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Månadsuppföljning och prognos t.o.m. juli 
 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 642 600 tkr och 5 000 tkr i godkänt 
ianspråktaget ackumulerat resultat.  Prognosen för helåret 2017 är ett nollresultat 
utifrån åtgärdsplaner för ekonomisk balans i Sociala omsorgsnämnden.  
Faktorer som påverkar årets prognos är placeringar enligt vårdformen tvång i 
öppenvård, som fortsätter enligt tidigare omfattning, och ny prissättning på 
köpta tjänster HSV och hemtjänst från Vård- och äldrenämnden.  
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning 
med helårsprognos och översända den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen. 
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1  Inledning 
Avvikelsen mot budget är minus 11 073 tkr, vilket efter korrigeringar av släpande intäkter och 
kostnader är jämförbart med avvikelsen motsvarande period föregående år. De största fodringarna 
finns på Försäkringskassan där vi har en fordran som uppgår till ca 15 000 tkr per sista juli. Orsaken till 
den ökade fordran är nya utbetalningsrutiner hos Försäkringskassan som ställer högre krav på 
redovisningen som skickas in och betalningen sker i efterskott istället för i förskott som tidigare. 

Prognosen för helåret är att förvaltningen håller sig inom tillgängliga medel, dvs vi använder 5 000 tkr 
av vårt ackumulerade resultat utöver tilldelad budgetram under året. Det är flera områden som behöver 
göra åtgärder för att få en budget i balans. Inom myndighetsutövning SoL är det är externa placeringar 
och vårdformen tvång i öppenvård som tillsammans med intern köpt hemtjänst har högre kostnader än 
budgeterat. Andra områden är verkställighet boendestöd, personlig assistans och daglig verksamhet 
som alla behöver göra åtgärder för att få en budget i balans. Baserat på förra årets resultat har 
förvaltningen beslutat om att alla verksamheter behöver göra åtgärder för att minska sjukfrånvaron, de 
personalintensiva verksamheterna hade väldigt svårt att hålla budget 2016 och om inte sjuktalen 
förändras kommer det att bli lika svårt att hålla budget i år. Om inte åtgärdsplanerna ger önskat resultat, 
vilket vi ännu inte kan se, kommer prognosen för helåret att behöva förändras. 

Beträffande jämförelse med förra året så har vi ändrat om vår organisation så uppföljning per område 
ger ingen motsvarande bild. På uppföljning per verksamhet är skillnaden att IFO försvunnit. De 
verksamheter vi tog över från ALF går under verksamheterna Insatser enligt LSS och LASS samt Övrig 
vård o omsorg för äldre o funktionshindrade. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall 2016-
07 

Utfall 2017-
07 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 1 632 339 4 677 4 677 0 

Avgifter och övriga intäkter 184 348 171 663 348 103 348 103 0 

Summa intäkter 185 980 172 002 352 780 352 780 0 

Personal -250 399 -254 190 -443 109 -445 109 -2 000 

Lokaler -15 271 -11 284 -20 689 -20 689 0 

Övrigt -323 004 -298 369 -529 514 -533 337 -3 823 

Kapitalkostnader -745 -721 -645 -1 245 -600 

Summa kostnader -589 419 -564 564 -993 957 -1 000 380 -6 423 

Buffert (endast i budget)   -6 423  6 423 

Nettokostnad -403 439 -392 562 -647 600 -647 600 0 

Kommunbidrag 409 312 381 489 642 600 642 600 0 

Resultat efter kommunbidrag 5 873 -11 073 -5 000 -5 000 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat   5 000 5 000 0 
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Tkr Utfall 2016-
07 

Utfall 2017-
07 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 5 873 -11 073 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 
Prognosen för helåret visar ett nollresultat jämfört med tillgängliga medel dvs nämnden använder 
5 000 tkr av ackumulerat resultat utöver tilldelad ram under året. Det ackumulerade resultatet används 
för att täcka kostnaderna vid införandet av den nya arbetstidsmodellen. Nollresultatet förutsätter att 
åtgärdsplaner för en ekonomi i balans ger önskvärt resultat. 

Avvikelsen efter juli är minus 11 073 tkr jämfört med tilldelad ram. I resultatet efter juli saknas det både 
intäkter och kostnader. Intäkter som saknas är bl a ersättning för personlig assistans från 
Försäkringskassan och ersättning för varaktig vård flykting av Migrationsverket. Den största skillnaden 
jämfört föregående år är fordran mot Försäkringskassan som är väsentligt mycket högre i år jämfört 
med samma period föregående år, fordran efter juli är ca 15 000 tkr. Orsaken är att Försäkringskassan 
har nya utbetalningsrutiner. Kostnader som saknas är bla externa placeringar, boende på entreprenad, 
personlig assistans enligt LSS och interna kostnader för hemtjänst och hemsjukvård. Efter korrigering 
av intäkter och kostnader så är avvikelsen efter juli motsvarande den som var vid samma tidpunkt 
föregående år. 

Det är flera områden som behöver göra åtgärder för att få en budget i balans. Inom 
myndighetsutövning SoL är det externa placeringar och vårdformen tvång i öppenvård som 
tillsammans med intern köpt hemtjänst som har högre kostnader än budgeterat. Andra områden är 
verkställighet boendestöd, personlig assistans och daglig vht som alla behöver göra åtgärder för att få en 
budget i balans. Baserat på förra årets resultat har förvaltningen beslutat om att alla verksamheter 
behöver göra åtgärder för att minska sjukfrånvaron, de personalintensiva verksamheterna hade väldigt 
svårt att hålla budget 2016 och om inte sjuktalen förändras kommer det att bli lika svårt att hålla budget 
i år. Om inte åtgärdsplanerna ger önskat resultat kommer prognosen att behöva förändras. För att 
prognosen ska hålla behöver åtgärdsplanerna ge en helårseffekt motsvarande 3 000 tkr samtidigt som 
den nya arbetstidsmodellen inte får kosta något extra efter inkörningsperioden. 

Beträffande jämförelse med förra året så har vi ändrat om vår organisation så uppföljning per 
verksamhet ger ingen motsvarande bild. Den största skillnaden är att IFO försvunnit och daglig 
verksamhet tillkommit. De verksamheter vi tog över från ALF går under verksamheterna Insatser enligt 
LSS och LASS samt Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade. 

2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2016-
07 

Utfall 2017-
07 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Gemensam administration      

Intäkt 0 314 0 316 316 

Kostnad 0 -16 256 -25 823 -26 139 -316 

Nettokostnad 0 -15 942 -25 823 -25 823 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0  0 
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Tkr Utfall 2016-
07 

Utfall 2017-
07 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Kostnad -633 -455 -1 438 -1 438 0 

Nettokostnad -633 -455 -1 438 -1 438 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende      

Intäkt 9 018 7 784 19 448 18 448 -1 000 

Kostnad -42 794 -41 063 -78 312 -80 511 -2 199 

Nettokostnad -33 776 -33 279 -58 864 -62 063 -3 199 

Vård och omsorg i särskilt 
boende      

Intäkt 5 602 2 825 3 997 3 997 0 

Kostnad -48 681 -53 148 -79 479 -85 902 -6 423 

Nettokostnad -43 079 -50 323 -75 482 -81 905 -6 423 

Insatser enl LSS och LASS      

Intäkt 161 762 159 350 326 018 326 018 0 

Kostnad -427 977 -449 004 -798 121 -794 931 3 190 

Nettokostnad -266 215 -289 654 -472 103 -468 913 3 190 

Övrig vård o omsorg för äldre 
och funktionshindrade      

Intäkt 0 1 729 3 316 3 316 0 

Kostnad -3 728 -4 638 -10 783 -10 774 9 

Nettokostnad -3 728 -2 909 -7 467 -7 458 9 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad   -6 423  6 423 

Nettokostnad   -6 423  6 423 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 176 382 172 002 352 779 352 095 -684 

Kostnad -523 813 -564 564 -1 000 379 -999 695 684 

Nettokostnad -347 431 -392 562 -647 600 -647 600 0 

Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning juli 5(15) 



2.2.1 Gemensam administration 

Reglerna för styrning och ledning är inne i en påbörjad implementeringsfas. 

Det långsiktiga strategiska arbetet med kvalitetsledningssystemet pågår utifrån verksamhetens takt. 
Under de första månaderna har processkartläggning påbörjats inom verkställighetsområdena och 
särskilt prioriterat uppdrag är arbetet med social dokumentation och genomförandeplaner. 

För att klara framtidens utmaningar behöver Sociala omsorgsnämnden hitta nya lösningar med hjälp av 
bland annat välfärdsteknik. Detta är en långsiktig strategisk fråga och som ett första steg har Sociala 
omsorgsnämnden gjort en kartläggning av den teknik som används inom verksamheten och försökt att 
identifiera vilka de största hindren är. 

En planering för arbetet med införandet av arbetsmetoden IBIC har tagits fram. Arbetet har ett 
tillfälligt uppehåll på grund av personalomsättning men beräknas kunna påbörjas igen under tertial två. 

Sociala omsorgsnämndens avtalsansvarig har tillsammans med verksamhetscontroller påbörjat arbetet 
med uppföljning av entreprenaderna. En struktur för avtalsuppföljning har tagits fram och en 
systematisk uppföljning av avtalet sker nu. Parallellt med Sociala omsorgsnämndens egen uppföljning 
har även en extern granskning påbörjats av ett antal boenden både i privat och i kommunal regi. 

2.2.2 Vård och omsorg i ordinärt boende 

2.2.2.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Sociala omsorgsnämnden köper insatser av Vård- och äldrenämnden i form av hemtjänst och 
hemsjukvård, kostnaden per timme är from 2017-01-01, en ökning från 365 kr/ timme till 540 
kr/timme, gäller både hemtjänst och hemsjukvård. Det innebär en ökad kostnad vid oförändrad 
volymökning för nämnden med 3 500 tkr för hemtjänst samt 3 000 tkr för hemsjukvård under 2017. 

Åtgärder 

Arbetet med att systematiskt följa upp beslutade insatser och nyckeltal inom hela 
myndighetsutövningen pågår och har gett en bättre intern kontroll och underlag för kommande 
prognostiseringar. Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen. Från och med januari har det 
skett en utökning med ytterligare en enhetschef för att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap och för 
att öka möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats. 

Analys av verksamheten 

Det finns ett förslag enligt "Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård", att antal 
dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar, förslaget beräknas 
träda i kraft 2019-01-01. Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin kan, om det inte löses med 
hemmaplanslösningar innebära framtida behov av köpta externa placeringar och medföra ökade 
kostnader. 

  

  

2.2.2.2 Insatser 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
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Boendestödet har fortfarande för höga kostnader jämfört med budget. Budgetunderskottet beror till 
stora delar av en låg utförandegrad samt höga personalkostnader. Tendensen de senaste månaderna är 
att de åtgärder och handlingsplaner som tagits fram börjar ge effekter. 

Åtgärder  

Arbetet med att fördela brukarnas besök jämnare under dagen samt samplanering av insatser pågår men 
är tidsödande och önskvärt är att brukarna är delaktiga i detta arbete så långt det är möjligt. Under 
hösten har enhetschef fått i uppdrag att analysera den höga bomtiden och vidta åtgärder för en minskad 
bomtid. Planeringsansvariga har fått tydligare uppdrag från enhetschef om hur de ska arbeta med 
planering av insatser för att öka utförandegraden samt tillse att brukarna får beviljade insatser utförda. 
Enhetschef har fått i uppdrag att vara följsam i dessa förändringar och vara återhållsam med tillsättning 
av tjänster/vikariat. From med mars månad har vi minskat personalresurser med totalt 5 årsarbetare. 
Ytterligare anpassningar kommer att göras under året och totalt handlar det om 7-8 årsarbetare. 
Enhetschef har tagit fram handlingsplan för att komma tillrätta med budgetunderskottet. Det ser ut 
som den negativa trenden har börjat vända genom de åtgärder som vidtagits. För att vid årets slut vara i 
balans med tilldelad budget finns det behov av mer omfattande prioriteringar i både beslut och 
verkställighet. 

Analys av verksamheten 

De åtgärder som nu vidtas får konsekvenser för brukarna genom att vi begränsat möjligheten till att 
boka om besök med kort varsel. I vissa fall innebär detta att brukarna helt tackar nej till insatsen och 
det uppstår då bomtid. Dialog med myndighetsutövning pågår gällande avslut av insatser då brukarna 
frekvent avbokar beslutade insatser. Genom de anpassningar som utförs i verksamheten kommer 
utförandegraden att öka och positiv effekt på ekonomin bör kunna ses under hösten 2017. 

Översyn av resurser samt effektivare planering innebär för medarbetarna att tiden mellan olika besök 
har minskats. 

2.2.3 Vård och omsorg i särskilt boende 

2.2.3.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder 

Det finns ett underskott gentemot budget vad gäller institutionsvård och boende för psykiskt 
funktionshindrade, orsaker kan beror på samsjuklighet men också för att vissa insatser är svåra att ge på 
hemmaplan. Kostnaden för tvångsvård ökade under 2016 och kostnaderna förväntas kvarstår under 
2017. Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen. 

Antalet insatser och beslut om särskilt boende inom socialpsykiatrin har hållit sig på en konstant nivå 
under året. Verksamheten eftersträvar att andra insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i 
ordinärt boende. I dagsläget finns personer med beslutad insats som ej kunnat verkställas internt utan 
där extern placering blivit nödvändig. 

Åtgärder 

Det förebyggande arbetet är av stor vikt och hemmaplanslösningar behöver utvecklas tillsammans med 
boendestöd samt öppenvård där även bostadsfrågan är en central fråga för att insatserna på hemmaplan 
ska fungera. Från och med januari har det skett en utökning med ytterligare en enhetschef för att 
möjliggöra ett mer närvarande ledarskap och för att öka möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö 
och en attraktiv arbetsplats. 

Analys av verksamheten  

För att bibehålla nivån på antalet platser inom särskilt boende behöver verksamheten utveckla stödet till 
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personer i ordinärt boende. Det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med kvalificerade 
öppenvårdsinsatser eller boendestöd möjliggör också att människor behåller sin bostad i större 
utsträckning. På sikt behöver även andra boendeformer utvecklas, som exempel kan nämnas behovet 
av fler "satellitlägenheter", detta för att frigöra ytterligare platser inom kommunens psykiatriboenden. I 
lokalresursplanen framgår behov av ytterligare boende inom socialpsykiatrin i form av lägenheter med 
gemensamhetslokaler. 

I Vård- och omsorgsprojektet "Ett gott liv var dag" belyste arbetsgruppen behovet av samverkan med 
äldreomsorgen kring boendeformer för äldre personer med funktionsnedsättning. 

  

2.2.3.2 Insatser 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Flera av socialpsykiatrins boenden har en prognos på underskott för personalkostnader utifrån höga 
sjuktal samt ökat bemanningsbehov pga hot- och våldsituationer. Boendena har även tagit emot 
brukare som tidigare varit externt placerade och som har omfattande behov vilket kräver en ökad 
personaltäthet. 

Införandet av den nya arbetstidsmodellen samt kollektivavtalets påverkan har initialt inneburit ökade 
kostnader. Tanken är att modellen på sikt genom resurspass, delvis ska ersätta poolen. De 
behovsanalyser som gjorts utifrån beviljade insatser för brukarna har visat att grundbemanningen inte 
alltid räcker till. Brukarnas allt komplexare funktionsnedsättningar och ökad ålder gör att högre 
personalbemanning ibland är det enda alternativet till en extern placering. 

