatten uppstår. Behov kan även uppkomma om tät
bebyggelse ligger när en skyddsvärd vattenresurs som påverkas negativt av
avloppsvatten.
Med möjligheter avses möjligheter att ansluta fastigheterna till den befintliga
allmänna VA-anläggningen. I praktiken styrs detta till största delen av
områdets storlek och avståndet till det kommunala VA-nätet. Anslutning till
det befintliga allmänna VA-nätet kommer främst att kunna ske i närheten av
verksamhetsområden och längs överföringsledningar.
I nulägesanalysen har områden med tät bebyggelse identifierats då det är i
denna typ av områden som påverkan mellan dricksvatten och avloppsvatten
är störts. Det är i områden med tät bebyggelse som fastighetsägare kan ställa
krav om att allmänt VA skall byggas ut i enlighet med lagen om allmänna
vattentjänster. Om de boende, eller Länsstyrelsen, anser att vatten och/eller
avloppsförsörjningen behöver lösas i ett större sammanhang kan kommunen
blir skyldiga att tillhandahålla detta.
Detta sker med stöd av 6§ i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV), se
nedan:
6§ LAV:
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
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1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
Arbetsgången för hur dessa områden kommer att identifieras, värderas och
prioriteras sker enligt följande:
1. Områden med sammanhållen bebyggelse identifieras genom
kartinventering och benämns utredningsområden
2. Identifierade utredningsområden ges en statusbedömning av
miljöförvaltningen på de enskild VA-lösningarna
3. Samtliga utredningsområden värderas i en behovsanalys utefter
samhälls-, miljö- och hälsofaktorer
4. Avslutande prioritering görs med avseende på möjligheter till
anslutning
5. Hela kommunens yta kategoriseras enligt nedan
3.3.1

Identifieringen av utredningsområden

Till följd av handlingsplanen för avlopp i områden med blandad fritids- och
permanentboende har ett antal områden pekat ut som möjliga
utredningsområden där man bör se över VA-situationen. Det är angeläget att
få en fullständig bild över potentiella områden som kan behöva en förändrad
VA-lösning. Det är i dessa områden som krav kan komma att ställas på att
kommunen ordnar vatten och/eller avlopp i ett större sammanhang med stöd
i Lagen om allmänna vattentjänster
Kriterier som ska råda för ett område för att det ska klassificeras som ett
utredningsområde är baserade utifrån behov och möjligheter:
1.

Området består av minst 20 samlade hushåll.

2.

10 hushåll eller fler som ligger samlade och i, eller mindre än 100
meter från, som är särskilt känsligt område.

3.

10 hushåll eller fler som ligger samlade och närhet till befintligt VAnät

Följande förtydligade gäller för ovan benämningar:
Samlade: Hushållen skall gränsa till varandra eller endast vara avskilda av
väg, park, torg eller motsvarande.
Närhet: 200 m kan betraktas som utgångspunkt i bedömningen
Särskilt känsligt område: Kan vara vattenskyddsområde, vattentäkt,
vattendrag med hög skyddsnivå, höga naturvärden, vattendrag som inte har
god ekologisk status.
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I utredningsområdena beskrivs hur många fastigheter som ingår i området,
hur många som är bebyggda och om hur många som används för permanent
boende.
Inom kommunen finns 30 identifierade områden som kan vara aktuella för en
förändrad VA-lösning. I dessa områden finns ca 1200 hushåll varav ungefär
hälften av hushållen är permanenta boenden. I utredningsområdena bor ca
1500 människor permanent.
3.3.2

Kategorisering av områden

Utifrån behovsanalysen görs en kategorisering av de bedömda områdena,
vilken grundas på hur stort behovet är av en förändrad VA-struktur och vilka
möjligheter för anslutning som föreligger. Indelning av hela kommunens yta
ska ske i någon av följande kategorier.


VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VAförsörjning och som har behov av en förändrad VA-struktur.
Kommunen har fattat beslut om anslutning till allmänt VA samt när i
tid utbyggnaden ska ske. Dessa områden analyseras för att besluta i
vilken ordning och när i tid utbyggnad ska ske.



VA-utredningsområde är ett område som idag har enskild VAförsörjning och som kan ha behov av en förändrad VA-struktur.
Utredning behöver utföras för att visa vilket behov som finns samt
vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen. För områdena
krävs ytterligare utredningar kring områdets avgränsningar, möjliga
tekniska lösningar till VA-problemen samt om det finns ett kommunalt
ansvar att lösa problemet eller inte. Utredning kan även visa att VAförsörjningen i ett område helt eller delvis går att lösa med enskilda
eller gemensamma VA-anläggningar.



VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VAförsörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad VAstruktur. Många bevakningsområden kommer även i framtiden att ha
enskild VA-försörjning, men med fler gemensamma lösningar.
Bevakningsområden har mindre behov av en förändrad VA-försörjning
än utredningsområden. Områdena behöver dock bevakas, eftersom
VA-situationen kan förändras vid t .ex exploatering, varpå nya
bedömningar och avvägningar behöver göras.

Vid sidan av dessa begrepp finns områden som står i varsin ände av ”skalan”.
Dessa områden omfattas inte av föreliggande analys för att bedöma
prioritering för utbyggnad av verksamhetsområde för allmänt VA.


Enskilt VA-område är ett område som idag har enskild VAförsörjning och som inom överskådlig framtid inte har behov av en
förändrad VA-struktur utan kommer att fortsätta ha enskild
försörjning.
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Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän
VA-försörjning, antingen inom ett verksamhetsområde eller via en
avtalsanslutning (t.ex. föreningar).
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4. Förutsättningar
Borås Stads strategiska VA-planering liksom framtida beslut och utförande av
åtgärder behöver beakta en rad aspekter. Förutom t.ex. lagstiftning,
ekonomiska ramar och teknisk genomförbarhet bör även de naturgivna
förutsättningar som finns i kommunen väga tungt. Dessa naturgivna
förutsättningar är något som naturen styr över och människan blir påverkad
av antingen i form av möjligheter eller begräsningar. Naturen ger således
viktiga grundförutsättningar för hur möjliga, effektiva och kostsamma olika
delar av vatten- och avloppsförsörjning kan vara. En medvetenhet och
värdering av dessa grundförutsättningar bidrar till väl avvägda planeringsoch investeringsbeslut såväl inom ramen för vatten- och avloppsförsörjning
som i andra delar i samhällsplaneringen.

4.1 Dricksvattenresurser och recipienter för VAförsörjningen
Varken VA-försörjning eller övriga samhällsintressen får medföra en
försämring eller motverka en förbättring av statusen i grund- eller ytvatten.
Val av läge för uttagspunkt för dricksvatten eller utsläppspunkt för
avloppsvatten liksom kontinuiteten i flödet och fysikalisk-kemiska egenskaper
hos vattnet har alla betydelse för vilka direkta konsekvenser VA-försörjningen
kan medföra på vattenstatusen. Statusen kan också påverkas av
ledningsdragningar och andra installationer som behövs för vatten- och
avloppsförsörjningen.
När det gäller ekologisk status finns det flera mer eller mindre vanliga
moment inom VA-försörjningen som kan ha betydelse för påverkan. Några av
dessa nämns nedan;


Uttag av dricksvatten i en förekomst kan påverka såväl balansen i
ekosystemet som hydromorfologin, särskilt om uttaget är högt i
förhållande till den naturliga vattenföringen. Även fysikalisk-kemiska
aspekter påverkas genom att den naturliga utspädningseffekten
minskar.



Överföring av vatten från en ytvattenförekomst till en annan kan
påverka de ursprungliga förutsättningarna och den ekologiska
statusen.



Utsläpp av avloppsvatten kan, trots att utsläppskrav uppfylls, medföra
negativa effekter för känsliga ekosystem eller vara droppen som får
bägaren att rinna över. I begreppet ekologisk status ligger halter av
näringsämnen, siktdjup och syrgas/syrebalans med som centrala
begrepp vilka alla påverkas mer eller mindre negativt av utsläpp av
avloppsvatten. Tillförsel av avloppsvatten kan medföra en betydande
påverkan för den naturliga hydromorfologin hos recipienten.

De resurser i Borås som används för allmän dricksvattenförsörjning är
påverkade av avloppsvatten från både enskilda avloppsanläggningar och av
bräddningar från det allmänna nätet. Det sker förbyggande arbete inom
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framförallt vattenskyddsområden genom tillsyn av enskilda anläggningar och
åtgärder på allmänna VA-ledningsnätet för att förhindra bräddningar från
pumpstationer.
Recipient för allmänt avloppsvatten är framförallt Viskan. Till Viskan släpper
de två stora avloppsreningsverken Gässlösa och Bogryd sitt renade vatten,
vilket står för nästan 99 % av allt avloppsvatten.

4.2 Grundvatten
Geologin skapar viktiga grundförutsättningar för hur möjliga, effektiva och
kostsamma olika delar av vatten- och avloppsförsörjning kan vara. Vid
planering och utformning av framtida VA-försörjning eller vid optimering av
befintlig försörjning är det viktigt att känna till och beakta dessa
grundläggande förutsättningar.
Ju mer hålrum som finns mellan markpartiklar desto mer vatten kan ansamlas
och skapas goda förutsättningar för grundvattenuttag. Av denna anledning är
det gynnsamt att placera en vattentäkt i isälvssediment bestående av sand
och grus och ogynnsamt (eller omöjligt) i lera eller silt vilka utgör mycket
finkorniga jordarter med små hålrum för vatten att samlas i.
Grundvatten använd inom Borås enbart för att försörja dricksvattenbehovet
mindre orter i kommunen. Aplared, Bredared, Dalsjöfors, Hedared och
Rångedala är orter som har kommunala vattenverk med
grundvattenförsörjning. Dalsjöfors är det största av dessa vattenverk och
försörjer förutom Dalsjöfors även orterna Målsryd, Gånghester, Äspered och
Dannike.
En grovskalig information om större grundvattenmagasin, möjliga att nyttja
för allmän dricksvattenförsörjning, kan fås från länsstyrelsernas databas
VISS. I VISS anges grundvattenförekomster som utpekats och klassats av
Vattenmyndigheten. Enligt VISS finns det inom Borås Stad, varav vissa delas
med grannkommuner, totalt 14 grundvattenförekomster som alla uppfyller
vattendirektivets krav för god status avseende såväl kvalitet som kvantitet.
Utbredningen av dessa grundvattenförekomster visas med grön markering i
figur 3.
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Figur 3. Klassade dricksvattenresurser från Vattenmyndigheten
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Många utav dessa grundvattenförekomster har genom åren undersökts och
studerats för att se om de går att utnyttja som dricksvattenresurs. Man kan
dela in vattenförekomsterna i tre olika kategorier.
 Prioriterade dricksvattenresurser – används i nuvarande allmän
vattenförsörjning eller beslutat har tagit som att användas för
framtida vattenförsörjning
 Dricksvattenresurser - Undersökningar har utförts som styrker
möjligheten att användas för vattenförsörjning.
 Potentiella dricksvattenresurser - Möjlig dricksvattenresurs men
undersökningar har ännu inte utförts som styrker möjligheten.
Ett arbete pågår med att sammanställa potentiella dricksvattenresurser
utifrån underlag från tidigare utredningar och SGUs nationella kartläggning av
vattenresurser.
Potentiella dricksvattenresurser inom kommungräsen eller i närheten av
denna har tidigare undersökts i olika sammanhang. Vissa resurser har
kartlagts mer detaljerat medan andra mer har identifierats som intressanta
utifrån litteratur. Flera områden som idag har allmän vattenförsörjning har
tidigare försörjts av mindre lokala täkter, vilka lagts ner. Statusen på de
nedlagda vattentäkterna är idag okänd. Nedan listas de områden som utifrån
tidigare utredningar bedömts ha en större vattentillgång och därmed
intressanta att utreda för dricksvattenförsörjning.


Området kring Dannike utreddes under slutet av 1990-talet. Orsaken
var att den brunn som då försörjde samhället innehöll mycket järn och
behövde ersättas. Flertalet områden kring Dannike undersöktes med
avseende på uttagsmöjligheter i både jord och berg utifrån tidigare
utredningar/karteringar och delvis borrning. Ingen ersättningstäkt
anlades.



Utredningar vid Dalsjöfors pågår och har gjort så ett antal år. En ny
jordbrunn kommer att borras under 2014. Området är en del av en
isälvsavlagring och vattentillgången bedöms till 60-80 l/s. Området är
därför intressant ur reservvattensynpunkt.



Området precis norr om Öresjö, Fristad ligger vid en stor
grusavlagring, som tidigare utretts både med avsikten att placera
brunnar för uttag av grundvatten och som ett intressant område för
infiltration av ytvatten.



På slutet av 1990-talet söktes en alternativ vattentäkt till Öresjö. Då
undersöktes Rångedalaåsen, från Falskog i söder till Fänneslunda i
norr. Ett antal områden längs med åsen undersöktes med provgropar,
seismiska underökningar och borrningar. Utredningen hanterade även
osäkerheter, teknisk genomförbarhet och motstående intressen.
Varnum bedömdes som mest lämplig med ”Goda hydrogeologiska
förutsättningar”. Efter kom Finnekumla som också bedömdes med
”Goda hydrogeologiska förutsättningar”, följt av Rångedala med
”Måttligt goda hydrogeologiska förutsättningar”. Sist nämns Falskog
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som alternativ med ”Mindre goda hydrogeologiska förutsättningar”.
Åsen bedömdes även i Vattenresursplanen från 1992 som ”område av
mycket stor vikt”.


En större isälvsavlagring finns vid Borgstena i Nossans dalgång och
här finns idag en allmän vattentäkt med två uttagsbrunnar.
Kapaciteten i avlagringen är okänd.



Området längs Nolån har undersökts i vissa punkter men någon
övergripande undersökning finns inte. Dalgången är av ”stor vikt”
enligt vattenresursplanen från 1992.



I Töllsjö, Bollebygds kommun finns en större avlagring som används
idag för dricksvattenförsörjning av Töllsjö samhälle. Arbete pågår av
Bollebygds kommun med befintlig vattentäkt.



Utanför Borås Stad har områden vid Nitta och Hökerum i
Ulricehamns kommun bedömts som intressanta dricksvattenresurser.
Kapaciteten i avlagringen är okänd.

4.3 Ytvatten
I Borås Stad finns 221 sjöar som är större än en hektar helt belägna inom
kommunen och 23 sjöar som delvis ligger i en annan kommun. 59 sjöar inom
kommunen är större än 10 hektar.
Det finns 166 vattendrag som är längre än 1,5 km i Borås Stad.
Vattenmyndigheterna har klassat 30 vattendrag och 15 sjöar och som finns i
kommunen. En sammanställning över klassningarna finns i bilaga 3 och
visualiseras i figur 4.
Borås är relativt förskonad från omfattande övergödning. Förutom läckage
från jordbruk och skogsmark tillförs övergödande ämnen från avlopp, både
enskilda avlopp och avloppsreningsverk. I Borås domineras
närsaltsbelastningen i sjöar och vattendrag av läckage från skogs- och
åkermark, som står för 78 procent av det totala fosfor- och kväveläckaget. De
enskilda avloppen står för 15 procent av fosforläckaget och utgör kommunens
största utsläppskälla. Avloppsreningsverken och belastningen från gödsel står
för en betydligt mindre del av närsaltläckaget.
Många utav vattendragen kan vara intressanta för uttag till dricksvatten. Hur
mycket av det vatten som finns i sjöar och vattendrag som är tillgängligt för
dricksvattenuttag beror av avrinningsområdets storlek,
nederbördsförhållanden och eventuella regleringar av sjön eller vattendraget.
Inför eventuella vattenuttag från en sjö eller ett vattendrag måste det
kontrolleras att vattentillgången är tillräcklig även under torrår. Vid
dimensionering av dricksvattenuttag från ett vattendrag måste det beaktas
att medellågvattenföringen finns kvar i vattendraget även efter uttag.
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Flera sjöar i kommunen har undersökts genom åren i syfte att lokalisera
potentiella dricksvattenresurser inom kommungräsen eller i närheten av
denna. Ett par av dem används idag för dricksvattenförsörjning.


Öresjö är idag dricksvattentäkt för Borås Stad och huvudvattentäkt i
Borås kommun. Sjön och tillrinningsområdet skyddas av ett fastställt
vattenskyddsområde. Sjön har i VISS bedömts som måttlig ekologisk
status, samt uppnår ej god kemisk status.



Sjön Ärtingen är idag reservvattentäkt för Öresjö och skyddas även
den av vattenskyddsområde. VISS har bedömningen måttlig ekologisk
status.



Viaredsjön har enligt uppgift oklarheter gällande vattenkvalité och
bedöms i VISS som måttlig ekologisk status.



Storsjön bedömdes i Vattenresursplanen från 1992 som ”område av
mycket stor vikt”. I VISS har förekomsten måttlig ekologisk status.



Erningen har i omgångar diskuterats som reservvattentäkt, och
bedömdes 1992 som ”område av mycket stor vikt”.



Pickesjön har utretts med flödesberäkningar under 1990-talet och
ansågs 1992 vara ”område av mycket stor vikt”.
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Figur 4. Klassade sjöar och vattendrag i Borås. Klassningen redovisar ekologisk status.
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4.4 Förändrat klimat
Ett framtida förändrat klimat kommer påverka VA-försörjningen på olika sätt.
Hur mycket en lokal VA-försörjning påverkas av klimatförändringar är
beroende av många och samverkande faktorer. Påverkan kan bli liten, men
kan också innebära att en vattentäkt i värsta fall blir obrukbar för ett
samhälle, eller att stora mängder avloppsvatten bräddar vid ett skyfall och
orsakar förödande konsekvenser för recipienterna. Höga vattennivåer riskerar
även att tränga tillbaka avloppsvatten in i byggnader och upp i
avloppsbrunnar, vilket leder till fara för både människors hälsa och miljön.
Konskevenser med ändrat nederbördsmönster och högre vattenstånd
påverkar både dricks-, spill- och dagvattenhanteringen.
I projektet klimatanpassning av Viskan ges en lokal bild över vilken påverkan
dessa system får vid högt vattenstånd.
Dricksvatten
Konsekvenser av klimatförändringar kan drabba dricksvattenproduktionen i
Borås stad både genom att produktionsanläggningar översvämmas och att
vattentäkten förorenas. Ett simulerat stort flöde för Viskan ger ett högt
vattenstånd i Öresjö. Nivåerna i Öresjö kan vid höga flöden nå de närliggande
avloppspumpstationerna och bräddningar kan inträffa, med en förorenad
råvattentäkt som resultat.
Enligt de klimatscenarion som simulerats förväntas nederbörden öka under
höst, vinter och vår. Under denna tidsperiod är upptaget från växtligheten
som lägst och leder till en ökad tillrinning. Tillrinningen ger en ökad
ämnestransport och kan leda till en försämrad råvattenkvalitet när
föroreningar når råvattentäkten. Kvalitetsförändringarna kommer bestå i
förändrad färg, ökad grumlighet och en ökning av näringsbelastning.
En ökad temperatur är även det en parameter som kommer påverka kvalitén
på råvatten. En ökad temperatur ger ökad tillväxt av alger som i sin tur kan
ge syrefritt bottenvatten.
Även den ökade frekvensen av extremväder kommer innebära en risk för
ytvattentäkterna Öresjö och Ärtingen. Risken består framförallt i att
mikrobiella och kemiska föroreningar spolas ut i täkten vid kraftiga skyfall.
Spillvatten
Det finns områden i kommunen med spillvattenledningar som kommer
översvämmas vid höga nivåer i Viskan. När dessa områden översvämmas
kommer ledningarna gå fulla och bräddning av orenat spillvatten sker då till
Viskan. Det är även stor risk att vatten trycker in bakvägen i brädd- och
nödvattenledningar, vilket kan leda till översvämmade fastigheter. I det
simulerade scenariot av 100 och 200-års flöde för vattenföringen i Viskan
kommer vattenståndet nå över golvnivå på ett antal pumpstationer och
avloppsverk. Värst drabbade förutses anläggningar i Viskafors och Rydboholm
bli.
Dagvatten
Klimatförändringarna kommer ställa skärpta krav på hållbara
dagvattenlösningar och översvämningssäkert byggande. Befintliga
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dagvattenanläggningar i kommunen behöver åtgärdas dels för att kunna stå
emot höga flöden i Viskan och vara anpassade för ett förändrat
nederbördsscenario. Borås saknar en plan för hur säker ytavrinning kan ske
vid tillfällen då dagvattennätet är överbelastat av regnvatten. Ytavrinning ses
som en sekundär avledningsväg för regnvatten och kan leda till stora
fastighetsrelaterade skador om den inte görs kontrollerat.
Många av dagvattenutloppen, framförallt i de centrala delarna av Borås,
kommer att påverkas av högt vattenstånd i Viskan. Om avledning inte kan
ske på ett kontrollerat sätt i dessa utlopp kan fastigheter översvämmas och
läckage till spillvattnet inträffa med omfattande bräddningar som konskevens.
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5. Framtida utveckling
5.1 Befolkningsutveckling
Befolkningen har vuxit mest i Borås tätort de senaste 7 åren med 1,83 %.
Kommundelarna Centrum, Fristad, Sjöbo och Trandared förväntas få mellan
400 och 600 personers ökning de kommande fem åren. Norrby beräknas få ca
1400 personer i ökning och Göta beräknas få 1 550 fler personer.
Utanför Borås är det på landsbygden som befolkningen ökad mest. I
Sandared, Sjömarken och Viskafors ökar befolkningen. I stråket Tosseryd,
Frufällan och Fristad har befolkningen också ökat. Övriga orter har haft en
mer blygsam befolkningsutveckling exempelvis i stråket österut med
Gånghester, Dalsjöfors och Dannike. En del mindre orter har sett en liten
minskning av sin befolkning, gemensamt för dessa är att de är relativt små
med 250 -400 invånare och de flesta ligger något utanför de stora vägarna
och har en gles bebyggelsestruktur.
Det finns även en rad små orter som inte räknas som tätorter. Den största av
denna är Gingri med 164 invånare. Övriga är Backabo + del av Bäckebo (95),
Fagerlid (55, södra delen), Funningen (93), Granbäcken (98), Hjälmryd +
Vralen (62), Kullasand (63), Kvarbo sommarstad (53), Lindegården (54),
Sjölyckan (59), Varvhult + Slättaryd + Källhult (75), Viared 61, Viareds
sommarstad (78).

5.2 Bebyggelseutveckling
I genomsnitt planeras ca 640 bostäder per år utslaget att byggas. Störst
förväntad byggnation sker 2016. Sammantaget ger byggnationseffekten ca 7
400 personer.
Just nu pågår det en förtätning av Borås tätort med fokus på centrum, här
byggs flera nya höga flerbostadshus. Ambitionen i visionen Borås 2025 är att
tredubbla antalet invånare i centrum. De flesta av de nya bostäderna ligger i
centrum och Druvefors. I Norrby planeras ett stort bostadsprojekt med över
1000 bostäder. På Regementet och i Knallelandsområdet planeras över 1500
bostäder vardera.
Utanför Borås centrala delar planeras ny bebyggelse i ett stråk norrut fram till
Fristad, ca 450 bostäder planeras i detta stråk.
I Sandared, Viskafors och Bosnäs planeras ca 100 nya bostäder i respektive
ort. I Dalsjöfors planeras ca 50 bostäder.
En del av de små orterna är fritidshusområden som har potential att få ett
växande permanent befolkning i en relativt tät struktur, medan andra
områden är gles bebyggelse i agrart landskap. Där är potentialen till ett
samlat grepp av VA-frågan mer svårlöst.
Varje år tillkommer ca 50 nya småhus utanför detaljplanelagt område, spridda
över kommunen.

41

Att bo sjönära är attraktivt och ca 30 strandskyddsdispenser för att bygga ny
bostad eller göra tillbyggnader beviljas varje år.

5.3 Utveckling av VA-verksamheten
VA-verksamheten är i ständig förändring och påverkas både av kommunens
utveckling och också omvärldens krav. Utbyggnaden av VA-näten styrs av
kommunens planläggning då i stort sett all nyexploatering skall försörjas med
allmänt vatten och avlopp. Det innebär att översiktsplanen är en av VAverksamhetens starkaste styrnings- och planeringsinstrument.
Det finns en del storskaliga förändringar som utreds och planeras för, som
inte har en direkt koppling till exploatering, dessa är:
 Nytt centralt avloppsreningsverk vid EMC
 Lägga ned Aplareds reningsverk
 Bygga överföringsledning till Hedared
 Överföringsledning mellan Dalsjöfors-Borås
Nytt avloppsreningsverk vid EMC
Det nuvarande avloppsreningsverket vid Gässlösa byggdes 1934 och är
ombyggt ett flertal gånger genom åren. I dag finns inga kapacitetsmarginaler
kvar, varken tekniskt eller tillståndsmässigt för att kunna ta emot
avloppsvatten. Genom den befolknings och industriexpansion som Borås har
och kommer att genomgå framöver behöver Borås utöka kapaciteten för
behandling av avloppsvatten så att inte stadens utveckling begränsas.
Dessutom är anläggningen mycket hårt sliten med ökade underhållskostnader
som följd. Ett nytt avloppsreningsverk möjliggör också att vi blir mer rustade
för framtida krav, såsom läkemedelsrester, klimatförändringar, återföring av
slam till jordbruk med mera.
Det nya avloppsreningsverket planeras på Sobacken och ingår i den plan för
att göra Borås till en fossilbränslefri stad. Planen innebär upprättandet av ett
Energi- och Miljöcentrum på Sobacken och i det ingår uppförande av ett nytt
kraftvärme- och avloppsreningsverk tillsammans med den redan befintliga
avfallsanläggningen. Genom en samlokalisering av dessa anläggningar
uppstår synergier då mass- och energiflöden kan delas mellan enheterna.
2011 tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om Borås Energi och Miljös
principförslag om att förlägga nytta avloppsreningsverk på Sobacken. Sedan
dess har en tillståndprocess genomdrivits parallellt med otaliga utredningar
för att skapa förfrågningsunderlag för byggnationen och upprätta lönsamhetsoch investeringskalkyler. Tillstånd för det nya avloppsreningsverket erhölls
från mark- och miljööverdomstolen i början av 2014. Under 2014 kommer
arbete med upphandling intensifieras tillsammans med att investeringsbeslut
skall fattas av kommunen. Ett nytt avloppsreningsverk kan stå klart på
Sobacken under 2017.
Lägga ned Aplareds avloppsreningsverk
Aplareds avloppsreningsverk är planerat att läggas ned när nytt
avloppreningsverk står färdigt på Sobacken. Överföringsledningar till Aplared
är redan byggda, både för dricks- och avloppsvatten. Anledning till att
överföringsledningarna byggdes var att det var kvalitetsproblem på vattnet
från täkten i Aplared samtidigt som omfattande investeringar behövdes göras
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på vattenverket. Avloppsreningsverken kan inte läggas ned på grund av
rådande kapacitetsproblem på Gässlösa.
Bygga överföringsledning mellan provbanen i ASTA och Hedared
Den nya provbanen på Asta kommer anslutas till det allmänna VA-nätet.
Arbetet med att bygga fram ledningar till provbanen pågår under 2013 och
början av 2014. Borås Energi och Miljö avser att fortsätta byggnationen av
överföringsledningar mellan provbanan och Hedared. Anledningen är att säkra
vattenförsörjningen i Hedared. Det är tidvis under torra somrar ett problem
med otillräcklig vattenkapacitet i Hedared. Vattenbristen och
stordriftsfördelarna, både ekonomiska och miljömässiga, motiverar att ansluta
Hedared till de centrala verken.
Överföringsledning Dalsjöfors-Borås
Borås Stad har idag ingen möjlighet till vattenförsörjning om Sjöbo vattenverk
inte skulle kunna producera vatten. Mot denna bakgrund utreds och testas det
om uttaget från vattentäkten i Dalsjöfors kan ökas. Ett ökat uttaget skulle
innebära en viss reservvattenförsörjning till Borås Stad skulle kunna uppnås
och leveranssäkerheten skulle därmed öka. Det pågår parallella utredningar
om provpumpningar ur täkten kan ge det önskat flöde och var
överföringsledning mellan Dalsjöfors och Borås kan anläggas. Det finns
samtidigt ett kapacitetsproblem på spillvattenledningen mellan Dalsjöfors och
Borås som skulle kunna lösas samtidigt.

5.4 Invånarperspektivet
De förväntningar invånarna har gällande vatten och avlopp brukar vara att;


Man vill leva i en ren och vacker miljö, veta att vattnet inte innehåller
bakterier eller andra föroreningar och att sjöar och vattendrag inte
växer igen.



Man vill ha tillgång till vatten för matlagning och personlig hygien. Det
ska vara lätt och inte alltför kostsamt att bli av med sitt avloppsvatten.



Man vill veta vad som gäller för det område man bor i eller funderar på
att flytta till, dvs. om det är allmän eller enskild VA-försörjning etc.

Eftersom det inte alltid är så lätt och billigt att bli av med sitt avloppsvatten
utan att det påverkar grund- eller ytvatten kommer ovanstående tre punkter
ofta i konflikt med varandra.
Vissa kanske anser att utsläppen från det egna enskilda avloppet inte har så
stor betydelse, men faktum är att summan av en kommuns enskilda avlopp
kan bidra till en stor del av problemen med övergödning av sjöar. Vad en
fastighetsägare med enskild VA-försörjning behöver inse är att
avloppsanläggningen är en av fastighetens viktigaste funktioner och den
kräver underhåll och blir så småningom uttjänt och måste ersättas av en ny
anläggning som klarar gällande reningsvillkor. Även i det allmänna VA-nätet
krävs underhåll och investeringar, vilket är något som påverkar kostnaden för
varje enskild abonnent.
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För att nå acceptans hos invånarna behöver Borås Stad ha en tydlig och
förutsägbar kommunikation när det gäller krav på enskilda anläggningar och
eventuell framtida anslutning till allmänt VA. Genom att tydligt kommunicera
värdet av kommunens satsning på en trygg och hälsosam VA-försörjning kan
även kostnaden för vatten och avlopp för den enskilde invånaren bättre
motiveras.
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6. Omvärldsfaktorer, lagar och miljömål
6.1

BSAP – Baltic Sea Action Plan

Baltic Sea Action Plan är en handlingsplan förbättra statusen på Östersjön
med avseende på farliga ämnen, biologisk mångfald, fiske och maritima
frågor samt övergödning. Det som har störst relevans för Borås Stad och med
bäring på vatten och avlopp är övergödningsproblematiken. Varje land kring
Östersjön skal ta fram åtagnade som förbättrar miljö i Östersjön och
beträffande övergödning gäller dessa åtaganden att minska belastningen av
näringsämnen. Varje land får ett beting, en totalvolym av kväve, som skall
reduceras till år 2021. Sveriges beting fördelas sedan ut över tre
vattenområden, Östersjön, Öresund och Kattegatt. Sveriges totala beting
bryts sedan ned på respektive sektor som bidrar till övergödningen, däri ingår
avloppsreningsverk och enskilda avlopp som en delmängd. 2009 beslutade
regeringen att utläppen av kväve skulle minska med 3000 ton och att detta
åtagande skulle komma från de kommunala reningsverken. För att nå det
uppsatta målet om en minskning på 3000 ton behöver reningsgraden av
kväve uppgå till 80 % i avloppsreningsverk som är dimensionerade för 10 000
personekvivalenter. Hur det skall genoföras för att nå upp till föreslagen
reningsgraden är ännu inte klarlagt, det utreds om olika avgiftssystem och
handel med kvävecertifikat för att uppnå Sveriges åtagande.
Genom åtgärder av enskilda avlopp kan betingen till havet minska med
motsvarande 180 ton kväve och 33 ton fosfor. Effektiv tillämpning av gällande
lagstiftning för enskilda avlopp bedöms vara tillräckligt för att uppfylla
betingen på enskilda avloppsförsörjningen.

