
2019-06-18 
Interpellation 

Borås Stads Kommunfullmäktige 
 

 

Hur vill Mitt-S bygga Borås? 
 

Denna interpellation är riktad till ansvarigt kommunalråd för Mitt-S, Kerstin Hermansson (C).  

Under vårens sammanträden i Borås Stads politiska utskott har frågan kring partiernas 

inställning kring detaljplaner debatterats och diskuterats vid flertalet tillfällen. De politiska 

visionerna lägger grunden till hur Borås Stad ska växa ur ett övergripande och strategiskt 

perspektiv. I vissa sammanhang beslutar även politiken över mindre detaljer på enstaka 

fastigheter. 

Den styrande konstellationen i Borås uppger i sin gemensamma plattform att ”människor ska 

kunna välja var de vill bo”, samt att det är viktigt att det finns ”en hög beredskap för 

byggande genom att detaljplaner finns färdiga […]”. Innehållet i deras gemensamma 

plattform stipulerar inte vilken samhällsvision konstellationen har eller var någonstans man 

vill nå. Det blir därmed lätt att tolka skrivningarna att det ska byggas i Borås till vilket pris som 

helst – kulturvärde, naturvärde eller vattenskyddsområde kommer alltid i andra hand. 

Samtidigt visar verkligheten en annan, väldigt splittrad bild över vad partiernas gemensamma 

vision av Borås faktiskt är.  

Detta aktualiserar ämnet kring just utformningen av Borås Stads utbyggnation och tillväxt, 

där faktorer som exempelvis fastigheter, detaljplaner, kulturmiljö samt naturvärde 

tillsammans utgör bilden av staden. Bostadstyper och omfattningen av ett ingrepp i ett 

område avgör invånarnas uppskattning och bild av sitt boendeområde. Det finns därmed skäl 

att tydliggöra den styrande konstellationens vision och vad man arbetar efter.  

 

Till följd av ovanstående information, riktar undertecknad följande frågor till Kerstin 

Hermansson (C), 

 

1. Vad menar Mitt-S, i sin gemensamma plattform, med formuleringen ”ny bebyggelse ska vara 

möjlig även på landsbygden”?  

2. Vid vilken nivå bedömer den styrande konstellationen att ett område ska omnämnas som en 

sammanhållen byggelse och en detaljplan krävs för fortsatt byggnation?  
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3. Hur ställer sig den styrande konstellationen kring frågor om vattenskyddsområde vid 

byggnation? 

4. Vilka ingrepp i samhällsbilden är den styrande konstellationen beredda att göra, vid 

detaljplaneplanering och bygglov? 

5. Vilka arkitektoniska krav och utformningar anser ni ska ställas vid stadsutvecklingen? 

6. Anser ni att nya bostäder alltid är överordnad befintlig byggnadsnorm, naturvärde eller 

kulturmiljö? 

7. Hur definierar ni en blandad bebyggelse, och är detta något att eftersträva i samtliga delar av 

Borås Stad? 

8. Anser ni att urbanisering och förtätning är överordnad landsbygdsbebyggelse? 

9. I vilken omfattning anser ni att en detaljplan ska reglera bebyggelse? 

10. I vilken omfattning anser ni att de boendes och sakägares synpunkter ska beaktas vid 

utformningen av en detaljplan? 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD) 

Kommunalråd 