Åtgärder 

Samtliga enheter som prognostiserar ett negativt resultat för året har fått i uppdrag att ta fram 
handlingsplaner för en budget i balans. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta med ökad hälsa 
och handlingsplaner tas fram även för detta. De verksamheter som har hög sjukfrånvaro har fått 
insatser av Previa och personalenheten utifrån sjuktalen, något som även prioriteras på förvaltningsnivå. 
Arbetet med att införa RFM (Resursfördelningsmodell) inom socialpsykiatrin pågår och implementeras 
fullt ut from jan - 2018. 

Analys av verksamheten 

Nämnden har i lokalförsörjningsplanen påtalat behovet av fler boendeplatser inom socialpsykiatrin i 
första hand för brukare med behov som kräver stöd utöver ett självständigt boende men inte personal 
dygnet runt. Det påtalas även i lokalförsörjningsplanen behov av ytterligare boenden med dygnet runt 
personal för att kunna ta hem externt placerade. Översyn av antalet korttidsplatser måste också göras 
och en ev. utökning av dessa platser är nödvändigt pga förändringar i betalningsansvarslagen som för 
psykiatrins område träder i kraft den 1/1-2019. En dialog med VÄF måste också påbörjas och 
möjligheten att flytta brukare till traditionella vård- och omsorgsboenden vid förändrade behov t ex 
demenssjukdom är nödvändig för att få till en rörlighet och frigöra platser inom den egna 
verksamheten. 

  

2.2.4 Insatser enligt LSS och LASS 

2.2.4.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  
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Antalet personer med insatsen personlig assistans enligt LSS har ökat fram till juli månad 2017. 
Övervältringen som initierats av FK till kommunen syns vid uppföljning av verksamhetsmått genom 
ökning av ärenden inom personlig assistans men också att beslut om bostad med särskild service till 
denna målgrupp som fått assistansersättningen indragen. På informationsträff 170302 informerar FK 
om att 8 % av personer med beslut enligt SFB kommer få indragen assistans under kommande två års-
uppföljningar. Maj 2017 förväntas ett nytt rättsligt ställningstagande gällande restriktivitet om 
tillsynsbehov som annat personligt behov enligt HFD 2015. 

Kostnaden för sjukersättning till privata assistansanordnare har under 2016 varit 4 099 tkr och 
förväntas kvarstå på samma nivå 2017. 

Åtgärder  

Verksamheten har påbörjat ett tydligare arbete med att kontinuerligt följa upp beslutade insatser och 
nyckeltal för att säkerställa en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas strikt av aktuell 
rättspraxis, beslut om eventuellt dubbla insatser som ex. särskilt boende och kontaktperson övervägs 
noga och följs upp oftare. Åtgärdsplan för ekonomisk balans finns framtagen. Från och med januari har 
det skett en utökning med ytterligare en enhetschef för att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap och 
för att öka möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats. 

Analys av verksamheten  

Tendensen är att behoven av framtida insatser fortsätter att öka, det gäller även på nationell nivå. För 
att kunna planera för framtida behov behöver verksamheten tillsammans med såväl interna som externa 
aktörer vidareutveckla former för samverkan. Insatser ska exempelvis i möjligaste mån kunna erbjudas 
på hemmaplan, målgruppen idag har också andra krav på inriktning av verksamhet eller olika former av 
boenden. 

  

2.2.4.2 Insatser 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Det negativa resultatet inom servicebostäder har nu vänt och visar nu i stället ett litet positivt resultat. 
Flera av de lägenheter som tidigare stod tomma har nu hyrts ut även om det fortsatt är svårt att hyra ut 
bostäder i socialt utsatta områden. Nya skattningar av brukarnas behov sker kontinuerligt vid 
förändringar och flera av enheterna har fått extra ersättning utifrån resursfördelningsmodellen (RFM). 
På några av enheterna är det fortsatt hög sjukfrånvaro och detta i sin tur innebär höga kostnader för 
pool. 

Införandet av arbetstidsmodellen kommer att innebära ökade kostnader initialt. Tanken är att modellen 
på sikt genom resurspass, delvis ska ersätta poolen och också leda till minskade kostnader. 

Åtgärder 

Samtliga enheter som prognostiserar ett negativt resultat för året har fått i uppdrag att ta fram 
handlingsplaner för en budget i balans. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta med ökad hälsa 
och handlingsplaner tas fram även för detta. Dialog med LFF och AB Bostäder ska inledas för en 
beskrivning av svårigheter att hyra ut lägenheter i socialt utsatta områden. 

Analys av verksamheten 

I socialt utsatta områden har vi svårt att få in nya hyresgäster. Även om vi vet att det finns personer 
som har beviljats bostad med särskild service enligt LSS och som står i kö till plats tackar de ändå nej 
till erbjuden plats i dessa områden. Önskvärt är en avyttring från dessa områden i dialog med LFF och 
AB Bostäder. RFM släpar något då brukare med förändrade behov och som kräver andra 
personalresurser inte skattas tillräckligt snabbt vilket innebär att det blir en tröghet i justering av budget. 

Konsekvenser för både brukarna och medarbetarna om skattningar inte görs tillräckligt snabbt vid 
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förändrade behov. För brukaren kan det innebära att insatser inte utförs och för medarbetarna en ökad 
arbetsbelastning. 

Personlig assistans 

Enheten går med ett minus om -3 700 tkr när fordringar är inräknade. Beräknat årsresultat är -5 400. 
Orsaken är nattjour (kollektivavtal) där vi som arbetsgivare betalar för 4 timmar och får ersättning från 
försäkringskassan på 2 tim. Varje "nattärende" går minus ca 300 tkr per år. Assistansen verkställer 18 
brukare med nattjour, vilket innebär ett minus om ca 5 400 t kr/år. 

Även införandet av schemaverktyget Time Care har inneburit en ökad kostnad om 168 tkr per månad. 
Den ökade kostnaden beror bl a på utbildningar och justeringar i systemet. Kostnaden beräknas bli 
över 2 000 tkr 2017. 

Enhetschefer för assistansen har varit hårt belastade pga. vakant chefstjänst. Därtill har det nya 
schemaverktyget påverkat cheferna och arbetsgrupperna negativt. Tiden gått till att lösa systemproblem 
istället för att arbeta över gränserna och lösa resurspassen, vilket gjorts tidigare. 

Försäkringskassan införde  i år en förändrad rutin gällande rapportering av tid. Detta har medfört en 
ökad arbetsbelastning för cheferna och även inneburit att vi har intäkter om ca 18 mkr som inte 
kommit oss än tillhanda. Vi kommer att teckna ett hängavtal med Tunstall, Tes assistans, för att införa 
deras system och kommer då rapportera direkt till Försäkringskassan digital. Beräknat införande 2017-
09 

Korttid: beräknas gå med minus om -400 tkr. En förbättring med 100 tkr sedan förra månaden. 
Orsaken är flera svåra ärenden där brukaren inte kan vara på korttiden samtidigt som andra brukare. 
Verksamheten har även startat en ny korttid i en lägenhet där två brukare varvar att vara varannan helg. 

Korttidsenheterna behöver arbeta över gränserna för att kunna få till det schematekniskt samt skapa en 
trygghet bland enheterna - t ex sjukfrånvaro, semesterplanering m m. 

AKL: Enheten beräknas gå med plus om 540 tkr -bl a säljer hemtjänst och att enheten får mer betalt 
för insatsen kontaktperson enligt LSS och SoL än vad lönekostnaden är. I dagsläget verkställs 19 beslut 
gällande kontaktfamilj, 2 har ännu inte verkställts. Lösning till verkställighet har erbjudits men har inte 
godtagits. Ledsagare och avlösare minus pga. lönekostnaderna. 

Boendesektionen 

Gruppbostädernas bemanningsbehov är morgon, em/kväll och helg vilket innebär det saknas dagturer 
flertalet enheter. Den nya arbetstidsmodellen resulterar i kostnadsökningar på grund av att man måste 
öka grundbemanningen för att ta bort korta och långa arbetspass men inte kan lägga ut timmarna på ett 
effektivt sätt. Ett par enheter har höga kostnader efter borttagande av dessa turer samt uttag av 9 lediga 
dagar på 4 v . Flera enheter har även lämnat in avsteg från kollektivavtalet med anledning av att 
hyresgästerna inte klarar byte av personal under ett arbetspass. Samverkan med daglig verksamhet pågår 
för att kunna samplanera bemanning så långt som möjligt men det behövs göras förändringar i 
arbetstiderna för personal inom DV för att få genomslagskraft. Vissa enheter visar en negativ trend och 
de enheter som signalerar om underskott i sin prognos har gjort en handlingsplan. Ytterligare ett 
bekymmer är höga sjukskrivningstal. Boendesektionens prognos i juli visar ett underskott på 1 000 tkr. 

Daglig verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs 

Då bokslutet från arbetslivsförvaltningen visade ett underskott på 7 000 tkr för 2016 har en 
handlingsplan framtagits för att få budget i balans. Genomlysning och tät uppföljning av Daglig 
verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs kommer att fortsätta tillsammans med enhetscheferna. En 
omvärlds-analys behöver även göras för att få en uppfattning om kommande behov för målgruppen. 
Då poolen från och med 2017 ligger centralt går det inte i dagsläget att följa dessa kostnader inom 
verksamhetsområdena på ett bra sätt. Då omsättning av personal och höga sjukskrivningstal är ett 
bekymmer inom daglig verksamhet är det av stor vikt att ett samarbete med gruppbostäderna kommer 
igång. Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. Planerade åtgärder i handlingsplanen för april månad 
genomförs men det ekonomiska resultatet dröjer med anledning av uppsägningstider av hyreskontrakt 
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samt för omplanering för personal. Beräknat underskott 3 000 tkr. 

  

  

2.2.5 Övrig vård och omsorg för äldre o funktionshindrade 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Mötesplats Berggården har en budget i balans. 

Åtgärder 

Analys av verksamheten 

Under våren har verksamheten haft en ökning i antalet besökare. En översyn av de aktiviteter som 
erbjuds har gjorts under våren tillsammans med besökarna. Det finns en hög nöjdhet i de aktiviteter 
som erbjuds samtidigt som ytterligare aktiviteter efterfrågas. Nämnden har under våren 2017 tillsatt en 
projektledartjänst som bland annat har till uppgift att se över hur Berggården kan utvecklas och 
anpassas att möta upp målgruppens behov. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Dagverksamhet för personer under 65 år med demenssjukdom visar ett positivt resultat. Resultatet 
beror på att verksamheten ännu inte kommit igång. Under våren har rekrytering av fyra medarbetare 
gjorts och de beräknas tillträda sina tjänster den 1/9 samtidigt som verksamheten startar upp. 

Sysselsättning 

Från och med årsskiftet finns biståndsbeslut för sysselsättning. Då det inte är gjort någon planering för 
verkställighet innebär det att ny enhet måste öppnas under året för att kunna erbjuda deltagare som 
tillhör socialpsykiatrin en bra daglig sysselsättning. Fortsatt ökning av ärenden och ca 15 ärenden är ej 
verkställda då det inte finns någon sysselsättning att erbjuda. Arbete pågår med att hitta lokal och en 
meningsfull aktivitet/sysselsättning. 

  

3  Verksamhetsmått 
De flesta budgetmått avser helår och är därför ett avsevärt högre värde än en månads utfall. I vissa fall 
saknas budgetmått helt och hållet, anledningen till detta är att budgetering av måttet inte anses ge något 
analysvärde. 

3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2016 Budget 2017 Utfall Jul 2017 

Antal personer med 
personlig assistans 
enligt LSS 

48 51 55 

Antal personer med 188 197 179 
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Verksamhetsmått Utfall Jul 2016 Budget 2017 Utfall Jul 2017 
personlig assistans 
enligt SFB 

Antal beviljade timmar 
personlig assistans 
enligt LSS 

10 067 76 374 10 891 

Måttanalys LSS 
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3.2 Funktionshinderverksamhet SOL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2016 Budget 2017 Utfall Jul 2017 

Antal personer med 
hemtjänst 

136 415 152 

-- varav antal personer 
med extern utförare 

32  38 

Utförda timmar 
hemtjänst 

1 655 23 039 0 

Antal personer med 
Boendestöd FH 

157 265 133 

Antal utförda timmar 
Boendestöd FH 

1 256 44 328 0 
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Måttanalys SoL Htj 

 

 

3.2.2 Särskilda boendeformer 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2016 Budget 2017 Utfall Jul 2017 
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Verksamhetsmått Utfall Jul 2016 Budget 2017 Utfall Jul 2017 

Antal personer med vård 
och omsorgsboende 

25 29 28 

Måttanalys SoL Vobo 
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1  Inledning 
Brukare och medborgare 

Kvalitet för de brukare och medborgare som har stöd och insatser från funktionshinderverksamheten 
innebär bland annat att kunna vara med och påverka det som är möjligt i den egna livssituationen. 
Nämnden har för avsikt att 2018 ta till vara de arenor där möjligheter finns till dialog och inflytande. 
Värdighetsgarantierna som är nämndens löften till brukarna ska under året göras kända och 
aktualiseras. Medborgardialog, Funktionshinderråd och det särskilda tillgänglighetsuppdraget är andra 
mötesplatser där nämnden ska agera och vara inlyssnande. 

Verksamhet 

För att uppnå kvalitet i Sociala omsorgsnämndens olika verksamheter ställs krav på resurser, 
kompetens, innovativt arbete och systematiskt utvecklings- och uppföljningsarbete. Nämnden ska via 
det pågående processarbetet kopplat till Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utveckla 
samarbetet med övriga nämnder med uppdrag riktat mot socialtjänstens olika målgrupper och delar 
(Sociala Klustret). 

Nämndens samlade behov, beskrivna i budget 2018 lyfter förändrade behov hos de yngre målgrupperna 
men belyser också en åldrande målgrupp som ställer krav på att nämnden möter även deras behov. Ett 
sätt för nämnden att möta dessa behov är att i dialog med berörda målgrupper, med nämnder i det 
sociala klustret och med ansvariga för infrastruktur, m fl, påbörja det strategiska arbetet kring e-Hälsa 
och utveckling av informationsteknik (IKT). 

Angelägna områden att agera kring är också nämndens behov av ändamålsenliga bostäder som finns 
beskrivna i lokalbehovsplanen 2018-2020. Målgruppernas behov av funktionella bostäder kan inte nog 
understrykas. 

Innovativt arbete och kvalitetsutveckling ställer krav på nämnden att kompetensutveckla medarbetare 
och organisation. Under 2018 kommer nämnden, utifrån kompetensutvecklingsplaner kopplat till 
behov få ta ställning till prioriteringar utifrån tillgängliga resurser. 

Medarbetare 

Kvalitet i Sociala omsorgsnämndens verksamheter har en direkt koppling till medarbetaren. Därför 
fortsätter nämnden sin strävan och sitt arbete mot att vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns behov av 
insatser för att motverka ohälsa och stärka ökad hälsa i alla nämndens verksamheter.  Det är därför av 
största vikt att kommande plan för ökad hälsa får önskat genomslag på ohälsotalen. 