6.2
Styrmedel för en hållbar åtgärdstakt av små
avloppsanläggningar
2012 fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att i samråd med Boverket
att utreda nödvändiga förändringar i regelverket kring enskilda avlopp, och ta
fram konstandseffektiva förslag. Förändringar skulle leda till att minska de
negativa miljö- och hälsoeffekterna och bidra till att uppnå miljömålet Ingen
övergödning, genom att öka åtgärdstakten på dåliga avlopp.
Åtgärdstakten idag är ca 1-2 % och HaVs analys visar på att de bör ligga 5
%.
Utredningen föreslår att:
 förändringar i författningar bland annat i miljöbalken för att förenkla
och förtydliga regelverket
 att en utredare tillsätts som skall utreda avloppsområdet
 effektivare prövning och tillsyn
 förhöjd skyddsnivå kopplat till avrinningsområden till vattendrag som
inte uppnår god ekologisk status
 Öka fastighetsägarnas drivkraft till att åtgärda sina avlopp genom öka
incitamentet till åtgärder genom ekonomiska styrmedel, eventuell
avloppsskatt
 Tydligare krav på hälsoskydd
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I och med kraven på att åtgärda enskilda avlopp skärps till kommer kraven på
utbyggnad av allmänna va-anläggningen att öka. Kommunen förväntas ha en
god långsiktig va-planering och redovisa vilka områden med enskilda
anläggningar som kan tänkas komma att anslutas. Kraven på att hantera § 6områden i Lagen om allmänna vattentjänster kommer antagligen skärpas och
accentueras ytterligare, samt enskilda förfrågningar från fastighetsägare i
närheten av verksamhetsområdet kommer att öka.

6.3
Vattendirektivet och miljökvalitetsnormerna för
vatten
I Sverige har förvaltning av våra vatten skett sedan länge, men sedan år
2000 då EU:s Ramdirektiv för vatten infördes har arbetet samordnats på en
högre nivå. Arbetet ska ske på ett likartat sätt inom EU och ska rikta in sig på
att minska föroreningar, främja en hållbar vattenanvändning och förbättra
välståndet för de vattenberoende ekosystemen. Ramdirektivet för vatten har
sin grund i en insikt om att vi gemensamt måste vårda våra vattenresurser
för en framtida hållbar vattenanvändning.
Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus
till år 2015. Undantag kan ges om det är praktisk omöjligt att uppnå det till
2015 dock längst till år 2027. God status innebär god ekologisk- och
vattenkemisk status i alla inlands- och kustvatten. För grundvatten innebär
det, förutom god vattenkemisk status även god kvantitativ status till 2015.
För de flesta vattendrag som 2009 gavs klassningarna måttlig,
otillfredsställande eller dålig status har fått förlängd tid till år 2021.
För att kunna ta fram meningsfulla åtgärderplaner behövs mål att arbete för
att nå. Miljökvalitetsnormer har framställts och de anger vilken status vatten
skall ha vid en viss tidpunkt. För ytvatten finns normer för ekologisk status
och kemisk status, medans det för grundvatten finns normer för kemisk och
kvantitativ status.
Vattenmyndigheten har fattat beslut om åtgärdsprogram för Västerhavets
vattendistrikt, där Borås ingår. Programmet redogör för de åtgärder som
behöver vidtas för att uppfylla miljökvalitetsnormerna i utsatt tid. Den
statusbedömning av vattendrag som påverkas mest av avlopp är den
ekologiska statusen och miljöproblemet. Det finns i Borås kommun
sammantaget 20 vattendrag och sjöar som inte uppnår god status, inga av
dessa har dock problem med övergödning.
I bilaga 3 redovisas sammanställning över statusklassningar av vattendrag i
Borås samt vilka punkter från åtgärdsprogrammet som påverkar VAplaneringen.

6.4

Lagen om allmänna vattentjänster

Enligt lagen om allmänna vattentjänster är det kommunens skyldighet att
ordna med vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människor hälsa
eller miljön behöver ordnas i ett större sammanhang för en viss eller blivande
bebyggelse. Kommunen skall besluta om verksamhetsområdet inom vilket en
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eller flera vattentjänster har ordnats genom en allmän VA-anläggning.
Verksamhetsområdet är det är det område inom vilket föreligger
avgiftsskyldighet.
De viktigaste paragraferna för VA-planeringen och VA-planen är:
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar,
tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.
Rättsfall har visat på att i ett större sammanhang kan tolkas som om 25-30
fastigheter med avseende på människor hälsa medans så lite som 5
fastigheter kan tolkas som större sammanhang beträffande skyddet av miljön.
31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de
avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.
Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda
omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från
andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med
hänsyn till skillnaderna.
Avgifter enligt 26 och 27 §§ skall fördelas mellan de fastighetsägare som
avses i 26 § och de avgiftsskyldiga som avses i 27 § enligt vad som är skäligt
med hänsyn till den berörda allmänna platsmarkens omfattning och
fastighetsägarnas nytta av vattentjänsten.’
Dessa paragrafer beskriver kommunens skyldighet att till uttag av särtaxa.
Beaktansvärd omfattning kan t.ex. vara besvärliga terräng- och
markförhållanden och långa överföringsledningar.
51 § Länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen fullgör skyldigheten
enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga
kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med
vite.
Länsstyrelsen kan förelägga kommunen om att inrätta verksamhetsområde
för ett visst område eller viss bebyggelse.

6.5

Miljöbalken

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.
Regelverket ska tillämpas av alla berörda så att:






människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter,
natur- och kulturområden skyddas och vårdas,
den biologiska mångfalden ska bevaras,
en god hushållning av mark och vatten tryggas,
återanvändning och återvinning främjas
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Balken reglerar utsläpp till luft, mark och vatten. För utsläpp av avloppsvatten
krävs anmälan eller tillstånd (9 kap. 6 §). Tillstånd kan lämnas av
Länsstyrelsen eller Miljö- och konsumentnämnden. Till balken är kopplat ett
flertal förordningar och föreskrifter.
För avloppsanläggningar som är dimensionerad för mer än 2 000
personekvivalenter (pe) krävs tillstånd från Länsstyrelsen och anläggningar
mellan 25 och 2 000 pe ska anläggningen anmälas till Miljö- och
konsumentnämnden. (5 § Förordningen om miljöfarlig varsamhet och
hälsoskydd)
För mindre enskilda avloppsanläggningar (mindre än 25 personekvivalenter)
med vattentoalett ansluten krävs tillstånd från Miljö- och
konsumentnämnden. (13 § Förordningen om miljöfarlig varsamhet och
hälsoskydd)
Enligt miljöbalken (9 kap. 10§) ska anläggningar för grundvattentäkter
inrättas och användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa
inte uppkommer Dricksvattenkvaliteten för enskilda brunnar regleras i
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för
dricksvatten.
Vattenskyddsområden regleras i miljöbalken (7 kap. 21-22 §§). Syftet med
vattenskyddsområden är att säkra tillgången till dricksvatten, både kvalitet
och kvantitet. Vattenskyddsområden kan fastställas av Länsstyrelsen eller
kommunen.

6.6

Livsmedelslagen

Kvalitetskrav och andra regler om dricksvatten tas fram gemensamt av
medlemsstaterna inom EU och införlivas i svensk lagstiftning bland annat av
Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets regler gäller för storskalig
dricksvattenförsörjning, till exempel kommunalt dricksvatten, och för
dricksvatten som används i kommersiell och offentlig verksamhet, till exempel
på skolor, sjukhus och i livsmedelsföretag.

6.7

Anläggningslagen

Anläggningslagen har till syfte att reglera frågor rörande samverkan mellan
fastigheter för utförande och drift av gemensamhetsanläggningar 25. Enligt 1
§ AL är definitionen av en gemensamhetsanläggning en anläggning som är
gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ett ändamål av
stadigvarande betydelse för dem.
VA-anläggningen, som ändamål för en gemensamhetsanläggning, är den näst
vanligaste formen för upprättandet av en GA.
En gemensamhetsanläggning bildas genom förrättning enligt
anläggningslagen och kan vara ett alternativ till allmän VA-anslutning i tex
omvandlingsområden.
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6.8

PBL

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggningen av mark och
vatten och om byggande. Lagen slår fast att syftet är att främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för
kommande generationer. Plan- och bygglagen innehåller ett antal verktyg för
planering och byggande. Ett av de viktigaste är kommunens
översiktsplan, som ska redovisa hur kommunen planerar att använda mark
och vattenområden inom kommunen. Hittills har fokus i översiktsplaneringen
riktats mot markanvändningen.
Det är främst vattentjänstlagen och miljöbalken som reglerar hur kommunens
VA-utbyggnad sker. I vissa fall kan även bestämmelser i plan- och bygglagen
bli aktuella. Det kan även vara så att det är lämpligt att göra en detaljplan i
ett tidigare bebyggt område för att i planprocessen reda ut VA-frågor samt
reglera bebyggelse och andra ansvarsfrågor för t.ex. vägar. I Plan- och
bygglagen finns även hänvisningar till miljöbalken och andra lagstiftningar för
att t.ex. bygglov i områden som inte omfattas av detaljplan ska vara lämpliga
ur VA-synpunkt.
De bestämmelser som finns i detaljplaner måste bygga på vad som enligt
plan- och bygglagen får regleras i planer. Detta finns i Plan- och bygglagens 4
kap.
I PBL 4 kap. 16 och 6 finns hänvisningar till att vissa bestämmelser angående
reservering av mark för allmänna ändamål får göras. T.ex. får man reservera
mark för Va-anläggning.
I PBL 4 kap 6 § står att ”I en detaljplan får kommunen bestämma
markreservat för sådana trafik- och väganläggningar, energianläggningar,
anordningar för elektroniska kommunikationsnät och ledningar som behövs
för allmänna ändamål.”
Exempelvis kan kommunen bestämma avgränsa områden i planen och där
bestämma att marken ska vara tillgänglig för infiltrationsdike eller för
dagvattenkulvert. I detaljplaner kan även bestämmas att högst en viss
procent av fastighetens markyta får beläggas med asfalt eller annat
ogenomsläppligt material. Planer kan även reglera hur taken på byggnaderna
ska vara. Detta kan vara t.ex. för att undvika tak av metall vilket kan ge
problem med dagvattenhanteringen vid sur nederbörd. Det finns inte stöd i
plan- och bygglagen för att reglera vilken typ av flöden av dagvatten som får
uppstå inom ett planområde. Detta är exempel på bestämmelser som inte har
stöd i Plan- och bygglagen.

6.9

Miljömål

Nationella miljömål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, fjorton
etappmål och arton miljökvalitetsmål.
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som
behöver ske inom en generation för att uppnå miljökvalitetsmålen.
De miljökvalitetsmåls som berör VA-planeringen är främst ingen övergödning,
levande sjöar och vattendrag och grundvatten av god kvalitet.
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Miljömålen redovisas i bilaga 4
Borås Stads miljömål
Borås Stad har valt att arbete med de nationella miljömålen i fyra prioriterade
områden som består av miljömål med tillhörande etappmål.
Området Hållbar natur och miljömål nr 11 Minskad tillförsel av näringsämnen
och föroreningar till sjöar och vattendrag är det miljömål som påverkar VAplaneringen och i synnerhet etappmålen 11 b och c
Borås Stads miljömål redovisas i bilaga 5.
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7. Slutsatser och diskussion
För att uppnå en hållbar långsiktigt utveckling av kommunen behövs en väl
fungerande vatten- och avloppsförsörjning. Att ha tillgång till rent
dricksvatten och miljömässigt säker avloppshantering är grundläggande för
alla kommunens invånare, både utanför och innanför gränsen för
verksamhetsområdet för allmänt VA. Allmänheten skall kunna känna sig trygg
med att det dricksvatten som levereras är av bra kvalitet, finns i tillräcklig
mängd och att det är tillgängligt dygnet runt.
Avloppshanteringen påverkar våra vattendrag och bidrar till övergödning och
spridning av miljögifter. En förbättrad spillvatten- och dagvattenhanteringen
ger en förbättrad status på våra vattenförekomster.
En del av kommunens vattenförekomster nyttjas för dricksvattenproduktion
och dessa bör få ett ökat skydd och en fortsatt hög prioritering gentemot
konkurrerande intressen.
Det krävs åtgärder och ställningstaganden på olika nivåer och för olika
geografiska områden i kommunen för att uppnå en långsiktigt hållbar och
säker VA-försörjning.
Organisation och samarbete
För en hållbar utveckling av Borås Stad krävs ett förvaltningsövergripande
samarbete och en gemensam syn på hur VA-försörjningen skall utvecklas.
Arbete med VA-planen är en startpunkt för att gemensamt driva arbetet med
planeringsfrågor som rör vatten och avlopp. Det är av stor vikt att alla
kommunenes expertfunktioner och olika ansvarsområden samlas kring dessa
planeringsfrågor för att uppnå ett gott resultat. Det mest konkreta resultatet
av god VA-planering blir beslut om till vilka områden allmänt VA skall byggas
ut. Utbyggnaden lägger grund för utveckling av bland annat attraktiva sjönära
områden på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt. En viktig del av denna
utveckling är de ekonomiska aspekterna och det är även den största
utmaningen. För att kunna uppnå en va-utbyggnad, som både tillgodoser
miljö- och hälsomässiga aspekter till en rimlig ekonomisk investering, krävs
ett brett samarbete inom kommunen. Det behöver också finnas utrymme för
förvaltningsövergripande diskussioner om VA-planering.
Arbetet med nästa steg i VA-planen, VA-policy, kommer lägga grunden för de
strategiska ställningstaganden som krävs och ge kommunens organisation en
gemensam grund för utveckling av VA-försörjningen.
Driftsäkerhet i produktionskedjan
För att producera dricksvatten och rena avloppsvatten på ett hållbart sätt
krävs hög driftsäkerhet i produktionskedjan. För produktionen av dricksvatten
startar kedjan i tillrinningsområden till vattentäkten, vidare till vattenverket
och ut i ledningsnätet till abonnent. Från abonnenten rinner sedan
avloppsvattnet via ledningsnät och pumpstationer till avloppsreningsverk och
når slutgiltigen våra vattendrag. Det är viktigt att alla dessa hållpunkter i
kedjan fungerar som de ska och att driften av dem fungerar med hänsyn
tagen till miljö, ekonomi och hälsa.
För dricksvattenproduktionen finns risk för yttre påverkan som kan skada och
störa driften. Det finns till exempel risk att huvudvattentäkten Öresjö
påverkas av föroreningar från verksamheter inom avrinningsområdet. För att
minska risken är det av stor vikt att förskrifterna för de vattenskyddsområden
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som finns upprättade följs och att det finns resurser avsatta för tillsyn av
verksamheter inom skyddsområdet. Skyddet för kommunens övriga allmänna
vattentäkter behöver stärkas genom uppdatering till modernare föreskrifter.
Även större enskilda gemensamma vattentäkter bör ha vattenskyddsområden
likt de som inrättas för allmänna vattentäkter.
Driftsäkerheten i avloppshanteringen störs framförallt av yttre faktorer och
felande utrustning. Ovidkommande vatten är en betydande anledning till
driftstörningar på avloppsverk och pumpstationer med bräddning av orenat
avloppsvatten som följd. Samtidigt som otäta avloppsledningsnät bidrar till
inläckage av stora mängder ovidkommande vatten, läcker producerat
dricksvatten ut från dricksvattennätet. Att laga de läckande ledningsnäten
skulle spara energi, kemikalier och bidra bättre tillvaratagande av resurser.
En hög förnyelsetakt av ledningsnätet är en förutsättning för att uppnå en
hållbar driftsäkerhet på verk och pumpstationer.
En framtida driftsäker VA-försörjning ställer höga krav på den teknik som
används i såväl reningsprocesser som distribution av dricksvatten och
avledning av spill- och dagvatten. Att fortsatt teknikutveckling sker inom
området är en förutsättning för framtida driftsäkerhet då såväl reningskrav
som belastning på befintliga, åldrande system bedöms komma att öka.
Dagvatten
Huvuddelen av dagvattenhanteringen i Borås Stad sker via separata system
skiljt från hanteringen av spillvatten. Vissa delar saknar allmänna
dagvattenledningar och dagvattenhanteringen förlitar sig här på lokalt
omhändertagande eller enskilda gemensamhetslösningar. Över tid blir det
ofta problem med hanteringen av dagvatten i dessa områden. Orsaken är
bland annat en ökad exploatering, vilket innebär att infiltrerabara mjuka
markytor minskar eller att driften av gemensamhetsanläggningar försvåras
genom att drivande nyckelpersoner flyttar ut från områdena. Inte sällan
uppkommer då kravet om allmän hantering av dagvatten. Att bygga ut
dagvatten i efterhand är ofta en mycket dyr åtgärd och förenat med att
obekväma beslut. Ett förhållningssätt och ställningstagande kring ansvaret för
dagvattenhanteringen när ett nytt område skall exploateras eller VA-saneras
skulle underlätta hållbart byggande i Borås Stad.
Rening av dagvatten sker idag i väldigt begränsad omfattning i Borås. Det
finns endast ett fåtal anläggningar i forma av dagvattendammar som renar
och fördröjer vattnet. Framtida krav på hållbar dagvattenhantering kommer
innebära ett ökat fokus på rening av dagvatten för att kunna förbättra
statusen på vattendragen i Borås kommun.
Dagvattensystem är sårbart för framtida klimatförändringar som innebär
längre och kraftigare nederbördstillfällen, med översvämningar som
konsekvens. Befintliga dagvattensystem och avrinningsvägar är inte
dimensionerade för att kunna klara av denna framtida förändring av klimatet.
Ett led i att klimatanpassa VA-verksamheten är att ta genomföra
kapacitetsberäkningar på befintliga avrinningsområden, ta fram en plan för
hur vattnet skall kunna rinna säkert den dagen då ledningsnätet inte räcker
till samt ansätta hållbara dimensioneringskrav.
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Reserv- och nödvatten
Möjligheten att använda reservvatten till invånarna i Borås är relativt god
men beror på vilken störning som inträffar. Vid till exempel ett ledningsbrott
på en huvudvattenledning från Sjöbo kan distributionen styras om i nätet. Ett
värre scenario är om en förorening kommer ut i råvattentäkten Öresjö. Vid en
sådan störning kan reservvatten tas från Ärtingen. Det är dock
bekymmersamt att Ärtingen och Öresjö är sammankopplade så en förorening
som slår ut Ärtingen kan även slå ut Öresjö. Skulle en sådan händelse inträffa
eller en händelse, som innebär att Sjöbo vattenverk slås ut, saknas
möjligheten till reservvattenförsörjning. Dricksvattenförsörjningen får vid
sådana händelser upprätthållas genom nödvatten i tankar. Försörjning genom
nödvatten är problemfylld och det visar sig nästan omöjlig att upprätthålla
leverans av vatten för överlevnadsbehov. Problemen består i svårigheter med
logistiken av nödvattentankar och vart den mängden vatten kan hämtas.
Det finns områden inom kommun som skulle vara lämpliga för uttag av
dricksvatten i en framtid. Dessa tillgångar skulle i framtiden kunna spela en
viktig roll för kommunens dricksvatten- och reservvattenförsörjning.
Kartläggning pågår av alla vattenresurser inom kommun som skulle kunna bli
aktuella för framtida uttag dricksvatten. Förhoppning är att vissa av dem kan
ges visst skydd genom att anges som värdefulla för dricksvattenförsörjningen
i kommande översiktsplan.
Många kommuner i regionen brottas med liknande problematik i frågan om
att säkerställa dricksvattenförsörjning med tillräcklig kvalitet och kvantitet. En
regional samverkan är intressant att undersöka i syfte att lösa behovet av
hållbar dricks- och reservvattenförsörjning i Borås Stad.
Enskilda VA-anläggningar
Många av de enskilda VA-anläggningarna i kommunen har en status som är
okänd för tillsynsmyndigheten. Undermåliga enskilda avlopp medför idag en
hög näringsbelastning på vattendrag samt en fara för förorening av enskilda
och allmänna vattentäkter.
Till enskilda anläggningar hör även s.k. gemensamhetsanläggningar som
etablerats för att försörja två eller fler fastigheter med dricksvatten eller
omhänderta spillvatten. Inte sällan uppkommer problem med dessa
anläggningar då kunskap eller intresse saknas hos berörda fastighetsägare att
sköta anläggningar på lämpligt sätt. Problemen rör såväl skötsel av
anläggningarna som utformning av långsiktigt skydd, t.ex. genom
vattenskyddsområde.
För att förbättra situationen för lokala recipienter och öka åtgärdstakten på
undermåliga enskilda avlopp kräver ökade resurser hos tillsynsmyndigheten.
Ökade resurser innebär att mer omfattande inventering kan genomföras, att
mer omfattande information och råd kan ges och att fler undermåliga enskilda
avloppsanläggningar kan åtgärdas.
VA-utbyggnad
I kommunen finns många områden där omvandling sker från
fritidshusbebyggelse till permanentboende. Med denna omvandling kommer
krav på en ökad VA-standard. Även ägare av fritidsbostäder framför önskemål
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om förbättrad VA-standard. Många av områden i kommunen har attraktiva
lägen i närhet till vatten och bebyggelsetrycket är högt. Närheten till vatten,
omvandlingen från fritids- till permanentboende och den ökade förtätningen
innebär svårigheter för varje enskild fastighetsägare att lösa den enskilda
vatten- och avloppshanteringen på ett hälso- och miljömässigt sätt. I många
tätbebyggda områden är VA-situationen redan idag, eller på väg att bli,
ohållbar ur ett långsiktigt hälso- och miljömässigt perspektiv.
Krav om att inrätta verksamhetsområde för allmän VA-försörjning för att lösa
VA-situationen kan komma både från en invånare eller från Länsstyrelsen via
föreläggande. Det är viktigt för kommunen att kunna styra utvecklingen och
förekomma uppkomsten av problem. Genom att ha en genomtänkt plan för
vilka områden som kan bli aktuella för utbyggnad av allmänt VA eller behöver
en gemensam VA-lösning kan en hållbar utveckling uppnås. Planen skapar
tydlighet gentemot såväl kommunens tjänstemän som invånare om vart och
när förändrad VA-hanteringen kommer att ske.
Kommunikation
För att uppnå hållbar VA-försörjning krävs god kommunikation både internt
inom kommunen och till dess invånare och näringsidkare.
Många fastighetsägare med enskilda avloppsanläggningar är omedvetna om
hur deras avlopp påverkar omgivning. Påverkan är ofta inte så stor i
fastighetens omedelbara närhet vilket försvårar incitamentet för att åtgärda
sitt undermåliga avlopp. Råd och stöd från kommunen kan innebära en ökad
förståelse och en större vilja att investera i en ny anläggning.
En liten del av innehållet i det avloppsvatten som når våra allmänna
reningsverk är mycket svåra att rena och går rakt igenom reningsprocessen
till recipienterna, bland annat tungmetaller och läkemedelsrester. Dessa
ämnen kommer från både invånare och från verksamheter. En utökad
kommunikation om vad reningsverken kan rena och vad man ska spola ut i
toaletten skulle kunna innebära en förbättrad status på våra vattendrag.
För den enskilda fastighetsägaren är det av stor vikt att veta om förändringar
kommer ske i VA-försörjningen där man bor. Lika viktigt är det om man står
inför att köpa en fastighet huruvida man ska räkna med kostnader för
anslutning till allmänt VA eller om det krävs investeringar i egna
anläggningar. Många gånger är tidsperspektivet för när en allmän vautbyggnad kan komma till stånd långt fram i tiden. God och tydlig
kommunikation om planer för utbyggnad av allmänt VA kan ge trygghet för
både fastighetsägaren och kommunenes tjänstemän. Det är lika viktigt både i
områden som planeras att anslutas och i områden kommunen avser att
bibehålla enskild VA-försörjning.
Vid beslut om att allmänt VA skall byggas ut till område uppstår ofta många
frågor från allmänheten i området. Frågor som kostadsnivå för anslutning,
beslutsgång, tid för utbyggnad och hur man gör med den befintliga
anläggningen är några av de frågor som brukar dyka upp. En enad
kommunikation från kommunen och tydliga informationsskrifter kan förenkla
och förbättra ”klimatet” för en VA-utbyggnad.
För en del områden med behov av förändrad VA-lösning är anslutning till det
allmänna VA-nätet inte ett alternativ. Lösningen blir då att upprätta en
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gemensamhetanläggningen. Många gånger är ordnandet av en gemensam
VA-anläggning en besvärlig och omfattande process för enskilda
fastighetsägare. Med råd och stöd från kommunen kan flera
gemensamhetsanläggningar komma till stånd.
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Bilaga 1 Detaljplaner som påverkas av VA-situationen
Påbörjade uppdrag för detaljplanering där VA-situationen behöver
lösas.
 Viared, Viared 8:104, Viared Sommarstad.
VA-sanering och möjlighet till utökad byggrätt. VA-saneringen utreds
och projekteras av Borås Energi och Miljö hösten 2013.
Uppdrag utan prioritering
 Bosnäs, Bosnäs 3:1 m.fl.
VA-sanering beslutad, avvaktar besked i frågan om kommunalt
huvudmannaskap i omvandlingsområden.
 Fristad, Kvarbo-Hästhagen
Planen innebär viss förtätning av bostäder och VA-sanering är en
förutsättning för planen. Huvudmanaskapet för gator skall bli privata
även vid en ny planläggning.
 Fristad, Kullasand
Syftet med planen är att förenkla för åretruntboende samt VA-sanera
området. Avvaktar besked i frågan om kommunalt huvudmannaskap i
omvandlingsområden. Området bör inventeras innan eventuell
anslutning.


Sandared, Viken 1:12 m.fl.
Planen innebär viss exploatering av bostäder och VA-sanering.
Avvaktar besked i frågan om kommunalt huvudmannaskap i
omvandlingsområden. Bör avsluta planarbetet, ej aktuellt med
kommunal anslutning



Sparsör, Fristad Klockarbo
VA-sanering av området för att säkra kommunens huvudvattentäkt
och att skapa attraktiva tomter.

