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Yttrande över planprogram för Södra Centrum 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker programförslaget.  

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att ändra detaljplanen för kv. Ulysses.      

Ärendet i sin helhet 

Planprogramsområdet omfattar den södra delen av Borås centrum och 

avgränsas av Sven Eriksonsgatan och Källegatan i norr, Österlånggatan i öster, 

Kapellgatan och Nils Jakobsonsgatan i väster samt riksväg 40 i söder. Området 

omfattar också en del av Viskan.  

Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga 

förutsättningar, ta fram en målbild och planeringsprinciper för områdets 

innehåll. 

Planprogrammet ska bidra till: 

 att området utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och 

blandad användning av bostäder, kontor, skola och handel. 

 att stärka de urbana stråken Druveforsvägen och Bryggaregatan samt att 

minska upplevelsen av riksväg 40 som en barriär i stadsrummet. 

 att öka tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög 

kvalitet. 

Kommunstyrelsen anser att planprogrammet är genomarbetat och att det 

kommer bidra till snabbare detaljplaneprocesser lägre fram när vissa 

grundläggande frågor klargörs i ett tidigt skede.  

Ytorna kring Stadsparksbadets parkering behöver dock studeras ytterligare. En 

byggnad i detta läge väcker många frågor och volym, lämplighet och dess 

innehåll behöver studeras vidare innan Kommunstyrelsen kan ta ställning till 

denna del.   

Det är positivt att utveckling av kommunal mark kan genomföras i centralt läge 

i staden och bidra till den stadsutveckling som pågår i staden. Den kommunala 

marken ska leda fram till kommande markanvisningstävlingar inom området.  

Kommunstyrelsen, som markägare, uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att 

ge detaljplaneuppdrag till kvarteret Ulysses, som ett första steg i den fortsatta 
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planeringen. Planuppdraget ska utifrån från planprogrammets intentioner, med 

parkeringshus närmast väg 40 och exempelvis centrumändamål/bostäder 

närmast badhusrondellen. Kommunstyrelsen återkommer sedan efter hand med 

ytterligare planuppdrag, antingen i separata uppdrag eller i samband med 

framtagande av verksamhetsplan för detaljplanering.   

Kommunstyrelsen bedömer att kvarteret Astern ska inrymma en huskropp för 

bostäder, och att övrig mark omarbetas för allmänna ändamål. Borås Stad har 

ett stort behov av en centrumnära grundskola 7-9 alternativt en gymnasieskola, 

där kvarteret Astern skulle vara ett positivt, centralt alternativ för detta ändamål. 

 

Borås Södra Centrum har en stor efterfrågan av parkeringsplatser, varvid 

Kommunstyrelsen anser att kvarteret Björnflokan bör omarbetas för detta 

ändamål. En mobilitetshub med högre kapacitet bör ersätta förslaget om ett 

eventuellt hotell.  

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 

 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd Södra centrum, 2019-04-23 

2. Södra centrum Planprogram, 2019-04-23   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 

mailto:detaljplanering@boras.se