Heltid, borttagande av delade turer, korta och långa arbetspass är positiva och viktiga åtgärder för 
medarbetaren. Utmaningen för nämnden 2018 är att hitta modellen för ett genomförande som stärker 
bilden av Sociala omsorgsnämnden som en attraktiv arbetsgivare, att det inte blir en kostnadsdrivande 
åtgärd och inte minst viktigt, sker med kvalitet för berörda brukare. 

Att det finns kollegor med efterfrågad kompetens att rekrytera är en prioriterad uppgift 2018. Genom 
att aktivt arbeta med nämndens plan för kompetensutveckling ska nämnden identifiera vad som 
behöver göras och hur det bäst får effekt. 

2  Omvärldsanalys 
Socialstyrelsens rapport E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017  

Rapporten redovisar en uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. I 
mars 2016 antog regeringen och SKL en vision för e-hälsoutvecklingen i Sverige. I visionen görs det 
tydligt att arbetet ska fokuseras på målgrupperna individen och vård- och omsorgspersonalen. 
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År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta 
för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad 
självständighet och delaktighet i samhällslivet. 

Ett mål som uttrycktes i överenskommelsen mellan SKL och regeringen som inte uppnåtts var att den 
kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver ta ett större ansvar för utvecklingen och 
för att använda de trådburna bredbanden. Det finns behov av att utveckla välfärdsbredband som är 
anpassade till de krav som ställs på informationssäkerhet. En uttalad och dokumenterad strategi är en 
förutsättning för en planerad och samordnad utveckling inom e-hälsa och välfärdsteknik. 70 procent av 
kommunerna har tagit fram styrande dokument om införande av eller användning av e-hälsa eller 
välfärdsteknik inom socialtjänsten eller i den kommunala hälso- och sjukvården. De styrande 
dokumenten har antagits av kommunfullmäktige, en nämnd eller på tjänstemannanivå. Digital teknik är 
ett omfattande ämne som berör flera delar av vårt dagliga liv. Digital teknik används av många som 
stöd och hjälp i vardagen, men det finns svårigheter att veta vad som finns och hitta den teknik som 
passar den enskilde. Information och utbildning för ökad kunskap hos både brukare, anhöriga och 
personal behövs, likväl som support om/när tekniken inte fungerar. Förutsättningar för teknik, ansvar 
och kostnaden för tekniken är ytterligare grundläggande frågor som behöver beaktas i utökat införande 
av teknik inom Sociala omsorgsnämndens verksamheter. Och kanske viktigast av allt är att brukarens 
integritet, rätt till självbestämmande och säkerhet säkerställs. 

Sämre hälsa hos personer med funktionsnedsättning 

En uppföljningsrapport från Folkhälsomyndigheten visar att personer med funktionsnedsättning 
genomgående rapporterar sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa jämfört med personer 
som inte har en funktionsnedsättning. Rapporten pekar även på att många kommuner efterfrågar ett 
nationellt kunskapsstöd när det gäller hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoinsatser som också 
når personer med funktionsnedsättning. Insatser för att främja matvanor och fysisk aktivitet till 
personer med funktionsnedsättning bör likt generella insatser inkludera såväl informationsinsatser som 
förändringar i utbud och tillgänglighet. Detta är fortsatt viktiga frågor för Sociala omsorgsnämnden att 
prioritera. 

En kommuns särskilda ansvar när det gäller boende för personer med funktionshinder 
(2000:453, Sol) och (1993:387, LSS) 

Personer inom funktionshindersverksamheten befinner sig likt som övriga invånare i Borås Stad i ett 
generationsskifte där samhällets utveckling lett till en ny generation ungdomar med utvecklingsstörning, 
med nya behov som kräver nya tankesätt. Åldersstrukturen inom boendesektionen och på de enheter 
som drivs på entreprenad är att de personer som idag bor i gruppbostad ofta är mycket äldre än de 
unga vuxna som står i kö för att få en lägenhet. Den utvecklingen fortsätter och det blir allt svårare att 
erbjuda lägenheter till de personer som idag står i kö då hyresgästerna blir äldre och äldre och de 
befintliga lägenheterna inte blir lediga i samma takt som tidigare. Kvarboendeprincipen som innebär att 
man ska ges förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet kan skapa både möjligheter samt 
begränsningar och dess inriktning att bevara förhållanden som de ser ut kan både uppfattas positivt och 
negativt. Att omfördela resurser för att möta personens behov där hen bor eller att erbjuda personen 
att flytta dit resurserna finns och är anpassade till just den gruppbostaden är en diskussion som inte 
alltid är enkel för nämnden att hantera. Den enskilde eller hens företrädare har alltid rätt att tacka nej till 
ett erbjudande till omflyttning inom befintliga bostäder. 

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning 

Regeringens utredningsuppdrag, att göra en översyn av LSS och assistansersättning ska vara genomförd 
1 oktober 2018. I uppdraget ingår att belysa möjligheten till en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling 
och ändamålsenliga insatser i LSS samt också utreda förutsättningarna för jämnlika levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhället. Nämnden ser med spänning fram emot resultatet. 

I Socialstyrelsens delrapport "Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS" bekräftas den tydliga 
utveckling för yngre personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar som ansöker om lägenhet att det saknas en form av mellanboende i 

Sociala omsorgsnämnden, Budget 2018 4(29) 



Borås Stad. Serviceboende beskrivs av socialstyrelsen som en bostadsform mellan ett helt självständigt 
boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. För vissa personer med neuropsykiatriska 
diagnoser behövs en ny typ av servicebostad (mellan servicebostad-gruppbostad) där stödet och 
stödformerna är utformade och anpassade efter den målgruppen. Även personalens utbildningsnivå 
behöver höjas och breddas för att möta de enskildas behov. 

Personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och Lag om Stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

Inom ramen för regeringens översynsuppdrag kommer insatser beslutade av Försäkringskassan (FK) 
delvis att belysas (SFB). Redan 2017 och fortsättningsvis är FK ställningstagande kring tolkning av 
lagen och det femte grundläggande behovet något som påverkar de personer som tidigare haft beslut 
om insatser överstigande 20 timmar. Därmed påverkas också landets kommuner som ställs inför en 
kraftig övervältring av personer med behov och också kostnader. 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård 

Lagen träder i kraft i två steg, dels 1 januari 2018 (de med insatser från hemsjukvård eller regionens 
öppna vård) och dels den del som träder i kraft i januari 2019 och som berör personer inskrivna inom 
psykiatrin. Det är den senare som ställer störst krav på att nämnden är väl förberedd då det gäller stöd i 
hemmet, korttid och boenden. 

Överenskommelse psykisk hälsa 2017 

Överenskommelsen utgör utgångspunkten för det nationella arbetet kring behovet av att ta fram en 
långsiktig plan för området psykisk hälsa. Kommuner och landsting förväntas att i samverkan och var 
för sig genomföra insatser som är behovsanpassade, effektiva och av god kvalitet.  I Västra Götaland 
pågår arbetet med att gemensamt ta fram en länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa. 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 
nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Målvärde 

2017 
Utfall T1 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

1 1 0 1 1 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Så nås målet för indikatorn 
Nämndens mål är att genomföra en medborgardialog på någon av nivåerna; dialog eller inflytande.  
 
Syftet med medborgardialogen är att stärka medborgarnas engagemang och inflytande samt utgöra 
beslutsunderlag för Sociala omsorgsnämnden. 
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Medborgardialogen kommer att planeras utifrån tidigare erfarenheter och resultat från Sociala 
omsorgsnämnden och Borås Stad. För att lyckas med medborgardialogen och ge medborgaren goda 
förutsättningar att bilda sig rimliga förväntningar ska dialogen utgå från ett tydligt definierat tema 
tillsammans med tydlig information. För att nå medborgardialogens målgrupp samt nå inflytandenivå 
kommer medborgardialogen att genomföras i två steg. Steg ett omfattar information och introduktion 
till temat samt diskussion. I steg två presenteras förslag utifrån steg etts diskussioner som 
medborgardialogen kan besluta om.  
 
I stället för att bjuda in medborgare till en möteslokal kommer medborgardialogen till platser där 
målgruppen finns. Detta i syfte att tillgängliggöra medborgardialogen och genomföra den på 
medborgarens villkor. För att lokalisera sådana platser kommer bland annat brukarorganisationers 
kunskap och erfarenhet användas. 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

3.2.1 Nämnd 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Projekt Schyst kompis Under 2018 ska handboken för studiecirklarna i 
Schyst kompis färdigställas. Personal som ska hålla 
i studiecirklarna kommer att få handledning i att 
använda handboken. Studiecirklar som startat upp 
under 2017 kommer att vara pågående under 2018. 
Nya studiecirklar kommer startas upp under 2018 
om deltagarunderlag finns. Utvärdering kommer att 
pågå under 2018 i samarbete med VOK och Payoff. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

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

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Målvärde 

2017 
Utfall T1 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel ekologiska och/eller 
närproducerade 
livsmedel, %. 

 45 34,9 55 65 
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Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Sociala omsorgsnämndens målvärde för 2018 är utifrån Kommunfullmäktiges indikator 2018, 55 % 
ekologiska och/närproducerade livsmedel. De som bor i nämndens boendeenheter betalar en avgift för 
inköp av livsmedel, vilket gör att Sociala omsorgsnämnden har en begränsad möjlighet att påverka 
resultatet. 
 
I dessa verksamheter påverkas nämndens möjligheter att fullt ut tillämpa inköp av ekologiska livsmedel 
då det kan innebära en merkostnad för de enskilda och inskränker de boendes rätt att själva bestämma 
över sina inköp.  
 
För att underlätta och möjliggöra att påverka resultatet pågår ett arbete med att ta fram en 
handlingsplan på Sociala omsorgsnämnden. En del av handlingsplanen ska resultera i smarta och goda 
inköpsrutiner och arbetssätt för minskat matsvinn. Förväntan är att det ska öka det ekonomiska 
utrymmet för ekologiska inköp. Samtliga kostombud får kontinuerligt utbildning i klimatsmarta 
måltider samt genomgång av vilka livsmedel som enkelt kan eller ska bytas ut till ekologiska utan 
prisskillnad. Under hösten 2017 kommer aktiviteter att läggas in i verksamhetsplanen för ökad 
måluppfyllelse. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Målvärde 

2017 
Utfall T1 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

8,6 7 8,8 8 4,5 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

36,4 22 31,8 27 15 

Hälsa – friska medarbetare 
under ett år i % av andel 
anställda. 

31 32 - 33 38 

Utfall för Tertial 1 2017 gällande "Hälsa - Friska medarbetare under ett år i % av andel anställda" finns ej tillgängligt pga. omorganisationen. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % har inom Sociala omsorgsnämnden under en femårsperiod 
ökat med 3,35 procentenheter vilket är alarmerande. Sjukfrånvaron fortsätter att öka men man kan 
skönja att ökningstakten avtar, om än inte i den takt som skulle krävas för att uppnå långsiktigt 
målvärde.  
 
 Under senare år har intresset för sambandet mellan hälsa och ekonomisk tillväxt ökat. Forskning visar 
att det finns ett starkt samband mellan hälsa och ekonomi. Bättre hälsa medför högre tillväxt genom 
högre produktivitet hos arbetskraft, flera produktiva år, bättre inlärningsförmåga, större kreativitet, och 
bättre möjligheter att klara förändringar. För att bryta utvecklingen som direkt på ett negativt sätt 
påverkar nämndens ekonomi arbetar nämnden med en hälsoplan som utgår från följande strategi: 
- Stärka chef och medarbetarskapet 
- Systematisera arbetet med de enheter som har särskilt hög sjukfrånvarofrekvens 
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- Påverka medarbetarna att göra positiva val kring sin hälsa 
- Arbeta systematiskt med att minska den psykiska ohälsan  
 
Metod: 
- Arbeta med att utveckla hälsoplaner och friskfaktorer 
- Kompetensutveckla hälsoinspiratörer 
- Marknadsföra de friskvårdsaktiviteter som finns inom staden 
- Förebyggande insatser 
- Arbeta med insatser till arbetsplatser med hög sjukfrånvaro  
- Arbeta med Frisk- och riskanalyser  
- Stärka rehabiliteringsprocessen 
- Utarbeta handlindplan för hälsofrämjande arbetsplatser 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 
Från och med 1/1-17 har Borås Stad en central bemanningsenhet och ”en väg in” gäller för vikarier. 
Det innebär att de förvaltningarna som ingår i bemanningsenheten endast ska ha vikarier i sina 
verksamheter som kommer från bemanningsenheten med undantag för avlösare och ledsagare. Att 
andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i % inte minskar i önskad takt medför att arbetad tid för 
timavlönade inte minskar i takt med tidigare satt målvärde. Under året kommer nämnden att arbeta 
utifrån framtagen strategi. 
 
Strategi: 
- Tillse att rätt anställningsform används vid rekrytering 
- Efterleva arbetstidsmodellen fullt ut på förvaltningen 
- Implementera planeringsverktyg Time Care i förvaltningen 
 
Metod: 
- Följa förvaltningens rekryteringsprocess 
- Säkerställa att alla anställningar sker via bemanningsenheten 
- Använda instrument som vikariebank och resurstid 
- Säkerställa resurspassanvändning på förvaltningen 
- Utbildning/information om planerings- och bemanningsverktyg Time Care 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Så nås målet för indikatorn 
Friskfaktorer innebär att man utgår från det som är bra på arbetsplatsen istället för att bara fokusera på 
problem. Genom att utgå från det som gör att personal/arbetstagare fungerar optimalt ökar 
arbetslusten och hälsan förbättras.  
 
Strategi: 
- Utveckla ledarskapet för att skapa hälsosamma, framgångsrika och trygga arbetsplatser 
- Öka delaktigheten hos alla medarbetare 
- Arbeta med goda exempel som förebilder 
- Säkerställa arbetsmiljön för medarbetarna  
 
Metod: 
- Utbildning och handledning för chefer i hälsofrämjande ledarskap 
- Arbetsmiljöutbildning enligt SAM 
- Implementering av styrning och verksamhetsledning på alla enheter 
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- Arbete med hälsoplaner 
- Omvärldsbevakning 
- Utveckla samarbetet med de fackliga organisationerna  
- Arbeta systematiskt med Frisk- och riskanalyser  
- Handledningsinsatser från för både chef/medarbetare på utsatta arbetsplatser. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 

Intäkter 129 853 352 780 352 780 360 893 

Kostnader -835 080 -993 957 -1 000 380 -1 011 818 

Buffert  -6 423  -6 575 

Nettokostnader -705 227 -647 600 -647 600 -657 500 

Kommunbidrag 699 200 642 600 642 600  

Resultat -6 027 -5 000 -5 000 -657 500 

Ackumulerat resultat 11 554    

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat  5 000 5 000  

Nettoinvesteringar     

4.2 Nämndens uppgift 
Funktionshinderverksamheten arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). 

Personer med stöd enligt LSS har en livslång eller varaktigt funktionsnedsättning. Genom insatserna 
ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

Insatser enligt SoL ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. 

Funktionshinderverksamheten ska erbjuda rättssäker handläggning med välgrundade och korrekta 
beslut. Verksamhetens insatser ska ges med god kvalité byggt på brukarens delaktighet och inflytande, 
ett bra bemötande och med hög kompetens hos medarbetarna. 

Socialpsykiatrin bedriver verksamhet för personer med allvarlig psykisk funktionsnedsättning i 
bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende. 