Uppdrag som bör avslutas:



Ebbared, Ebbared 2:48
Omvandlingsområde med begränsad byggnadsyta. Inget planavtal
finns och arbetet skall avslutas. Miljöförvaltningen har inventerat
området och bedömer att det inte är aktuellt med kommunal
anslutning.
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Bilaga 2 Åtgärder från vattenresursprogrammet
Åtgärder från Vattenresursprogram som påverkar VA-planeringen
De åtgärder som bedöms påverka VA-försörjningen och skall särskilt beaktas i
VA-planen är följande.
3.1 Vattenskyddsområden
Syfte: Skydda våra dricksvattentillgångar för att få en säker och hållbar
vattenförsörjning.
Åtgärd: Se över och revidera skyddsområdena avseende Bredared, Hedared,
Dalsjöfors och Rångedala. (Tidsfrist: 2015, Ansvar: Borås Energi och Miljö AB)
Kommentar om status: Vattenskyddsområdena kommer att uppdateras innan
2015. Arbetet med att uppdatera skyddsområden och föreskrifterna för
Dalsjöfors har initierats.
Åtgärd: Utreda behovet av skyddsområden med skyddsbestämmelser för
enskilda vattentäkter. (Tidsfrist: 2015, Ansvar: Miljönämnden )
Kommentar om status: Behovet bedöms inte finnas.
5.1 Grundvatten
Syfte: Säkerställa och klarlägga kvantiteten av grundvattenuttag för
kommunal dricksvattenförsörjning.
Åtgärd: Utreda och genomföra provpumpningar vid Dalsjöfors vattenverk för
att klargöra akvifärens omfattning och uppbyggnad. (Tidsfrist: 2010 Ansvar:
Borås Energi och Miljö AB)
Kommentar om status: Provpumpningar genomförs hösten 2013
9.1 Övergödning
Syfte: Ha en god miljöövervakning över närsalter i kommunen.
Åtgärd: Inventera enskilda avloppsanläggningar i områden med höga
näringsförluster. (Tidsfrist: 2015, Ansvar: Miljönämnden)
Kommentar om status: Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar genomförs
löpande.
Ta fler prover för analys av kväve och fosfor. (Tidsfrist: 2015, Ansvar:
Miljönämnden)
Kommentar om status:
Miljöförvaltningen avser att under 2014 ta fram ett
miljöövervakningsprogram. I samband med det kommer en bedömning av
behovet av utökad provtagning utöver den recipientkontroll som görs idag. En
eventuell utökning innebär också kostnader.
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9.2 Övergödning
Syfte: Verka för att fler våtmarker anläggs i landskapet.
Åtgärd: Ta initiativ till att fler våtmarker anläggs (Tidsfrist: 2015, Ansvar:
Byggnadsnämnden, Borås Energi och Miljö AB, Kommunstyrelsen,
Miljönämnden)
Kommentar om status:
11.1 Dagvatten
Syfte: Omhänderta dagvatten med beaktande av miljöhänsyn.
Åtgärd: Ta fram dokumentet ”Åtgärder för dagvatten i Borås Stad” (Tidsfrist:
2010, Ansvar: Borås Energi och Miljö AB)
Kommentar om status: Planeras att tas fram i samband med VA-planen
11.2 Dagvatten
Syfte: Minska mängden föroreningar som avleds till recipienter via
dagvatten.
Åtgärd: Ta fram dokumentet ”Åtgärder för dagvatten i Borås Stad” (Tidsfrist:
2010, Ansvar: Borås Energi och Miljö AB)
Kommentar om status: Planeras att tas fram i samband med VA-planen
11.3 Dagvatten
Syfte: Eftersträva en naturnära trög dagvattenhantering.
Åtgärd: Ta fram dokumentet ”Åtgärder för dagvatten i Borås Stad” (Tidsfrist:
2010 Ansvar: Borås Energi och Miljö AB)
Kommentar om status: Planeras att tas fram i samband med VA-planen
13.1 Flöden
Syfte: Ta hänsyn till översvämningsrisker och framtida klimatscenarier vid
planering, riskarbete m m.
Åtgärd: Ta hänsyn till detaljerad översvämningskartering
för delar av Viskan, Lillån och Viaredssjön.
(Tidsfrist: 2015, Ansvar: Byggnadsnämnden, Borås Energi och Miljö AB,
Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten)
Kommentar om status:
14.1 Vattentäkter
Syfte: Skydda vattentäkterna för att säkerställa användningen idag och i
framtiden.
Åtgärd: Efterleva skyddsområdenas föreskrifter för att skydda vattenverkens
råvatten.
(Tidsfrist: 2015, Ansvar: Miljönämnden)
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Kommentar om status: Miljönämneden arbetar kontinuerligt med frågan och
tillsyn på miljöfarliga verksamheter inom vattenskyddsområden är prioriterat,
särskilt inom den primära zonen för Öresjös vattenskyddsområde.
Utgångspunkten är säkerheten för dricksvattentäkter och tanken är att arbeta
områdesvis med alla typer av verksamheter, allt från bilverkstäder till
lantbruk. Utöver detta ska tillsyn också ske i de områden där vi inventerar
enskilda avlopp. Det intensifierade arbetet med inventering och åtgärder
avseende enskilda avlopp som inte uppfyller gällande krav ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt kommer att fortsätta under 2014. Inventeringen syftar
till att gå igenom ur miljösynpunkt känsliga områden med enskilda avlopp och
med resultaten som grund ställa krav på åtgärder. Under 2014 kommer
vidare åtgärdskraven från de tidigare inventeringarna att följas upp.
14.2 Vattentäkter
Syfte: Tillgodose kommunens invånares behov av hälsosamt och gott
dricksvatten långsiktigt.
Åtgärd: Ansluta Aplared till Dalsjöfors vattenverk 2010.
(Tidsfrist: 2011, Ansvar: Borås Energi och Miljö AB)
Kommentar om status: Genomfört 2011
15.1 Avloppsreningsverk
Syfte: Minimera påverkan på recipienter från avloppsreningsverken.
Åtgärd: Bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kapaciteten i Gässlösa
avloppsreningsverk är mycket begränsad periodvis.
(Tidsfrist: 2015, Ansvar: Borås Energi och Miljö AB)
Kommentar om status: Ansökt om miljötillstånd för nytt avloppsreningsverk
på Sobacken hösten 2013 och investeringsbeslut väntas våren 2014.
15.2 Avloppsreningsverk
Syfte: Rena spillvatten till den grad naturen tål och myndigheterna
kräver.
Åtgärd: Utreda och åtgärda för att minska mängden tillskottsvatten till
Bogryds avloppsreningsverk och i Dalsjöfors samhälle.
(Tidsfrist: 2015, Ansvar: Borås Energi och Miljö AB)
Kommentar om status: Borås Energi och Miljö arbetar aktivt och kontinuerligt
med att minska mängden tillskottvatten i alla tillrinningsområden. Arbete
utgår från mätningar på ledningsnätet för att få en uppfattning om vilka
områden som mest bidrar med ovidkommandevatten i hela ledningsnätet.
15.3 Avloppsreningsverk
Syfte: Säkra en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.
Åtgärd: Ta fram en VA-plan för kommunen.
(Tidsfrist: 2015, Ansvar: Borås Energi och Miljö AB, Kommunstyrelsen)
Kommentar om status: Arbetet med VA-planen startat hösten 2013.
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Bilaga 3 Miljökvalitetsnormerna för vattendrag inom
Borås kommun.
Statusbedömningar för vattendrag inom Borås kommun
Ekologisk status 2009

Kvalitetskrav och tidpunkt (exklusive kvicksilver)*

Sjöar

Vattendrag

Hög

0

0

God ekologisk status 2015 God ekologisk status 2015

God

12

13

God ekologisk status 2015 God ekologisk status 2015

Måttlig

2

12

God ekologisk status 2015 God ekologisk status 2021

Otillfredsställande

0

3

God ekologisk status 2015 God ekologisk status 2021

Dålig

1

2

God ekologisk status 2015 God ekologisk status 2021

Kemisk status 2009 (exklusive kvicksilver)*

God

Sjöar

Vattendrag

15

29

Sjöar

Vattendrag

Kvalitetskrav och tidpunkt (exklusive kvicksilver)*
Sjöar
God kemisk
ytvattenstatus 2015

Vattendrag
God kemisk ytvattenstatus
2015

Uppnår ej god
God kemisk ytvattenstatus
0
1
God ekologisk status 2015
kemisk status
2015**
* Bedömningen omfattar inte kvicksilver eller kvicksilverföreningar. Om de skulle beaktas skulle
inga vattenförekomster i distriktet uppnå god kemisk ytvattenstatus. Kvalitetskraven för
kvicksilver har därför framställts till ”Uppnår ej god kemisk status för samtliga
ytvattenförekomster i distriktet. Halterna bör inte öka till den 22 december 2015”.
** Undantag gäller för Viskan nedströms Borås.

Kvantitativ status 2009
Kvantitativ status
2009 (antal)
God

14

Otillfredsställande

0

Kemisk status 2009

Kvalitetskrav och
tidpunkt
God kvantitativ status
2014
-

Kemisk grundvatten
status 2009 (antal)
14

Kvalitetskrav och tidpunkt
God kemisk grundvatten
status 2014

0

Åtgärdsprogram för 2009-2015
Åtgärder från åtgärdsprogrammet som påverkar VA-planeringen.
33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp
som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, god ekologisk status.
Kommentar: Krav på högskyddsnivå ställs.
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-

34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för
kommunala dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så
att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god
kvantitativ
status.
Kommentar om status: Alla kommunala vattentäkter har
vattenskyddsområde. En del av dem har föråldrade föreskrifter. Modernisering
av föreskrifter kommer ske under 2013-2015.
35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men
som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10
m3/dag, har god kemisk status och god kvantitativ status och ett långsiktigt
skydd.
Kommentar om status: Har ännu inte genomförts. I kommunen finns ett antal
större enskilda vattentäkter som kan bli aktuella.
36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds.
Kommentar om status: I plan- och bygglagen görs kopplingen till miljöbalkens
femte kapitel genom att den enskilda kommunen i planering och planläggning
ska iaktta gällande miljökvalitetsnormer (MKN), samt genom att detaljplaner,
områdesbestämmelser och lovgivning inte får medföra att en
miljökvalitetsnorm överträds. För att tidigt belysa miljökvalitetsnormer tas
dessa upp i de behovsbedömningar som Borås Stad gör i detaljplaner.
37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vattenoch avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status
eller god kvantitativ status.
Kommentar om status: Arbete med VA-plan påbörjas hösten 2013.
Kommunikation och samverkan med Länsstyrelsen kommer att ske löpande
under planens framtagande.
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Bilaga 4 Miljömål
Nationella miljömål
Ingen övergödning
"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."
Levande sjöar och vattendrag
"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”
Grundvatten av god kvalitet.
"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.”
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Bilaga 5 Borås Stads miljömål
Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar till sjöar
och vattendrag
Spridning av föroreningar och näringsämnen ska minska. Borås Stads livsådra Viskan ska bli renare från historiska föroreningar, vattentäkter ska få
uppdaterade föreskrifter, dagvattenhanteringen ska bli bättre och näringsläckage från avlopp ska minska
Etappmål 11b
Bättre rutiner för att beakta naturnära dagvattenssystem
vid detaljplanearbete
Andelen hårdgjorda ytor ökar, samtidigt som vi ser ändringar i klimatet med
mer och intensivare nederbörd. Att ta om hand om dagvattnet närmare källan
uppnår både rening och en fördröjande effekt, som minskar risken för
översvämning. Borås Stad har riktlinjer för dagvattenhantering, men att möta
klimatförändring i kombination med tätare bebyggelse kräver ännu bättre
dagvattenhantering. Planering och åtgärder av dagvatten bör ta hänsyn till
vattendirektivets kvalitetskrav om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer, och på så sätt ge en geografisk prioritering av
insatserna.
Etappmål 11c
Inventera och förbättra enskilda avlopp
Att höja kvaliteten på enskilda avlopp minskar risken för smittspridning,
övergödning och syrebrist i sjöar och vattendrag. Sedan 2010 görs tillsyn på
enskilda avlopp, och cirka 700 avlopp har hittills inventerats. Efter inventering
ska förbättringar ske inom två år. Inventering av avlopp bör ta hänsyn till
vattendirektivets kvalitetskrav om statusklassificering och
miljökvalitetsnormer, och på så sätt ge en geografisk prioritering av
insatserna.
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Bilaga 6 Delområden
Ätran
Områden ligger i sydöstra delen av kommunen och ingår som en lite del av
stora avrinningsområdet. Serviceorter inom området är Aplared och Dannike.
Allmänna VA-försörjningen
Dricksvattenförsörjningen för Aplared och Dannike kommer från Dalsjöfors
vattenverk. Det finns avloppsreningsverk i både Aplared och Dannike.
Avloppsreningsverket i Aplared skall läggas ned så snart nytt centralt
avloppsreningsverk står klart.
Enskilda VA-försörjningen
Området är glest bebyggt och det finns inga kända problemområden med den
enskilda VA-försörjningen.
Utredningsområden
I avrinningsområdet för Ätran finns ett utredningsområde som kan ha behov
av förändrad VA-lösning.

Namn

Antal
hushåll

Antal
boenden

Patövik

15

8

Obebyggda
fastigheter

Antal
Andel
Recipient
permanentboenden
permanentboende
2

Åsunden

13 %

Vattenförekomster
I området finns två grundvattenförekomster med klassningen god kemisk
status och god kvalitativ status.
Delavrinningsområdet innehåller fyra ytvattenförekomster, Åsunden,
Spångån, Såken och Ätran, alla har klassats som god ekologisk status.
Kvantitativ status
Vattenförekomst
namn

Åsunden
Spångaån
Såken
Ätran: Åsunden
- Hillared

Kemisk status

Ekologisk status
2009

Kvalitetskrav och
tidpunkt

Kemisk
ytvattenstatus 2009
(exkl. kvicksilver)

God ekologisk
status
God ekologisk
status
God ekologisk
status
God ekologisk
status

God ekologisk status
2015
God ekologisk status
2015
God ekologisk status
2015
God ekologisk status
2015

God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus
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Kvalitetskrav och
tidpunkt (exkl.
kvicksilver)

God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus

2015
2015
2015
2015

Delområde - Ätran

65

Öresjös avrinningsområde
Allmänna VA-försörjningen
Inom området finns tre olika distributionssystem för dricksvatten.
Sjöbo VV ligger inom området och försörjer Fristad norrut.
Rångedala försörjs från ett lokalt vattenverk som tar sitt vatten från en
grundvattentäkt.
Dalsjöfors vattenverk försörjer inom området orterna Dalsjöfors och Äspered.
Hanteringen av allmänt spillvatten inom området går till tre olika verk.
Delarna av centralorten som återfinns i området samt Fristad går till Gässlösa.
Äspered och Rångedala har lokala reningsverk.
Enskilda VA-försörjningen
Stora delar av området är inventerat med avseende på standarden på
enskilda avloppsanläggningar. Krav på åtgärder har ställts där anläggningarna
inte har varit godtagbara och många av anläggningarna är åtgärdade.
Ett problemområde är Kvarbo-Hästhagen norr om Ärtingen. Här är
markförhållandena sådana att det är olämpligt för enskilda anläggningar, för
både vatten och avlopp. Området bör anslutas till allmänna nätet.
För övrigt finns inga kända problemområden.
Utredningsområden
I avrinningsområdet för Öresjö finns nio utredningsområden som kan ha
behov av förändrad VA-lösning.

Område

Antal
hushåll

Antal
boenden

Obebyggda
fastigheter

Antal
permanentboenden

Recipient

Andel
permanentbo
ende

Kullasand

28

57

0

20

Ärtingen

71 %

Kvarbo -Hästhagen

93

117

0

46

Ärtingen

49 %

Klockarbo

18

18

6

10

Öresjö

56 %

Örekullen-Båstad

74

55

25

Öresjö

34 %

Komlösa

20

30

9

Öresjö

45 %

Nabben

28

35

15

Öresjö

54 %

Asklanda

23

5

3

13 %

Råvik

15

17

8

Öresjö
Stora
Dalsjön

Sundholmen

50

90

31

Tolken

62 %

2

18

66

53 %

Vattenförekomster
Inom området finns sex grundvattenförekomster med klassningen god kemisk
status och god kvalitativ status.
Inom området finns sex vattendrag med klassning god ekologisk status, två
med klassningen måttlig ekologisk status och en med otillfredsställande
ekologisk status. Alla vattendrag har god kemisk ytvattenstatus.

Kvantitativ status

Kemisk status

Tolken
(Ulricehamn)

God ekologisk
status

God ekologisk status
2015

Kemisk
ytvattenstatus
2009 (exkl.
kvicksilver)
God kemisk
ytvattenstatus

Viskan (Mogden
till Marsjön)

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk status
2021

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus 2015

Lassesjön

God ekologisk
status

God ekologisk status
2015

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus 2015

Örbäck (från
Lassesjö till
Marsjön)

God ekologisk
status

God ekologisk status
2015

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus 2015

Måttlig ekologisk
status
Otillfredsställande
ekologisk status
God ekologisk
status
God ekologisk
status

God ekologisk
2021
God ekologisk
2021
God ekologisk
2015
God ekologisk
2015

God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus

God ekologisk
status

God ekologisk status
2015

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus 2015

Vattenförekomst Ekologisk status Kvalitetskrav och
namn
2009
tidpunkt

Rångedalaån
Viskan (Marsjön
till Öresjö)
Ärtingen
Munkån
Öresjö

status
status
status
status
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Kvalitetskrav och
tidpunkt (exkl.
kvicksilver)
God kemisk
ytvattenstatus 2015

2015
2015
2015
2015

Delområde - Öresjö
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Viskans huvudfåra
I detta område återfinns mycket av centralorten Borås stad samt orterna
Viskafors, Rydboholm och Svaneholm.
Allmänna VA-försörjningen
Dricksvattenförsörjningen kommer inom detta område enbart från Sjöbo
vattenverk.
Inom området finns de två största allmänna avloppsreningsverken, Gässlösa
och Bogryd. Gässlösa renar spillvatten från centralorten medan Bogryd renar
spillvatten från Dalsjöförs, Viskafors, Kinnarumma och Svaneholm.
Enskilda VA-försörjningen
Inga kända problemområden finns.
Utredningsområden
I avrinningsområdet för Viskans huvudfåra finns två utredningsområden som
kan ha behov av förändrad VA-lösning.
Område

Antal
hushåll

Antal boenden

Bua Strand

34

11

Sävsjövik

16

11

Obebyggda
fastigheter

Antal
permanentboenden

Recipient

Andel
permanentboende

7

Stora
Hålsjön

21 %

6

Sävsjön

38 %

2

Vattenförekomster
I området finns sex grundvattenförekomster med god kvalitativ status och
god kemisk status.
Det finns sex utvattenförekomster inom området med varierande ekologisk
status. Ett vattendrag har dålig status, en har otillfredsställande och de övriga
fyra har måttlig ekologisk status.
Kvantitativ status

Kemisk status

Vattenförekomst
namn

Ekologisk status 2009

Kvalitetskrav och
tidpunkt

Kemisk ytvattenstatus
2009 (exkl kvicksilver)

Viskan (från Örejö
till centrala Borås)

Otillfredsställande
ekologisk status

God ekologisk status 2021

God kemisk ytvattenstatus

Kvalitetskrav och
tidpunkt (exkl
kvicksilver)
God kemisk ytvattenstatus
2015

Viskan (från centrala
Borås ned till
Dålig ekologisk status
Svaneholm)

God ekologisk status 2021

Uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015, med undantag för
pentaklorfenol, di(2ethylhexyl)ftalat (dehp),
pentabromerad difenyleter
(pbde), naftalen och
nonylfenol (4-nonylfenol).

bäck via Gånghester
in till centrala Borås

Måttlig ekologisk status

God ekologisk status 2021

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015

Viskan (Storsjön
utlopp till Husån)

Måttlig ekologisk status

God ekologisk status 2021

God kemisk ytvattenstatus

Stora Hålsjön

Måttlig ekologisk status

God ekologisk status 2021

God kemisk ytvattenstatus

Husån (från St
Hålsjön)

Måttlig ekologisk status

God ekologisk status 2021

God kemisk ytvattenstatus
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God kemisk ytvattenstatus
2015
God kemisk ytvattenstatus
2015
God kemisk ytvattenstatus
2015

Delområde – Viskan huvudfåra
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Häggån
Inom området finns Kinnarumma, Målsryd och delar av Viskafors.
Allmänna VA-försörjningen
Vattendistributionen sker i Målsryd från Dalsjöfors vattenverk och till övriga
från Sjöbo.
Avloppsvattnet från Kinnarumma och Viskafors behandlas i Bogryds
reningsverk medan Målsryds avloppsvatten går till Gässlösa.
Enskilda VA-försörjningen
Inga kända problemområden finns.
Områdena vid Hallavägen, Enekulla och Arnäsholm och har inventerats.
Många av fastigheterna används under kortare delar av året som
fritidsboende. Om användningen utökas till permanentboende bör
avloppsstandarden förbättras. Storleken på husen begränsar idag
möjligheterna till permanentboende.
Utredningsområden
I avrinningsområdet för Häggån finns tre utbredningsområden som kan ha
behov av förändrad VA-lösning.
Område

Antal
hushåll

Antal
boenden

Obebyggda
fastigheter

Antal
permanentboenden

Recipient

Andel
permanentboende

Skansasjö

25

16

1

9

Skansasjö

36 %

Sjögabo

30

23

1

11

Sävsjön

37 %

Hallavägen

105

60

2

26

Frisjön

25 %
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Vattenförekomster
Inom området finns tre grundvattenförekomster med klassningen god kemisk
status. Inom området finns nio stycken klassade ytvattenförekomster. Tre av
dem har klassningen måttlig ekologisk status
Kvantitativ status
Vattenförekomst
namn
Lillån-Kovraån
(uppströms Häggån)

Kemisk status

God ekologisk
status

Kvalitetskrav och
Status 2009
tidpunkt
God ekologisk
God kemisk
status 2015
ytvattenstatus

Kvalitetskrav och
tidpunkt
God kemisk
ytvattenstatus 2015

Lysjöån (mellan Lysjön
och Frisjön)

God ekologisk
status
Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2015
God ekologisk
status 2021

God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus 2015
God kemisk
ytvattenstatus 2015

Häggån (från Frisjön till
utlopp i Viskan )

Måttlig ekologisk
status

God ekologisk
status 2015

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus 2015

Frisjön

Måttlig ekologisk
status
God ekologisk
status
God ekologisk
status

God ekologisk
status 2021
God ekologisk
status 2015
God ekologisk
status 2015

God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus 2015
God kemisk
ytvattenstatus 2015
God kemisk
ytvattenstatus 2015

God ekologisk
status
God ekologisk
status

God ekologisk
status 2015
God ekologisk
status 2015

God kemisk
ytvattenstatus
God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus 2015
God kemisk
ytvattenstatus 2015

Lysjön

Rosendalsbäcken (till
Kovraån)
Häggån/Tattarströmmar
na (utlopp från Frisjön)
Sävbäcken (till Häggån)
Lilla Häggån (vid Frisjön)

Status 2009
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Storsjön
Inom området finns del av Viareds industriområde
Allmänna VA-försörjningen
Viared industriområde försörj med vatten från Sjöbo vattenverk och
avloppsvattnet går till Gässlösa.
Enskilda VA-försörjningen
Inga kända problemområden finns.
Fastigheterna vid Nabbagatan (Västersjön) har inventerats. Standarden på
anläggningarna är god och många av dem är nyanlagda.
Bosnäs området planeras för anslutning till allmänna VA-nätet.
Utredningsområden
I avrinningsområdet för Storsjön finns fem utredningsområden som kan ha
behov av förändrad VA-lösning.
Område

Antal hushåll

Antal
boenden

Obebyggda
fastigheter

Antal
permanentboenden

Recipient

Bosnäs
Bovik
Funningen
Nabbagatan
Häla

211
30
41
45
34

371
40
103
69
15

0
0
1
5
0

172
14
36
30
10

Bosjön
Bosjön
Gasslången
Västersjön
Hälasjön

Andel
permanentboende
82
47
88
67
29

%
%
%
%
%

Vattenförekomster
Inom området finns sex statusklassade ytvattenförekomster. Tre av dem har
god status, en har otillfredsställande och två har dålig ekologisk status.
Kvantitativ status

Kemisk status
Kvalitetskrav och
tidpunkt (exkl
kvicksilver)

Vattenförekomst
namn

Ekologisk status 2009

Kvalitetskrav och
tidpunkt

Kemisk ytvattenstatus
2009 (exkl kvicksilver)

Bosjön

God ekologisk status

God ekologisk status 2015

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015

Björken-Bolingen

God ekologisk status

God ekologisk status 2015

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015

Västersjön

God ekologisk status

God ekologisk status 2015

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015

Bålån (mellan
Otillfredsställande
Bosjön och Storsjön) ekologisk status

God ekologisk status 2021

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015

Storsjön

Dålig ekologisk status

God ekologisk status 2021

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015

Lillån (från Storsjö
till utlopp i Viskan)

Dålig ekologisk status

God ekologisk status 2021

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015
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Surtan
Finns ingen tätort inom området
Allmänna VA-försörjningen
Finns ingen allmän va-hanteringen inom området.
Enskilda VA-försörjningen
Området är glest bebyggt och inga kända problemområden finns.
Utredningsområden
I avrinningsområdet för Surtan finns inga utbredningsområden som kan ha
behov av förändrad VA-lösning.
Vattenförekomster
Inom området finns två klassade ytvattendrag, båda har måttlig ekologisk
status.

Kvantitativ status

Kemisk status

Vattenförekomst
namn

Ekologisk status 2009

Kvalitetskrav och
tidpunkt

Kemisk ytvattenstatus
2009 (exkl kvicksilver)

Kvalitetskrav och
tidpunkt (exkl
kvicksilver)

Surtan (ovan Enån)

Måttlig ekologisk status

God ekologisk status 2021

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015

Surtan (östra övre
delningen)

Måttlig ekologisk status

God ekologisk status 2021

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015
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Rolfsån
Inom Rolfsåns avrinningsområde har indelningar gjort i
delavrinningsområdena Viaredssjön och Nolån

Viaredssjön
Inom området finns tätorterna Sandared, Sjömarken, Viareds industriområde
och delar av tätorten.
Allmänna VA-försörjningen
Dricksvatten distributionen sker från Sjöbo och spillvattnet leds till Gässlösa.
Enskilda VA-försörjningen
Inga kända problemområden finns.
Viareds sommarstad planeras att anslutas till det allmänna VA-nätet.
Utredningsområden
I avrinningsområdet för Viaredssjön finns sex utredningsområden som kan ha
behov av förändrad VA-lösning.
Område

Antal hushåll

Antal
boenden

Obebyggda
fastigheter

Antal
permanentboenden

Ebbared

29

38

0

21

Hålsjön

72%

Lyckebovägen

25

69

7

22

Viaredssjön

88%

Ryssbyhöjden

9

29

0

8

-

89%

Recipient

Andel
permanentboende

Sandared

35

92

5

32

-

91%

Torpa-Hestra

9

18

4

8

-

89%

Viken

26

43

3

16

Viaredssjön

62%

Vattenförekomster
Inom området finns två statusklassade ytvattendrag och båda har god
ekologisk status.
Kvantitativ status
Vattenförekomst
namn

Kemisk status
Kvalitetskrav och
tidpunkt (exkl
kvicksilver)

Ekologisk status 2009

Kvalitetskrav och
tidpunkt

Kemisk ytvattenstatus
2009 (exkl kvicksilver)

Sörån - uppströms
Viaredssjön
(Ryssbybäcken)

God ekologisk status

God ekologisk status 2015

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015

Viaredssjön

God ekologisk status

God ekologisk status 2015

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015
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Nolån
Inom området återfinns tätorterna Sandhult och Hedared
Allmänna VA-försörjningen
Till Sandhult kommer dricksvatten från Sjöbo vattenverk och spillvattnet leds
till Gässlösa. I Hedared produceras dricksvatten i lokalt verk och spillvattnet
behandlas likaså lokalt. Mellan Sandhult och Hedared finns Asta
provkörningsbana. Detta område kommer anslutas till allmänt VA under 2014.
Förstudie genomförs 2013 på att se över möjligterena att bygga ytterligare
överföringsledning till Hedared för att framförallt säkra
dricksvattenförsörjningen.
Enskilda VA-försörjningen
Inga kända problemområden finns.
Utredningsområden
I avrinningsområdet för Nolån finns ett utredningsområde som kan ha behov
av förändrad VA-lösning.
Område

Antal hushåll

Antal
boenden

Sköttning

16

20

Obebyggda
fastigheter

Antal
permanentboenden
11

Recipient

Andel
permanentboende

Östra Valsjön

69%

Vattenförekomster
Inom området finns en grundvattenförekomst med god kvalitativ status.
Inom området finns två statusklassade ytvattendrag, en med måttlig
ekologisk status och en med god ekologisk status.
Kvantitativ status
Vattenförekomst
namn

Ekologisk status 2009

Nordån
Nolån - uppströms
Töllsjön

Kemisk status

Kvalitetskrav och tidpunkt

Kemisk ytvattenstatus 2009
(exkl kvicksilver)

Kvalitetskrav och tidpunkt
(exkl kvicksilver)

Måttlig ekologisk status

God ekologisk status 2021

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015

God ekologisk status

God ekologisk status 2015

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015
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Göta älv
Inom avrinningsområde för Göta älv finns två delavrinningsområden som
delvis ligger inom Borås kommun, dessa är Nossan och Säven
Nossan
Inom delavrinningsområdet Nossan finns tätorten Borgstena
Allmänna VA-försörjningen
Borgstena försörjs med dricksvatten från Sjöbo vattenverk och spillvattnet
går till Gässlösa.
Enskilda VA-försörjningen
Inga kända problemområden finns.
Utredningsområden
I avrinningsområdet för Nossan finns inga utredningsområden som kan ha
behov av förändrad VA-lösning.
Vattenförekomster
Inom området finns tre klassade grundvatten förekomster, alla tre med god
status.
Det finns bara en klassad ytvattenförekomst inom Nossans
delavrinningsområde och den har klassningen måttlig.
Kvantitativ status
Vattenförekomst
namn
Nossan - Borgstena
till Hudene

Kemisk status

Ekologisk status 2009

Kvalitetskrav och
tidpunkt

Kemisk ytvattenstatus
2009 (exkl kvicksilver)

Måttlig ekologisk status

God ekologisk status 2021

God kemisk ytvattenstatus
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Kvalitetskrav och
tidpunkt (exkl
kvicksilver)
God kemisk ytvattenstatus
2015
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Säven
Inom området finns tätorten Bredared.
Allmänna VA-försörjningen
Bredared- har både vattenverk och avloppsreningsverk.
Enskilda VA-försörjningen
I Mjöshults finns ett fritidshusområde där det förekommit problem med
påverkade vattentäkter. Med dagens teknik och begränsningar av
användningen av fastigheterna går avloppsfrågan att lösas lokalt
Vänga har inventerats och många har åtgärdat dåliga anläggningar.
I övrigt finns inga kända problemområden.
Utredningsområden
I avrinningsområdet för Säven finns tre utredningsområden som kan ha
behov av förändrad VA-lösning.
Område

Antal
hushåll

Antal
boenden

Obebyggda
fastigheter

Antal
permanentboenden

Tämta

39

28

14

Vänga

19

55

Mjöshult

97

48

0

Recipient

Andel permanentboende
36 %

19

Säven
Vänga
Damm

100 %

23

Säven

24 %

Vattenförekomster
Det finns en grundvattenförekomst i området med god kvalitativ status.
Det finns fem statusklassade ytvattenförekomster inom området, fyra med
god ekologisk status och en med måttlig.
Kvantitativ status

Kemisk status
Kvalitetskrav och
tidpunkt (exkl
kvicksilver)

Vattenförekomst
namn

Ekologisk status 2009

Kvalitetskrav och
tidpunkt

Kemisk ytvattenstatus
2009 (exkl kvicksilver)

Malsjö

God ekologisk status

God ekologisk status 2015

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015

Säven

God ekologisk status

God ekologisk status 2015

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015

Säveån - inloppet i
Säven till
källområdena

Måttlig ekologisk status

God ekologisk status 2021

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015

Ornungasjön

God ekologisk status

God ekologisk status 2015

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015

Hestraån

God ekologisk status

God ekologisk status 2015

God kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus
2015
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1. Mål och syfte
Denna utredning ska på ett övergripande sätt redogöra vilka områden i
kommunen som kan ha behov av förändrad VA-försörjning. Behovet bedöms
genom ett antal kriterier baserade på samhälls-, miljö-, och hälsofaktorer.
Målsättningen är att bedöma alla områden med samlad bebyggelse i
kommunen, som har enskilt VA-försörjning, enligt § 6, i Lagen om allmänna
vattentjänster. § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster lyder:
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning
Det är detta behovet som denna utredning fokuserar på och översiktligt skall
ge svar på om så föreligger.
Bedömda områden skall även genomgå en analys av möjligheterna till allmän
anslutning. Möjligheten bedöms utefter ett antal kriterier baserade på bland
annat närhet till allmänt nät, topografiska förutsättningar i området och
samordningsvinster med andra områden vid en eventuell utbyggnad.
Möjlighetsbedömningen kan användas för att föreslå att alternativ till allmän
anslutning där behov finns, t.ex. gemensamhetsanläggning.
För att kunna lämna ett definitivt besked om behov av förändrad VAförsörjning behövs krävs ett bra underlag och kunskap om området. Denna
översiktliga utredning kommer lämna förslag på man behöver arbeta vidare
med områden, vilket kan innebära ytterligare mer detaljerad utredning om
vilken VA-hantering som är lämplig i området eller förbättra kunskapen om
att behovet verkligfen föreligger.
För de områden som förslås anslutas till allmänt VA under den första
planperioden kommer mer detaljerade behovs PM arbetas fram.
Detta dokument skall vara en bilaga och beslutsunderlag till Borås Stads VAplan.