Nämndens ansvar innefattar även Hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inom 
berörda verksamheter. 

4.2.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser 

Sociala omsorgsnämnden har, utifrån KFs beslut om särskilt sammarbetsuppdrag kring tillgänglighet, 
påbörjat arbetet med att utarbeta arbetsformer med aktuella nämnder och bolag för att förbättra 
tillgängligheten för målgrupper med funktionsnedsättningar. Nämnden kommer att ta ett helhetsgrepp 
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kring samarbetsuppdraget avseende tillgänglighet där ett särskilt fokus läggs på kognitiv tillgänglighet. 
Arbetet med den fysiska tillgängligheten har pågått framgångsrikt i flera år i Borås Stad och behöver 
fortsätta att utvecklas och implementeras. Borås Stads funktionshinderkonsulent samordnar 
samarbetsuppdraget avseende tillgänglighet. Frågan kommer att fortsätta drivas vidare i ett hela 
stadenperspektiv. Tillsammans med relevanta samarbetspartners kommer en utökad arbetsgrupp 
tillsättas med fokus på kognitiva funktionsnedsättningar. 

Program för personer med funktionsnedsättning med tillhörande handlingsplan är utgångspunkten för Borås 
stads arbete och inför 2018 kommer en reviderad handlingsplan att arbetas fram. Det ska framgå hur 
målen ska mätas och arbetet utvärderas och vilken nämnd eller bolag som är ansvarig. En 
kommunikationsplan kommer att upprättats kopplat till arbetet. Under arbetets gång ska personer med 
funktionsnedsättningar och intresseorganisationer involveras under former som ger ett verkligt 
inflytande. 

Arbetet utanför Borås stads egen verksamhet behöver fortsätta utvecklas och arbetet med privata 
aktörer i staden behöver utvecklas när det gäller kognitiva funktionsnedsättningar. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 
Sociala omsorgsnämndens kommunbidrag uppgår till 657 500 tkr. Det motsvarar en uppräkning av 
lönekostnader med 2,7 % och övriga kostnader med 1,9 % jämfört med 2017 års kommunbidrag. 
Uppräkningen innebär att nuvarande verksamhet, efter genomförda anpassningar kan bibehållas men 
för nämnden tillkommer ökade kostnader för volymökningar, se kapitel sju, vilka nämnden äskar extra 
medel för. 

Nämnden identifierar också förändringar i verksamhetens olika delar i form av nya behov, målgrupper 
som utifrån krav kopplat till lag och som omfattas av nämndens uppgifter kräver nya arbetssätt och ny 
kompetens. De personer som i dag har stöd och insatser från nämndens verksamheter blir äldre och 
utvecklar därmed ett ökat omvårdnadsbehov som genererar nya kostnader då det gäller hälso- och 
sjukvård samt personalresurser. Om Borås stads ställningstagande att ställa sig bakom digitalisering 
inom vård- och omsorg och vision e-Hälsa 2025 ska bli verkligt krävs en långsiktig budgetförstärkning. 

Sociala omsorgsnämndens tertialrapport för tertial ett 2017 visade en nollprognos för helåret 2017 
utifrån antagna handlingsplaner. I prognosen för 2017 är det inräknat att Sociala omsorgsnämnden får 
använda 5 000 tkr av ackumulerat resultat för puckelkostnader i samband med införandet av nya 
arbetstidsmodellen. Handlingsplanerna för en budget i balans berör flertalet områden och dessa 
kommer att följas upp under 2017 och vid behov justeras för att åstadkomma önskad effekt. En viktig 
förutsättning för att nämndens verksamheter ska hålla sin budget är att sjukfrånvaron minskar och att 
följsamheten till kollektivavtal med stöd av förändrad arbetstidsmodell inte medför ökade kostnader. 

Inom verksamheten personlig assistans är kommunen ansvarig för hela kostnaden när de 
grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka. Det har kommit en ny rättspraxis under 2016 
för bedömningen av de grundläggande behoven. Den nya tolkningen kan innebära att så mycket som 
8 % av ärendena gällande personlig assistans via Försäkringskassan förs över till kommunen. För 
Sociala omsorgsnämndens del skulle detta innebära en kostnadsökning med totalt 25 785 tkr under en 
tvåårsperiod. 

Kostnader för vårdformen tvång i öppenvård har ökat markant under senare år och i bokslutet 2016 
var den totala kostnaden 13 473 tkr utöver budget. Kostnaderna fördelades med 7 249 tkr på IFO och 
med 6 224 tkr för Socialspykiatrin. 

Under 2017 startar en ny upphandlingsprocess för de 14 enheter inom boende-LSS som drivs på 
entreprenad. Upphandlingen beräknas vara klar så att ny avtalsperiod startar 2018-12-01. Hur 
upphandlingen påverkar nämndens kostnader är inte klart i dagsläget. Nämnden fattar enligt tidsplan 
tilldelningsbeslut halvårsskiftet 2018 och först då kan eventuella ekonomiska effekter bli kända. 
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Sociala omsorgsnämnden har avsatt en procent av nämndens kommunbidrag i buffert för oförutsedda 
kostnader vilket motsvarar 6 575 tkr. 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. Dessa är: 

- Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

- Jämn fördelning av makt och inflytande. 

- Ekonomisk jämställdhet. 

- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

  

Sociala omsorgsnämnden strävar efter en jämställd budget och verksamhet utifrån dessa mål. 
Jämställdhetsperspektivet genomsyrar det dagliga arbetet i nämndens verksamhet. 

4.4 Verksamhet 2018 

Tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 

Central administration     

Intäkt 724  45  

Kostnad -27 870 -25 823 -25 868 -26 417 

Nettokostnad -27 146 -25 823 -25 823 -26 417 

Politisk verksamhet     

Intäkt     

Kostnad  -1 438 -1 438 -1 471 

Nettokostnad  -1 438 -1 438 -1 471 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende     

Intäkt 17 548 19 448 18 448 19 895 

Kostnad -78 902 -78 127 -79 950 -79 924 

Nettokostnad -61 354 -58 679 -61 502 -60 029 

Vård och omsorg i särskilt 
boende     

Intäkt 9 548 3 997 3 997 4 089 

Kostnad -91 970 -78 914 -83 714 -80 729 

Nettokostnad -82 422 -74 917 -79 717 -76 640 

Insatser enl LSS och LASS     

Intäkt 291 069 326 018 326 018 333 516 

Kostnad -745 950 -798 880 -797 680 -812 255 

Nettokostnad -454 881 -472 862 -471 662 -478 739 

Övrig vård och omsorg för 
äldre och     
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Tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget 2018 
funktionshindrade 

Intäkt 0 3 316 3 316 3 393 

Kostnad -6 318 -10 774 -10 774 -11 022 

Nettokostnad -6 318 -7 458 -7 458 -7 629 

Buffert     

Intäkt     

Kostnad  -6 423  -6 575 

Nettokostnad  -6 423  -6 575 

IFO Vuxen     

Intäkt 16 643    

Kostnad -89 749    

Nettokostnad -73 106    

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

     

Intäkt     

Kostnad     

Nettokostnad     

Totalt     

Intäkt 335 532 352 779 351 824 360 893 

Kostnad -1 040 759 -1 000 379 -999 424 -1 018 393 

Nettokostnad -705 227 -647 600 -647 600 -657 500 

Sociala omsorgsnämnden, Budget 2018 12(29) 



Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.4.1 Central administration 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Kvalitet och utveckling 

Arbetet med styrning och ledning fortsätter under 2018, där uppbyggnaden av Sociala 
omsorgsnämndens kvalitetsledningssystem är en viktig del. I förhållande till det processorienterade 
arbetssättet kommer också IBIC, metoden Socialstyrelsen rekommenderar för utredning och 
genomförande, att implementeras. Ett processorienterat arbetssätt innebär att det blir tydligare var och 
när digital teknik är lämplig att införa. Digital teknik bör i mindre omfattning testas och när den är väl 
beprövad också implementeras på bredare front inom Sociala omsorgsnämnden. E-tjänster är en del av 
den teknik som kommer att införas. 

IKT (informations- och kommunikationsteknik) 

Sociala omsorgsnämnden har tillsammans med övriga socialtjänstens nämnder uppmärksammat 
Kommunstyrelsen på behovet av att det i Borås stad tas fram en gemensam strategi för digitalisering 
inom vård- och omsorg och Vision e-hälsa 2025.  Att digitalisera i enlighet med Vision e-Hälsa 2025 
kräver omfattande insatser, resurser, investering av nya digitala verktyg, infrastruktur, utbildningar och 
förändrings- och utvecklingsarbete för Borås Stad. Under 2018 har nämnden en ambition att 
tillsammans med övriga berörda nämnder inom socialtjänst starta utveckling för att utreda och pilota 
framtida gemensamma behov.  Nämnden har, om detta ska bli möjligt behov av en långsiktig 
budgetförstärkning för utbildning/investeringar/leasing av digitala verktyg för brukare/medarbetarna 
och investering av infrastrukturella förutsättningar, tjänsteplattform och välfärdsteknik. 

Upphandling och verksamhetskontroll 

Under 2018 ska en förnyad entreprenadsupphandling genomföras för delar av nämndens bostäder med 
särskild service enligt LSS. Upphandlingsprocessen kommer att innebära en administrativ kostnad för 
nämnden på cirka 150 tkr.  Byte av entreprenad planeras till 2018-12-03 men behöver förberedas 
hösten 2018. Ett led i att säkra kvalitet är att redan 2018 förbereda för att entreprenörerna använder 
stadens verksamhetssystem VIVA. Det medför ökade kostnader redan under 2018, vilka inte ingår i de 
150 tkr. 

Nämndens ansvar att följa nuvarande entreprenader och egendriftad verksamhet sker löpande och 
parallellt med upphandlingsprocessen 2018. 

Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som drabbar människor i alla 
samhällsgrupper. Studier visar att personer med funktionsnedsättning är särskilt utsatta, inte minst i 
form av sexuellt våld och sexuella kränkningar. Sociala omsorgsnämnden har fått i uppdrag av KF att 
permanenta arbetet med Schysta relationer. Syftet är att förebygga att personer med intellektuella eller 
psykiska funktionsvariationer utsätts för eller utsätter andra för våld i nära relationer. Metoden har 
utvecklats och heter idag VIP, en liknande metod i våldsförebyggande gruppverksamhet. 
Implementering pågår och kommer att fortsätta under 2018. Att implementera VIP på bred front 
medför också kostnader i form av personal, vikariekostnader och samordnande kostnader. För 
genomförandet krävs permanenta ekonomiska medel, dels för utbildning och dels för personalresurser. 
En årlig kostnadsökning för att implementera arbetssättet beräknas till 900 tkr. Att inrymma detta 
motsvarar en anpassning av två årsarbetare och med risk för en påverkad kvalitet i ordinarie lagstadgade 
verksamhet. 

Kompetens och rekrytering 

2018 kommer nämndens plan för kompetensförsörjning att användas för att strategiskt arbeta med 
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behovet att säkra kompetens inom nämndens olika verksamheter. Det finns rekryteringsbehov av 
medarbetare inom alla verksamhetsområden men 2018 är det mest märkbart inom hälso- och sjukvård 
samt myndighetsutövning. 

Borås stads delaktighet i VO-college Sjuhärad ska ses som en åtgärd för att stödja rekrytering av de 
personalgrupper som behövs för nämndens verksamheter. 

Arbetsmiljö, bemanning och kvalitet ställer krav på chef i beredskap inom socialtjänstens områden 
kvällar, nätter och helger. Verksamhets- och ekonomiska konsekvenser utreds. 

4.4.2 Politisk verksamhet 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  
Nämnden planerar att under 2018 ha elva nämndsammanträden och lika många sociala utskottsmöten. 

KF antog 2017-04-27 nytt reglemente för Funktionshinderrådet. Det innebär ett uppdrag för Sociala 
omsorgsnämnden att ansvara för ett lokalt funktionshinderråd. Nämnden planerar under 2018 att kalla 
till fyra rådsmöten. 

Under året ska beslut fattas kring förfrågningsunderlag för ny entreprenadsupphandling av 
driftsentreprenad av bostäder med särskild service enligt LSS samt besluta om tilldelningsbeslut och 
sluta avtal med nya entreprenörer. 

4.4.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

4.4.3.1 Myndighetsutövning 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
I denna del av den samlade myndighetsutövningen enligt Sol i ordinärt boende beslutas om insatser i 
form av hemtjänst, daglig sysselsättning, korttidsboende, ledsagning, avlösning och boendestöd. 
Personer med LSS insatser över 65 år ökar succesivt och vid utökat behov beviljas dessa personer 
insatser enligt SoL. 

Sociala omsorgsnämnden köper insatser av Vård- och äldrenämnden i form av hemtjänst och 
hemsjukvård. Priset har from 2017-01-01 ökat från 365 kr/ timme till 540 kr/timme och gäller både 
hemtjänst samt hemsjukvård. Det innebär en ökad kostnad vid oförändrad volymökning för nämnden 
med 3 500 tkr för hemtjänst samt 3 000 tkr för hemsjukvård. Priset beräknas att hålla samma nivå även 
2018. För att kompensera de kraftigt ökade kostnaderna behöver varje myndighetsbeslut även i 
fortsättning inom varje lagrum enligt upprättad handlingsplan prövas mot aktuella domar och 
rättspraxis. 

Kommande lag, "Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård", pekar på att antal 
dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar. Förslaget beräknas 
träda i kraft 2019-01-01. Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin kan, om det inte löses med 
hemmaplanslösningar innebära framtida behov av köpta externa placeringar och medföra ökade 
kostnader. Det är för nämndens verksamheter angeläget att framförda behov av särskilt boende i 
överlämnad lokalresursplan 2018-2020 blir omhändertagna. 

För att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap och ökat fokus på styrning, ledning, uppföljning och 
för att förbättra möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats har nämnden 
2017 förstärkt med ytterligare resurs på enhetschefsnivå. Nämndens satsning har till stora delar givit 
önskad effekt vilket är särskilt viktigt då rekrytering av handläggare är en fortsatt utmaning. Vakanser 
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inom myndighetsutövningen får konsekvenser i verksamhet även om prioritering av ärenden sker 
kontinuerligt. Konsekvensen av för få handläggare blir för brukaren och berörda kommuninvånare att 
uppföljningar av beslut försenas samt handläggningstiden ökar. 

Hälso och sjukvård 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och för 
personer under 65 år inom Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler 
antal personer i behov av hjälpmedel. 

Även inom enheten för hälso- och sjukvård finns brist på legitimerad personal som ger konsekvenser 
för brukare och personal. Det kan innebära svårigheter att följa upp fortsatta/förändrade behov för 
personer inskrivna i hemsjukvården där eventuell utskrivning skulle vara aktuell. 

4.4.3.2 Insatser 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt Sol som riktar sig till personer med 
funktionsnedsättning. Stödet kan ges som instruktioner, vägledning, motivering och aktivering. 
Personalens arbetssätt genomsyras av att stärka den enskilde personens förmågor och vara aktivt 
stödjande. 

Sociala omsorgsnämndens boendestöd har under de senaste åren haft höga kostnader jämfört med 
budget. För en budget i balans krävs en ökad brukarnärvaro med en brukartid motsvarande 65 - 70 %. 
Att jämföras med uppmätt brukartid juni 2017 som uppgick till ca 50 %. Utifrån upprättad 
handlingsplan pågår 2017 ett kontinuerligt effektivitetsarbete som successivt förbättrar resultatet varje 
månad genom minskade kostnader. 

Även sjukfrånvaron hos medarbetarna i boendestödet har sedan några år tillbaka varit hög och under 
2018 kommer arbetet med att minska sjukfrånvaron vara ett prioriterat område. Införandet av en ny 
arbetstidsmodell som ger medarbetarna ökad möjlighet att påverka sina scheman och arbetstider bör 
leda till en förbättrad arbetsmiljö och därmed en minskad sjukfrånvaro och minskade 
sjuklönekostnader. Under 2017 har nämnden förstärkt med ytterligare en enhetschef vilket innebär 
färre medarbetare per chef, ökad möjlighet till styrning, ledning och uppföljning och ett mer närvarande 
ledarskap vilket därmed ger ökade förutsättningar för god arbetsmiljö och friskare medarbetare. 

Anpassningar av personalresurser för att uppnå budget i balans pågår 2017 och kommer fortsätta under 
2018. Effekten av anpassade personalresurser blir för brukaren att dennes behov av när och hur stöd 
och insatser ska genomföras ses över för att skapa förutsättningar för följsamhet till beslutad insats. För 
verksamhet och medarbetare innebär detta en optimerad personal- och insatsplanering samt säkrad 
arbetsmiljö. Brukaren ska också ha beslut som motsvarar aktuellt behov av boendestöd. Under 2018 
kommer det att ske en översyn över vilka insatser som helt eller delvis kan ersättas med välfärdsteknik. 
Införandet av välfärdsteknologi kan initialt innebära ökade kostnader för verksamheten i form av 
anskaffning av teknik och system. Boendestödet ska även fortsätta arbetet med att utöka möjligheten 
till hemmaplanslösningar. I praktiken innebär detta att fler brukare får boendestöd istället för andra 
dyrare insatser under de kommande åren. 

Framtida utmaningar är bland annat att kunna erbjuda anpassat boende, stöd i boende och 
sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning samt att fånga upp unga med psykisk 
ohälsa tidigt så att adekvata insatser kan erbjudas. Införandet av välfärdsteknologi är också en framtida 
utmaning. Att välja rätt produkter och tjänster samt att presentera välfärdsteknologi för brukarna på ett 
sådant sätt att de ger sitt samtycke att den används. 
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4.4.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

4.4.4.1 Myndighetsutövning 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Beslut om vård och omsorg i särskilt boende enligt SoL verkställs inom nämndens gruppbostäder samt 
genom externa placeringar när behovet inte kan verkställas i egen regi. Enheten för myndighet 
eftersträvar i dialog med verkställigheten att andra insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i 
ordinärt boende. 

För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera 
kostnadsökningar inom exempelvis hälso- och sjukvård och köpta tjänster är nämndens förebyggande 
arbete av stor vikt. Hemmaplanslösningar i form av stöd till personer i ordinärt boende behöver 
utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även bostadsfrågan är en central fråga för 
att insatserna på hemmaplan ska fungera. 

Det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med öppenvårdsinsatser eller boendestöd ska 
möjliggöra att människor behåller sin bostad i större utsträckning. På sikt behöver även andra 
boendeformer utvecklas, detta för att frigöra ytterligare platser inom kommunens psykiatriboenden. I 
lokalresursplanen beskriver nämnden behovet av ytterligare boende inom socialpsykiatrin i form av 
lägenheter med gemensamhetslokaler. Nämnden har 8-10 personer externt placerade inom 
socialpsykiatrin vars behov skulle kunna verkställas på hemmaplan om det fanns bostäder att tillgå. 

Den kommande lagen om "samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård", medför att 
kommunernas dagar för att planera och möta behov hos utskrivningsklara patienter inom psykiatrin 
kraftigt minskar från 30 till 3 dagar januari 2019. Brist på vård och omsorgsboende inom 
socialpsykiatrin kan, om det inte löses med hemmaplanslösningar innebära framtida behov av externt 
köpta placeringar och medföra ökade kostnader. 

Den totala kostnaden för tvång i öppenvård ökade under 2017 och nämndens kostnader förväntas 
kvarstå under 2018. 

Nämndens förstärkning på enhetschefsnivå för att öka fokus på styrning, ledning, uppföljning och för 
att förbättra möjligheten att arbeta med en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats är också en 
förstärkning riktad mot denna del av myndighetsuppdraget. Vakanta handläggartjänster får även här 
konsekvenser för verksamheten även om prioritering av ärenden sker kontinuerligt. Konsekvensen av 
för få handläggare blir för brukaren och berörda kommuninvånare att uppföljningar av beslut försenas 
samt handläggningstiden ökar. 

4.4.4.2 Insatser 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Av socialtjänstlagen (2000:453, SOL) och lagen (1993:387, LSS) framgår att kommunen har ett särskilt 
ansvar när det gäller boendet för personer med funktionshinder. För dessa personer ska kommunen 
inrätta bostäder med särskild service. 

Socialstyrelsen har riktat kritik mot att antalet personer i gruppboendena, inom socialpsykiatri (SOL) är 
för högt. Ökade krav på färre personer per gruppbostad kan på sikt komma att påverka utformningen 
av framtida gruppbostäder och få kostnadsdrivande effekter. 

Nämnden behöver utöka med ett till psykiatriboende. Ett alternativ skulle kunna vara att den interna 
rörligheten hos de boende inom förvaltning och i staden ökar. För att hantera bristen på bostäder med 
särskild service och för att kunna verkställa beslut om bostad behöver nämnden aktivt motivera brukare 
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att när behov förändras flytta till det boende där rätt kompetens finns för att frigöra plats. När 
förändrat behov är kopplat till ålder skulle Vård- och Äldrenämndens särskilda boenden kunna vara ett 
alternativ. 

Nämndens behov av fler korttidsplatser och övriga behov av bostäder enligt SoL är beskriven i 
lokalresursplanen 2018-2020 och det är angeläget att i dialog med Lokalförsörjningsnämnden söka 
lösningar som förhindrar att beslut tvingas verkställas externt pga brist på både boenden och 
korttidsplatser. Omvärldsbevakningen visar att nya brukare ibland har andra, ofta mer komplexa, behov 
som inte alltid kan mötas i nuvarande verksamheter. En del i komplexiteten är brukare med 
samsjuklighet, psykiska funktionshinder och missbruk, men även annan samsjuklighet. 

Ny överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk gäller from 2017 och 
förtydligar kommunens och därmed nämndens ansvar för berörda personer. Kommunens ansvar att 
tillhandahålla boende och stöd i hemmet betonas så att personer får möjlighet att bo på ett sätt som är 
anpassat efter behov samt att erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd att arbeta eller studera. 
Överenskommelsen behandlar också personer med samsjuklighet och båda huvudmännen ska 
säkerställa att behandling av missbruk och samtidig psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat. Den 
speciella problematiken med samsjuklighet är sedan länge uppmärksammad inom nämndens boenden. 
Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och behandling försenas. 
Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och insatserna. Överenskommelsen ställer tydliga krav på 
samverkan och kommunen och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt ansvar att ha rutiner och 
arbetssätt så att vård och insatser harmonierar med varandra. En utgångspunkt i samverkan mellan 
huvudmännen är att öka enskilda och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård och 
stödinsatser. 

Sociala omsorgsnämnden har inom ramen för nationella PRIO-medel anställt en projektledare som ska 
se över den dagliga sysselsättningen för brukare med psykisk ohälsa och undersöka hur fler personer 
med psykisk ohälsa kan erbjudas någon form av sysselsättning. För målgruppen finns det behov av fler 
dagliga verksamheter och erbjudanden om sysselsättning som är anpassad för målgruppen. 

För att bättre kunna fördela resurser mellan enheterna utifrån brukarnas behov har en ekonomisk 
resursfördelningsmodell tagits fram under 2017 och som fullt ut implementeras from 2018-01-01. 
Resursfördelningsmodellen ska styra och stödja det anpassningsarbete som pågår så att verksamheten 
2018 sker inom tilldelad ram. 

Från och med 2018-01-01 införs efter beslut i Kommunfullmäktige, på samma sätt som inom vård och 
äldreverksamheten maxuttag av hyror för lägenheter på gruppbostäderna inom socialpsykiatrin. 
Beräknad kostnad för detta uppgår till ca 75 tkr för 2018. 

4.4.5 LSS och SFB 

4.4.5.1 Myndighetsutövning 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Nämnden har ansvar för myndighetsutövning enligt LSS. Det omfattar personer som tillhör lagens 
personkrets och som har behov av insatser där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. De insatser 
som kan beviljas enligt LSS är personlig assistans, boende med särskilt stöd och service för vuxna, samt 
för barn och ungdomar, daglig verksamhet, kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice, 
korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolungdomar. 

Vad gäller personlig assistans är kommunen ansvarig för kostnaden när de grundläggande behoven 
uppgår till högst 20 timmar per vecka. Den som har behov av personlig assistans för sina 
grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka har efter beslut rätt att få assistansersättning enligt 
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Socialförsäkringsbalken (SFB) från Försäkringskassan (FK) men kommunen har kostnaden för 20 
timmar per vecka. 

FK har gjort ett ställningstagande efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen i juni 2015 som innebär att 
endast personer med psykisk funktionsnedsättning kan få assistanstid för det femte grundläggande 
behovet, "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade". Det innebär 
förväntade kostnadsökningar inom personlig assistans för Sociala omsorgsnämnden eftersom en stor 
mängd beslut efter omprövning av FK kommer att hamna under 20 timmar grundläggande behov och 
överföras till kommunen. 

Antalet personer med insatsen personlig assistans enligt LSS har ökat fram till maj månad 2017 och 
förväntas öka 2018. Övervältringen till nämnden, som initierats av FK sker dels genom att antalet 
ärenden inom personlig assistans ökat och fortsätter öka, men också genom att beslut om bostad med 
särskild service till denna målgrupp som fått assistansersättningen indragen har ökat och fler 
ansökningar kan bli aktuella. På informationsträff 170302 informerar FK om att ca 8 % av personer 
med beslut enligt SFB kommer få indragen assistans under kommande två års-uppföljningar. 

Kostnaden för sjukersättning till privata assistansanordnare, som nämnden inte får kompensation från 
FK för att täcka beräknas till 4 200 tkr under 2017 och förväntas kvarstå på samma nivå 2018. 

Inom daglig verksamhet tillämpas sedan juni 2010 Lagen om valfrihetssystem (LOV) för daglig 
verksamhet inom LSS. Brukaren har möjlighet att välja utförare och villkoren för privata utförare är de 
samma som för kommunens utförare. Ersättningssystemet bygger på deltagarnas behov av omvårdnad, 
personalstöd och närvaro, hel eller deltid. Det finns 1-6 nivåer samt två nivåer för brukare med 
exceptionella behov av personalstöd. Antal personer med beslut om daglig verksamhet har den senaste 
tiden varit relativt konstant. 

Tendensen är att behoven av framtida insatser fortsätter att öka vilket även gäller på nationell nivå. För 
att kunna planera för framtida behov behöver verksamheten tillsammans med såväl interna som externa 
aktörer vidareutveckla former för samverkan. Insatser ska exempelvis i möjligaste mån kunna erbjudas 
på hemmaplan. Målgruppen idag har också andra krav på inriktning av verksamhet eller olika former av 
boendelösningar. 

Nämndens satsning på ett mer närvarande ledarskap för att ge stöd i arbetsmiljöarbetet och för att få 
ett ökat fokus på styrning, ledning och uppföljning ska fortsatt leda till att utredningar och beslut strikt 
följer rättspraxis och domstolsbeslut. Det är en kvalitets och rättsäkerhetsfråga av stor vikt för den 
berörda målgruppen. Nämnden kommer fortsatt få hantera vakanser inom handläggargruppen. 

Vakanserna inom myndighetsutövningen får konsekvenser i verksamhet även om prioritering av 
ärenden sker kontinuerligt. Konsekvensen av för få handläggare blir för brukaren och berörda 
kommuninvånare att uppföljningar av beslut försenas samt att handläggningstiden ökar. Konsekvensen 
för medarbetaren blir en ökad arbetsbelastning. 

4.4.5.2 Insatser 

4.4.5.2.1 Gruppbostäder 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Personer som omfattas av LSS ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service för 
vuxna (§9:9). En bostad kan vara utformad på olika sätt men tre huvudformer kan urskiljas: 
Gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. Gruppbostad och servicebostad är att 
betrakta som ”bostäder med särskild service” vilket inte gäller boendeformen ”annan särskild anpassad 
bostad”. För samtliga boendeformer gäller att bostaden skall vara fullvärdig, att den är den enskildes 
privata och permanenta hem och att den inte skall ha en institutionell prägel. I bostad med särskild 
service enligt LSS skall omvårdnaden ges utifrån individuella behov och önskemål, med syfte att 
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tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. 14 av nämndens gruppbostäder/servicebostäder drivs 
sedan 2011 på uppdrag av nämnden i entreprenadsform. Resterande 27 gruppbostäder samt en 
mötesplats för personer som inte har daglig verksamhet ingår i nämndens boendesektion. Under juli 
månad 2017 var antal verkställda beslut om boende med särskild service för vuxna personer 365. 

2017 saknar 118 lägenheter (inkl entreprenaderna) standard enligt de generella byggbestämmelser som 
gäller för bostäder i allmänhet som också ska gälla för en bostad med särskild service (Boverkets 
byggregler, BBR, 3:22, 3:221 - 3:223). Att en stor andel lägenheter är att betrakta som ej fullvärdiga får 
för de boende konsekvenser på kort och lång sikt då lägenheterna i många fall uppfattas som omoderna 
och inte stödjer möjligheten till självständighet. En del av dessa kan därför inte heller erbjudas till nya 
hyresgäster då de inte är fullvärdiga. Nämndens verksamhet kan påverkas då den är beroende av att att 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) godkänner varje bostad i samband med tillsyner och 
entreprenadsupphandlingar. Nämnden beskriver i lokalresursplanen 2018-2020, som revideras årligen, 
angelägenheten av nybyggnation och att ej fullvärdiga boende åtgärdas för att alla personer i Borås Stad 
skall ha en fullvärdig bostad och för att nämnden ska kunna verkställa fattade beslut utan risk för 
framtida vitesförlägganden. 

I juni 2017 var det 18 personer, inklusive förhandsbesked, som hade ett beslut om bostad med särskild 
service som ej är verkställda. 18 personer har också lämnat in intresseanmälan för önskemål om en 
lägenhet. Sammanlagt är det 36 personer som är i behov av bostad inom de närmaste fem åren där 
övervägande andel är födda på 90-talet. Det finns även en tendens att förhandsbesked från andra 
kommuner ökar och framförallt från mindre kommuner. 