2. Områden i behov av förändrad VA-struktur arbetsgång
Följande kronologiska arbetsgång har används för hur områden, som har
behov av en förändrad VA-lösning, har identifieras, värderas och prioriteras:
1. Områden med tät bebyggelse har identifieras genom kartinventering
och benämns utredningsområden
2. Samtliga områden bedöms i behovsanalys. Analysen genomförs på
samhälle, miljö och hälsa.
3. Samtliga områden genomgår en möjlighetsanalys. Möjligheterna till
anslutning är grundade på funktions- och teknikkriterier.
4. Alla områden indelas i kategorier utefter vilken typ av VA-försörjning
som föreslås.
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5. Förslag till utbyggnadsordning för 2016-2019

3. Utredningsområden
I handlingsplanen för avlopp i områden med blandad fritids- och
permanentboende, från 2005, har ett antal områden pekat ut som möjliga
saneringsområden där man bör se över VA-situationen. Även i tidigare VAsaneringsplaner från början av 2000-talet har pekat på områden där en annan
VA-hantering kan behövas. Det är angeläget att komplettera och uppdatera
dessa äldre planer och att säkerställa att alla områden med tät bebyggelse i
kommunen bedöms med rådande krav och utefter nuvarande förutsättningar.
Följande kriterier har använts vid bedömningen om ett område ska
klassificeras som ett utredningsområde och ingå i behovsanalysen:
1. Området består av minst 20 samlade hushåll.
2. Området består av 10 hushåll eller fler som ligger samlade
och närhet till befintligt VA-nät
3. Området består av 10 hushåll eller fler som ligger samlade
och i, eller mindre än 100 meter från, som är särskilt
känsligt område.
Följande gäller för ovan använda benämningar:
Samlade: Hushållen skall gränsa till varandra eller endast vara avskilda av
väg, park, mindre naturområden, torg eller motsvarande.
Närhet: 200 m kan betraktas som utgångspunkt i bedömningen
Särskilt känsligt område: Kan vara vattenskyddsområde, vattentäkt,
vattendrag med hög skyddsnivå, höga naturvärden, vattendrag som inte har
god ekologisk status.
Anledningen till att 20 samlade hushåll har använts som kriterier beror på
rättsfall och prejudicerande domar visat att det är vid denna storlek på
samlad bebyggelse skyldigheten för kommunen att ordna allmänna
vattentjänster i ett större sammanhang föreligger enligt 6§ i Lagen om
allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet av människors hälsa. När det
gäller skyddet för miljön har rättsfall sträck sig så långt ned som till en
handfull fastigheter när VA-hanteringen behöver lösas i större sammanhang
och kommunala skyldigheten inträder att göra detta. Med bakgrund av det så
har även bebyggelsegrupper ned till tiotal fastigheter vid särskilt känsliga
områden tagits med i analysen.
Med ovanstående kriterier har 30 områden identifierats i kommunen.
Områdena bebos av ca 1600 människor och innehåller ca 1200 hushåll, varav
cirka hälften bebos permanent.
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Tabell 1. Sammanställning av de områden i Borås Stad som har identifierats som
utbredningsområden och ingår i behovsanalysen

Område
Bosnäs
Bovik
Funningen
Kullasand
Kvarbo -Hästhagen
Ebbared
Lyckebovägen
Nabbagatan
Ryssbyhöjden
Sandared
Torpa-Hestra
Klockarbo
Viken
Almenäs
Lakhall
Nabben
Munkahagen
Skansasjö
Sjögabo
Råvik
Patövik
Sundholmen
Tämta
Vänga
Mjöshult
Sköttning
Häla
Bua Strand
Sävsjövik
Hallavägen
Summa

Antal
hushåll
211
30
41
28
93
29
25
45
9
35
9
18
26
74
20
28
23
25
30
15
15
50
39
19
97
16
34
34
16
105
1239

Antal
boenden
371
40
103
57
117
38
69
69
29
92
18
18
43
55
30
35
5
16
23
17
8
90
28
55
48
20
15
11
11
60
1591

Antal
permanentboenden
172
14
36
20
46
21
22
30
8
32
8
10
16
25
9
15
3
9
11
8
2
31
14
19
23
11
10
7
6
26
664

Recipient
Bosjön
Bosjön
Gasslången
Ärtingen
Ärtingen
Hålsjön
Viaredssjön
Västersjön
Ryssbybäcken
Viaredssjön
Öresjö
Öresjö
Öresjö
Öresjö
Skansasjö
Sävsjön
Stora Dalsjön
Åsunden
Tolken
Säven
Vänga Damm
Säven
Östra Valsjön
Hälasjön
Stora Hålsjön
Sävsjön
Frisjön

Andel
permanentboende
82%
47%
88%
71%
49%
72%
88%
67%
89%
91%
89%
56%
62%
34%
45%
54%
13%
36%
37%
53%
13%
62%
36%
100%
24%
69%
29%
21%
38%
25%

4. Behovsanalys
Vid analys av behovet om en förändrad VA-struktur föreligger, har samtliga
utredningsområden bedömt enligt ett antal kriterier. Kriterierna har indelats i
tre kategorier, samhälle, miljö, och hälsa. Två kriterier har bedömts inom
varje kategori.
Bedömningarna har sammanställts i en behovsmodell. Modellen lämnar
möjlighet att vikta de olika kategorierna mot varandra. Med hjälp av
viktningen kan man ge en kategori större tyngd i den totala
behovsbedömningen gentemot de andra.
Följande kategorier och kriterier har värderats:
Samhällsfaktorer
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1. Antalet boendeekvivalenter är:

+++ Antalet boendeekvivalenter > 60
++ Antalet boendeekvivalenter är 20-60
+ Antalet boendeekvivalenter < 20
Förklaring och underlag:
Antalet boendeekvivalenter är en parameter som skall beskriva
belastningen av området på närmiljön från de boende har. Ett
område med många boende har en högre belastning av
näringsämnen på grundvatten och ytvatten. Många utav de
bedömda områdena är av fritidshuskaraktär och andelen som bor
där permanent är relativt låg. Belastningen från ett
fritidshusboende är lägre än ett hushålls som bebos permanent.
Parametern är en sammanvägning av antalet hushåll och om
hushållet används som permanentboende eller ej.
Om hushållet är fritidsboende bedöms belastningen vara halverad
gentemot ett hushåll för permanentboende.
Ex. ett område med 80 hushåll varav 60 % är permanentboende
får 64 boendeekvivalenter: (80*0,6*1+80*0
4*0,5)
Ett område med 120 hushåll, varav 25 % är permanentboende får
75 boendeekvivalenter. (120*0,25*1+120*0,75*0,5)
Underlag har varit fastighetskartan och befolkningsstatistik.
Underlaget till kriteriet bedöms tillförligt.

2. Bebyggelsetryck i området

+++ Området har högt bebyggelsetryck, är detaljplanelagt eller
ligger i planerade utvecklingsstråk
++ Området har måttligt bebyggelsetryck, ligger delvis
utvecklingsstråk
+ Området har lågt bebyggelsetryck
Förklaring och underlag:
Bebyggelsetrycket värderas för att kunna ge en bedömning av
framtida belastning ett område kan ha på en recipient eller om
trycket kan medföra problem med enskild VA-hantering i
framtiden. Om området har ett högt bebyggelsetryck kommer
belastningen på grundvatten och ytvatten öka och det föreligger
större risk för att dricksvattenbrunnar blir påverkade av
avloppsvatten från grannfastigheter. En förtätning av områden kan
innebära större svårigheter att kunna inrätta enskilda avlopps- och
dricksvattenanläggningar på ett hälsomässigt säkert sätt.
Underlag till kriteriet har varit en bedömning utefter
bygglovsansökningar, beviljade eller sökta strandskyddsdispenser,
pågående planuppdrag och troliga utvecklingsstråk i kommande
översiktsplan.
Underlaget till kriteriet bedöms som tillförlitligt.
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Miljöfaktorer
1. Recipient för avloppsvatten
+++ Området ligger inom primärt eller sekundärt
vattenskyddsområde eller i direkt närhet till recipient med
dålig ekologisk status på grund av övergödning
++ Området ligger inom tertiärt vattenskyddsområde eller på
ett avstånd (200 m) från ett vattendrag som inte uppnår god
ekologisk status på grund av övergödning eller har som
sekundär recipient ett vattendrag som inte uppnår god
ekologisk
+ Området ligger inte inom något av ovanstående
Förklaring och underlag:
Kriterier bedömer hur känslig en recipient är för påverkan av
avloppsvatten. Dåligt renat avloppsvatten påverkar recipienter
genom tillförsel av näringsämnena fosfor och kväve, som kan
leda till övergödning. I Borås finns inga vattendrag som har
dålig ekologisk status på grund av övergödning och
övergödningsproblematik är inte påtaglig i kommunens
vattendrag.
Underlag har varit vattenmyndigheternas klassning av
vattendrags ekologiska status och inrättade
vattenskyddsområden i kommunen.
Underlaget till kriteriet bedöms tillförlitligt
2. Utsläpp av avloppsvatten
+++ I området finns till stor del avloppsanläggningar som
påverkar miljön negativt (riktvärde > 60 % är undermåliga)
++ I området finns en viss del av avloppsanläggningar som
påverkar miljön negativt. (riktvärde 30-60% är undermåliga)
+ I området finns ett fåtal avloppsanläggningar som påverkar
miljön negativt. (riktvärde: < 30 är undermåliga)
Förklaring och underlag:
Kriteriet skall bedöma vilken status de enskilda
avloppsanläggningarna i området har. För många områden är
kunskapen om enskilda anläggningar låg. För ett flertal av
områdena har inventeringar av enskilda avlopp genomförts
och många har åtgärdade. För vissa områden har
inventeringen lett till att området bedömts ha ett behov av
en förändrad VA-hantering, ofta i gemensam eller kommunal
form. Sällan har åtgärder vidtagit för att uppnå detta utan
många gånger har tillstånd för enskilda anläggningar tillåtits,
ofta i form av slutna tankar i väntan på en gemensam VAhantering. Många gånger har tillståndet för sluten tank varit
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förbehållet att kommunal anslutning skall genomföras av
området och villkorat anslutning av fastigheten skall ske när
detta inträffar. Genom teknikutveckling av enskilda
avloppslösningar har möjligheter uppstått att lösa VAhanteringen inne på varje fastighet och i enskild regi. Denna
utveckling har skett och tillåtits i vissa områden, och därmed
minskat behovet av en allmän eller gemensam lösning av
VA-situationen. För vissa av dessa områden bedöms de
enskilda anläggningarna fortfarande som undermåliga.
För en del områden saknas kunskap om statusen på de
enskilda anläggningarna. Vid okunskap och bristfälligt
underlag har en låg bedömning angivits för området.
Underlagt för kriteriet har varit erfarenhetsbedömningar för
hela området i sin helhet gjord av miljöinspektörer.
Underlaget till kriteriet bedöms bristfälligt för en del
områden.
Hälsofaktorer
1. Hälsofaktorn kvantitet tar hänsyn till huruvida tillgången på
dricksvatten är tillräcklig eller inte.
+++ I området finns otillräcklig kapacitet
++ I området finns tidvis otillräcklig kapacitet eller begränsad
mängd dricksvatten
+ I området finns tillräcklig kapacitet
Förklaring och underlag:
Kriteriet skall redovisa om det finns området där det finns
problem med att täcka dricksvattenbehovet.
För många områden saknas information om
kapacitetsproblem för enskild dricksvattenförsörjning.
Okunskapen tolkas som att inga problem föreligger och det
finns tillräcklig kapacitet.
Underlag till bedömningen är kunskap och erfarenhet hos
miljöinspektörer.
Underlaget till kriteriet bedöms tillförlitligt.

2.

Hälsofaktorn kvalitet beaktar de eventuella problem som
kav vara förknippad med dricksvattenkvaliteten.
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+++ Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i små delar av
området eller mindre kvalitetsproblem i stora delar av
området
++ Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i enstaka fall och
mindre kvalitetsproblem i små delar av området
+ Mindre allvarliga problem finns området, eller inga problem
finns i området
Förklaring och underlag:
Kriteriet skall redovisa om det föreligger kvalitetsproblem på
dricksvattnet i det analyserade områdena.
För många områden saknas information om kvalitetsproblem
för enskild dricksvattenförsörjning. Okunskapen tolkas som
att inga problem finns för dricksvattenkvaliten.
Underlag till bedömningen är kunskap och erfarenhet hos
miljöinspektörer
Underlaget till kriteriet bedöms tillförlitligt.

5. Möjlighetsanalys
Viktigt är att beakta möjligheten att bygga ut det allmänna VA-nätet till
områden med behov av förändrad VA-hantering. Möjligheten styrs i praktiken
av områdets storlek, struktur och avståndet till det allmänna VA-nätet.
Anslutning till det befintliga VA-nätet kommer främst att kunna ske i närheten
av befintliga verksamhetsområden och längs överföringsledningar. Genom att
bedöma möjligheterna på ett övergripande sätt kan ett förslag till
utbyggnadsordning upprättas och vissa problem med utbyggnad undvikas. En
rimlig utbyggnadsordning är viktig ur flera aspekter, bland annat för att skapa
tekniskt hållbara lösningar, att få en god ekonomi i utbyggnaden men också
för att säkerställa tillräcklig omsättning i vattenledningarna så att
vattenkvaliteten vid konsumenten är godkänd.
Bedömning av möjligheterna till anslutning indelas i två kategorier, funktion
och teknik. Alla områden kan anslutas med rätt funktionskrav och önskade
teknikval, men kostanden för att uppnå detta är varierande. Genom att
utvärdera funktion och teknik uppnås en indirekt ekonomisk bedömning av
anslutningens genomförbarhet utan att sätt ett faktiskt pris på den.
Möjlighetsbedömningen kan även användas för de områden som inte har ett
stort behov av förändrad VA-försörjning men möjligheten till anslutning är
stor. För områden med stor möjlighet kan en förändring av VA-situationen
genomföras på ett enklare och mer ekonomiskt sätt. Möjlighetsanalysen kan
även styra inventeringen av enskilda anläggningar till områden med större
möjligheter än andra.
Det är viktigt att påpeka att en möjlighet till utbyggnad av allmänt VA inte
innebär att det behöver ske. Lagen om allmänna vattentjänster reglerar och
styr endast utbyggnad där ett behov föreligger om att lösa VA-hanteringen i
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ett större sammanhang, oavsett möjligheter.
Möjligheterna bedöms utefter kategorierna funktion och teknik.
Funktion
Kategorin funktion bedömer om anslutning av området kan genomföras med
goda funktionskrav. Funktionskraven syftar på kvalitet och på kapacitet, samt
tar hänsyn till vilken omfattning ytterligare anläggningar skulle krävas för
uppnå god funktion.
Teknik:
Kategorin bedömer de tekniska förutsättningar för att anlägga ledningar och
anläggningar för allmän VA-utbyggnad till området. Kriterierna graderas enligt
att fördyrande förutsättningar ges en sämre möjlighet.
Funktionskriterier
Funktion dricksvatten
+++ Området kan försörjas med god funktion på den allmänna
anläggnigen för dricksvatten
++
Området kan med visst besvär försörjas med god funktion på den
allmänna anläggnigen för dricksvatten
+
Området kan men stor svårighet försörjas med god funktion på
den allmänna anläggnigen för dricksvatten
Förklaring och underlag:
 Finns kapacitet vid anslutning till befintligt nät
 Lång överföringsledning kan ge kvalitetsproblem för dricksvatten
på grund av för dålig omsättning på vattnet
 Tryckstegring kan komma att krävas
Funktion spillvatten
+++ Området kan försörjas med god funktion på den allmänna
anläggnigen för spillvatten
++
Området kan med visst besvär försörjas med god funktion på den
allmänna anläggnigen för spillvatten
+
Området kan men stor svårighet försörjas med god funktion på
den allmänna anläggnigen för spillvatten
Förklaring och underlag:
 Långa uppehållstider i tryckavlopp kan ge svavelproblem
 Självfallsledningar med låg belastning kan ge
självrensningsproblem
 Anläggningar behöver byggas för att klara funktionen, ex.
pumpstationer
Teknik
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Anläggning av VA-ledningar med tillhörande anordningar är kostsamt och
kostnadstäckning vid VA-utbyggnaden är avgörande för såväl
utbyggnadsordning som utbyggnadstakt. Det är viktigt att förutsättningarna
för kostnadstäckning finns med från början då en process inleds med att
studera ett områdes anslutning till den allmänna anläggningen. Kostnaden av
eventuell utbyggnaden har värderas översiktligt genom bedömning av olika
kriterier för vilka förutsättningar området har, som kan vara fördyrande.
De faktorer som avgör hur kostsamt VA-utbyggnaden blir är:
 Överföringsledning (Avstånd till verksamhetsområde med tillräcklig
kapacitet för anslutning)
 Tomtstruktur
 Tomstorlek
 Möjlighet att förtäta med fler tomter inom området
Därtill påverkas kostnaden av markförhållanden inom områdena och mellan
varje VA-utbyggnadsområde och anslutningspunkten inom befintligt
verksamhetsområde. Huvudsakliga markförhållanden som påverkar
kostnaden är:
 Geotekniska förutsättningar
 Höjdvariationer
Geotekniska fröutsättningar och höjdvariationer utvärderas i
anläggningstekniska förutsättningar.
Möjligheterna till anslutning har endast värderats utefter vilka tekniska
förutsättningar som råder för området. Ingen värdering har lagts vid de
hinder eller problem som kan uppstå i samband med förändrad planläggning
av området eller outredda genomförande frågor av annan karaktär.
Tekniska kriterier
1. Längd på överföringsledning
+++ Ingen överföringsledning krävs
++
Överföringsledning mellan 0-1,5 km
+
Överföringsledning överstiger 1,5 km
2. Bebyggelsestruktur – tomstruktur
+++ Fastigheter gränsar till varandra och samma huvudledning kan
försörja två husrader, områdets bebyggelse är strukturerad.
++
Fastigheterna gränsar till varandra men en huvudledning kan bara
försörja en husrad.
+
Fastigheterna ligger utspritt och områdets bebyggelse är
ostrukturerad
3. Bebyggelsestruktur - tomtstorlek
+++ Området innehåller små tomter.
(riktvärde mediantomtstorleken ≤ 2000m)
++
Området innehåller relativt stora tomter.
(riktvärde mediantomtstorleken 2000-3000m2)
+
Området innehåller små tomter.
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(riktvärde mediantomtstorleken> 3000m)
4. Samordningsvinster
+++ Anslutning av området kan skapa goda förutsättningar för
ytterligare anslutning av fler områden
++
Anslutning av området kan skapa vissa förutsättningar för
ytterligare anslutning av fler områden
+
Anslutning av området medger inga förutsättningar för ytterligare
anslutningar av områden
5. Anläggningstekniska förutsättningar (Jordartskarta och topografi)
+++ Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar
(isälvsmaterial, sand, grus, silt, organisk jordart)
Området har enhetlig avrinningsriktning
++
Området bedöms ha delvis god geotekniska förutsättningar
(morän, vittringsjord)
+
Området bedöms ha fördyrande geotekniska förutsättningar (berg
i dagen, närhet till berg, sten-block)
Topografin ger avrinning åt olika håll

6. Kategorisering av områden
Alla utredningsområden i kommun ges en tillhörighet till en klass och de som
är aktuella för utbyggnad ges en tid för när utbyggnaden kan bli aktuell.
Kategorisering av områden
Utifrån behovsbedömningen görs en kategorisering av de bedömda
områdena, vilken grundas på hur stort behovet är av en förändrad VAstruktur


VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VAförsörjning och som har behov av en förändrad VA-struktur.
Kommunen kan redan ha fattat beslut om anslutning till allmänt VA.
Dessa områden analyseras för att besluta i vilken ordning och när i tid
utbyggnad ska ske. Ett fördjupat och separat beslutsunderlag för varje
område arbetas fram.



VA-utredningsområde är ett område som idag har enskild VAförsörjning och som kan ha behov av en förändrad VA-struktur.
Utredning behöver utföras för att klargöra vilket behov som finns samt
vilka möjligheter som finns för att förbättra situationen. För områdena
krävs ytterligare utredningar kring områdets avgränsningar, möjliga
tekniska lösningar till VA-problemen samt om det finns ett kommunalt
ansvar att lösa problemet eller inte. Utredning kan även visa att VAförsörjningen i ett område helt eller delvis går att lösa med enskilda
eller gemensamma VA-anläggningar. Områdena i denna kategori bör
vara föremål för tillsyn och inventering.
I denna kategori hamnar även de områdena med stora möjligheter till
allmän anslutning men med ett lågt behov. För de områden med stora
möjligheter och lägre behov kan gemensam insats göras av
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huvudmannen och tillsynsmyndigheten att uppmuntra till allmän
anslutning.


VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VAförsörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad VAstruktur. Många bevakningsområden kommer även i framtiden att ha
enskild VA-försörjning, men med fler gemensamma lösningar.
Bevakningsområden har mindre behov av en förändrad VA-försörjning
än utredningsområden. Områdena behöver dock bevakas, eftersom
VA-situationen kan förändras vid t .ex exploatering, varpå nya
bedömningar och avvägningar behöver göras.

Vid sidan av dessa begrepp finns områden som står i varsin ände av ”skalan”.
Dessa områden omfattas inte av föreliggande analys för att bedöma
prioritering för utbyggnad av verksamhetsområde för allmänt VA.
 Enskilt VA-område är ett område som idag har enskild VAförsörjning och som inom överskådlig framtid inte har behov av en
förändrad VA-struktur utan kommer att fortsätta ha enskild
försörjning.
 Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän
VA-försörjning, antingen inom ett verksamhetsområde eller via en
avtalsanslutning (t.ex. gemensamhetsföreningar).

7. Behovsmodell
Alla bedömningar för samtliga områden har matats in i en behovsmodell.
Modellen översätter alla bedömningar, antalen plus ett område har erhållit för
respektive kriterie, till en siffra och räknar ut en sammanvägd poäng för
området. Den sammanvägda poängen för området visar på behovet som
totalt föreligger i området. Sammanvägd poäng för varje område kan max
uppgå till 10. Behovsmodellen finns som bilaga 1.
Modellen är endast komparativ och jämför alla områden emot varandra, det
ger inga definitiva svar på hur om ett område behöver allmän anslutning eller
hur många som skall anslutas.
Modellen erbjuder möjligheten att vikta varje kriterie inom varje kategori
sinsemellan och att vikta mellan kategorierna.
Förklaring till viktning av behovskriterier:
Viktningen justeras för de kriterier som ingår och beskriver de tre faktorerna
samhälle, miljö respektive hälsa. Justeringen görs med hjälp av reglagen i
modellen och påverkar hur stor vikt som respektive kriterium får då
behovspoänget räknas ut. Observera att denna viktning endast påverkar
viktningen mellan kriterierna inom samhälls-, miljö-, respektive hälsofaktor.
Viktningen mellan de tre faktorerna görs i nästa steg.
Att ett kriterium har hög vikt innebär att det har stor påverkan på det
behovspoäng som räknas ut. Summan av de vikter som beskriver en och
samma faktor blir alltid 1. Utgångläget är att de två kriterier som här används
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för att beskriva respektive faktor är lika viktiga och de har därmed vikten 0,5.
För t.ex. samhällsfaktorn innebär detta att antalet hushåll och
bebyggelsetrycket anses vara lika viktiga då behovet av förändringar av VAstrukturen diskuteras. Skulle antalet hushåll anses vara viktigare än
bebyggelsetrycket kan detta beaktas genom att vikten för den förstnämnda
ökas till exempelvis 0,7 och då blir vikten för bebyggelsetrycket 0,3.
Viktning av behovskriterierna i modellen har gjorts enligt nedan bild.

Viktning av kriterier inom respektive huvudkriterium
Samhälle
Miljö
Hälsa
Antal
Beb yggelseUtsläpp
Recipient
Kvantitet
Kvalitet
hushåll
tryck
0,4
0,6
0,7
0,3
0,5
0,5

Motivering
Samhälle: I många områden föreligger inte uppenbara problem för miljön på
grund av den befintliga bebyggelsetätheten. Bedömningen görs att
tillkommande bebyggelse kan vara en mer avgörande faktor om problem
kommer uppstå för miljö eller hälsa.
Miljö: Många utav recipienterna i Borås har god ekologisk status med
avseende på övergödning, därför viktas recipientkriteriet lägre. Utsläpp från
enskilda anläggningar bedöms vara ett större problem för miljön och en större
risk för människor hälsa.
Hälsa: Kunskapen om kvantitet- eller kvalitetsproblem med privat
dricksvattenförsörjning är låg i kommunen. Den låga kunskapen tolkas såsom
att inga problem föreligger för varken kvantitet eller kvalité, kriterierna viktas
därmed vara lika viktiga.
Förklaring viktning av behovskategorier:
Här kan viktningen som beskriver betydelsen av samhälle, miljö respektive
hälsa justeras. Justeringen görs med hjälp av reglagen i modellen och
påverkar hur stor vikt som respektive faktor får då det sammanvägda
behovspoänget räknas ut.
Att ett kriterium har hög vikt innebär att det har stor påverkan på det
behovspoäng som räknas ut. Summan av de vikter som beskriver en och
samma faktor blir alltid 1.
Viktningen görs i två steg där man först ställer miljöfaktorn mot hälsofaktorn
och avgör om de är lika viktiga (vikt 0,5) eller om någon är viktigare än den
andra. I nästa steg ställer man miljö- och hälsofaktorn tillsammans (dvs. två
faktorer) mot samhällsfaktorn. Den slutgiltiga viktningen framgår av
tårtdiagrammet.
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Viktning av kategorier i modellen har genomförts enligt nedan

Viktning mellan huvudkriterier
Samhälle
Miljö 0,30
Hälsa

0,25
0,25
0,45
0,30

Miljö
0,6
Miljö & Hälsa

0,45

0,75
Samhälle

Miljö

Hälsa
0,4
Samhälle
0,25

Hälsa

Motivering
Miljö och hälsa: Viktnigen mellan kategorierna miljö och hälsa bedöms miljö
vara viktigare. Det föreligger låg kunskap om hälsorelaterade problem i de
analyserade områdena och av den anledningen bedöms miljökriterierna vara
av större vikt.
Miljö & hälsa och Samhälle: I viktningen mellan de tre kategorierna
bedöms Miljö & hälsa vara av störst vikt. Miljö- och hälsorelaterade problem
som kan uppstå eller finns i de analyserande områdena är den största
drivkraften till att en förändring av VA-hanteringen bör genomföras.

8. Möjlighetsmodell
Alla områden har bedömts över möjligheten till allmän anslutning i en
möjlighetsmodell. Modellen översätter alla bedömningar, antalen plus ett
område har erhållit för respektive kriterie, till en siffra och räknar ut en
sammanvägd poäng för området. Den sammanvägda poängen för området
visar på vart möjligheterna är som störst till anslutning till allmänt VA.
Sammanvägd poäng för varje område kan max uppgå till 10.
Modellen erbjuder möjligheten att vikta varje kriterie inom varje kategori
sinsemellan och att vikta mellan kategorierna.
Förklaring av viktning för möjlighetskriterier:
Här kan viktningen som beskriver betydelsen av kritererna inom teknisk
lösning och förutsättningar justeras. Justeringen görs med hjälp av reglagen
och påverkar hur stor vikt som respektive faktor får då det sammanvägda
möjlighetspoänget räknas ut.
Att ett kriterium har hög vikt innebär att det har stor påverkan på den
möjlighetspoäng som räknas ut. Summan av de vikter som beskriver en och
samma faktor blir alltid 1. Viktningen sker endast mellan kriterierna inom
varje kategori.
Att ett kriterium har hög vikt innebär att det har stor påverkan på det
möjlighetspoäng som räknas ut. Summan av de vikter som beskriver en och
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samma faktor blir alltid 1. Inom båda kategorier finns underkategorier och det
är dessa som viktas emot varandra.
Viktning av kriterier har genomförts enligt nedan
Viktning av kriterier inom respektive huvudkriterium
Teknisk lösning
Längd på överf.
0,7
Dricksvatten
0,4

Funktion
0,3
Spillvatten
0,6

Förutsättningar
Beb yggelsestr.
Förutsättningar
0,4
0,6
Tomtstruktur
0,7

Storlek
0,3

Teknisk lösning
Längd på överföringsledning och funktion: Valet mellan om längd på
överföringsledning eller funktion är viktigare för möjligheten att ansluta ett
område bedöms överföringsledning vara av större vikt. Anledningen är att
avståndet är en mer tillförlitlig parameter och funktionsproblem är svårare att
förutspå. Funktionsbedömningen grundar sig delvis även på behovet av
tillkommande anläggningar längs överföringen, vilket är svårt att bedöma
utan noggrannare projektering.
Dricksvatten och spillvatten: Kriterierna dricksvatten och spillvatten
bedöms inom kategorin möjlig funktion. Spillvatten leds i både självfalls- och
trycksatta ledningar till skillnad mot dricksvatten som leds enbart i trycksatta
ledningar. Många gånger krävs fler anläggningar för få en funktionsenlig
spillvattenhantering än vad det behövs för dricksvatten, samt att
anläggningarna för spillvatten är kostsammare per enhet. Kvalitetsproblemen
som kan uppstå i och med långa överföringsledningar bedöms vara större är
för dricksvatten än för spillvatten. Spillvatten bedöms vara av något större
vikt.
Förutsättningar: Dåliga geologiska förutsättningar bedöms vara av större
vikt för möjligheterna till allmän anslutning. Att området är bergigt och
kuperat bedöms vara av större vikt än hur områdets bebyggelse är
strukturerad.
Avstånd och storlek: Gällande befintlig bebyggelsestruktur bedöms
tomtstruktur vara viktigare för möjligheterna än storlek på tomterna.
Ostrukturerad bebyggelse innebär att ledningsdragning försvåras och ofta
förlängs på grund av att kan vara svårt att försörja många hus med samma
huvudledning och ledningar kan tvingas läggas över tomtmark. Stora tomter
innebär längre ledningsdragningar per fastighet.
Förklaring viktning av möjlighetskategorier:
Här kan viktningen som beskriver betydelsen av teknisk lösning,
förutsättningar och samordning justeras. Justeringen görs med hjälp av
reglagen i modellen och påverkar hur stor vikt som respektive faktor får då
det sammanvägda behovspoänget räknas ut.
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Att ett kriterium har hög vikt innebär att det har stor påverkan på det
behovspoäng som räknas ut. Summan av de vikter som beskriver en och
samma faktor blir alltid 1.
Viktningen görs i två steg där man först värderar teknisk lösning mot
förutsättningar och avgör om de är lika viktiga (vikt 0,5) eller om någon är
viktigare än den andra. I nästa steg värderar man teknisk lösning tillsammans
med förutsättningar (dvs. två faktorer) mot samordningsfaktor. Den
slutgiltiga viktningen framgår av tårtdiagrammet.
Viktning mellan huvudkriterier
Förutsättn.
0,20
Tekn. Lösn.
0,40
Samordning

0,40
0,40
0,20

Teknisk lösning
0,5

0,40
Förutsättn.

Tekn. Lösn.

Tekn. lösn. & förut.
0,8

Förutsättning.
0,5

Samordning
0,2

Samordning

Motivering
Teknisk lösning mot förutsättningar: I viktning mellan kategorierna
teknisk lösning mot förutsättningar bedöms båda huvudkriterierna vara av
lika stor vikt. Teknisk lösning är av stor vikt då en lång överföringsledning kan
bli kostsamt vid en anslutning av området. Förutsättningar för att anlägga
ledningar kan bli kostsamma för området om det bergigt och kuperat.
Teknisk lösning & förutsättningarmot samordning: Eventuella
samordningsvinster är ibland svåra att förutse och det är inte säkert att ett
tänkt område som möjlige kan samordnas med ett annat skulle bli aktuellt
överhuvudtaget.

9. Resultat behov och möjligheter
Resultatet från behovsmodellen innebär ett sammanvägt behovspoäng,
mellan 1-10, där 10 innebär ett stort behov. Resultatet redovisas i nedan
bilder och i bilagor. Det finns en bilaga för varje område upprättat som ger
motiv till bedömningarna.
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Område nr.
5
1
4
17
12
3
19
18
30
14
16
7
23
8
25
15
2
28
11
9
22
27
10
26
21
13
24
6
20
29

Namn

Rang.

Kvarbo-Hästhagen
Bosnäs
Kullasand
Munkahagen
Klockarbo
Funningen
Sjögabo
Skansasjö
Hallavägen
Almenäs
Nabben
Lyckebovägen
Tämta
Nabbagatan
Mjöshult
Lakhall
Bovik
Bua Strand
Torpa-Hestra
Ryssbyhöjden
Sundholmen
Häla
Sandared
Sköttning
Patövik
Viken
Vänga
Ebbared
Råvik
Sävsjövik

1
2
3
4
5
6
6
8
9
10
10
12
12
12
12
16
17
17
19
19
21
21
21
24
24
26
27
28
29
29

Prioriteringspoäng (1-10)
7,8
6,1
5,8
5,5
3,7
3,6
3,6
3,3
3,3
3,0
3,0
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,4
2,4
2,2
2,2
2,2
1,9
1,9
1,8
1,5
1,3
1,0
1,0

Tabell 2. Sammanställning av behovet av förändrad VA-försörjning, rangordnad utefter vart
behovet är störst.
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Enligt modellen är behovet av förändrad VA-försörjning för många områden
med samlad bebyggelse i Borås ganska lågt. Det finns ett par områden där
behovet föreligger och en förändrad VA-försörjning har diskuterats i många
år. Behovet bedöms med föreligga för Kvarbo-Hästhagen, Bosnäs och
Kullasand, dessa områden bedöms vara aktuella som VAutbyggnadsområden.
Anledningar till att behovet är relativt lågt för det stora flertalet av områdena
beror på ett par generella faktorer och goda förutsättningar i kommunen.
För det stora flertalet av områdena blir behovsbedömningen inom
samhällskategorin relativt låg. Generellt beror detta på att trycket på ny
bebyggelse är relativt låg i området samt att befintlig bebyggelse inte bebos
ut permanent.
Det är relativt goda geologiska förutsättningar i kommunen för att kunna
anlägga enskilda avloppsanläggningar, det går ofta bra att bygga
infiltrationsanläggningar med rådande markförhållanden. Tillsammans med
den teknikutveckling som skett för enskilda anläggningar de senaste åren, går
det ofta att lösa avloppsfrågan enskilt både där geologin är besvärlig, där det
råder platsbrist eller är höga funktionskrav.
Det finns en osäkerhet i underlaget för vilken status enskilda
avloppsanläggningar har i många områden och därmed även behovet att
förnya anläggningarna. Utgångspunkt för bedömningarna har varit att då det
finns en okunskap om områdets enskilda avloppsanläggningar så har behovet
bedömts som lågt. Denna bedömningsgrund kan ge en felaktig bild över vilket
behov som faktiskt föreligger för ett område. Det finns ett behov att förbättra
kunskapen om statusen på enskilda avloppsanläggningar och flera områden
föreslås bli föremål för tillsyn inom den närmsta planperioden.
Bedömningen av recipienter domineras av huruvida vattendraget används
som allmän dricksvattentäkt eller om det har den dålig ekologisk status med
avseende på näringsbelastning. De områden som ligger runt Öresjö och
Ärtingen har angivits har ansetts ha ett stort behov. Övriga områden ligger i
närheten av vattendrag som alla har god ekologisk status med avseende på
näringsbelastning och har därför fått en låg poäng.
Det råder goda markförhållandena för enskild dricksvattenförsörjning i de
flesta delarna i kommunen. Ofta är det inte några problem att borra en egen
brunn på den egna fastigheten. Det kan dock finnas en kunskapslucka om
problem finns eller inte med enskild dricksvattenförsörjning då kommunen
inte har någon tillsyn eller tillståndsgivning för enskilda dricksvattenbrunnar.
Förhållningssättet för detta kriteriet har var synonymt med det för enskilda
avloppsanläggningar, finns det en ingen kunskap om problem med enskilda
dricksvattenförsörjningen så bedöms inget behov finnas. I stort sett alla
områden har fått bedömningen att det inte finns några problem med den
enskilda dricksvattenförsörjningen.
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Det sammanvägda behovspoängen resulterar i en rangordning mellan
områdena som redovisas i tabell 1 ovan och kartmässigt i figur 2 nedan.

Figur 2. Behovskarta som redovisar vilket behov som föreligger för respektive område.
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Resultatet av möjligheterna till anslutning av områden via ledning visar att de
med höga poäng är de områden som framförallt ligger i närheten av befintligt
verksamhetsområde, mycket beroende på behovet av överföringsledning då
är lägre. En lång överförningsledning kan starkt påverka ekonomin för en
utbyggnad av allmänt VA för ett område.
Resultatet av funktionskriterierna redovisar att det finns bättre möjligheter till
anslutning av dricksvatten än spillvatten, detta då det mindre sällen krävs
extra anläggningar för att förse ett område med tillräckligt tryck samt att
behovet av anläggningar på spillvatten sidan är både högre och mer
kostsamma. Funktionen är bedömd som betydlig bättre ju kortare
överföringsledningen det är, ett ytterligare kriterie varför nära belägna
områden får ett högre poäng.
Förutsättningarna för allmän anslutning i områdena varierar väldigt mycket i
kommunen. De områden som värderats högst gällande bebyggelsestruktur är
de områden som ofta har planlagts sedan tidigare och utvecklingen av
områden via en långsam förtätning enligt plan. Det finns få områden i Borås
där mycket goda eller goda anläggningstekniska förutsättningar finns för hela
områden, de flesta områdena är kuperade och geologin består delvis berg.
Samordningsvinsterna mellan olika utbyggnadsområden är ofta väldigt svåra
att förutspå och det inte finns inte många uppenbara möjligheter att se.
Samordningsvinsterna beror även väldigt mycket på hur en eventuell
överföringsledning projekteras och hur behovet av vattentjänster ser ut för
områdena längs ledningssträckningen.
Det finns egentligen möjlighet att ansluta alla områden med till väldig skillnad
i kostnader. Det finns inget enskilt område
Resultatet av möjlighetsbedömningen och intern rangordning av områdena
redovisas i tabell 3 samt visuellt på karta i figur 4 nedan.
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Område nr.
17
11
4
18
1
12
7
3
13
20
9
14
29
23
8
5
25
16
22
15
2
27
10
26
24
28
6
30
21
19

Namn
Munkahagen
Torpa-Hestra
Kullasand
Skansasjö
Bosnäs
Klockarbo
Lyckebovägen
Funningen
Viken
Råvik
Ryssbyhöjden
Almenäs
Sävsjövik
Tämta
Nabbagatan
Kvarbo-Hästhagen
Mjöshult
Nabben
Sundholmen
Lakhall
Bovik
Häla
Sandared
Sköttning
Vänga
Bua Strand
Ebbared
Hallavägen
Patövik
Sjögabo

Rang.
4
19
3
8
2
5
12
6
26
29
19
10
29
12
12
1
12
10
21
16
17
21
21
24
27
17
28
9
24
6

Prioriteringspoäng (1-10)
5,5
2,4
5,8
3,3
6,1
3,7
2,7
3,6
1,8
1,0
2,4
3,0
1,0
2,7
2,7
7,8
2,7
3,0
2,2
2,7
2,7
2,2
2,2
1,9
1,5
2,7
1,3
3,3
1,9
3,6

Rang.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
30

Prioriteringspoäng (1-10)
6,8
6,8
6,0
5,7
5,3
4,9
4,9
4,8
4,6
4,6
4,2
3,9
3,8
3,6
3,5
3,2
3,1
3,1
3,0
2,7
2,7
2,6
2,3
2,2
2,2
1,4
1,4
1,3
1,3
1,1

Tabell 3. Resultat av behov och möjligheter, rangordnad efter möjligheter till allmän anslutning via ledningssystem.
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Figur 4. Möjlighetskarta som redovisar vart det finns störst möjlighet till allmän anslutning via
ledningssystem
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10

Behov (1-10)

8

VA-utbyggnad

6

4

2

0
0

2

4

6

8

10

Möjligheter (1-10)
Figur 5. Behovs- och möjlighetsdiagram som redovisar både behov och möjligheten

Behovet av förändrad VA-försörjning och möjligheten till allmän anslutning
kan redovisas i ett gemensamt diagram enligt ovan. Digramet visar tydligt att
det finns ett fåtal områden som sticker ut, framförallt vad det gäller om behov
föreligger.
Sammantaget bedöms ett behov föreligga av att ordna vattentjänsterna i
större sammanhang för tre områden i Borås stad:
 Kvarbo-Hästhagen
 Bosnäs
 Kullasand
För en hel del av de resterande områdena kan ett behov finnas men
kunskapen om bland annat status på enskild dricksvatten- och
avloppsförsörjning är för låg för att ge en korrekt bedömning.
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Det krävs ett vidare arbete med att säkerställa och fördjupa informationen om
områdena i de olika kategorierna.

10.

Fortsatt utredning och arbete

VA-utbyggnadsområde
Behovet av förändrad VA-försörjning av dessa områden i denna kategori har
bedömts föreligga.
För de förslagna utbyggnadsområdena behövs ett uppdaterat, fördjupat och
mer detaljerat beslutsunderlag tas fram. Beslutsunderlag skall tas fram
förvaltningsövergripande av Borås Stad och ligga som underlag för beslut om
verksamhetsområde för allmänt VA.
Borås Energi och Miljö bedömer att det inte finns tillräckligt med resurser för
att driva parallella utbyggnadsprojekt samtidigt och att utbyggnadstakten bör
omfatta ett område i taget.
VA-utredningsområde
Av de områden som hamnar i denna kategori behöver ytterligare utredning
göras kring hur stort behovet verkligen är, vilka möjligheter till allmän
anslutning är och alternativet till annan VA-försörjning som finns för området.
Ytterligare utredning skall göras förvaltningsövergripande av Borås Stad.
VA-bevakningsområde
För dessa områden förligger risk att behov av förändrad VA-försörjning
uppstår över tid. För att undvika att behovet uppstår skall instruktioner
upprättas för dessa områden vad det gäller hur ansökningar för bygglov och
enskilda avlopp skall hanteras.
Vid ansökt bygglov och tillstånd om enskilt avlopp i dessa områden skall en
bedömning göras om detta kan tillåtas utan att behovet av allmän eller
gemensam anläggning kan uppstå. Det som vill undvikas är en långsam
förtätning utav området där behovet av en samlad lösning sakta växer fram.
Enskilt VA
Områdena i denna kategori bedöms inte ha något behov av förändrad VAförsörjning över överskålig framtid utan kan ha enskild hantering.

11.

Handlingsplan

VA-utbyggnad
Utbyggnaden under VA-planens planeringsperiod 2016-2019 förslås omfatta
följande VA-utbyggnadsområde


Bosnäs

kompletterande behovs-PM



Kvarbo-Hästhagen

kompletterande behovs-PM
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Kullasand

kompletterande behovs-PM förstudie

VA-utredningsområden
Följande områden kan bli aktuella för allmän VA-utbyggnad eller
gemensamhetsanläggning mellan 2019-2030, utan rangordning.





Område
Munkahagen
Bovik
Funningen
Klockarbo





Skansasjö
Torpa-Hestra
Ryssbyhöjden

Handlingsplan
Inventeringar av enskilda anläggningar 2015
Inventeringar av enskilda anläggningar 2015
Inventeringar av enskilda anläggningar 2015
Avvaktar beslut om intresse från exploatörer om
förtätning av området
Inventering av enskilda anläggningar 2016
Inventering av enskilda anläggningar 2016
Fördjupad utredning om möjligheterna till allmän
anslutning

VA-bevakningsområden
Följande områden är troligen inte aktuella för allmän VA-utbyggnad fram till
2030
Område
Handlingsplan


Hallavägen



Lyckebovägen



Mjöshult



Almenäs



Sjögabo



Nabben



Bua Strand



Nabbagatan

Bevakar genom bygglov och tillstånd för enskilda
avlopp att behov inte uppstår på grund av långsam
förtätning
Bevakar genom bygglov och tillstånd för enskilda
avlopp att behov inte uppstår på grund av långsam
förtätning
Bevakar genom bygglov och tillstånd för enskilda
avlopp att behov inte uppstår på grund av långsam
förtätning
Bevakar genom bygglov och tillstånd för enskilda
avlopp att behov inte uppstår på grund av långsam
förtätning
Bevakar genom bygglov och tillstånd för enskilda
avlopp att behov inte uppstår på grund av långsam
förtätning
Bevakar genom bygglov och tillstånd för enskilda
avlopp att behov inte uppstår på grund av långsam
förtätning
Bevakar genom bygglov och tillstånd för enskilda
avlopp att behov inte uppstår på grund av långsam
förtätning
Bevakar genom bygglov och tillstånd för enskilda
avlopp att behov inte uppstår på grund av långsam
förtätning
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Viken



Häla



Sundholmen

Bevakar genom bygglov och tillstånd för enskilda
avlopp att behov inte uppstår på grund av långsam
förtätning
Bevakar genom bygglov och tillstånd för enskilda
avlopp att behov inte uppstår på grund av långsam
förtätning
Bevakar genom bygglov och tillstånd för enskilda
avlopp att behov inte uppstår på grund av långsam
förtätning

Enskilt VA
Följande områden bedöms inte inom överskådlig framtid inte har behov av en
förändrad VA-struktur
 Råvik
 Sävsjövik
 Ebbared
 Vänga
 Patövik
 Sköttning
 Sandared
 Tämta
 Lakhall
Indelningen av områden i de olika kategorierna redovisas på nedan karta.
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Figur 5. Indelning av alla utredda områden enligt kategorier
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REMISSAMMANSTÄLLNING
2016-11-28

Sida
1(10)

Dnr 2010/KS0308 446

Stadskansliet
Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall

Plan för vatten och avlopp i Borås - remissammanställning
Inkomna yttranden i sammanfattning
De flesta remissinstanser tillstyrker förslaget och är positiva till att man tar ett helhetsgrepp över VA-frågorna.
Många remissinstanser påpekar behovet av klimatanpassning av dagvattensystemen
samt behovet av rening av dagvatten. Detta är frågan som man kommer att fortsätta
att arbeta med. Flera av de föreslagna åtgärderna handlar om hantering och rening av
dagvatten i ett framtida klimat.
Synpunkter har inkommit från flertalet håll som låter gälla att planen bör kompletteras med hur växtnäring kan återföras till ett hållbart kretslopp för att möta framtida
krav. Även denna fråga ingår som en föreslagen åtgärd i handlingsplanen.
Inkomna synpunkter och kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan.

AB Bostäder
AB Bostäder i Borås avstår från yttrande.

Miljö- och konsumentnämnden Borås Stad
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker huvuddelen av remissförslaget men nämnden har invändningar mot vissa delar av remissen och anser att de ska ändras.
Nämnden anser att vissa områden ska prioriteras om och delas in i en annan kategori
i VA-planen än vad förslaget anger. Det gäller områdena Skansasjön, Lyckebovägen,
Hälasjön och Tosseryd. Nämndens förslag är att ändra kategori för området Skansasjön från utredningsområde till bevakningsområde samt att flytta områdena Lyckebovägen och Hälasjön från bevakningsområde till utredningsområde. Nämnden anser
även att området Tosseryd ska ingå i VA-planen och läggas till inom kategorin utredningsområde.
I remissen framkommer förslag till åtgärder där det anses att Miljö- och konsumentnämnden ska ta fram handlingsplan gällande enskilda avlopp. Det gäller att upprätta
mål om tillsynstakt samt förnyelsetakt. Nämnden anser att förslaget ska avslås gällande handlingsplanen om förnyelsetakt. Nämnden anser även att förslaget gällande
tillsynstakt på enskilda avlopp ska ändras till att uppdatera befintlig plan för fortsatt
inventering av enskilda avloppsanläggningar.
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Kommentar
Nämndens förslag på omprioritering av områdena Skansasjön, Lyckebovägen och Hälasjön kommer
medges och ändringar förs in i planen.
Nämnden förslag på att lägga till Tosseryd som utredningsområde kommer medges och föras in i
planen.
Nämnden anser att begreppet förnyelsetakt av enskilda avlopp är otydligt begrepp med anledningen
av att livslängden för enskilda avlopp varierar beroende på teknik, belastning, och skötsel, samt att
varje anläggning bedöms individuellt. Förslaget på förnyelsetakt stryks från VA-planen.
Tillsynstakt är en avgörande fråga för vilken ambitionsnivå Borås Stad har för miljöarbetet och ett
viktigt led i att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. Nämnden mena att tillsynstakten behandlas i
den plan för inventering av enskilda avlopp.
Förändringen om tillsynstakt ändras i enlighet med nämndens förslag.
Centerpartiet i Borås
Områden i behov av förändrad VA-försörjning
Behovet av allmän VA i våra större fritidshus områden är stort så det är positivt att
nämnda 3 områden kommer igång
Enskilda VA-anläggningar och anslutning till allmänt VA
Områden som ligger långt från allmän VA behöver finna lokal gemensamhets anläggningar.
Sådana områden är fler mindre fritidsområden som tex. Mjöshult.
Fastigheter som ligger i nära anslutning till våra vattentäkter och då främst Öresjö och
reservvattentäkt Ärtingen måste prioriteras och ställa höga funktionskrav på. Området
runt Almenäs och Lakhall som ligger nära Sjöbo vattenverk måste därför prioriteras
upp.
Vi skall vara lyhörda på alternativa lösningar för enskilda avlopp och inte enbart kräva
markbädd. Miljö och natur anpassade lösningar släpps fram och inrikta tillsyn och
förnyelse på områden med störst behov
Dock är den största åtgärden att det nya kommunala reningsverket blir klart då det
nuvarande på Gässlösa inte uppfyller reningskraven och står för stora utsläpp i Viskan.
Dagvatten
Dagvatten rensas bäst genom att utnyttja naturens egna reningssystem och dagvatten
skall inte ledas till
VA-nätet.
Vid nya områden skall dagvattnet vara en naturlig del i planarbetet.
Vid industriområden där stora hårda ytor finns behövs lösningar så inte detta dagvatten rinner rakt ut i vattendrag utan passerar fördröjningsdammar. Från Viared industriområde är det stor avrinning mot Lyngens vattenflöde.
Med en tendens till allt kraftigare nederbörd är det viktigt med dimensioneringen.
Vid industriområden med stora takytor och stora hårda ytor bör tak och markvattnet
ledas separat.
Ser positivt till att tillsätta en dagvattengrupp och upprätta en dagvattenplan
Dricksvatten och brandvatten
Då vatten är vårt viktigaste livsmedel är det av största vikt att utreda försörjningen på
lång sikt och ur beredskaps synpunkt.
Kommentar
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Gemensamhetsanläggningar för mindre fritidshusområden är en ofta en bra och ekonomisk lösning
för att förbättra VA-standarden. Kommen behöver ofta vara involverad i bildandet av en sådan
anläggning och genom aktiv VA-rådgivning bidra till att
fler gemensamhetsanläggningar bildas.
Beträffade prioriteringen av områden så närhet till känsliga recipienter varit en viktig del i den behovsutredning som föranlett de förslag till va-utbyggnad.
I den inventering som miljöförvaltningen gör så är område kring Öresjö och Ärtingen prioriterade.
Det ställs idag höga funktionskrav på enskilda avloppen i närhet av känsliga recipienter, där bland
dricksvattentäkter.
Dagvattenfrågan är aktuella och behandlas och ges stort utrymme i samhällsplaneringen. Kvalitén på
dagvatten och behovet av rening är en fråga som blir allt mer påtaglig och kommer behandlas i den
handbok för dagvatten som skall tas fram.
I ett förändrat klimat är det viktigt att dimensioneringen av dagvattensystemet och liksom utformningen av gator och avrinningsvägar görs på ett hållbart och långsiktigt sätt. Dimensionerings principer och utredning kring skyfalls hantering kommer genomföras inom ramen för VA-planen.
Naturskyddsföreningen i Borås
Naturskyddsföreningen avstår från yttrande

Borås Energi och Miljö AB
Borås Energi och Miljö tillstyrker förslaget i sin helhet med nedanstående tillägg.
Området Häla flyttas från VA-bevakningsområde till VA-utredningsområde.
Området kring Hälasjön har förändrats sedan utredningen kring vilka områden som
har behov av förändrad VA-försörjning genomfördes. Förändringen består i att samtliga tomter har styckats av och arrendena har upphört. Avstyckningen och försäljningen innebär att fastighetsägarna har möjlighet att belåna sina fastigheter och utveckla dem till permanentboende. Omvandlingsprocessen har redan startat och Markavdelningen har erhållet förfrågan om att upplåta mark till avloppsanläggning. Genom att flytta upp Hälaområdet till utredningsområde så kommer områdets behov av
förändrad VA-försörjning utredas under perioden för VA-planens genomförande.
Aktiviteten, ”Upprätta en långsiktig informationsplan för att öka kunskapen och medvetenheten
om värdet av rena vattendrag”, anser styrelsen att ansvaret bör åligga Borås Energi och
Miljö AB.
Styrelsen anser att en planerad aktivitet som Borås Energi och Miljö AB skall genomföra skall läggas till i planen. Aktiviteten har till syfte att trygga vattenförsörjningen för
Borås Stad. Aktiviteten är:

Reinvestering av överföringsledningar till Fristad.

Fristad försörjs med dricksvatten från Sjöbo vattenverk och avloppsvattnet avleds till Gässlösa. Avloppsvattnet leds via sjöledningar i råvattentäkten Öresjö. Avloppsledningarna är en mycket stor risk
för dricksvattenförsörjningen i Borås Stad och att dra en ny ledning landvägen till Fristad är en
viktig pusselbit för säkra framtida dricksvattenförsörjning för Borås Stad.
Styrelsen anser att nedanstående aktivitet bör ingå i planen och att Borås Energi och
Miljö ska ha ansvaret för den.

Utredning källsorterande avloppssystem

För att möta framtidens utmaningar för att uppnå ett kretslopp av näringsämnen kan källsorterande avloppssystem vara en del av lösningen. Källsorterande avloppssystem kan appliceras både på
allmänt och enskilt VA och Borås har en fördelaktig placering i regionen för att kunna ta emot
källsorterat avloppsrester.
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Hållbar återföring av fosfor har funnits som ett regeringsuppdrag till naturvårdverket
i ett par år. Naturvårdverket kom under 2015 med ett förslag på etappmål om återföringskrav för fosfor och kväve med tillhörande gränsvärden för föroreningar. Borås
stad har en relativt god möjlighet att nå etappmålen om gemensamma satsningar genomförs och kommunen har en samsyn i frågan.
Styrelsen anser att nedanstående aktivitet bör ingå i planen och att Borås Energi och
Miljö ska ha ansvaret för den.

Hållbar återföring av näringsämnen

Aktiviteten syftar till att få samsyn kring återföringen av näringsämnen i samhället och möjligheter
till att sluta kretsloppen. Aktiviteten bör utreda vilka strömmar av näringsämnen som finns, vilka
tekniker som finns tillgängliga för att återföra dem och vilka beslut och satsningar kommunen behöver göra för att uppnå etappmålen om hållbar återföring av näringsämnen
Kommentar
Att flytta området Hälsa från bevakningsområde till utredningsområde är en synpunkt som även
kommit från Miljönämnden, och ändringen förs in i planen.
Ansvaret för aktiviteten, ”Upprätta en långsiktig informationsplan för att öka kunskapen och
medvetenheten om värdet av rena vattendrag” ändras enligt förslag från Borås Energi och Miljö.
Att trygga dricksvattenförsörjningen för Borås är vital del av VA-planen och den planerade aktiviteten om att plocka upp avloppsledningen ur ytvattentäkten är ett viktigt steg, aktiviteten förs in i
planen enligt Borås Energis och Miljös önskemål.
Nationellt har källsorterande avloppssystem fått mycket uppmärksamhet och särskilt i städer som
satsar på att bygga hållbara och innovativa stadsdelar. Att utreda hur och om källsorterande avloppssystem kan hanteras i Borås, särskilt i arbetet med nedre Norrby känns ligga helt rätt i tiden
och i linje med visionerna för utveckling i nedre Norrby. Aktiviteten läggs in i planen i enlighet med
Borås Energi och Miljös förslag.
Regeringen kommer troligen behandla naturvårdsverkets utredning kring hållbar återföring av fosfor
under året. Etappmålen kommer troligtvis bli enligt förslag men förskjutas i tid. Borås Stad kan
genom en god samsyn i frågan lyckas väl med att nå etappmålet. Förslaget från Borås Energi och
Miljö beviljas och läggs till i planen.
Lokalförsörjningsförvaltningen
När alla förvaltningar inom Borås Stad ser samma nulägesbild och jobbar mot samma
mål skapas bästa möjliga förutsättningar att uppnå en god planering och en långsiktig
hållbar vatten- och avloppsförsörjning i Borås Stad.
VA-översikten är ett första viktigt steg mot målet att ta fram en heltäckande VA-plan
som strategiskt redogör för hållbar VA-försörjning ska skapas. En långsiktighet i planeringen är nödvändig för att inte begränsa en stad utveckling och möjlighet att växa
på ett hållbart sätt. Arbetet med nästa steg i VA-planen, VA-policy, kommer lägga
grunden för de strategiska ställningstagande som krävs och ge kommunen organisation en gemensam grund för utveckling av VA-försörjningen.
Det nya avloppsreningsverket som planeras på Sobacken som ingår i den plan att göra
Borås till en fossilbränslefri stad, samt uppförande av ett nytt kraftvärmeverk- och
avloppsreningsverk tillsammans med den redan befintliga avfallsanläggningen kommer stärka Borås Stad i arbetet med att ha tillgång till miljömässigt säker avlopps- och
avfallshantering.
Kommentarer
Inga kommentarer.
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Länsstyrelsen
Efter granskning av redovisat förslag bedömer länsstyrelsen att detta förslag
inte till fullo når upp till de riktlinjer som finns i Havs- och
vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering (Havs- och
vattenmyndighetens rapport 2014:1).
Förslaget bedöms dock utgöra ett bra grund för fortsatt genomförande och
prioritering av arbetet med att ta fram en heltäckande VA-plan, innehållande samtliga
nödvändiga delar, samt redovisande konkreta åtgärder med
fastlagda tidsplaner och framtagna kostnadsramar.
För att planen skall uppfylla syftet med långsiktig hållbarhet så bör den på
ett tydligare sätt koppla till av riksdagen antagna miljömål och frågor av
typen återföring av växtnäringsämnen.
Ytterligare en viktig del av en heltäckande kommunal VA-plan är att
redovisa vilka åtgärder man planerar att vidta för att behålla, eller uppnå den
status (miljökvalitetsnormer) som gäller för respektive vattenförekomst,
enligt av vattenmyndigheterna framtaget åtgärdsprogram.
Förslaget saknar därutöver en tydlig plan för att säkerställa den lokala
dricksvattenförsörjningen, konkreta planer för framtida omhändertagande av
dagvatten samt tydliga riktlinjer för i vilken takt förnyelse av det
kommunala ledningsnätet skall ske.
Planen bör även redovisa vilka konkreta klimatanpassningsåtgärder som
kommer att behöva vidtas inom de olika delarna av kommunens VA-verksamhet.
Kommentar
Länsstyrelsen påpekar att VA-planen tydligare skall belysa återföring av växtnäringsämnen. Planen kompletteras med två aktiviteter rörande återföring av växtnäringsämnen, Utredning källsorterande avloppssystem samt Hållbar återföring av näringsämnen.
Miljökvalitetsnormerna för vatten har varit en styrande parameter i med i den utredning som klargjort vilka områden som har behov av en förändrad VA-försörjning, varpå utbyggnadsförslagen
grundar sig. Varje område har bedömts utefter vilket recipient den belastar och vilken den ekologiska
statusen är.
Rörande dagvatten kommer de aktiviteter som är planerade i VA-planen att hantera och belysa
miljökvalitetsnormerna.
I VA-planen finns ett antal aktiviteter rörande framtid dricksvattenförsörjning för Borås Stad som
bedöms vara tillräckliga. Aktiviteterna är upprättande av reservvattenförsörjningsplan samt ta initiativ till en regional vattenförsörjningsplan.
Framtida omhändertagande av dagvatten hanteras i aktiviteten upprättande av dagvattenhandboken.
Detaljerade åtgärder eller strategiska beslut som endast rör den allmänna VA-anläggningen och inte
har större direkt påverkan på Borås Stads övriga verksamheter eller utveckling har inte tagits upp i
planen. Detta mandat har redan huvudmannen Borås Energi och Miljö, som har full rådighet över
beslut och strategier för den allmänna VA-anläggningen. Förnyelsetakten är ett exempel på en sådan strategi som Borås Stad har lämnat till huvudmannen att hantera.
Klimatanpassningsåtgärder kommer komma in i den dagvattenhandbok som skall upprättas samt
i aktiviteten Upprätta plan för säker ytvattenhantering.
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LRF
Många medlemmar i LRF är kritiska till kommunens bräddningar av reningsverket.
Det är därför välkommet att ett nytt reningsverk planeras. Det tycks dock som kommunen behöver prioritera läckande ledningsnät och felkopplade fastigheter eftersom
detta är en starkt bidragande orsak till bräddningarna. Att orenat avloppsvatten rinner
ut i vattendragen kan få stora negativa effekter på djurhållningen. Det är uppenbart
att reinvesteringstakten på ledningsnäten måste höjas från dagens nivå på 300 år.
Också när det gäller hanteringen av dagvattnet så är det bra att kommunens ambitioner ökas. I underlaget går att läsa att ingen rening av dagvatten sker i kommunens
regi och att normalt leds dagvatten orenat till närmsta recipient. Det orenade vattnet
är något som våra medlemmar får ta hand om på sina fastigheter vilket inte är rimligt.
Det gäller också den ökade belastningen av flöden som belastar diken vattendrag som
våra medlemmar är ägare till. Vi vill i detta sammanhang lyfta fram vikten av och
skyldigheten att teckna avtal med markägare och dikningsföretag i de fall dagvatten
leds ut i diken/markavvattning som leder till ett förändrat flöde och en förändrad
belastning på vattenanläggningen. Lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet anger att den som påverkar någon annan eller utnyttjar redan befintliga anläggningar skall ta del i kostnadsansvaret för anläggningen. Dagvattenhantering medför ofta att befintliga system påverkas negativt från dräneringssynpunkt genom högre
belastning som orsakar högre vattennivåer i marken dvs dräneringen fungerar tidvis
sämre vilket leder till högre miljöbelastning.
Vattenskyddsområden
LRF vill betona att det inte är det formella vattenskyddsområdet som utgör det verkliga skyddet för dricksvattnet, utan det som människor gör och inte gör i närheten av
vattenkällan, varje dag året om. För att detta arbete ska fungera behövs dialog, respekt
och en vilja att lösa frågan i samförstånd vilket ju också överensstämmer med Borås
stad vision. Här vill LRF uppmana kommunen att säkerställa att, inför revidering av
och upprättande av nya vattenskyddsområden, föra en tidig och respektfull dialog
med berörda mark- och verksamhetsutövare i täktens tillrinningsområde.
Vår uppfattning är att tillståndsansökningar för verksamhetsutövare som finns inom
vattenskyddsområden ska vara kostnadsfria. De som råkar få sin verksamhet inom ett
kommunalt vattenskyddsområde får ta på sig ett stort åtagande jämfört med andra
verksamhetsutövare som inte råkar ha sin verksamhet inom vattenskyddsområde. Det
vore därför rimligt att kommunen inte tar ut några avgifter för dem som får ta ett
extra samhällsansvar. Det skulle också skapa neutralitet mot verksamhetsutövare som
ligger utanför skyddsområdet. Vara kommun har nyligen upprättat en policy där vattenkollektivet tar kostnaden för tillståndsansökningarna. Kommunens erfarenhet i
Vara är att dessa pengar är småpengar i sammanhanget och man i stället ser det som
en investering i ett gott samarbete med verksamhetsutövarna.
Detaljplaner
Vi anser att kommunen ska vara mycket restriktiv med att använda detaljplanverktyget i sin planering. Det kan finnas en befintlig verksamhet med t ex djurhållning som
kan innebära konsekvenser som lukt flugor etc. Vi förutsätter att kommunen tar stor
hänsyn till dessa befintliga verksamheter. För markägare som hamnar inom planlagt
område kan det innebära stora begränsningar i utvecklingsmöjligheterna för den enskilda fastigheten. Det kan också tillkomma kommunala regelverk som innebär inskränkningar av olika slag. Detta kan hämma tillväxt och utveckling av företagande på
landsbygden vilket motsäger Vision 2025 där man påtalar att det är viktigt med landsbygden och företagandet.
Vi förutsätter också att kommunen följer hänsynsreglerna i miljöbalken kap 3 §4.
Hänsynen till MB 3:4 ska en kommun uppfylla genom att i sin översiktsplan formulera vad som är väsentliga samhällsintressen, väga dessa mot fortsatt jordbruksdrift
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och pröva alternativa lokaliseringar i område för område. Avvägningen ska baseras på
en allmän princip om att hushålla med jordbruksmarken. Först när översiktsplanen
sedan beskriver den konkreta markanvändningen för jordbruksmarken kan den bli
vägledande för kommunens markanvändning i andra beslut och för jordbruksnäringen i kommunen.
Kommentarer
Huvudmannen Borås Energi och Miljö bedriver ett aktivt arbete med att minska mängden tillskottsvatten i spillvattenledningsnätet. Arbetet bedrivs genom att täta allmänna va-ledningar och
kontrollera hur fastighetsägarna installationerna är ansluta Genom minskning av mängden tillskottsvatten så är förhoppningen att mängden bräddningar skall minska.
Rening av dagvatten hanteras i aktiviteten handbok för dagvatten.
I de fall allmänt dagvatten släpps till befintliga anläggningar kommer VA-kollektivet och Borås
Stad ta det lagstadgade kostnadsansvaret för sin del av påverkan.
I arbetet med revideringen av vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter har en samråd hållits med
samtliga fastighetsägare och verksamhetsutövare i dr aktuella områdena. Huvudmannen Borås
Energi och Miljö har bjudit in till samrådsmöte i respektive ort och genomfört remissrunda med
berörda myndigheter.
Huruvida tillståndsansökan för verksamheter inom vattenskyddsområdet ska vara kostnadsfri
kommer lyftas i kommunen och av huvudmannen, men kommer inte vara en aktivitet i VA-planen.
Hur kommunen hanterar samhällsplaneringen och detaljplaner är inte en fråga i VA-planen.
SÄRF
SÄRF tillstyrker VA-planen i stort, men komplettering behövs.
Bedömning:
• SÄRF är speciellt positiva till punkten som handlar om släckvattenhantering.
Gällande punkten om brandvattenförsörjning och sprinklerinkoppling så är den missvisande då den verkar blanda ihop två begrepp. (Brandvattenförsörjning handlar om
att förse räddningstjänsten med vatten för brandbekämpning via brandpost, vilket
behöver finnas oaktat om en byggnad är sprinklad eller inte. Exempelvis ingår oftast
inte vindar och i kravet på sprinkler i byggnader.)
• SÄRF är positiva till att ett principförslag tas fram som hanterar inkoppling av
sprinkleranläggningar på VA-nätet.
-