Personer inom funktionshindersverksamheten befinner sig i ett generationsskifte där samhällets 
utveckling lett till en ny generation ungdomar med utvecklingsstörning, med nya behov och 
förväntningar på livet som kräver nya tankesätt. Åldersstrukturen inom nämndens gruppbostäder är 
idag 19 - 89 år och de personer som idag bor i gruppbostad är ofta mycket äldre än de unga vuxna som 
står i kö för att få en lägenhet. Den utvecklingen fortsätter och det blir allt svårare att erbjuda lämplig 
lägenhet till de personer som står i kö då hyresgästerna blir äldre och äldre och de befintliga 
lägenheterna inte blir lediga i samma takt som tidigare. De senaste åren har även äldre personer som 
bor i servicebostad fått ökade behov av stöd på grund av tex ålderdom och sjukdomar som gör att de 
måste flytta till ett gruppboende vilket resulterar ett ökande tryck på gruppbostäder och en minskad 
efterfrågan på servicebostäder. 2015 stängdes en enhet då den ej var fullvärdig och hyresgästerna 
erbjöds ny bostad i andra befintliga gruppbostäder. Gruppbostaden planeras att byggas om och vara 
klar för nyöppning under 2017/2018. Ytterligare två gruppbostäder är under planering och beräknas 
vara klara för öppning årsskiftet 2018/2019 vilket ger totalt 18 nya lägenheter om allt går planenligt. 

Boendesektionen - Verksamhetsutveckling 

Socialstyrelsen skriver i sin kartläggning 2015 att de "identifierat att personal som ger stöd, service och omsorg 
enligt LSS till personer med funktionsnedsättning bör få ett kompetenslyft" och påtalar att det finns ett stort behov 
av stimulansmedel. Förhoppningen är att regeringen tar ett sådant beslut så att satsningar på utbildning 
görs i samma omfattning som äldreomsorgen har möjlighet till. Fram tills dess måste nämnden inom 
ram för tilldelade resurser prioritera en förstärkning av den pedagogiska kompetensen och rikta 
utbildningssatsningarna dit där det är påtagligt att det krävs kompetens för att säkra kvalité i 
verksamheten. 

För att verksamheten ska få fortsätta att ta emot praktikanter och elever ställs krav från vård- och 
omsorgscollege (VC) på att det finns personal som har handledarutbildning på 100 gymnasiepoäng. 
Planering för att möta upp handledarkravet är att tio personal uppmanas att söka till utbildningen när 
den startar och därefter att ytterligare personal utbildar sig kommande år. Det är av stor vikt att 
verksamheten kan ta emot elever och praktikanter för att marknadsföra och säkerställa behovet av 
personal i framtiden. 

Anpassning till nytt kollektivavtal påbörjades 2014 och innebar en ny arbetstidsmodell utan delade turer 
och med tidsreglerade arbetspass. Planeringen var att samtliga enheter skulle gjort sin anpassning våren 
2016. Nämnden konstaterar att förändringen tar längre tid, hela 2018 kommer att behövas för att 
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genomföra de anpassningar som krävs i schema och för att neutralisera ökade kostnader. Utmaningen 
för nämnden är att gruppbostädernas bemanningsbehov är morgon, em/kväll och helg vilket innebär 
att det saknas dagturer på flertalet enheter. Ökad grundbemanning resulterar i kostnadsökningar. Flera 
enheter har beviljats avsteg från kollektivavtalet med anledning av att hyresgästerna inte klarar byte av 
personal under ett arbetspass. Samverkan med daglig verksamhet (DV) pågår för att kunna samplanera 
bemanning så långt som möjligt men det behövs göras förändringar i arbetstiderna för personal inom 
DV för att få önskad genomslagskraft. 

4.4.5.2.2 Daglig verksamhet 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Daglig verksamhet är en av de tio insatserna i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Enligt LSS kan personer som tillhör lagens personkrets 1 och 2, personer som 
har en utvecklingsstörning, autism, övriga neuropsykiatriska funktionshinder eller som fått en 
betydande och bestående hjärnskada, ha rätt till daglig verksamhet. Insatsen riktar sig till personer i 
yrkesverksam ålder mellan 20 och 65 år som inte arbetar eller utbildar sig. Daglig verksamhet finns till 
för att ge personen något intressant och meningsfullt att göra under dagtid och ska även bidra till den 
personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället. 

Verksamheten bör innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade uppgifter och det 
övergripande målet är att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. I propositionen påtalas att daglig 
verksamhet inte är en anställningsform och att syftet inte är att producera varor eller tjänster. 
Verksamheten kan dock med fördel utformas så att den underlättar möjligheten till en anställning. 
Möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden ska prövas regelbundet. 

Daglig verksamhet bedrivs enligt LOV, lagen om valfrihet. För deltagare som väljer Borås Stad har 
Sociala omsorgsnämnden utföraransvar och erbjuder arbetsliknande sysselsättning för personer med 
funktionsnedsättning. Sociala omsorgsnämnden har både egna arbetsplatser och arbetsplatser som är 
integrerade på olika företag och föreningar. Arbetsplatser i egen regi är bland annat caféverksamhet, 
butik, bageri, skog och trädgårdsarbete och legoproduktion. För de deltagare som står längst ifrån 
arbetsmarknaden erbjuds aktivitet/upplevelse. 

Verksamhetsutveckling 

En ny generationens deltagare ställer krav på annan typ av verksamhet och ett aktivt arbete behövs för 
att kunna erbjuda nya aktiviteter och arbetsuppgifter såväl internt som externt. Nämnden ska 
genomföra en översyn och vid behov en anpassning av arbetstider och öppettider efter deltagarnas 
behov som är en viktig del för att kunna påverka. 

En översyn av lokaler visar att flera inte är verksamhetsanpassade och att arbetsmiljön för både 
deltagare och personal inte är optimal. Inventarier behöver bytas ut pga ålder och flera enheter har en 
institutionell prägel. Östermalmsparken som idag sköts av enheten Park & Natur ska i ett gemensamt 
projekt med Tekniska förvaltningen utvecklas med start 2018 vilket innebär att maskiner inom DV 
behöver bytas ut så att deltagarna kan utföra sina uppgifter på ett säkert sätt. Efter projektet ska 
enheten Park & Natur fortsätta att underhålla parken. 

Det finns behov av att utveckla personalens kompetens och en kompetensplan ska tas fram för att 
säkra kvalitet på verksamheten. Efterfrågan av pedagoger finns och rekrytering görs allt eftersom 
tjänster blir lediga. Höga sjukskrivningstal och svårigheter att rekrytera vikarier påverkar verksamheten 
på ett negativ sätt. Ett verksamhetsnära ledarskap med fokus på ökad hälsa ska under året vara 
prioriterat. 

Verksamheten startade med ett underskott motsvarande 7 000 tkr. En handlingsplan upprättades för att 
hamna i balans med LOV-ersättningen och kommer att med nuvarande ram påverka följsamhet till 
behov av verksamhetsutveckling hela 2018 och i fortsättningen. Beskrivna kringliggande faktorer som 
behov av lokalanpassningar, brister i behövd utrustning och kompetensbehov är viktiga att förhålla sig 
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till för att möta den nya generationens ställda krav på verksamhet och aktivt arbete. Nämndens 
möjlighet att inom LOV ersättningsnivån och tilldelat kommunbidrag möta deltagarnas och 
verksamheternas behov av verksamhetsutveckling är mycket begränsad och verksamheten måste utifrån 
detta följa upprättad handlingsplan som innebär fortsatt anpassningsbehov. 

4.4.5.2.3 Servicebostäder 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Av socialtjänstlagen (2000:453, SOL) och lagen (1993:387, LSS) framgår att kommunen har ett särskilt 
ansvar när det gäller boendet för personer med funktionshinder. För dessa personer ska kommunen 
inrätta bostäder med särskild service. I bostad med särskild service enligt LSS skall omvårdnaden ges 
utifrån individuella behov och önskemål, med syfte att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. En 
sådan boendeform är servicebostad. 

Framtidens boende behöver troligen vara än mer individualiserat än vad som är fallet idag. Enligt en 
studie utfört av SKL har det hittills fokuserats allt för mycket på gruppbostäder. Idag finns ett större 
behov av mer individualiserade boendeformer. Det kommer i framtiden bli betydligt mer vanligt att 
personer med funktionshinder bor i ordinärt boende med olika former av stöd. 

Nämnden ska under året påbörja arbetet med att identifiera de möjligheter som digitalisering och IKT-
utveckling kan innebära för aktuella personer, medarbetare och verksamhet. Svar behövs på hur 
hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande kan komplettera samt öka 
kvaliteten i stödet som ges till personer med funktionsnedsättning. Nämnden behöver också under året 
få en uppskattning av vilka kostnader en sådan satsning får, initialt och i fortsatt drift. 

Nämnden noterar att det 2017 finns faktorer som påverkar enheternas ekonomi, att kostnaderna ökar 
och att dessa kommer att kvarstå och påverka verksamheten 2018. Dels börjar många brukare bli äldre 
och avslutar sin dagliga sysselsättning vilket innebär att de behöver mer tillsyn och sysselsättning i 
hemmet och därmed också ökade personalresurser vilket inte ryms inom befintliga nivåersättningar och 
den ersättningsmodell som nämnden har tillämpat. Det innebär även att behovet av omvårdnad och 
stöd och service ökar. Till exempel kommer fler enheter att ha behov av vaken nattpersonal vilket 
ytterligare ökar kostnaderna. De enheter som är belägna i socialt utsatta områden har också ökade 
svårigheter att hyra ut lägenheter då brukarna tackar nej till erbjudande om bostad, vilket då leder till 
minskade intäkter för verksamheten och outhyrda bostäder för staden. Detta samtidigt som nämnden 
har behov av nya bostäder. Utifrån nämndens lokalresursplan 2018-2020 har förvaltningen i uppgift att 
i dialog med Lokalförsörjningsnämnden och bostadsbolagen ta fram förslag på lösningar som är 
möjliga och lämpliga med ett brukar- och koncernperspektiv. 

Som stöd för att anpassa scheman till gällande kollektivavtal infördes det 2017 en ny arbetstidsmodell. 
Syftet är dels att personalen ges möjlighet att påverka sina scheman, dels att nämnden uppnår en 
optimerad bemanning utifrån verksamheternas behovsanalyser. Borttagandet av delade turer och långa 
arbetspass förväntas vara kostnadsneutralt för nämnden och leda till ökad hälsa vilket nämnden inte har 
kunnat påvisa 2017. Nämndens höga ohälsotal ses också på några av servicebostädernas enheter med 
ökade kostnader för poolpersonal. 2018 kommer nämnden att fortsätta implementeringen av ny 
arbetstidsmodell och via genomförd utbildning av cheferna i ett hälsofrämjande ledarskap positivt 
påverka ohälsotalen. 

4.4.5.2.4 Personlig assistans och korttid 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Personlig assistans 

Borås Stad är assistansanordnare åt 58 av de 230 brukare som har personlig assistans i Borås Stad. 181 

Sociala omsorgsnämnden, Budget 2018 21(29) 



brukare har beslut enligt SFB, Socialförsäkringsbalken, från Försäkringskassan (FK). En utmaning 
Borås Stad står inför är FK förändrade och striktare tolkning, vilket innebär att färre brukare når upp 
till 20 timmar i veckan för grundläggande behov och har då inte rätt till bistånd från FK. Detta innebär 
att brukarna söker LSS-insatser hos Borås Stad. Tolkningen har även inneburit att brukare med insats 
enligt LSS får en minskning av beviljad tid. Det är en följd av att nämndens bedömning av att tillgodose 
behov enligt LSS följer rättspraxis och domstolars tolkning av lagen. Insatser som t ex tillsyn har 
minskat tidsmässigt, vilket har lett till att det är både schematekniskt och ekonomiskt svårt att utefter 
traditionell personlig assistans tillgodose brukarens behov. Nämnden behöver hitta former i 
verkställigheten för att omhänderta den nya situationen och planerar för att starta ett LSS-team. För att 
följa LSS-lagen är det av största vikt att teamet är anpassat efter få antal brukare, så att brukaren enligt 
sitt LSS-beslut har kännedom och har godkänt dem som utför insatserna. Den förväntade 
övervältringen från FK kan innebära behov av att fler enhetschefer och assistenter behöver anställas. 

En parameter som i vissa fall försvårar effektiv personalplanering är brukarens starka rätt att välja vem 
som ska utföra personlig assistans. I praktiken innebär det att brukaren har rätt att välja bort en 
assistent till förmån för en annan, vilket är kostnadsdrivande. Vidare är verksamheten konkurrensutsatt 
där brukare har rätt att välja annan utförare än Borås Stad med några veckors varsel. Verksamheten 
arbetar kontinuerligt med att skyndsamt hantera den övertalighet som uppkommer i en sådan situation 
genom att erbjuda andra arbeten inom nämndens område. En effekt av ökad rörlighet är att brukarna 
får fler assistenter. I några fall kan detta innebära att brukaren väljer annan utförare. 

Nämnden påverkas som utförare i de ärenden där det ingår nattjour (kollektivavtal) Nämnden betalar 
för 4 timmar och får ersättning från FK för 2 timmar. Varje "nattärende" går minus ca 300 tkr per år. 
Vilket innebär ett beräknat minus om ca 5 400 tkr per år. Kostnadsdrivande är även de tre barnärenden 
som nämnden för närvarande verkställer. Detta pga av bl a personaltäthet och kontinuiteten är av 
största vikt. 

Ett nytt system för att säkra och effektivisera debiteringen till FK, för utförda assistanstimmar, införs 
under hösten 2017. Analys och framtagande av bättre nyckeltal gällande hur mycket olika 
assistansärende kostar pågår löpande och kommer fortsätta under 2018. 

Korttid 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för att ge den enskilde möjligheten till rekreation och 
miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfällen till avlösning. Inom Funktionshinderverksamheten finns 
fyra korttidshem för barn, ungdomar och vuxna, lägerverksamhet för barn och ungdomar under 23 år 
samt stödfamiljer. En lägenhet hyrs utöver detta från höst 2016 till två barn, där anpassning utifrån 
behov och enskildhet varit viktigt. Ett arbete med att barnen åter skall till ordinarie verksamhet är 
påbörjad. 

Korttidsboende är ett boende men inte en bostad enligt plan- och bygglagstiftningen eller lagen om 
bostadsanpassningsbidrag. Det har varit en nedåtgående trend på efterfrågan av korttidsplatser under 
flera år. I april 2017 visar beräkningar att på två av korttidshemmen kommer beläggningen att vara 
ca 50 %, vilket resulterar i hög kostnad per plats. Nämnden har initierat en översyn av verksamhet och 
kostnader för att hitta anpassningar som är möjliga att genomföra utifrån lagstiftning och kvalitet, tex 
kan barn och yngre vuxna ej vara tillsammans. Även i denna verksamhet möter nämnden den nya 
generationen av ungdomar.  Nämndens behov av att anpassa kostnader till budgetförutsättningarna gör 
att behoven av utveckling inom korttidsverksamheten måste ske inom tilldelad ram. 

4.4.6 Övrig vård och omsorg för äldre och funktionshindrade 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Biståndsbedömd sysselsättning och öppna mötesplatser inom Socialpsykiatrin 

Sociala omsorgsnämnden ansvarar för utförande av sysselsättning inom socialpsykiatrins målgrupper. 
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Verksamheten finns ute på olika företag och inom Borås Stad. Sociala omsorgsnämndens verksamheter 
är caféverksamhet, legoarbete och öppen verksamhet i form av mötesplats. 

Sociala omsorgsnämnden har tilldelats medel under 2017 och 2018 (PRIO medel) för anställning av en 
projektledare. Projektets syfte är ökad sysselsättning för gruppen personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Ökad sysselsättning förväntas ge en bättre livssituation med struktur, stabilitet 
och gemenskap och på längre sikt ge en bättre psykisk och fysisk hälsa. Projektet ska ha tydligt 
brukarfokus i handläggningen och en verkställighet som kan möta de skilda behov som finns. 