Med detta menas att enstaka byggnader kan ha krav enligt Plan- och Bygglagen på att förses med sprinkler baserat på verksamhetstyp utifrån Boverkets
Byggregler. Att inte koppla in ett sprinklersystem till VA-nätet innebär att en
särskild sprinklertank behövs, vilket kan innebära problem för både detaljplan
och bygglov.

• SÄRF anser att en plan eller policy för brandvattenförsörjning för räddningstjänsten
bör ingå i VA-planen.
- Observera att detta inte har med sprinkleranläggningar att göra.
- Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster anger i §10 andra stycket att VAhuvudmannen inte är skyldig att leverera släckvatten till räddningstjänsten, men anger
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även att ”När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål, bör den ordnas och drivas så att också andra allmänna intressen som har behov av anläggningen
kan tillgodoses.” I förarbetet (SOU 2004:64, sidan 454) till lagen förtydligas att räddningstjänstens behov av släckvatten är det som främst menas.
Kommentar
Brandbekämpning via sprinkler kan många gånger bli en tvistefråga. Huvudmannen för VAförsörjningen har ingen skyldighet att medge sprinkleranslutningar, men har däremot en skyldighet
att leverera ett dricksvatten av livsmedelskvalitet. Sprinkler och säkert dricksvatten för livsmedel är
inte alltid möjliga att kombinera i alla delar av nätet.
Om en detaljplan upprättats för verksamheter som kräver sprinkler så finns det alltid alternativa
lösningar för dessa fastigheter om det allmänna VA.-nätet inte medger en sprinkleranslutning.
VA-anläggningens huvudsakliga syfta är att leverera ett dricksvatten för hushållsbehov. Många
gånger kan behovet av släckvatten inte tillgodose på grund kapacitetsbrist. Kapaciteten i VA-nätet
dimensioneras utefter dricksvattenbehovet som uppskattas efter hur tänkt bebyggelse kommer att bli.
Att dimensionera upp dricksvattenledningsnätet för att medge tillräcklig släckvatten kapacitet är inte
alltid förenlig med säker dricksvattenleverans för hushållsbehov.
Aktiviteten Upprätta principförslag för hur och vart brandvattenförsörjning via
sprinklers kan medges i kommunen kompletteras med SÄRF önskemål om en plan för
brandvattenförsörjning för räddningstjänsten, enligt:

Upprätta principförslag för hur och vart brandvattenförsörjning via
sprinklers kan medges i kommunen samt hur brandvattenförsörjning för räddningstjänsten skall medges
Borås Stads Ungdomsråd
Ungdomsrådet har beslutat att avstå från yttrande.
Kommunala funktionshinderrådet
Rådet att avstå från att yttra sig i frågan.
Industribyggnader i Borås AB
Industribyggnader i Borås AB avstår att yttra sig i frågan.
Centrala pensionärsrådets
Centrala pensionärsrådets avstår att yttra sig i frågan.
Följande har remitterats men har inte inkommit med yttrande:
Västra Götalandsregionen
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Stadsdelsnämnd Väster
Stadsdelsnämnd Norr
Stadsdelsnämnd Öster
Servicenämnden
Fristadbostäder
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpariet
Moderaterna
Liberalerna
Kristdemokraterna
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Sverigedemokraterna
Näringslivsrådet
Lygnerns vattenråd
Säveåns vattenråd
Vattenfall
Vattenrådet sydöstra Vänerns tillflöden
Viskans vattenråd
Ätrans vattenråd
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Inledning

I denna Miljörapport redovisas arbetet med Borås Stads miljömål 2013-2106 som beslutades 2012
av Kommunfullmäktige. I tertial 2 2016 har redovisningen fokuserats på ett urval av etappmål
samt en fördjupad analys av verksamheternas arbete för fler fossilbränslefria tjänsteresor samt
kommunkoncernens arbete för att öka förutsättningarna för hållbara resor i staden.
Borås Stads miljömål håller på att revideras. Inom ramen för arbetet med revideringen förs dialog
kontinuerligt om det interna miljöarbetet i staden. Dialogen om och implementeringen av det
interna miljömålsarbetet fortsätter under 2017. Borås Stad deltar också i processen som pågår
regionalt kring ökad samverkan om de regionala miljömålen. Detta arbete kommer fortsätta under 2017.
Arbetet syftar också till att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Därför redovisas i denna rapport kort
kopplingarna mellan etappmålsarbetet och de globala målen men också folkhälsomålen.
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Dessa mål kopplar mot:
FN:s globala hållbarhetsmål
God utbildning för alla (specifikt 4.7)
Strategi i Borås 2025:
Vi utvecklar Borås Stad till en lärande organisation där
medarbetare samverkar över förvaltnings- och bolagsgränserna.
Vi stärker samverkan kring barn och ungas utveckling och
lärande såväl inom Borås Stad som mellan kommunen och
andra offentliga aktörer
Miljökvalitetsmålen:
Bidrar till att uppfylla flera nationella miljökvalitetsmål
Folkhälsomål:
Barn och ungas uppväxtvillkor
Hälsa i arbetsmiljön
Miljöer och produkter

Etappmål 1a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem

Resultat
Totalt 13 av 29 verksamheter har ett certifierat miljöledningssystem som omfattar hela verksamheten; det vill säga 45 procent (jämfört med 21 procent 2013). Utöver det diplomerades också
stadsdelsförvaltningarnas kontor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har infört ett miljöledningssystem som inte är certifierat och Miljöförvaltningen, som varit ISO 14001 certifierade kommer att
påbörja en övergång till Miljödiplomering.
En omorganisation sker 2017 vilket innebär att statistiken kommer göras om och inte kommer att
vara jämförbar med ovanstående siffra. Några bolag har större delen av sin verksamhet på entreprenad, där entreprenören är miljöcertifierad.
Pågående åtgärder
Folkbiblioteken Miljödiplomeras och storköken KRAV-certifieras hösten 2016 i stadsdelarna.
Flera verksamheter redovisar att en övergång kommer ske till Canea som är ett verktyg för kvalitetsledning.
Verksamheter med miljödiplomering eller miljöcertifiering som omfattar hela verksamheten;
Kommunstyrelsen
Miljödiplomerade sedan 2015
Lokalförsörjningsnämnden
Certifierade enligt ISO 14 001 och 9 001
Servicenämnden
Certifiering till ISO 14001: 2015 har påbörjats
Tekniska nämnden
Miljödiplomerade sedan 2014
Fritids- och folkhälsonämnden
Miljödiplomerade sedan 2015
Kulturnämnden
Miljödiplomerade sedan 2015
Borås Djurpark AB
Miljödiplomerade
Borås Energi och Miljö AB
Certifierade enligt ISO 14001
3

Fristadbostäder AB
Borås Borås TME AB
Borås Elnät AB
Borås Lokaltrafik AB
Borås Kommuns Parkerings AB
Ej certifierat ledningssystem
Miljö- och konsumentnämnden
Miljödiplomering
Samhällsbyggnadsnämnden

Certifierade enligt ISO 14 001 sedan 2001
Miljödiplomerade
Certifierade enligt ISO 14001 sedan 2015
Certifierad enligt ISO 14001 sedan 2015
Miljödiplomerade
Varit ISO 14001 certifierade; kommer att övergå till
Ej certifierat ledningssystem

Etappmål 1b) Miljöutbildning för alla anställda

Resultat
Totalt har 50 procent av de anställda i förvaltningarna och de kommunala bolagen gått en miljöutbildning som inkluderar information om Borås Stads miljöarbete – jämfört med;
2015: 36 procent
2013: 16 procent
Pågående åtgärder
Arbetet med att miljöutbilda personal inom kommunkoncernen sker i hög takt i förhållande till
de resurser vi har idag i form av miljöutbildare. Ett flexibelt koncept för miljöutbildningarna är
framtaget och detta koncept bör utvecklas kontinuerligt. Miljöutbildningarna marknadsförs via
miljökoordinatorsnätverket och på webben till verksamheterna. I samband med införandet av
miljöledningssystem utbildas de anställda.
Stora personalgrupper återstår dock att miljöutbilda. Utöver detta tillkommer att miljöutbilda
nyanställd personal och folkvalda som visat intresse för utbildningen. En hög omsättning på personal missgynnar måluppfyllnaden. Trots att vi inte når målet som det är formulerat idag bör
arbetet fortsätta då det i förlängningen bidrar till att vi når andra uppsatta mål.
Storgruppsutbildningar som hållits under året för vissa personalgrupper är inte optimalt ur ett
pedagogiskt perspektiv men har gjort att en högre andel idag genomgått en miljöutbildning. Formerna för utbildning bör fortsätta utvecklas.
2a Skolor och förskolor arbetar systematiskt med praktisk och teoretisk hållbarhetsundervisning

Resultat
Målet är uppnått eftersom ett aktivitetsschema finns.
Pågående åtgärder
Marknadsföringen av aktivitetsschemat behöver utvecklas för att schemat ska nyttjas i större utsträckning. Det är idag svårt att nå ut till alla lärare genom befintliga marknadsföringskanaler som
Ping Pong och miljökoordinatorsnätverket.
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2b Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett miljöledningssystem

Resultat
80 procent av förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolorna är Grön Flagg certifierade jämfört med
2015: 71 procent
2013: 25 procent
Pågående åtgärder
Arbetet pågår med att Grön-flagg certifiera fler verksamheter.
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Dessa mål kopplar mot
FN:s globala hållbarhetsmål:
Bekämpa klimatförändringen
Hållbara städer och samhällen
Hälsa och välbefinnande
Miljökvalitetsmålen:
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Skyddande ozonskikt
Folkhälsomål:
Fysisk aktivitet
Transportpolitiska mål
Speciellt preciseringen: Barns möjligheter att
själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer ökar.
Regionala mål
Lätt att gå, cykla och åka kollektivt
Många åker kollektivt
Strategi i Borås 2025: Bland annat;
Vi effektiviserar energianvändningen och använder bara förnybar energi
Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de
kollektiva transportsystemen dominera med nya
tekniska lösningar
Vi gör det lätt för människor att förflytta sig
inom stadskärnan och till andra delar av staden
Energi- och klimatstrategin
Skapa förutsättningar för resurseffektiva bebyggelsestrukturer

7a Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med
miljöfordon

Resultat och pågående åtgärder
Statistik som avser 2016 redovisas i samband med årsredovisningen. I tertial 2 har förvaltningarna
ombetts analysera statistiken för 2014 och 2015.
De flesta verksamheter har minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor något mellan 2014 och
2015. Men; den långsiktiga trenden visar ingen förändring jämfört med 2013. 2015 var fortfarande enbart 26 procent av tjänsteresorna fossilbränslefria. Statistiken inkluderar; energianvändningen för privat bil i tjänsten, flygresor och andel förnybart fordonsbränsle.
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Nämnderna och bolagen behöver därför själva analysera sina tjänsteresor och redovisa sitt åtgärdsarbete om vi ska hitta nya lösningar och förbättringspotential för att på sikt kunna nå målet.
I tertial 2 behövde flera verksamheter komplettera sina redovisningar då analyser saknades eller
var bristfälliga. En dialog fördes under uppföljningen med flera förvaltningars rapportörer. Avdelningschefer och ledningsgrupp behöver delta i större utsträckning för att en analys ska kunna
tas fram av verksamheterna. Nämnderna och bolagens redovisningar lämnar många obesvarade
frågor som behöver utredas närmre.
Det viktigaste ur analyserna har sammanställts och redovisas i denna rapport. Se även bilagan till
rapporten. Om frågorna ska hamna på agendan innan deadline är det viktigt att frågan lyfts regelbundet.

Borås Energi och Miljö redovisar statistik för köpta resor och

klimatpåverkan för respektive avdelning i månadsrapporten
tillsammans med övrig bolagsinformation.

Uppföljning för ständiga förbättringar
Borås Energi och Miljö redovisar statistik för köpta resor och klimatpåverkan för respektive avdelning i månadsrapporten tillsammans med övrig bolagsinformation. Ett gott exempel fler borde
ta efter. Genom analys av resorna avdelningsvis och tillsammans med ledningsgrupp kan vi hitta
förbättringspotentialen.
Borås Energi och Miljö AB redogör också för att de har en plan att ta fram en effektanalys av
bolagets utlandsprojekt i syfte att se om projekten är positiva ur klimatsynpunkt. Bolaget ser
också stor potential att öka antalet resfria möten.
Trender privat bil i tjänsten
Ungefär hälften av verksamheterna visar en minskad användning av privat bil i tjänsten. Det innebär att det också finns verksamheter som ökat sin användning av privat bil i tjänsten. Verksamheternas egna analyser, av sitt resande och sina behov, är avgörande om vi ska lyckas vända
trenden. Borås Energi och Miljö AB anger att vissa resor med privat bil i tjänsten kanske inte
heller redovisas. Det är olyckligt om anställda inte lämnar in redovisning för att ”förbättra statistiken”. Detta är något vi bör vara vaksamma på framöver; eftersom det skulle förta syftet med
arbetet.
Borås Stads Riktlinjer för resor (reviderade KF 16 Juni 2016) Utdrag:
1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.
2. Gå, cykla eller åk kollektivt.
3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.
4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp.
Läs mer:
https://www.boras.se/download/18.5da714515562850216877ce/1466496526561/Riktlinjer+f%C3
%B6r+resor+-+riktlinjer.pdf
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Andel fossilbränslefria tjänsteresor 2013-2015
26
Fossilbränslefria resor
Fossilberoende tjänsteresor
74

Tabell: Andel fossilbränslefria tjänsteresor för kommunkoncernen Borås Stad. Statistiken inkluderar; energianvändningen för privat bil i tjänsten, flygresor och andel förnybart fordonsbränsle, siffrorna avser procent.

Ökad arbetspendling med cykel
Flera förvaltningar har deltagit i satsningen Cykelvänlig arbetsplats. Det finns nu också möjlighet att
leasa förmånscykel för våra anställda. En ökad andel av personalen som arbetspendlar med cykel
skulle i förlängningen kunna bidra till att minska resor med privat bil i tjänsten. Det kommer
också kräva att vi analyserar djupare vilka behovs som finns att transportera oss inom de olika
verksamheterna. Några verksamheter redovisar satsningar som kan gynna arbetspendling med
cykel i sina analyser.
Borås Kommuns Parkerings AB har ett låst cykelgarage som deras anställda kan nyttja. Bolaget
har inte heller redovisat några resor med privat bil i tjänsten. Detta tillsammans med elbilssatsningen och att de nu uppför laddstolpar är värt att uppmärksamma. Viskaforshem AB uppger att
det finns cykelparkering och cykelpump men att cykel inte nyttjas i tjänsten. Upplever de att den
nya cykelvägen mellan Viskafors och Rydboholm bidragit till ökade möjligheter för cykling? Är
det främst boende eller anställda som nyttjar cykelinfrastrukturen i form av parkeringar och pumpar? Att de kommunala bostadsbolagen bidrar till ett hållbart resande genom strategiskt placerade
cykelparkeringar är också viktigt.
Service cyklar
Många verksamheter redovisar att de köpt in elcyklar med hjälp av klimatkompensationspengar.
Cyklar kräver regelbunden skötsel och service. Hur bokning, service med mera löst har inga verksamheter redogjort för. Ett förslag som tidigare lyfts är om bilpoolen också skulle behöva utvecklas till att bli en bil- och cykelpool? Fördelen skulle kunna vara översyn över bokningar och en
regelbunden skötsel och service. Detta skulle dock kräva många uppställningsplatser och kanske
att några av de redan inköpta elcyklarna fick ingå i denna pool? Eller går det att möjliggöra leasing
av cyklar på samma sätt som verksamheterna leasar bilar idag? Kanske fungerar dagens system
redan utmärkt? Det önskar vi mer information om i kommande redovisning.
Resor med olika färdmedel
Samhällsbyggnadsnämnden visar en stor minskning av resor med privat bil i tjänsten. Är det användningen av elcyklar, kollektivtrafik och resfria möten som står bakom minskningen?
Ökad bilpoolsanvändning har bidragit till att minska resorna med privat bil i tjänsten. Tidigare
har vi skrivit om Sociala omsorgsförvaltningen som 2013-2014 mer än halverade sina resor med
privat bil i tjänsten. I denna uppföljningen redovisar Borås Borås TME AB att bolaget anslutit sig
till kommunens bilpool och att bolagets resor med privat bil i tjänsten halverats. Om det är bilpoolsanvändningen som står bakom halveringen är dock oklar eftersom statistik över deras bilpoolsanvändning saknas för 2015. Men; verksamheten uppger att cykeldistribution och kollektiv9

trafik också nyttjas. Miljöförvaltningen har spridit budskapet till miljökoordinatorerna att det nu
finns möjlighet för de kommunala bolagen att ansluta sig till Borås Stads bilpool. Ett litet, men
viktigt företag, som har en trend med ökat antal resor i tjänsten med privat bil är Inkubatorn AB.
Bolaget är centralt placerat. Har Inkubatorn AB funderat på att ansluta sig till den kommunala
bilpoolen? Detta har inte kommenterats i bolagets analys.
Lokalförsörjningsnämnde redovisar en liten ökad användning av bilpool och en minskad användning privat bil i tjänsten. De tror att en bättre ruttplanering och en bättre samåkning kan ligga
bakom resultaten. En elcykel köptes också in under 2015 och busskort finns tillgängligt på förvaltningen.

Lokalförsörjningsnämnden redovisar en ökad användning av

bilpool och minskad användning av privat bil i tjänsten. De
tror att en bättre ruttplanering och en bättre samåkning
kan ligga bakom resultaten.

Utveckling av bilpoolen
Flera verksamheter kommenterar att bilpoolen enbart finns centralt placerad. I kommande analyser skulle vi gärna vilja att Tekniska nämnden redovisar sina tankar om utvecklingen av bilpoolen. Vilken dialog förs med förvaltningarna och bolagen idag om bilpoolen?
Fristadbostäder AB, som också gjort en elbils- och satsning på att uppföra laddstolpar, är en av
verksamheterna som påpekar avståndet till en central bilpool. De redovisar att resor sker med
privat bil i tjänsten när de ska till Borås eller besöka andra bostadsbolag. I enstaka fall sker resorna med bolagets miljöklassade arbetsfordon (elbil eller gasbil). Varför sker inte dessa resor
oftare med de egna miljöfordonen eller kollektivtrafik? Eller skulle bilpoolen behöva placera fordon även i Fristad? Kanske i form av en elbil; eftersom laddstolpar nu finns på plats?
Tekniska nämndens har enligt statistiken minskat bilpoolsanvändningen mellan 2013 och 2014
men skriver själva att den nyttjas frekvent av sina anställda. Samtidigt har deras användning av
privat bil i tjänsten ökat. En analys över detta saknas. Den nämnd som ansvarar för bilpoolen
borde ha möjligheter att utforma den i större grad efter de egna behoven? Eller ligger andra faktorer bakom nyttjandet?
Några verksamheter ser problem med att nyttja bilpool när de har mycket utrusning som behöver
tas med eller när man verkar utanför centrala Borås. Behöver bilpoolen placera ut fordon på fler
ställen och kanske kompletteras med specialfordon?
Behov av nya tjänster
Ett annat problem är när privat bil i tjänsten nyttjas för att undvika att bilpoolsbilen står uppbokad många timmar utan att kunna nyttjas av andra. Att leasa fordon till den egna förvaltningen
kan då vara ett alternativ till egen bil. I annat fall förutsätts att chefer och personal ska ha tillgång
till privat bil i tjänsten. Ett krav arbetsgivaren inte bör ställa av flera orsaker. Finns det nya behov
i framtiden som kräver att vi att utvecklar nya tjänster? Som kan lösa behovet av att förflytta oss
utan att behöva blockera bokningsmöjligheter för andra? Som en lokal intern taxitjänst där kol10

lektivtrafiken saknas? Eller skulle elcyklar fungera på vissa platser? Många skriver att de nyttjar
bilpoolens elcyklar. En analys av detta borde redovisas i kommande redovisning. Behövs lastcyklar på vissa platser? Vilka utvecklingsmöjligheter ser verksamheterna?

Praktiskt med den egna bilen
Stadsdelsnämnderna uppger att privat bil i tjänsten används ibland av praktiska skäl för möten
som är vid arbetsdagens slut eller början. Kanske är det fler verksamheter vars resor med privat
bil i tjänsten förklaras med detta? Miljö- och konsumentnämndens resor har ökat både med privat
bil i tjänsten och bilpool och förklarar detta till viss del med avloppsinventering; men förklaras
inte närmre. Hur stor andel av resorna med privat bil i tjänsten utgör dessa resor i kommunkoncernen i stort? Detta behöver samtliga verksamheter titta närmre på.
Koldioxidutsläpp i kilo från privat bil i tjänsten (gråmarkerade= goda exempel)
Stadsdelnämnen Norr
Stadsdelnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Tekniska nämnden
Sociala omsorgsnämnden

2014
18 598
11756
13731
13659
5451

2015
16 769
16314
15393
14333
6491

Utbildningsnämnden
Servicekontoret
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Borås Energi och Miljö AB
Kommunstyrelsen
Fritids- och folkhälsonämnden
AB Bostäder i Borås
Inkubatorn i Borås AB
Fristadbostäder AB
Viskaforshem AB
Miljö och konsumentnämnden

4209
7842
3196
4939
2813
886
2471
1299
1330
618
624
276

6311
5868
3470
3600
2693
2050
1945
1441
1413
805
540
469
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Trend
Minskar
Ökar
Ökar
Ökar
Ökar (Minskade dock
mycket merllan 20132014)
Ökar
Minskar
Ökar
Minskar
Minskar
Ökar
Minskar
Ökar
Ökar
Ökar
Minskar
Ökar

Samhällbyggnadsnämnden
Borås Djurpark AB
Borås Borås TME AB
Arbetslivsnämnden
Revisiorskollegiet
Borås Lokaltrafik AB
Sandhultsbostäder AB
Toarpshus AB
Borås Elnät AB
Borås Kommuns Parkerings AB

1278
488
1009
374
217
36
206
171
122
138

444
413
390
351
307
220
181
167
117
0

Minskar
Minskar
Minskar
Minskar
Ökar
Ökar
Minskar
Minskar
Minskar
Minskar

7b Minst 60 procent av Borås Stads arbetsfordon och transporttjänster är miljöfordon

Resultat
Statistik för etappmålet som helhet följs upp i samband med årsredovisning.
Åtgärder
Övergången till fossilbränslefria bränslen är den absolut viktigaste åtgärden under det senaste
året. I Borås ytterområden går det dock inte att tanka förnyelsebara bränslen. Därför sker ett utbyte när treårsavtalen löper ut mot hybridfordon i dessa områden. När det gäller de tunga fordonen redovisar Servicekontoret att Borås Stad har 49 tunga arbetsfordon varav 34 (69 procent)
drivs på biogas. Servicekontoret har själva 25 tunga arbetsfordon. Den vanliga dieseln har bytts
ut mot HVO (vätebehandlad vegetabilisk olja) i alla fordon. Även Borås Energi och Miljö AB:s
fordon har under 2015 och 2016 tankat HVO.
Sedan 2015 ställer Borås Energi och Miljö AB miljökrav på fordon i upphandlingar för slam, bioaska, biogödsel och möbler. Fullständiga data för inköpta transporter saknas. Insamling av hushållsavfall skall i slutet av 2016 drivas till 100 procent med fordon som drivs av fossilfritt bränsle
enligt bolagets målsättning. Upphandlade transporter ska styras mot miljöklass; fordonsklass
Euro5. Andelen miljöklassade transporter ska öka med 5 procent jämfört med 2015.
Fakta:
Vad är HVO?
En vegetabilisk olja eller animaliska fetter har processats vidare med vätgas under inverkan av en katalysator i kvalitetshöjande syfte för att bli ett drivmedel för dieselmotorer.
Upphandling av fordon
Servicefordonen är styrda av utbudet på marknaden. Andelen miljöfordon är i dagsläget nästan oförändrat, då vi
byter miljöfordon mot miljöfordon. Servicenämnden arbetar utifrån SKL Kommentus ramavtal ”Fordon 2014-2”
vilket innebär att inköp av fordon görs enligt regeringens nya miljöbilsdefinition.