I projektledarens roll ingår också en översyn av mötesplats Berggården samt utveckling av 
verksamheten i syfte att tillgodose målgruppens behov av aktiviteter och en meningsfull vardag. 

Biståndsbedömd dagverksamhet för personer under 65 år med demenssjukdom har under 2017 startats 
upp och kommer från och med 2018 att vara i full gång. Dagverksamheten är kommunövergripande 
och syftet är att verksamheten ska bidra till att ge besökarna en meningsfull vardag och skapa 
gemenskap. Dagverksamheten ska också bidra till ökad livskvalitet genom att stimulera och motivera till 
aktivitet, tillvarata det friska och bevara och förbättra funktioner. Verksamheten ska också fungera som 
avlösning för anhörig som vårdar en närstående i hemmet. 

2017 införde Borås Stad biståndsbedömd sysselsättning för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar enligt nämndens beslut 2015-08-25. Kommunen är skyldig att erbjuda 
sysselsättning, om en person med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar beviljats sådan enligt 
socialtjänstlagen, SoL. Sysselsättning eller dagliga aktiviteter kan utformas på olika sätt och anpassas till 
olika individers behov. Innehållet kan variera från mer öppen social samvaro till mer strukturerad 
sysselsättning. I dagverksamheten med strukturerade aktiviteter finns förväntade krav på den enskilde 
att delta i vissa moment under överenskomna tider, eller sysselsättning under mer arbetsliknande 
former. 

Verksamhetsutveckling 

I takt med snabbt ökande ärenden finns behov av att det öppnas nya verksamheter under kommande år 
och sökande efter lokaler pågår. Planering av vilken typ av sysselsättning som ska erbjudas är en viktig 
del av utvecklingen. Utbildningsinsatser för personal är en viktig del för att få en verksamhet med god 
kvalitet. Innan det kan bli aktuellt att utöka verksamheten måste nämnden ta ställning till framtaget 
underlag och vilka ekonomiska konsekvenser det skulle få för nämndens hela verksamhet. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

5.1.1 Övergripande 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med LSS-beslut 930 969 990 

5.1.2 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med personlig 55 51 52 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 
assistans enligt LSS 

Antal personer med personlig 
assistans enligt SFB 

195 197 201 

Antal beviljade timmar personlig 
assistans enligt LSS 

107 314 76 374 78 130 

Antal utförda timmar personlig 
assistans enligt LSS 

91 308 76 374 78 130 

Genomsnittlig kostnad per person med 
personlig assistans enligt LSS och 
SFB 

299 087 334 476 342 168 

5.1.3 Daglig verksamhet 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med beslut om daglig 
verksamhet 

441 449 459 

-- varav personer med externt köpta 
platser enligt LOV 

79   

-- varav personer med externt köpta 
platser (Ej LOV) 

12   

Genomsnittlig kostnad per person med 
daglig verksamhet 

137 522 131 923 134 957 

Varavmått budgeteras ej. Antalet ingår i huvudmåttet. 

5.1.4 Korttidsvistelse 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med beslut om 
korttidsvistelse 

166 163 167 

Genomsnittlig kostnad per person med 
korttidsvistelse 

138 184 142 673 145 954 

5.1.5 Bostad med särskild service 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antalet personer med verkställda 
beslut om boende 

344 357 365 

-- varav antal personer med externt 
köpta platser (Ej LOV) 

14   

Antal lägenheter i LSS-boenden 314 325 325 

Genomsnittlig kostnad per person med 
boende 

697 084 703 428 719 606 
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Varavmått budgeteras ej. Antalet ingår i huvudmåttet. 

5.2 Funktionshinderverksamhet SOL 

5.2.1 Övergripande 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal aktualiserade personer 165 136 139 

Antal personer med beviljade insatser 555 581 594 

5.2.2 Bostad med särskild service 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med särskilt boende 90 88 90 

-- varav personer med externt köpta 
platser 

11   

Varavmått budgeteras ej. Antalet ingår i huvudmåttet. 

5.2.3 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med hemtjänst 357 415 424 

-- varav antal personer med extern 
utförare 

84   

Utförda timmar hemtjänst 25 194 23 039 23 568 

Antal personer med Boendestöd FH 334 265 271 

Antal utförda timmar Boendestöd FH 19 080 44 328 45 347 

Antal personer med boendestöd 
socialpsykiatri 

192 128 196 

Varavmått budgeteras ej. Antalet ingår i huvudmåttet. 

5.2.4 Särskilda boendeformer 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med vård och 
omsorgsboende 

36 29 30 

5.2.5 Korttidsvård 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med korttidsvård 77 82 84 

Utförda dygn korttidsvård 3 048 2 040 2 087 

5.2.6 Daglig sysselsättning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med sysselsättning 
enligt SoL 

  100 

5.2.7 Övrigt 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal personer med trygghetslarm 274 204 208 

Antal personer med hemvårdsbidrag 22 15 16 

6  Investeringar 
Projekt Total 

utgift 
Utgift 

tom 2017 
Budget 

2018 Plan 2019 Plan 2020 

Skogsfrugatan LSS   500   

Gyllingstorpsgatan LSS   500   

Lidbovägen LSS, nyöppning    500  

Boende LSS    500  

Boende LSS    500  

Boende LSS     500 

Boende LSS     500 

      

Summa   1 000 1 500 1 000 

Investeringarna avser inventarier till nybyggda bostäder. 

7 Äskningar 
  

Sammanställningar Äskningar Kostnad 2018 Årskostnad 

Personlig assistans, nytt 
rapporteringssystem 367 tkr 289 tkr 

GB LSS, Gyllingstorpsgatan 593 tkr 7 112 tkr 
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Sammanställningar Äskningar Kostnad 2018 Årskostnad 

GB LSS, Skogsfrugatan 593 tkr 7 112 tkr 

FK, övervältring 12 892 tkr 12 892 tkr 

Tvång i öppenvård 6 500 tkr 6 500 tkr 

Summa äskningar 20 945 tkr 33 095 tkr 

  

Beskrivning av förändring av inrapportering tid till Försäkringskassan gällande personlig 
assistans. 

Rapporteringen av tid till Försäkringskassan ska numera ske elektroniskt via Bank-ID. Borås Stad 
rapporterar i dagsläget in tidsredovisningen via pappersblanketter vilket innebär en större risk för 
felaktigt eller sent inskickade uppgifter. Felaktigt ifyllda pappersblanketter förekommer i relativt stor 
utsträckning och onödig arbetstid går åt för att säkerställa korrekt ifyllda blanketter från medarbetarna 
och påskrift av brukare. Felaktiga blanketter skickas tillbaka till Borås Stad för kompletteringar. Detta 
innebär en fördröjning av utbetalningen. I maj månad är det ca 18 000 tkr kronor som redovisats/ska 
redovisas till Försäkringskassan och som inte kommit Borås Stad tillhanda. Vid budgetuppföljning 
innebär det svårigheter att göra en riktig prognos. Ur en ekonomisk synvinkel kan utebliven utbetalning 
och osäker redovisning av timmar innebära att Borås Stad förlorar pengar i form av uteblivna 
utbetalningar. Försäkringskassan meddelar inte om Borås Stad missat att tidsredovisa en månad. Att 
som chef ha kontroll på pappersblanketterna och att ”jaga” underskrifter innebär en arbetsbelastning 
som istället hade kunnat användas till att leda och utveckla assistansgrupperna. Det finns olika tekniska 
lösningar för tidsredovisningen till Försäkringskassan. Vilket system Sociala omsorgsnämnden än väljer 
att införa, innebär detta en kostnad. 

Beräkning, efter kostnadsförslag från Tunstall: 

70 brukare*330 kr= 23100*12=277 200 kr/år 

Kostnad till Borås Stads IT, servrar, ca 1000 kr/mån= 12 000 kr/år. 

Projektledning, installation och utbildningspaket från Tunstall = 97 500 kr. 

Licens= 45 000 kr. 

Vikariekostnad för utbildning = 256 pers * 4 tim * 220 kr = 225 000 kr 

Driftkostnad per år: 289 tkr/år. 

Uppstartskostnad 367 tkr 

Gruppbostad LSS Gyllingstorpsgatan 

Beräknad byggnadsstart är under våren 2018 på Sjöbo. Gruppbostaden planeras vara är klar för 
inflyttning under årsskiftet 2018/2019. 

För beräkning av personalbemanning används en resursfördelningsmodell som bygger på skattning av 
de boendes behov av personalstöd. Den beräknade personalbemanningen på gruppbostaden 
Gyllingstorpsgatan är 11 årsarbetare och en 50 % enhetschefstjänst vilket också motsvarar bemanning 
på andra boendeenheter för samma målgrupp. 

Total årsbudget beräknas till 7 112 tkr varav 6 800 tkr är personalkostnader 

Gruppbostad LSS Skogsfrugatan 

Byggstart planeras under våren 2018. Gruppbostaden byggs på Sjöboområdet och beräknas vara klar 
för inflyttning i årsskiftet 2018/2019. 

För beräkning av personalbemanning används en resursfördelningsmodell som bygger på skattning av 
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boendes behov av personalstöd. De boende har stort omvårdnadsbehov och personalbemanningen 
beräknas till 11 årsarbetare och en 50 % enhetschef, en bemanning som överensstämmer med andra 
likande enheter inom Borås Stad. 

Total årsbudget beräknas till 7 112 tkr tkr varav 6 800 tkr är personalkostnader 

Övervältring Försäkringskassan (FK) 

Ny rättspraxis för bedömning av personlig assistans. Femte rekvisitet för bedömning av grundläggande 
behov, ingående kunskap, som tidigare jämställts med övriga fyra rekvisit får nu endast användas för 
personer med psykiskt funktionshinder. FK omprövar samtliga beslut med två års mellanrum, alla nya 
beslut och omprövningar sker enligt den nya rättspraxisen. FK förändrade och striktare tolkning av 
LSS-lagen har bl a inneburit att färre brukare når upp till 20 timmar i veckan för grundläggande behov. 
Detta har inneburit och kommer att innebära att fler brukare inte får beviljad insats från FK, vilket 
innebär att brukarna söker och blir beviljade LSS-insatser hos Borås Stad, via Sociala omsorgsnämnden. 
Därtill innebär FK striktare tolkning att medborgare med behov av insats enligt LSS får en minskning 
av beviljad tid. Detta p.g.a. att nämndens egen bedömning av att tillgodose behov enligt LSS följer 
rättspraxis och domstolars tolkning av lagen. 

  

Övervältring beräknat på april 2017 (kr) 

Brukare SFB 182 

Timmar SFB 99 760 

Timmar/brukare 548 

Timmar/vecka 137 

Justerat (-20) 117 

  

Timpris 291 

Veckor per år 52 

Extra timmar år 1 107 600 

100 % övervält 322 311 600 

  

8 % övervältring ger en totalkostnad på 25 784 928 

  

kostnad per år 12 892 464 

Den totala kostnaden på 25 785 tkr fördelas på två år utifrån FK tid på omprövning av beslut. 

Tvång i öppenvård  
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Diagrammet visar kostnader utöver budget för åren 2014 - 2016. Vårdformen tvång i öppenvård finns 
både inom socialpsykiatrin och IFO. För socialpsykiatrin var kostnaden 6 223 tkr utöver tilldelade 
medel för år 2016. Den här vårdformen kan inte kommunen styra över och därför har kostnaden 
tidigare hanterats utanför budget och det har inte äskats för volymökningar tidigare. För 2018 äskar 
Sociala omsorgsnämnden 6 500 tkr för vårdformen tvång i öppenvård avseende socialpsykiatrin. 
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Sociala omsorgsnämnden 

 
 
Extra sammanträde Sociala omsorgsnämnden 20 december 
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2017-05-22, § 70, om upphandling 2018 av 
driftsentreprenad bostäder med särskild service enligt 9 § 9 LSS. Nämnden fattar 
beslut vid tre tillfällen under upphandlingsprocessen. Beslut om att upphandla, inför 
annonsering besluta om förfrågningsunderlag och efter utvärdering av inkomna 
anbud besluta om tilldelningsbeslut. 
 
För beslut om förfrågningsunderlag föreslås att Sociala omsorgsnämnden beslutar om 
extra sammanträde 20 december 2017, klockan 16.00.  
Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna föreslås ske samma dag, 
20 december, klockan 15.00–16.00. 
Nämndens sammanträde hålls inom stängda dörrar då ärendet omfattas av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 3 § 2 st. 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att extra sammanträde för beslut om 
förfrågningsunderlag inför upphandling av driftsentreprenad bostäder med särskild 
service enligt 9 § 9 LSS äger rum 20 december, klockan 16.00. 

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker samma dag,  
20 december, klockan 15.00–16.00. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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Sociala omsorgsnämnden 

 
 
Val av ersättare till Sociala omsorgsnämndens 
socialutskott 
För beslut i individärenden inom Sociala omsorgsnämndens myndighetsutövning 
fattas besluten i ett socialutskott. Val av ledamöter till socialutskottet beslutas av 
Sociala omsorgsnämnden. Socialutskottet består av fem ledamöter, varav tre ordinarie 
och två ersättare. De ordinarie ledamöterna består av två från majoriteten och en från 
oppositionen. Ersättarna består av en från majoriteten och en från oppositionen. 
 
Ledamöter och ersättare i socialutskottet: 
Ernad Suntic (S), ordförande 
Anna Christensen (M), vice ordförande 
Pari Mahinpour (V), ledamot 
Bertil Ekwall (S), ersättare 
Anne-Marie Ekström (L), ersättare 
 
Bertil Ekwall (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Sociala omsorgsnämndens 
socialutskott. Till ny ersättare föreslås nämndens ordförande Yvonne Persson (S). 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden utser Yvonne Persson (S) till ersättare i socialutskottet. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
  

 
Samråd detaljplan för Centrum, kv. Eko 10, Gamla 
Postenhuset, Borås Stad 
(Diarienummer BN2015-1920) 
 
Nämndens beslut  
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat remissvar till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om samråd detaljplan för 
Centrum, kv. Eko 10, Gamla Postenhuset, Borås Stad 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en högre exploatering p kv. Eko 10 genom 
påbyggnad i två våningar och justera planbestämmelserna för att tillåta bostäder samt 
bevara husets kulturhistoriska värde. Planen syftar också till att omvandla viss del av 
kvartersmarken och gatumarken till allmän plats för torgändamål. 
 
Vid ett kommande bostadsbyggande vill nämnden framhålla behovet av boende enligt 
LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) som väl lämpar sig i ett 
bostadsområde med såväl hyresrätter som blandade upplåtelseformer. Det är också 
viktigt att i området ombesörja att tillgängligheten gällande framkomlighet för 
personer med funktionsnedsättning är god. 
 