Även de mindre bolagen redovisar hur de arbetar med arbetsfordonen;
Fristadbostäder AB redovisar att hälften av deras arbetsfordon är miljöfordon. De tittar på att
byta ut ytterligare en dieselbil mot en elbil. Borås Djurpark AB:s arbetsfordon drivs med el, dieselfordonen drivs med fossilfritt bränsle. Det innebär att bolagets egna arbetsfordon är helt fossilbränslefria. Transporter till och från parken utförs i huvudsak av företag som använder fordon
med Euroklass 5 och 6 på sina motorer. Vid framtida upphandlingar bör det ställas större krav på
miljöfordon.
AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder redovisar att större delen av verksamheten är på entreprenad och därför används HSB:s fordon. Borås Elnät AB köper in hybridbilar när det anses
möjligt vid anskaffning av fordon. Viskaforshem AB:s poolbil är en miljöbil.
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Förmånscykel
Juni: 240 personer beställde 285 cyklar
varav 47 procent var elcyklar
Cykelvänlig arbetsplats
Deltagande arbetsplatser: Stadsdel Öster,
Väster och Norr, Servicekontoret, Ellos,
Svenska kyrkan, Engelbrekts skolan

9a Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt
samt uppföljning av
Åtgärdsplan för hållbar mobilitet i Borås QUEST (KS 2013-06-24)

Resultat och åtgärder
Mobility management
Medel har sökts i budget inför 2017 av Tekniska nämnden för projekt som rör hållbara resor då
nämnden ansvarar för samordningen av Borås Stads mobilitetsarbete. En specifik handlingsplan
som rör mobility mangement saknas dock för arbetet. Projekt har dock bedrivits under året av
olika aktörer inom Borås Stad.
Exempel på åtgärder
- Cykel som personalförmån har införts
- Cykelvänlig arbetsplats – ett projekt har genomförts i samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR); sju deltagande förvaltningar och arbetsplatser internt och externt i
kommunen.
- Resevaneundersökning bland företag i Viared i samverkan med VGR
- Cykelskola för nyanlända
- Kampanjer riktade till cyklister tillsammans med Polisen.
- Inköp av eldriven lådcykel som lånas ut till invånare via Orangeriet (prova-på)
- Deltagande i Europeiska trafikantveckan med aktiviteter
- Mobility management vid arbete med detaljplaner.
- Ombyggnation av ett 30-tal busshållsplatser med ledstråk för synskadade enligt Västtrafiks standard till utformning.
- Projektet med att verka för en bilpool för allmänheten är avslutat. Det finns dock bilpool
för allmänheten i privat regi; Sunfleet i staden.
- Parkeringsledningsledningssystem finns i Bordalsgaraget och under hösten kommer fyra
nya uppföras på Söderbro, Mariedal, Lidaholm väst och öst.
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Färdmedelsfördelning
Enligt Västtrafiks resevaneundersökning 2015 och i det område som omfattade drygt 70 000 av
invånarna; det vill säga .i de centralare delarna av staden, fördelades resorna 2015 enligt följande:
66 procent inom eller till/från Borås Stad görs med bil, 18 procent med cykel, 16 procent med
kollektivtrafik. Enligt ett snitt från den nationella resevaneundersökningen 2011-2014 som omfattar hela kommunen ligger resorna med bil som startar och slutar i Borås på samma siffror. Snittet
för cykel ligger betydligt lägre; på 1,5 procent. Kollektivtrafik: 6 procent. Resorna till fots 25 procent.
Cykelkurs för nyanlända
Under våren/ sommaren 2016 föddes idén om cykelkurser för nyanlända i Borås. Energi- och klimatrådgivaren fick från en lokal SFI lärare höra att behovet att lära sig cykla var stort bland eleverna, framförallt hos kvinnor som inte fått cykla i sina hemländer. En arbetsgrupp bestående av
Borås fadderverksamhet, Borås mobility managment samordnare och Borås energi- och klimatrådgivare sattes ihop. Tillsammans ordnade vi cyklar, hjälmar och en tom skolgård att hålla till
på. Instruktörer till eleverna efterlystes på Orangeriets facebooksida och ganska snabbt hade vi ca
10 intresserade som ställde upp helt ideellt. Cykelkursen kom igång och har träffats 2 gånger i
veckan under 3 veckors tid. Alla har varit nöjda och de flesta har lärt sig cykla! Intresset har vuxit
under kursens gång och i skrivande stund har vi 10 elever i kö för att få lära sig cykla. En fortsättning planeras!
– Jenni Lehto Energi- och klimatrådgivare
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Strategiskt arbete
Trafikslagsövergripande
Trafikstrategin har inte antagits. Innehållet i den används på olika sätt i Översiktsplanearbetet.
Staden ska inte växa ytmässigt, utan vi arbetar med förtätning.
Ett arbete om Noden Borås är ett samverkansprojekt mellan Borås Stad, Trafikverket, Västra
Götalandsregionen, Boråsregionen och Västtrafik. Detta arbete kommer att mynna ut i någon
form av viljeyttring eller avsiktsförklaring parterna emellan. Arbetet kopplar till regionala trafikplaner.
Energi- och klimatstrategin som antogs 2015 rör bland
annat strategier om hållbara resor, resurseffektiva bebyggelsestrukturer och hållbar logistik.
Kollektivtrafik
Borås Stad håller på att ta fram en Utvecklingsplan för
Stadstrafiken i Borås tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Planen beräknas antas hösten
2016. Intentionerna i planen utgår från Borås 2025 Vision
och strategi och samordnas med pågående trafikstrategiarbete och översiktsplan.
Parkering
Kommunstyrelsen beslutade 3 oktober 2016 att anta
Borås Stads riktlinjer för parkering. Samhällsbyggnadsnämnden får i delegation att ta fram och anta Borås Stads
parkeringsregler samt besluta om eventuella avsteg från
dessa. Kommunstyrelsen föreslog att Tekniska nämnden
skulle ansvara för utredning av cykelparkeringsköp.

Eldriven lådcykel
Orangeriet i Borås har under hösten
köpt in en eldriven lådcykel som kommer att vara tillgänglig för utlåning till
alla Boråsare. Intresset för lådcyklar
ökar och de syns allt oftare. Lådcykeln
har bänkar med bälten för 2-4 barn
och det går att lasta 100 kg i den.
Cykeln funkar därför perfekt i stan
istället för en bil, för att hämta och
lämna barn, handla mat och till andra
kortare resor där bilen är onödig. Eldriften gör cykeln lätt trots lastmöjligheterna. Orangeriet vill genom att ha
cykeln tillgänglig för utlåning ge fler
chansen att testa lådcykel gratis i två
veckor åt gången. Premiärdagen med
provcykling var väldigt uppskattad så
nu hoppas vi på många utlån!
- Jenni Lehto, Energi- och
klimatrådgivare

Parkeringsledningssystem uppförs på flera platser under
hösten. Någon ”app” för parkeringsappar finns inte idag
hos Parkeringsbolagets leverantörer av parkeringsappar; men utvecklingen på området följs
Cykelplanen
Cykelplanen ska till Kommunfullmäktige för beslut i oktober. Den ska framöver delas upp i en
plan och en strategi. Tekniska föreslås ansvara för planen och inom två år ska man anta en åtgärdsplan där även mobility managementåtgärder kan ingå.
9b Bättre infrastruktur för cykling

Resultat och åtgärder
Jämfört med samma period förra året har cykeltrafiken ökat med 2,3 procent vid våra cykelmätpunkter. Med denna ökningstakt når vi inte riktigt målvärdet. Med en fin höst med bra cykelväder
finns dock en möjlighet att närma oss målet med antal cyklister. Cykelbana har byggts längs Dalbogatan på Norrby. Utbyggnaden fortsätter av sju huvudstråk där vägvisning och förbättring av
korsningspunkter med biltrafik ingår. Tre är klara och arbete pågår med ett.
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9c Det finns laddstationer för elbilar

Resultat och åtgärder
Borås Kommuns Parkerings AB har två laddplatser men kommer före årsskiftet ha åtta.
Fristadbostäder AB har fått bidrag från Klimatklivet för fyra laddstolpar som alla har två laddplatser. De installeras i slutet av september/början av oktober. De kommer att vara offentliga och
läggas upp på laddkartan. Stolparna är anslutna till Laddkoll så man startar, stoppar och betalar
sin laddning med mobilen. Billigt att ladda för hyresgästerna och lite högre pris för övriga.
Grundtanken är att man ska kunna bo hos Fristadbostäder och äga en elbil. Laddstolparna kommer finnas vid Hammarbyvägen, Tärnavägen, Prästskogsvägen och Åsboplan.
9d Ökad användning av biogas som fordonsbränsle

Resultat och åtgärder
Borås Energi och Miljö AB har redovisat vissa uppgifter om biogasförsäljningen; men då vi bara
har jämförelsesiffror på årsbasis återkommer vi med redovisning kring det etappmålet i samband
med årsredovisningen.
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Detta mål kopplar mot
FN:s globala hållbarhetsmål:
Hållbara städer och samhällen
Ekosystem och biologisk mångfald
Hälsa och välbefinnande

Miljökvalitetsmålen:
God bebyggd miljö
Ett rikt växt och djurliv
Strategi i Borås 2025:
Vi verkar för öppna landskap och för
lokal ekologisk matproduktion som
främjar biologisk mångfald
Vi behåller och utvecklar de natur- och
kulturvärden som finns i Borås

12 a Bättre kunskap om levnadsvillkor för strikt skyddade arter

Resultat och åtgärder
De strikt skyddade arterna har inventerats. Nu återstår att åskådliggöra resultatet av inventeringen
och kommunicera ut resultatet.
12 b Handlingsplan för skydd av biologisk mångfald

Resultat och åtgärder
Målet föreslås omformuleras och åtgärdsförslagen gå in i kommande miljömål. Blir det inte så
finns en möjlighet att handlingsplanen kan slutföras under 2017.
Underlag för plan för biologisk mångfald håller på att tas fram, flera underlag är idag redan klara
(se etappmål 12a) och arbetet har mynnat ut i flera projekt (Lona projekt m.fl).
12 c Fler kommunalt biotopskyddade områden eller kommunala naturreservat

Resultat och åtgärder
Det senaste inrättade naturreservatet är Storsjön.
12 d Varje år sker åtgärder för att ädellövskogen i Borås Stads skogar ska ha ökat med
10 hektar till 2021

Resultat och åtgärder
Uppföljning sker ner nästa skogsbruksplan upprättas år 2021. Andelen lövskog ökas med gallring,
röjning och plantering.
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Bilaga: Nämndernas egen analys av tjänsteresorna:
Nedan redovisas ett utdrag ur nämnderna och bolagens analyser. Några nämnder och bolag har
inte begränsat analysen till 2014-2015 utan kommentar även pågående åtgärdsarbete och statistik
som avser tertial 2 2016. Detta markeras kursivt.
Framgångsfaktorer:
Elbilssatsning

Borås Kommuns Parkerings AB,
Fristadbostäder AB, Borås Djurpark AB,
Arbetslivsnämnden

Elcyklar nyttjas

Arbetslivsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Samhällbyggnadsnämnden
Borås Energi och Miljö AB, Stadsdelsnämnden Öster, Väster, Norr, Sociala
omsorgsnämnden, Borås Djurpark AB,
AB Toarpshus/AB Sandhultsbostäder
(nyttjas av VD:n), Borås Elnät AB (2
stycken som används sporadiskt).

Cyklar nyttjas

Borås Energi och Miljö AB, Stadsdelsnämnden Öster, Väster, Norr, Utbildningsnämnden.

Kollektivtrafik och gång nyttjas

De flesta verksamheter

Bytt ut diesel mot andra bränslen

Servicekontoret använder Preem evolution där inblandningen av förnyelsebart
bränsle ökade från 30 till 50 procent. De
anger också att alla tunga fordon över 3,5 ton
samt person och servicefordon äldre än 3 år
kommer tankas med HVO (slaktavfall) hösten
2016. Borås Djurpark AB har ökad användning Ecopar. Borås Elnät AB har
ökad användning talloljediese, Borås
Kommuns Parkerings AB har ökad användning talloljediesel och el.

Fordonsparken redovisas

Servicekontoret:
2016-12-31: Av totalt 728 lätta fordon i
Borås Stad är 69 procent miljöfordon (337 biogas, 137 etanol, 10 miljöfordon (bensin, diesel,
hybrid enligt 2013 års definition), 22 elhybrid
och 4 elbilar. OBS! Bolagens fordon som inte
leasas via Servicekontoret följs upp i samband
med årsredovisningen.
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Biogasfordon nyttjas

Borås Energi och Miljö AB, AB Bostäder
(leasar 51 st), Borås Elnät AB (5 st ecofuel gas-bensin)

Bilpool

Borås Stad har en egen bilpool med flera
uppställningsställen (redovisas djupare i
årsredovisningen). Borås Energi och
Miljö AB intern bilpool med 42 fordon
varav 73 procent är miljöfordon. Viskforshem AB (1 fordon för boende).

Bilpoolsanslutning möjliggjordes för bolagen

Borås Borås TME AB

Resfria möten/utrustning

Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska
nämnden, Inkubatorn i Borås AB, Borås
Djurpark AB, Borås Elnät AB

Cykelgarage för anställdas cyklar

Borås Kommuns Parkerings AB, Borås
Borås, Borås Energi och Miljö AB,
Viskaforshem AB, Stadshuskvarteret

Ecodriving kurs (sparsam körning)

Borås Borås TME AB

Ruttplanering

Borås Elnät AB, Viskaforshem AB,
Borås Borås TME AB, Lokalförsörjningsnämnden

Ökad klimatpåverkan

Flygets miljöpåverkan
Utbildningsnämnden

Omfattande internationellt utbildningsutbyte inom och utom Europa.

Borås Energi och Miljö AB

Internationella projekt. De flesta görs av
avdelningen för strategisk utveckling.

Borås Djurpark AB

Internationella åtaganden

Kulturnämnden

Konstmuseets internationella skulpturbiennal 2014.

Arbetslivsnämnden

Tidigare projekt via samordningsförbundet som är en sammanslutning mellan
Sjuhärads kommunerna, VGR, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Projektet innebar resor inom EU med ett
stort antal personer varje gång. Arbets19

livsförvaltningen agerade huvudman i
projektet initialt.
Samhällsbyggnadsnämnden

Utbildningstillfälle i Visby 2016(red.
kommentar: ingår inte i statistiken 20142015).

Sociala omsorgsnämnden

Tjänsteresor med flyg har minskat. I underlaget ingår fem gratifikationsresor för
medarbetare som arbetat 25 år i Borås
Stad. När de löser ut sina resepresentkort
bokförs resan på förvaltningen.

Stadsdelsnämnden Norr

Utsläpp från flygresor fortsätter minska
jämfört med 2013. De flesta flygresor är
gåvor till gratifikanter som arbetat 25 år i
Borås Stad. Ett fåtal resor gjordes i samband med skolprojekt.

Stadsdelsnämnden Väster

Utsläpp från flygresor har ökat jämfört
med 2013. Ett antal av de flygresorna är
gratifikationer till de som arbetat 25 år.

Privat bil i tjänsten
AB Bostäder i Borås

Snöjour (betalda resor till och från uppdragen)

Sociala omsorgsnämnden

Enhetschefer som har sina verksamhetern utanför Borås centrum använder
privat bil i tjänsten så att bilpoolens fordon inte blir stående flera timmar och
inte kan bokas av andra. I bemanningspoolen förekommer det att personal använder privat bil i tjänsten när de åker
mellan olika arbetsplatser under ett arbetspass. Ansvariga chefer kommer att få
statistik över användningen av privat bil i
tjänsten för sitt område.
Praktiska skäl: i början och slutet av dagen

Miljö och konsumentnämnden

Ökningen kan till viss del ha samband
med avloppsinventeringen.

Utbildningsnämnden

Även användningen av bilpool och förvaltningens egna bilar har ökat.

Stadsdelsnämnden Norr, Väster

Anställda som arbetar utanför tätorten
kan inte nyttja bilpool utan att resa in till
centrum. För möten som är vid arbets-
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dagens slut eller början används ibland
privatbil av praktiska skäl.
Borås Energi och Miljö AB

Det finns troligtvis även en del tjänsteresor med privat bil som inte redovisas.

Fristadbostäder AB

Verkar i Fristad och kan därför inte
nyttja Borås Stads Bilpool. Nyttjar därför
tjänstecykel eller vid resor till Borås eller
andra bostadsbolag privat bil eller i enstaka fall bolagets miljöklassade arbetsfordon; elbil eller gasbil.

Samhällsbyggnadsnämnden

Privat bil i tjänsten har minskat men används främst av bygglovsinspektörer vid
akuta ärenden eller då det är mycket utrustning som inte går att ta med sig från
bilen varje gång.

Tankning av fordon

Stadsdelsnämnden Norr – genomgång av
användningen av drivmedel 2013-2015
visar att användingen av bensin har ökat
med 60 procent fast antalet bensinbilar är
oförändrat. Användningen av diesel har
ökat med 25 procent då fler dieselbilar
anskaffades. Antalet biogasbilar fördubblades och förbrukning av biogas lika så.
Användningen av etanol har halverats vid
oförändrat antal bilar jämfört med 2013.
Det är viktigt att verksamheterna tankar
biogasbilar och etanolbilar med rätt
drivmedel, om tankstationer finns i upptagningsområden menar nämnden.
Stadsdelsnämnden Väster – De som arbetar i Viskafors, Sandared och Sandhult
kan inte åka in till centrum för att tanka.
Det är ett problem att det inte finns biogastankstationer utanför centrum.

Parkering för anställda

Borås Elnät AB (på Majorsgatan), Borås
Borås TME AB (personal står själv för
parkeringsavgift vid Krokshallsberget eller centralbron)

Vi har, av olika skäl, inte möjlighet att nyttja:
Cyklar
Buss

AB Bostäder i Borås, Viskaforshem AB
Viskaforshem AB tycker det är för långt
mellan turerna.
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Miljöfordon

Stadsdelsnämnden Norr – Under 2013
fanns det inte möjlighet att hyra in
mindre biogas eller etanolbilar. Då införskaffades 17 bilar som drivs med bensin.

Bilpoolen

Vissa anställda i Stadsdelsnämnden Norr
som arbetar utanför tätorten. Fristadbostäder AB. Orsaken är att bilpoolen är
centralt placerad i Borås.
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Yttrande över planbesked för detaljplan för Centrum,
Vile 3 och 4
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Har inget att erinra mot planbesked för detaljplan för centrum, Vile 3 och 4
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Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för detaljplan för
Centrum, Vile 3 och 4
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplan för Vile
3 och 4 för att tillåta påbyggnad av ytterligare bostäder och LSS boende.
Planavtal ska upprättas med exploatören som ska själv bekosta planarbetet och eventuella nödvändiga utredningar.
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Göteborg den 4 oktober 2016
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Yttrande granskning över detaljplan för Dammsvedjan,
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Yttrande över granskning av detaljplan för
Dammsvedjan, Släpan 2
Förslaget innebär en förtätning av bebyggelse vilket är positivt. Kommunstyrelsen har
i övrigt inget att erinra mot förslaget.
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Detaljplan för Dammsvedjan,
Släpan 2 m.fl. (Bygatan)
Granskning

BN2014-1328

Sammanfattning
Detta förslag till ny detaljplan ger möjlighet att, på den
befintliga fastigheten Släpan 2 på Dammsvedjan, skapa 27
nya bostäder. Utöver bostäder ger planen genom bestämmelsen Centrum förutsättningar för både handel, service
och samlingslokaler. Byggrätten utgår från den nuvarande
byggnadens placering, men förlängs i vinkel utmed Tingsgatan. Parkeringen sker på kvartersmarken vid Tingsgatan
och Bygatan med 17 platser, samt 18 platser i garage under
byggnaden med infart från Bygatan.
Efter samrådet har följande förändringar skett: tillåten
totalhöjd har sänkts med 3 meter. Det innebär en våning
lägre och därmed en lägre exploateringsgrad. Lägenhetsantalet planeras fortfarande till 27 lägenheter, men fler
smålägenheter. Lägenheternas storlek och antal regleras dock
inte i detaljplanen.

Översiktskarta

2

Infart till parkeringsgaraget har flyttats från Tingsgatan till
Bygatan. Parkeringsgaraget får endast byggas under byggrätten och inte under gården.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Dammsvedjan, Släpan 2 m.fl. (Bygatan), Borås Stad, upprättad den 13 oktober 2016.

1. Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Dammsvedjan genom att ersätta den befintliga kontorsbyggnaden med
ett flerbostadshus. Byggnaden ska utformas med en hög
arkitektonisk kvalitet och med hänsyn till omkringliggande
bebyggelse och utemiljö.

Planområde

Området ligger i kvarteret Släpans sydöstra hörn, mellan
Svedjegatan och Tingsgatan, med Bygatan som avgränsing
i öster. Planområdets storlek är ca 1850 m2 . Största delen av
planområdet ägs av Släpansfastigheter AB, och en mindre del
ägs av BRF Släpan i Borås.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan för området är Ändring av stadsplanen, del
av Dammsvedjan (P274) från 1961. Den anger kvartersmark
med handelsändamål med en tillåten byggnadshöjd om 6,5
meter, samt en åt sydväst utskjutande del med en byggnadshöjd på 3,5 meter. Resterande del är prickad vilket innebär att
den inte får bebyggas.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen yttrade sig 2014-11-10 §488 till Samhällsbyggnadsnämnden att man var positiva till att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Släpan 2.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-22 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked
samt att planavtal ska upprättas.

som ritades i början av 1900-talet med terränganpassade
svagt svängda gator med byggnader som grupperar sig runt
en större grönyta.

Ny bebyggelse

Den befintliga byggnaden kommer att rivas för att ge plats
för ett flerbostadshus i fyra våningar där den fjärde våningen
är indragen. Planen tillåter centrumverksamhet i bottenvåningen för att möjliggöra eventuellt framtida behov av
handel, service eller samlingslokaler. Entrén kommer att vara
i nivå med Tingsgatan och något upphöjd från Bygatan.
Parkering anordnas under marknivå med utfart mot Bygatan.
I bottenvåningen ges möjlighet till uteplatser och på övriga
våningsplan tillåts utstickande balkonger.

Innergården

Innergården på Släpan 2 är i dagsläget öppen och sammanhållen med gården på Släpan 1. Denna struktur är viktig att
värna vid utformning av innergården.

Bostäder

Fördelningen mellan bostadsrätter, hyresrätter och småhus
är i Dammsvedjan relativt jämn. Planen kommer innebära ett
tillskott på ca 27 bostadsrätter.

Offentlig service

Det finns två F-6 skolor i närområdet; Svedjeskolan och
Kristinebergsskolan. Kristinebergs bibliotek ligger också i
närheten. En förskola och en LSS-boende (insats inom Lagen
om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) är planerad
sydväst om planområdet.

Kommersiell service

Den 14 mars 2016 beslutade planchefen via delegation från
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen på
samråd (§ Pl 2016-000004). Samrådet ägde rum den 1 april –
13 maj 2016. Inkomna synpunkter finns sammanställda en i
en samrådsredogörelse.

I den befintliga byggnaden finns idag massageverksamhet,
tidigare har det även funnits en livsmedelsbutik i huset.
Annars saknas för närvarande kommersiell service i området.
Närmsta livsmedelsbutik är ICA Maxi cirka två kilometer
bort. Planförslaget ger möjlighet att etablera småskalig handel
i bottenvåningen på den nya byggnaden.

2. Bebyggelse

Tillgänglighet för människor med
funktionsnedsättningar

Bebyggelsestruktur och kulturmiljö

Planområdet är relativt plant, med en höjdskillnad på 1-1,5
meter mellan omgivande gator och innergården.

Fastigheten avslutar centrumbildningen med flerbostadshus
vid Svedjegatan och gränsar mot småhusbebyggelsen längs
Tingsgatan. Bebyggelsen är från 1950-talet och är tidstypisk
för den tidens ideal och tankar om grannskapsenheter. Det
finns också inslag som påminner om de trädgårdsstadsplaner
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Enda verksamhet idag är en thaimassage som har entré mot Bygatan

Tingsgatan, typisk småhusbebyggelse för området

Flerbostadshus längs med Svedjegatan
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Stadsbild och gestaltning

A
A

T in
n
ata
C

Förhållandet mellan det nya flerbostadshuset och angränsande villor stämmer överrens med förhållandet mellan
befintligt flerbostadshus och villor på Tingsgatan 47-49, se
sektioner och bilder.

B

B

By
ga
t an

gs g

Den nya byggnaden kommer att ha en liknande placering
som den befintliga, med tillägget att den nya även kommer
att sträcka sig längs med Tingsgatan. Liksom övriga flerbostadshus i området kommer byggnaden att ha förgård ut mot
gatan. För att undvika insyn så reglerar planen hur balkonger
och uteplatser får placeras.

C

Översiktskarta med markerade sektioner

- Ny bebyggelse

A-A
Tingsgatan

Sektion A-A genom Tingsgatan visar hur de befintliga byggnaderna på Tingsgatan 47-49 förhåller sig till varandra.

B-B

Tingsgatan

Sektion B-B genom Tingsgatan visar hur den nya byggrätten förhåller sig till befintliga villor på Tingsgatan.

C-C

Bygatan

Sektion C-C genom Bygatan visar hur den nya byggrätten förhåller sig till befintliga villor på Bygatan.
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Solstudie

Vid sommarsolståndets förmiddag hamnar skuggan på
innergården. Vid kl 16 är skuggan på Tingsgatan och vid kl
18 hamnar skuggan på trädgården i fastigheterna Selen 6,
Släden 4 och Kälken 1.

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen skuggning av innergården under förmiddagen vid vår/höstdagjämning. Två timmar innan solen går ner så når skuggorna huset
på Selen 6. Det är vid samma tid som flera befintliga hus
redan idag skuggar varandra.

Bedömningen är att den planerade bebyggelsens skuggning
är jämförbar med den skuggning befintliga hus redan idag
har på varandra.

Inför granskningen har en solstudie gjorts. Solstudien
redovisar fyra tidpunkter på dygnet vid två olika tillfällen
under året: vår/höstdagjämning och sommarsolståndet.

Vår- och höstdagjämning

kl. 08:00

kl. 12:00

kl. 16:00

kl. 18:00

Sommarsolstånd

kl. 08:00

kl. 12:00

kl. 16:00

kl. 18:00
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Planområde
Gångväg
Cykelväg
Planerad bilväg
Planerad Cykelväg
Planerad Gångväg
Hållplats

Cykelvägar (blått) busshållplatser (orange), planområde (rött) samt ny väg (vit streckad).

3. Gator och trafik
Gatunät

Huvudgatan i området är Svedjegatan som kommer upp
från Söderleden och efter kvarteret Släpan övergår till
Skala
1:4000
Lars Kaggsgatan som i sin förlängning
leder
mot Borås
centrum. Planområdet nås från Bygatan som är en tvärgata
till Svedjegatan. En ny väg är på väg att anläggas mellan Lars
Kaggsgatan/Svedjegatan och Skjutbanegatan.

Biltrafik och bilparkering

Parkering anordnas längs Tingsgatan samt i form av garage
under byggnaden. Nedfarten sker från Bygatan. Befintlig
parkering i hörnet Svedjegatan/Bygatan behålls.

Angöring

0

Räddningstjänstens åtkomst

Kollektivtrafik

4. Teknisk försörjning

Närmsta busshållplats heter Dammsvedjan och ligger knappt
50 meter ifrån planområdet på Svedjegatan och trafikeras av
linje 7 och 15. Från Dammsvedjan till Södra torget tar det ca
8 minuter med linje 7.
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Ett utfartsförbud införs till Svedjegatan och delar av Bygatan.
In- och utfart till parkeringsgaraget kommer ske från parkeringen vid Svedjegatan/Bygatan med hjälp av bilhiss.

Gång- och cykeltrafik

Gångvägar i form av trottoar finns längs samtliga gator
som omger planområdet. I Tingsgatans norra ände finns en
passage för gångtrafik till Lars Kaggsgatan. Både till fots och
cykel tar man sig mot Borås centrum längs Lars Kaggsgatan
på gemensam gång- och cykelväg. Cykelväg finns även längs
med Svedjegatan. Längs den tidigare nämnda nya vägen
kommer även gång- och cykelväg att anläggas.

50

Detaljplanen säkerställer att räddningstjänsten har åtkomst
till den planerade byggnaden. I granskningsförslaget så sker
all parkering under byggnaden, inte under gården som i
samrådsförslaget. Byggnader får inte uppföras på innergården
och kan därmed inte blockera åtkomsten. Det innebär att
utryckningsfordon kan komma åt alla sidor av byggnaden.

Vatten och avlopp

Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och
avlopp.
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150m

Buller ekvivalent
45-49dBA
50-54dBA
55-59dBA
60-64dBA

Dagvatten

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört
med innan förändringen.
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploaterats. Skillnaden i flöde ska utjämnas på tomtmark innan det
avleds till dagvattenledning.

Värme, el, tele och fiber

Området är anslutet till fjärrvärmenätet samt till el och
teleledningar.

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas.

5. Mark
Geologi

Översiktlig kartinventering av planområdets geologi indikerar att området liksom angränsande mark består av sandig
morän med ett uppskattat djup om 3-10 meter till berggrunden, vilket ger goda förutsättningar för byggnation.

Natur och vegetation

Källa: ÅF Infrastructure, Kartläggning av omgivningsbuller, Borås Stad år 2012

Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.

6. Vatten
Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
Copyright Borås Stad
myndigheter
och planlägger.
Statliga myndigheter
Kartredovisningen
harplanerar
ingen
Skala 1:1000
0
10
rättsverkan
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.

Den vegetation som finns på planområdet består av planterade buskage och några mindre ytor gräsmatta. På den i väster
angränsande fastigheten Släpan 1 finns såväl öppna gräsytor
samt uppvuxna löv och barrträd. Delvis är trädbeståndet en
medveten gestaltning, men i fastighetsgränsen finns även
frösådda träd. Gården och kvarteret är till sin utformning
tidstypisk med byggnader placerade utifrån hänsyn till platsens naturliga förutsättningar och bidrar till Dammsvedjans
identitet. För att behålla en sammanhållen innergård så regler
detaljplanen markhöjd och förbuder avstyning och inhägning
i fastighetsgränsen.

Grundvattnets kvalitet

Lek och rekreation

Buller

Fornlämningar/kulturminnen

Enligt den bullerkartering som Borås stad gjorde 2011 så
finns det ingen risk att bullerriktvärden överskrids på platsen.

Närmaste kommunala lekplatserna är kvarterslekplatsen
Solgläntan drygt 200 meter söderut och kvarterslekplatsen
Tingsgatan cirka 450 meter öster om planområdet. I närområdet finns mindre grönområden av naturmarkskaraktär i
alla riktningar. Cirka 350 meter västerut börjar ett större
skogsområde.

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

7. Störningar på platsen
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.

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

DETALJPLAN
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med
miljöförvaltningen gjort bedömningen att ingen ytterligare
utredning behövs.

Mot Bygatan och Tingsgatan får balkonger och uteplatser
kraga ut högst 2,2 meter från fasadliv. På eventuell takterrass
får terrass anordnas hela vägen ut till fasadliv på våningen
under.

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.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Miljökvalitetsnormerna
överskrids inte på platsen och de kommer heller inte att
överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i
detaljplanen.

9. Övergripande beslut
Vision 2025

Planen ligger i linje med Borås 2025 - Vision och strategi då den
hushåller med tillgängliga resurser genom att förtäta staden,
något som ger såväl ekonomiska som ekologiska fördelar.

Översiktlig planering

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

8. Planbestämmelser

Planen är förenlig med översiktsplanens spelregler för hållbar
utveckling då ombyggnad och förtätning prioriteras, underlaget för kollektivtrafik förstärks samt att de nya bostäderna får
nära till grönområden av hög kvalitet.

Kvartersmark

Miljömål

Begränsningar av markens bebyggande

10. Konsekvenser

Bokstaven B betyder att Bostäder tillåts. Bokstaven C står
för Centrum och tillåter all sådan verksamhet som bör
ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många. I
ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslokaler.

Byggrätten är begränsad med prickad mark till en yta som
ligger 5,7 meter ifrån Tingsgatan och 4,3 meter ifrån Bygatan.
Parkeringen i hörnet Svedjegatan/Bygatan och innergården är
också prickad och får alltså inte bebyggas.

Placering, utformning, utseende

Byggnadens höjd regleras av den bestämda högsta totalhöjd
över nollplanet. Här är den satt på +179, +176 och +170 meter
vilket innebär fyra våningar på den inre delen, tre våningar
ut mot Tingsgatan och Bygatan samt en våning för bilhissen
till parkeringsgaraget. Det ges också möjlighet att skapa
teknikrum för hiss och ventilation utöver angiven totalhöjd.
Det finns även bestämmelser som reglerar utseendet på
byggnaden. Förutom den indragna fjärde våningen finns
bestämmelse som innebär det ska finnas variation i fasaden
och balkongplacering. Det är för att minska möjligheten
att utifrån byggrätten skapa en byggnad som upplevs alltför
massiv.
För att undvika insyn får balkonger inte anordnas närmare
än 5 meter från byggnader på fastighet Släpan 1, medan
uteplatser inte får anordnas närmare än 2,5 meter.

10

Planen bidrar till det nationella miljömålet för en god
bebyggd miljö genom att främja för hushållning av mark och
resurser samt bebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge.

Behovsbedömning

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

Störningar som planen ger upphov till

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

Landskapsbild/stadsbild

Huset som ligger på platsen idag är nedgånget. En ny
byggnad förbättrar intrycket av platsen. Den nya byggnaden
kommer att vara något högre och även sträcka sig längs
Tingsgatan vilket kommer att förändra stadsbilden. Dock
ligger den nya byggnadens funktioner i linje med de
ursprungliga tanken om centrumbildning, med ett tillskott
av bostäder i höjdled. Detta gör planen förenlig med den
ursprungliga områdesstrukturen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Gestaltningsförslag, vy från Svedjegatan sydväst (Bo Ekström, MA Arkitketer)

Maximal tillåten byggnadsvolym, vy från Bygatan

Maximal tillåten byggnadsvolym, vy från Svedjegatan
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Infrastruktur

Planen innebär ingen utbyggnad av någon infrastruktur.

Sociala värden

Den nya byggnaden erbjuder ett tillgänglighetsanpassat
boende i en stadsdel präglad av äldre bebyggelse där denna
anpassning saknas. Detta ger både möjlighet för människor
att flytta till stadsdelen samt möjlighet att bo kvar längre.

Medverkande tjänstemän/samverkan

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

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

Agnes Sandstedt
planarkitekt

Planområdets närhet till skolor, grönområden, lekplatser
och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar för barn och
ungdomar.
Området ger goda förutsättningar för människor att leva ett
jämställt. Dels bidrar tillgång och valfrihet avseende transporter till jämställda resevillkor. Dels ger nya bostäder med
fler individer som befolkar och tar del av gaturummet, vilket
bidrar till både större blandning av livsstilar och tryggare
utemiljöer, inte minst under kvällar och nätter.

Miljö

En förtätning av Dammsvedjan på redan bebyggd mark ger
större underlag för kollektivtrafik och service vilket gynnar
miljön.

Naturvärden

Planen för inte med sig några konsekvenser för naturvärdena
i området.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

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

Handläggning

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

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med
detaljplanen.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Dammsvedjan, Släpan 2 m.fl., Bygatan, Borås Stad, upprättad 13 oktober 2016.

1. Inledning

Huvudmannaskap

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.

3. Fastighetsrättsliga frågor

2. Organisatoriska frågor
Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med standardförfarande. Följande
tidplan gäller:

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. Kommunen är
huvudman för intilliggande allmän platsmark.

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar fastigheten Släpan 2 som är i privat
ägo.
Ett markbyte avses ske mellan fastigheterna Släpan 1 och 2,
där Släpan 1 erhåller ca 105 kvm mark från Släpan 2 (fig. 1)
och Släpan 2 erhåller ca 27 kvm mark från Släpan 1 (fig. 2),
se karta nedan. Markbytet kan genomföras genom fastighetsreglering, vilket förutsätter att ägarna till berörda fastigheter
träffar en överenskommelse om fastighetsreglering.

Samråd 2:a kvartalet 2016
Granskning
4:e kvartalet 2016
Antagande
1:a kvartalet 2017
Laga kraft
2:a kvartalet 2017
Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid
är begränsad. Under giltighetstiden 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.
Detaljplanens genomförandetid slutar 10 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för och bekostar genomförandet av
detaljplanen
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Fastigheten Släpan 1 har idag servitut på fastigheten Släpan 2
som innebär rätt att beträda fastigheten för utvändigt underhåll av angränsande byggnad, använda del av fastigheten för
gångväg till lokaler i källarplanet samt bibehålla, underhålla
och förnya befintlig balkong.
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Ett nytt servitut kommer dessutom behöva bildas, till förmån
för Släpan 1 som belastar Släpan 2, för tillfart till parkering
på den ytan som Släpan 1 byter till sig. Servitutet kan bildas
genom fastighetsreglering i samband med markregleringen.

4. Ekonomiska frågor
Detaljplanen medför inga kostnader för kommunen i form
av nya gator o dyl . Planen medför inte heller några utökade
kostnader för drift och underhåll av allmänna platser.
Borås Stad har tecknat planavtal med exploatören som
reglerar kostnader för framtagande av detaljplan. I enlighet
med detta avtal ska planavgift inte tas ut vid prövning av
lovärenden som överensstämmer med detaljplanen.
Exploatören får inkomster till följd av försäljning av bostäder. Exploatören får kostnader i form av anslutningsavgifter
för VA, fastighetsbildningsåtgärder samt byggnation av
bostäder och parkering.

5. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt värme
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt VA-nät. Befintliga
fjärrvärmeledningar finns i området och anslutning till ny
bebyggelse är möjlig.

El och tele

Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintliga el- och
teleledningar.

STADSKANSLIET
Mark och exploatering

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Dammsvedjan, Släpan 2 m.fl. (Bygatan), Borås Stad, upprättad den 13 oktober 2016.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
21 mars 2016 har ägt rum under tiden 1 april – 13 maj 2016
och har annonserats i Borås Tidning 3 april 2016. Berörda
markägare har underrättats med brev till samrådet. Under
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset.
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens
hemsida.

1. Yttranden från remisspart

21

S1 Kommunstyrelsen	

21

S2 Länsstyrelsen	

21

S3 Tekniska nämnden

21

S4 Miljö- och konsumentnämnden 	

21

S5 Kulturnämnden

21

S6 Borås Elnät	

21

S7 Lantmäterimyndigheten

21

S8 Stadsdel Väster	

21

S9 Skanova	

21

11 remissinstanser, 5 sakägare och 2 övriga har skickat in
yttranden under samrådstiden.

S10 Räddningstjänsten	

21

S11 Hyresgästföreningen

21

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats vilket
framgår av kommentarerna till respektive yttrande och
sammanfattningen nedan. Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet.

2. Yttranden från sakägare
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S12 Selen 5 

21

S13 Selen 6 
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S14 Släden 4 
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Ändringar i planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört
med samrådshandlingen
»»

Tillåten totalhöjd har sänkts med 3 meter. Det innebär
en våning lägre.

»»

Infart till parkeringsgaraget har flyttats från Tingsgatan
till Bygatan.

»»

Parkeringsgaraget får endast byggas under byggrätten
och inte under gården.

»»

»»

Tillägg har gjorts i planbeskrivningen angående bebyggelsestrukturen, solstudier och räddningstjänstens
åtkomst.
Tillägg till genomförandebeskrivningen har gjorts om
planerat markbyte mellan Släpan 1 och 2.

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

»»

att skicka ut detaljplanen på granskning
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S18 Kälken 15
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Handläggning

Kommunstyrelsen yttrade sig 2014-11-10 §488 till Samhällsbyggnadsnämnden att man var positiva till att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Släpan 2.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-22 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked
samt att planavtal ska upprättas.
Den 14 mars 2016 beslutade planchefen via delegation från
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen på
samråd (§ Pl 2016-000004). Samrådet ägde rum den 1 april
– 13 maj 2016. Inkomna synpunkter finns sammanställda i
denna samrådsredogörelse.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

1. Yttranden från remisspart
1 Kommunstyrelsen

lägenheter (uppställningsplats) och troligtvis även att taket
till garaget behöver ha tillräcklig bärighet för att kunna köras
på med räddningstjänstens stegbil/höjdfordon.

Ingen erinran.

S2 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen anser att det är positivt att en förtätning med
bostäder kan komma till stånd. Länsstyrelsen bedömer med
hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför
inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Länsstyrelsen vill påminna om att närheten (mindre än fem
meter) till befintligt bostadshus väster om ny byggrätt ställer
särskilda brandkrav på bygganden. Kommunen bedömer att
förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar

Till granskningsförslaget har ändringar skett som innebär
att garage endast får byggas under byggrätten och inte under
gården. Byggnader får inte uppföras på innergården och kan
därmed inte blockera åtkomsten. Det innebär att utryckningsfordon kan komma åt alla sidor av byggnaden.

S11 Hyresgästföreningen

Det är positivt att det produceras flerbostadshus på
Dammsvedjan dock har området ett överskott på bostadsrätter varför det vore nödvändigt med fler hyresrätter för att få
en bättre balans i området.

Den nya byggnaden kommer följa de brandkrav som ställs.
Detta bevakas i bygglovsskedet.

Fordonstrafiken har en hög belastning vid morgon och
eftermiddag, det vore positivt om den tyngre trafiken kunde
undvikas i området. För detta behöves förmodligen någon
form av omdirigering av dylik trafik.

S3 Tekniska nämnden

I övrigt inget att erinra.

Kommentar

Ingen erinran.

S4 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planen. Miljöförvaltningen önskar ta del av den inventering som görs i
samband med rivning av befintlig byggnation.

S5 Kulturnämnden

Kulturnämnden har inget att invända mot detaljplanen så
länge planbeskrivningens uttalade syfte om att byggnaden
ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och med hänsyn
till omkringliggande bebyggelse och utemiljö följs.

S6 Borås Elnät

Kommentar

Det är inte möjligt att i detaljplan reglera upplåtelseform för
flerbostadshus. I det här fallet är avsikten att bygga bostadsrätter.
Detaljplanen styr inte genomfartstrafiken på Svedjegatan.
Efter synpunkterna i samrådet har infarten ändrats så 24
av 33 nya parkeringsplatser sker med infart från parkeringsplatsen i korsningen Svedjegatan/Bygatan. Därmed är
trafikökningen på Tingsgatan och Bygatan mindre än vad
som föreslogs i samrådet.

Ingen erinran.

2. Yttranden från sakägare

S7 Lantmäterimyndigheten

S12 Fastighetsägare Selen 5

Ingen erinran.

S8 Stadsdel Väster
Ingen erinran.

S9 Skanova
Ingen erinran.

S10 Räddningstjänsten

Det är högst troligt att byggnaden kommer att utformas med
räddningstjänsten som alternativ utrymningsväg, det vill
säga via fönster och stegutrustning. Med tanke på planerat
våningsantal kommer räddningstjänstens höjdfordon att
behöva användas, vilket innebär krav på åtkomst till alla
DETALJPLAN

Ägarna till fastigheten Selen 5 har synpunkter kring den nya
byggnationen vad avser:
1. byggnadens höjd, utformning och volym,
2. konsekvenser för parkeringssituationen, samt
3. kommersiell service enligt detaljplanen.
Deras syfte med sina synpunkter är att få en omprövning av
nya Släpan 2:s höjd och upplevda storlek, och i samband med
detta en översikt av trafik- & parkeringssituationen i området
Svedjegatan, Bygatan, Tingsgatan.
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1: I samrådsförslaget anges höjden av nya Släpan 2 till 15,5
meter, vilket skulle vara samma höjd som de angränsande
HSB husen, med början Svedjegatan 22. HSB husen och det
dominerande flertalet av de närmaste 100 husen i området
har relativt kraftigt brutna tak i enlighet med 50-tals tradition. Den föreslagna designen av nya Släpan 2 visar ett platt
tak. Det platta taket i kombination med husets volym – en
betydande ökning jämfört med nuvarande fastighet –
kommer att helt dominera den omgivande bebyggelsen.
Framförallt Svedjegatan 20 samt Tingsgatan 39, 38 och
40 kommer att få fönster på nedervåningarna, som vetter
mot den nya byggnationen, helt ”uppfyllda” av densamma.
Balkongernas 2,2 m utkragning och riskerar att upplevas som
ökad insyn av en del fastigheter på motstående sidor av den
nya byggnationen.
I detaljplanen står talat om att bibehålla öppen struktur och
gårdsrummets kvaliteter. Vidare står det om förskjutningar
i fasaden för att byggnationen inte skall upplevas alltför
massiv. Sammantaget känns dessa åtgärder delvis motsägelsefulla och otillräckliga för att få byggnaden att smälta in på
ett harmoniskt vis. Att planen beskriver dessa åtgärder efter
formuleringen ”trots förtätningen”, ger vid handen att nya
Släpan 2 kan vara ett för stort projekt i ett sedan gammalt
etablerat bostadsområde där det är svårt att passa in nybyggnation.
Kontrasten mellan Släpan 2s platta tak, och grannhusens
brutna, bidrar också starkt till den upplevda höjden och
volymen av nya Släpan 2. Volymen innebär också skuggor
som vid vissa tider på dagen och året sänker områdets
naturliga ljus och påverkar ljussituationen för de närmaste
fastigheterna.
2: Under de senaste 10 åren har det blivit allt fler parkerade
bilar från Tingsgatan 34/35 till vändzonen vid Tingsgatan
50, samt på Bygatan från korsningen Bygatan/Svedjegatan,
upp till Bygatan 10/Landbogatan 1. Det framgår inte (?) av
detaljplanen hur många parkeringsplatser som skall finnas
i garaget under huset. Det försvinner också p-platser vid
butikens entré och lastbrygga. Det är inte säkert att betald
garageplats utnyttjas av platsinnehavaren, utan att man av
något skäl ändå vill ha plats på gatan vilket är mycket svårt
då gatan redan idag tidvis är fylld av bilar in i vändzon och
korsning. Oftare än sällan inkräktar fordons front eller akter
gatuytorna framör garageuppfarterna på Tinsgatans sida med
jämna nummer. Infarten/nerfarten till garaget, under nya
Släpan 2, sker enligt planen från Tingsgatan. Utformningen
är oklar. Om den anläggs i 90 graders vinkel mot gatan
innebär det förtätning och risker för trafiken, då begränsad
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bredd, och ovan beskrivna parkeringssituation, ger litet
utrymme för bilar att manövrera. Undertecknade sätter också
ett frågetecken för trafiksituationen för utryckningsfordon.
Fastighetsägarna av Selen 5 har under 30 dagar varje kväll
räknat antalet bilar på gatan. 19 av de 30 dagarna står bilar
parkerade inuti vändzonen vid Tingsgatan 50. Samtliga
kvällar står bilar i korsningen Tingsgatan/Bygatan.
3: I detaljplanen står talat om möjligheten att etablera handel
i bottenplanet på nya Släpan 2. Principiellt erbjuder inte den
nya byggnaden något nytt vad avser kommersiell service.
Det har också med tiden visat sig vara svårt att driva
kommersiell verksamhet i området, vilket var ett faktum
redan innan ICA Maxi etablerades.

Kommentar

1. Synpunkten tillgodoses delvis då byggnadens volym
minskas med en våning i granskningsförslaget jämfört med
samrådsförslaget. Förslaget är nu 4 våningar varav den
översta är indragen för att minska upplevelsen av volymen.
Fasadlivet är 5,6 meter från Tingsgatan och 4,3 meter
från Bygatan. Utöver det får balkonger kraga ut 2,2 meter,
förutom när det är närmare än 5 meter från angränsande
byggnad. Att ha balkong eller uteplats är värdefullt för den
som i framtiden kommer att bo i lägenheten. Det intresset
måste vägas mot grannars intresse av att slippa insyn. I det
här fallet är avståndet mellan balkonger och fastighetsgräns
på Tingsgatan 12,8 meter respektive 11,1 meter till fastighetsgräns på Bygatan. Inom detta avstånd är det gata med
gående, cykel- och biltrafik. Förhållandet mellan den nya
byggnaden och angränsande villor kommer likna förhållandet mellan Tingsgatan 47-49 och villorna på Tingsgatan
46, 48 och 50. Se illustration s.6. Till granskningsskedet har
en solstudie gjorts, se s. 7
Bedömningen är att den nya byggnaden är anpassad till
områdets struktur och tar hänsyn till grannars intresse av att
slippa insyn.
2. Granskningsförslaget innehåller 27 lägenheter. Till detta
kommer 33 parkeringsplatser skapas. Borås Stads parkeringsnorm från 1998 anger att det ska byggas 12 parkeringsplatser
per 1000 kvm bruttoarea. Förslagets bruttoarea är 2700 kvm.
Det ger ett behov på 33 parkeringsplatser. Förslaget är att
ordna underjordiskt garage med 18 platser, parkering längs
Tingsgatan med 9 platser och 6 platser vid infarten från
Bygatan. Detta ger 33 parkeringsplatser. Efter synpunkterna
i samrådet har infarten ändrats så 24 av 33 nya parkeringsplatser sker med infart från parkeringsplatsen i korsningen
Svedjegatan/Bygatan. Därmed är trafikökningen på Tingsgatan och Bygatan mindrea än vad som föreslogs i samrådet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Bedömningen är att de 9 parkeringsplatser som föreslås längs
Tingsgatan innebär en ytterst liten påverkan på buller- och
trafi ksituationen på Bygatan och Tingsgatan.

S14 Fastighetsägare Släden 4

Parkering ska i första hand ske på den egna fastigheten
och hanteras i samband med framtida bygglov. Detta gäller
såväl befintliga som nya byggnader. Att ordna P-rutor med
markeringslinje är inget som kan ske inom detaljplaneprocessen men synpunkten har framförts till ansvariga tjänstemän
på Tekniska förvaltningen. Gällande utryckningsfordon så
bedöms granskningsförslaget ha tillräcklig åtkomst.

1. att detaljplanen inte har varit ett programsamråd innanplansamrådet,
2. byggnadens höjd, skuggning och insyn,
3. byggnadens utseende och takform,
4. trafikökning och parkering, samt
5. infart.

3. En detaljplan anger vad för användning som är tillåten på
en plats och tanken är att den ska kunna gälla för lång tid
framöver. Idag finns inga planer på att starta kommersiell
service på platsen då det idag inte finns något kommersiellt
underlag för detta. Bedömningen är dock att om det skulle
finnas en efterfrågan i framtiden så kan planen medge detta.

S13 Fastighetsägare Selen 6

Ägarna till fastigheten Selen 6 har invändningar mot
1. byggnadens höjd, takform, skuggning och färgsättning,
2. parkering och utfart.
1: När det gäller byggnaden så passar den inte in i omgivningen. Huset som det är tänkt är alldeles för högt och med
platt tak känns det som en koloss. Alla andra hus i området
har brutet tak. Huset med den höjden kommer att skugga vår
tomt mer än i nuläget vilket också kan bli en värdeminskning. Vi är också intresserade av färgen på fasaden.
2: Utfarten från byggnadens garage kommer att hamna mitt
framför vår garageinfart. Om det är beräknat en parkeringsplats till varje lägenhet (26-28 st) och om då flera av
hushållen har mer än en bil blir det ett problem eftersom det
redan idag är stora problem med parkeringar utmed gatan på
Tingsgatan och Bygatan.

Kommentar

Se kommentar 1. och 2. till Selen 5. Skäl till att reglera
fasadens färg bedöms inte föreligga. Det är nämnt i planens
syfte är att byggnaden ska utformas med en hög arkitektonisk
kvalitet och med hänsyn till omkringliggande bebyggelse och
utemiljö.
Gällande skuggning så har en solstudie gjorts, se sidan 7.
Selen 6 får något mer skuggor på tomten under vår- och
höstdagjämningen på eftermiddagen men bedömningen är
att den planerade bebyggelsens skuggning är jämförbar med
den skuggning befintliga hus redan idag har på varandra.

DETALJPLAN

Ägarna till fastigheten Släden 4 har invändningar mot

2: Det föreslagna huset/tillåten bygghöjd är alldeles för högt.
I gällande detaljplan får huset var 6,5 m högt medan det i den
nya detaljplanen får vara 18,2 m med ytterligare höjd för hiss
o dyl. Detta planerade hus höghus ligger helt nära vårt villahus bästa sida i sydvästläge där vi har altan samt större delen
av vår tomt. Vårt hus och de andra villorna i området är
max 5,5 höga – alltså nästan 4 gånger lägre än nybyggnaden.
I gällande detaljplan har man gjort en övergång från 11 m
tillåten bygghöjd på Släpan 1 via det hus som står på Släpan
2 idag på 6,5 meter ner till villaområdet. Detta fungerar och
höghusen på Släpan 1 upplevs inte som påträngande. Ett
19 m högt hus som byggs närmare än det befintliga med
utskjutande balkonger utöver det kommer insynen i/över
våra villor kommer att bli total. Det planerade huset kommer
också att ta större delen av solen på vår uteplats och trädgård
eftermiddag och tidig kväll.
3: Det föreslagna huset passar inte in i nuvarande 50-talsmiljö, utan kommer att dominera området totalt och inte till det
bättre. Byggnaden har platt tak vilket inga hus i närområdet
har och är väldigt kompakt.
4: Det är redan väldigt mycket trafik här och servicebussen
kör hela Bygatan upp och ner. Alla nya bilar som också ska
trängas i detta lilla område med trånga gator som alla parkerar längs med kommer att resultera i trafikkaos. Man ska inte
behöva vara livrädd för att släppa ut barn på gatan, låta dem
gå till skolan själv etc.
Släpan 1 har alldeles för få parkeringar för sina lägenheter.
För några år sedan togs möjligheten att parkera längs med
Svedjegatan bort och sedan dess har parkeringsläget i
området varit kaosartat och laglöst. Vi bor ju i korsningen
Tingsgatan/Bygatan och där står alltid bilar parkerade mitt i
korsningen. Vi har väldigt svårt att komma in och ut från vår
garageuppfart då bilar ständigt knör in sig när de parkerar
och står i vägen. Vintern med snövallar är en mardröm.

23

5: Enligt planen ska infarten ligga på Tingsgatan. Då ska alla
dessa bilar först köra in på trånga Bygatan som redan idag är
enfilig pga av alla parkerade bilar . Sedan ska de köra in på
ännu mindre och trängre Tingsgatan för att parkera?

Kommentar

1. Den här detaljplanen har inte föregåtts av något planprogram. Planprogram används främst för att översiktligt utreda
förutsättningar och visioner för större områden. I detta fall
omfattar planen en fastighet och förslaget stämmer överrens
med Borås Stads översiktsplan och Vision 2025.
2. 3. 4. och 5. Se kommentar 1. och 2. till Selen 5.
Gällande skuggning så har en solstudie gjorts, se sidan 7.
Under vår och höst hinner Släden 4:s tomt knappt nås av
skuggorna från den planerade byggnaden innan solen har
gått ned. Under sommaren får man något mer skuggor på sin
tomt i hörnet mot Tingsgatan/Bygatan. Bedömningen är att
den planerade bebyggelsens skuggning är jämförbar med den
skuggning befintliga hus redan idag har på varandra.

S15 Fastighetsägare Släpan 1

Bostadsrättsföreningen BRF Släpan har invändningar mot
1. räddningstjänstens framkomlighet,
2. Bygger in på befintligt servitut. Huset bör flyttas för att
inte inkräkta på befintliga servitut. Med hänsyn till detta
kan servitut (nytt) krävas på Släpan 1 . Detta har ej begärts/
behandlats.
3. placeringen av balkonger,
4. begränsningar för personer med nedsatt rörelseförmåga att
passera mellan huskropparna i hörnet mellan Släpan 1 och
Släpan 2,
5. att byggnaden borde ha brutet tak eller byggas en våning
lägre, och byggnadens fotavtryck i fastighetsgränsen mot
Tingsgatan.

Kommentar

11. Planen kompletteras med ett avsnitt om räddningstjänstens framkomlighet. I granskningsförslaget föreslås
all parkering under byggnaden, inte under gården som i
samrådsförslaget. Byggnader får inte uppföras på innergården
och kan därmed inte blockera åtkomsten. Det innebär att
utryckningsfordon kan komma åt alla sidor av byggnaden.
2. Inför granskningsskedet har nya servitut behandlats. Det
finns beskrivet i genomförandebeskrivningen.
3. Planen reglerar att utstickande balkonger inte får byggas
närmare än 5 meter från byggnaden på Släpan 1. Indragna
balkonger hamnar i fasadgräns vilket innebär 5 meter från
byggnaden på Släpan 1. Att ha balkong eller uteplats är
värdefullt för den som i framtiden kommer att bo i lägenhe-
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ten. Det intresset måste vägas mot grannars intresse av att
slippa insyn. I det här fallet är bedömningen att en utstickande balkonger närmare än 5 meter från byggnader på Släpan
1 vore olämpligt då det riskerar att blockera passagen mellan
byggnaderna samt ger insyn. Brandskydd regleras i bygglovet
enligt gällande byggregler.
4. Planen anger prickad mark närmast hörnet mot Släpan 1.
Det är mark som inte får byggas. Vidare så anges att uteplatser inte får finnas närmare än 2,5 meter från byggnaden på
Släpan 1. Det innebär att passagen mellan husen kommer
vara minst 2,5 meter. Detta ger möjlighet för personer med
begränsad rörelseförmåga att passera.
5. Byggnadens volym minskas med en våning i granskningsförslaget jämfört med samrådsförslaget. Se vidare kommentar
1 till Selen 5.

S16 Fibromyalgiföreningen Borås
Fibromyalgiföreningen har en lokal på gaveln i källaren i
huset Svedjegatan 22, Släpan 1, och för att komma till entrén
går de över nuvarande parkeringsplatsen till Bygatan 1,
vid gamla affären. Entrén ligger i markplan vilket gör det
möjligt att ta in både rullstolar och rollatorer. Vi har också en
parkeringsplats precis utanför lokalen.
De vill också i fortsättningen kunna komma in utan problem.

Kommentar:

Synpunkten är tillgodosedd. Planförslaget innebär infart
till parkeringsgaraget för det nya huset sker med bilhiss,
och därför kommer det inte skapas några ramper. Marken
omkring kommer vara plan som idag.

3. Synpunkter från övriga
S17 Fastighetsägare Kälken 15

Ägarna till fastigheten Kälken 15 har invändningar mot
1. trafikmängden och trafikbuller,
2. parkering, samt
3. byggnadens höjd och stil.
1. Detaljplanen kommer ytterligare öka på den redan idag
alltför intensiva trafiken för detta villaområde med bl.a.
många barnfamiljer med lekande barn som redan idag löper
en stor risk att bli överkörda. Trafikbullret är redan på en hög
nivå och kommer att bli värre då trafiken ökar.
2. Det är redan idag trångt på de smala gatorna och p.g.a. av
det stora antalet parkerade bilar är det omöjligt för alla bilar

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

och bussar att mötas på dessa gator. Detta kommer ytterligare att förvärras om detta byggprojekt genomförs p.g.a. ett
då ökande antal bilar.

såväl positivt som negativt. Plan- och bygglagen reglerar
i vilka fall ekonomisk kompensation ska förekomma. Det
finns inget stöd för ekonomisk ersättning i detta fall.

3. Motsätter sig projektet också för att byggnaden avviker
dels genom att den är högre och större men även det att
byggnaden har en helt avvikande stil jämfört med befintlig
bebyggelse.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman
plan- och bygglovchef

Agnes Sandstedt		
planarkitekt

Kommentar

1. och 2. se kommentar 2. till Selen 5.
Trafikmängden längs Svedjegatan är ca 3000 bilar per dygn,
ökningen av 27 nya lägenheter blir marginell.
3. se kommentar 1 till Selen 5.

S18 Fastighetsägare Släden 5

Ägarna till fastigheten Släden 5 har invändningar mot
1. trafi k och parkeringssituationen,
2. byggnadens höjd, utformning och skuggning, samt
3. ekonomisk kompensation för närliggande fastigheter.
1. Parkering och trafiksituationen är redan idag ansträngd,
speciellt parkeringssituationen längs tingsgatan och bygatan.
I dagsläget parkeras det i korsningen tingsgatan/bygatan
vilket redan nu skapar en farlig korsning. På tingsgatan bor
idag övervägande barnfamiljer med små barn och då behövs
inte mer trafik och farligare trafiksituation!
2. Ägarna till Släden 5 menar att det kommer att leda till
ökad insyn på deras tomt och i deras hem och ta bort en
del av vår kvällssol. Vidare anser inte ägarna till Släden 5
att huset platsar i miljön. Fem våningar är inget som finns i
miljön och passar definitivt inte in.
3. Utifrån detta befarar ägarna av Släden 5 att det kommer
påverka värdet på vårt hus negativt och undrar om fastighetsägare får skälig kompensation för värdeminskningen på
sina fastigheter?

Kommentar

1. se kommentar 2. till Selen 5.
2. se kommentar 1 till Selen 5.
Gällande skuggning så har en solstudie gjorts, se sidan 7.
Skuggorna från den planerade byggnaden når inte Selen 5.
3. I en detaljplaneprocess vägs allmänna och enskilda
intressen mot varandra. Efter synpunkterna som kom in i
samrådet har förslaget arbetats om vilket innebär att det är en
våning lägre och har en annan trafik- och parkeringslösning.
Nya byggnader kan påverka fastighetspriserna i ett område
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