Barn och unga 
Barn och unga tillhörande målgruppen kan, då de blir vuxna, få erbjudande om bra 
och fullvärdiga boenden.  
 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen.  
 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och 
omfattar kvarteret Eko 10 med dess omkringliggande gator, 
Holmsgatan, Torggatan, Hallbergsgatan och Västerbrogatan 
som sträcker sig längs Viskan.
Planens syfte är att tillåta en högre exploatering på kv. Eko 
10 genom en påbyggnad i två våningar och justera plan-
bestämmelserna för att tillåta bostäder samt bevara husets 
kulturhistoriska värde. Planens syftar också till att omvandla 
viss del av kvartersmarken och gatumarken till allmän plats 
för torgändamål.  
Gamla Postenhuset är en av Borås kulturhistoriska byggna-
der. Därför är det av en stor betydelse att alla ändringarna 
sker med varsamhet och hänsyn till byggnadens karaktär och 
dess omgivning.  
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att tillåta en högre exploatering på kv. Eko 
10 genom en påbyggnad i två våningar och justera plan-
bestämmelserna för att tillåta bostäder samt bevara husets 
kulturhistoriska värde. Planens syftar också till att omvandla 
viss del av kvartersmarken och gatumarken till allmän plats 
för torgändamål. 

Planområde 
Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och 
omfattar kvarteret Eko 10 med dess omkringligande gator 
Holmsgatan, Torggatan, Hallbergsgatan och Västerbrogatan 
som sträcker sig längs Viskan. Kvarteret Eko 10 är i privat 
ägo medan resten av planområdet ägs av Borås Stad. Planom-
rådets storlek är ca 6700 kvm.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för planområdet är stadsplan P349 som 
vann laga kraft 1969. Planen heter Ändring av stadsplanen för del 
av stadscentrum i Borås. Den omfattar Kv. Eko 10 och anger att 
man får uppföra byggnad för handelsändamål i upp till max 
fyra våningar. 

Kommunala beslut  
2008-12-18 § 193 godkände Kommunfullmäktige ett plan-
program samt gav dåvarande byggnadsnämnden i uppdrag 
att upprätta detaljplan för området. Byggnadsnämnden gav 
dåvarande Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för planområdet 2009-01-27 § 11 och planen gick 
ut på samråd efter ett delegationsbeslut av planchefen 2010-
09-30 § Pl 6/10.
 
Sedan samrådet för detaljplanen för Viskaholm 2010/2011 
har det skett ägarbyten och de nya fastighetsägarna har andra 
planer. Därför föreslågs att en ny plan upprättas för endast 
den del av planområdet som berör fastigheten Eko 10.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 12-11-2015 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Eko 10.

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2017 
Granskning 3 kvartalet 2017 
Antagande 4 kvartalet 2017 
Laga kraft 4 kvartalet 2017

Tidplanen är preliminär och förutsätter att inga allvarliga 
synpunkter på detaljplanen inkommer som fördröjer planar-
betet.

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, kv. Eko 10, Gamla Postenhuset, Borås Stad, upprättad den 7 juni 2017. 

Viskan

Borås centralstation

Krokshallsberget

Planområdesgräns för gamla 
detaljplan Viskaholm 2 m.fl. 

Ny planområdesgräns för 
detaljplan  Eko 10

Viskaholm 2

Eko 10

1

23

4

1
2
3
4

Översiktskarta med planområdesgränserna för detaljplanen Viskaholm 2 m.fl. och detaljplanen Eko 10.
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2. Bebyggelse 
 
Bebyggelsestruktur 
Byggnaden är belägen i den äldre delen av stadskärnan 
där den ingår som en del i Borås rutnätsstruktur. Den har 
ett öppet, exponerat läge mot Västerbrogatan i norr. Mot 
övriga gator är den däremot en del av en betydligt tätare 
bebyggelsestuktur. Närområdet består av en för Borås typiskt 
blandad bebyggelse från 1890-talet och fram till 1980-talet. 
Tyngdpunkten ligger dock på byggnader från 1930-1950-talet. 
Användningen av byggnaderna varierar mellan bostäder och 
kontor. Bottenvåningarna används i stor utsträckning som 
butiker. 

Stadsbild och gestaltning
Med sitt typiska 1940-talsformspråk och sin tegelfasad är 
gamla Postenhuset en av Borås kulturhistorisk värdefulla 
byggnader. Dess fasadmaterial samverkar med omkringlig-
gande bebyggelse och spelar en viktig roll i stadsbilden. 
Därför är det av en stor betydelse att alla ändringarna sker 
med varsamhet och hänsyn till byggnadens karaktär och dess 
omgivning. 

Genom indragna våningar kommer tillkommande påbyggna-
den upplevas som mindre dominerande vilket är av stor vikt 
för den befintliga byggnadsstrukturen och dess exponerade 
läge mot Västerbrogatan. Med det nya torget tar vi ännu ett 
steg i ambitionen att vända staden mot Viskan och få en 
bättre vattenkontakt. Västerbrogatan, som omvandlas till 
torg, ger platsen en ny, mer öppen karaktär.

 Historik och kulturmiljöer 
Nuvarande bebyggelse i kvarteret Eko 10 uppfördes som 
Centralposthus i Borås år 1946. Arkitekt var den välkände 
Lars-Erik Lallerstedt, från Stockholm. Arkitekten gav huset 
en form som kan hänföras till funktionalismen. Byggherre 
var Kungliga Centralpoststyrelsen i samarbete med Kungliga 
Byggnadsstyrelsen. Under vintern 1944 revs den äldre bebyg-
gelsen i kvarteret vilken bestod av bland annat Borås brand-
station samt ett antal mindre flerbostadshus. Posthuset blev 
den första stora exploateringen i den gamla rutnätsstrukturen 
där en enskild byggnad tog ett helt kvarter i anspråk. Den 
stora tegelbyggnaden, som förutom Posten, även innehöll ett 
antal butikslokaler och kontorslokaler för uthyrning, fick en 
central roll i staden. Med en mycket stark postorderindustri 
och ett i övrigt blomstrande företagsliv blev huset ett nav och 
en mötesplats i Borås. 

Byggnaden är sedan år 2001 utpekad som kulturhistoriskt 
värdefull och finns med i Borås Stads Kulturmiljöprogram. 
Dess kulturhistoriska värde består främst av ett arkitekturhis-
toriskt värde samt ett samhällshistoriskt värde. Byggnadens 
kommer i detaljplanen att förses med varsamhetsbestämmel-

Kv. Eko 10 med Västerbrogatan 1946.

Kv. Eko 10 med Västerbrogatan 1944.

Kv. Eko 10 från Torggatan 1946.
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Perspektiv på Eko och Västerbrogatan före planförsalget.

Perspektiv på Eko och Västerbrogatan efter planförsalget.
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ser som reglerar fasadmaterial samt fönsterformer. Huvud-
fasaden mot Torggatan bevaras oförändrad, medan mindre 
förändringar, med bland annat balkonger och skyltfönster, 
tillåts i fasaden mot Västerbrogatan i norr.  

Ny bebyggelse 
Planförslaget går ut på att omvandla den befintliga byggnaden 
för i första hand bostadsändamål, men också för centrum-
ändamål, kontor, handel, samt parkering. Den nya bebyggel-
sestrukturen kommer att bestå av den befintliga huskroppen 
som byggs på med två våningar. De nya våningarna kommer 
att vara indragna 1,2 meter mot Torggatan i söder och 2,5 
meter mot resterande gator. Syftet med påbyggnaden är att 
utöka exploateringsgraden på fastigheten. Förutom påbyggna-
den, kommer byggnaden att förändras genom att utkragande 
balkonger tillkommer på fasaden mot norr, öster och väster. 
Detta görs för att anpassa den befintliga huskroppen för de 
nya krav som ställs på bostäder.  

Bostäder
Planförslaget medger att ca 90 nya bostäder kan uppföras.  
Detta bidrar till att förverkliga Vision 2025 som säger att 
vi ska förtäta boendet och sträva efter att tredubbla antalet 
invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.

Arbetsplatser 
Planområdet är beläget i centrala Borås med närhet till ett 
stort utbud av arbetsplatser inom olika typer av service. 

Service 
Planområdet ligger på gångavstånd till både kommersiell och 
offentlig service samt kulturellt utbud. Inom 1 km avstånd 
från området finns flera förskolor samt 2 grundskolor med 
årskurs F-9. Närmsta grundskolan är Särlaskolan som ligger 
väster om planområdet i stadsdelen Parkstaden med ca 700 
meter avstånd medan öster om planområdet i stadsdelen 
Lugnet ligger Engelbrektsskolan med ca 850 meter avstånd.

Tillgänglighet 
Tillgängligheten till planområdet är god då lutningarna inom 
planområdet är små. Den befintliga byggnaden är byggd med 
en mindre höjdskillnad mellan dess entréplan och gata som 
kan lösas med trappor och ramper. Alla nya lösningar får 
endast ske inom byggrätten. I byggnaden finns fyra trapphus 
med hissar varav två trapphus har direkt tillgång till gata. 
Även val av markbeläggning ska anpassa i byggnaden och 
allmän platsmark.

Vy på Eko från Torggatan före planförsalget.

Vy på Eko från Torggatan efter planförsalget.
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3. Gator och trafik
Gatunät
Byggnaden är belägen i centrala delen av Borås Stad där 
den följer Borås rutnätsstruktur. Där är den är omgiven av 
gator med relativt låg biltrafik som Torggatan, Holmsgatan, 
Hallbergsgatan och Västerbrogatan längs Viskan. Med 
sitt centrala läge har planområdet goda förutsättningar 
att förflyttningar sker med kollektivtrafik samt gång- eller 
cykeltrafik. För att arbeta med de nationella miljömålen och 
för att undvika framtida trafikproblem jobbar kommunen 
och exploatören för att påverka de boende i områdets 
resevanor mot ett mer hållbart resande. Exempelvis bidrar 
omvandlingen av Västerbrogatan till torg till en förstärkning 
av gångstråken längs Viskan samt stråken mot stadskärnan.

Gångtrafik och cykeltrafik
Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i området. Med 
planens syfte att omvandla Västerbrogatan från bilgata till 
torgyta sker stora förändringar som bidrar till en bättre 
kvalitet av utemiljön inom planområdet och därmed en bättre 
kvalitet för gångtrafik. 

Kollektivtrafik
Byggnaden ligger i centrala Borås med en nära anslutning 
till både Södra Torget, med 300 meters avstånd, och Borås 
Resecentrum, med ca 250 meters avstånd, och har därmot ett 
mycket bra kollektivtrafikläge.  

Biltrafik och bilparkering 
I och med att Borås växer, både i centrum och tätort, har 
en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) gjorts som ett hjälpmedel för 
att samordna stadens tillväxt och utveckling av fungerande 
trafikkommunikationer. I studien tas det hänsyn till stadens 
utveckling och förväntade trafikökning. Studien presenterar 
förslag på olika lösningar och åtgärder för att kunna hantera 
kommande tillväxt. ÅVS:en behandlar även detta planom-
råde. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara nödvändig. 

Generellt sett är Borås Stads centrum fortfarande mycket 
tillgängligt för bilister och det finns en stor mängd parke-
ringsplatser. Borås Stad parkeringsbolag har inom 400 
meter från fastigheten cirka 700 p-platser tillgängliga för 
allmänheten. 

Grundprincipen för lokalisering av parkeringsplatser är att de 
ska ordnas inom den egna fastigheten på kvartersmark. Det 
är möjligt att lokalisera parkeringsplatser utanför den egna 
fastigheten och/eller utnyttja befintliga parkeringsanlägg-
ningar med ledig kapacitet under förutsättning att platserna 
finns inom rimligt avstånd. I sådana fall ska parkeringslös-
ningarna regleras genom officialservitut, gemensamhetsan-
läggning eller gemensamt ägande. Om byggherren inte kan 
ordna de parkeringsplatser som krävs genom ovan nämnda 
åtgärder ska parkeringsköp tillämpas. 

Fågelperspektiv över kv. Eko och Västerbrogatan som stängs av för biltrafik och omvandlas till torg.
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Översiktskarta på trafik före planförslaget.

Översiktskarta på trafik efter planförslaget.

Biltrafik 
Busstrafik  

Cykeltrafik

Eko 10 
Borås resecentrum 

Södra Torget

Ingång till garage

1
2
3

Biltrafik 
Busstrafik  

Cykeltrafik

Eko 10 
Borås resecentrum 

Södra Torget

Ingång till garage

1
2
3

1

2

3

1

2

3
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och 
avlopp.

Dagvatten
Dagvattnet för planområdet leds till kommunalt dagvattennät 
och förändringar i bebyggelsemiljön bör inte leda till ytterli-
gare belastning på VA-nätet. Dagvattenhantering från takytor 
i en tät stadsbebyggelse bör fördröjas innan slutlig avledning 
sker till dagvattenledningar eller recipient men den befintliga 
byggnaden har mycket begränsade möjligheter till fördröj-
ning. Det finns dock möjlighet till fördröjning av dagvattnet 
inom planområdet genom gröna ytor på Västerbrogatan som 
kommer att omvandlas till torg. 

5. Mark
Natur och vegetation  
Planområdet utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor i form av 
parkeringsyta och gata. Längs Västerbrogatan och Viskan 
står det en rad med lövträd som avgränsar biltrafiken och 
gångtrafiken. På kvartersmark står en grupp lövträd som 
kan komma att försvinna i och med att fastigheten ombyggs. 
Samma gäller för de träd som står på Torggatan.
Det är av en stor vikt att tänka på utformingen av det offent-
liga rummet och vilket roll grönskan har i området eftersom 
den har en stor betydelse och kvalité i vårt vardagsliv. 

Det innebär att byggherren betalar en viss summa pengar 
per parkeringsplats till kommunen. Dessa pengar använder 
parkeringsbolaget till att skapa nya allmänna parkeringsan-
läggningar. 

Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas 
regleras i Borås Stads parkeringsregler baserat på brut-
toarea (BTA), användningskategori och zon. Planförslaget 
innefattar ca 90 lägenheter varav är 5 smålägenheter (<35 
kvm). BTA av den befintliga byggnaden tillsammans med 
påbyggnaden är ca 7825 kvm varav 6025 kvm är för bostäder 
och 1800 kvm för handel. Enligt parkeringsreglerna behövs 
det 7 platser per 1000 kvm BTA för flerbostadshus respektive 
3 platser per 1000 kvm BTA smålägenheter som ligger inom 
centrumzonen samt 17 platser per 1000 kvm BTA för handel.

Eftersom den befintliga byggnaden, vars användning är 
handel i hela byggnaden, inte uppfyller dagens parkerings 
norm föreslås att parkeringskravet för handel i bottenvå-
ningen inte skall innebära något förhöjt krav på antalet 
parkeringsplatser gentemot dagens kvot, vilket är 5 parke-
ringsplatser per 1000 kvm. Allt detta ger ett krav på ca 52 
parkeringsplatser för hela byggnaden. 

Planområdet ligger på ett fågelavstånd ca 300 meter både till 
Borås Resecentrum och Södra Torget som är en knutpunkt 
för kollektivtrafik inom Borås tätort. Det betyder att planen 
uppfyller grundförutsättningen ”god tillgänglighet med 
kollektivtrafik” vilket möjliggör en reducering av grundkra-
vet för bilparkering med 10 %. Det går att minska kravet för 
bilparkering ytterligare genom att tillämpa ett åtgärdspaket 
i enlighet med parkeringsreglerna. Med åtgärdspaketet 
”Bostadspaket 2-Bilpoolpaket” går det att göra en reducering 
på 20 % vilket i slutändan ger ett krav på 44 parkeringsplat-
ser för planförslaget.

Inom planområdet finns det 33 p-plaster varav 15 p-platser 
ligger på kvartersmark/markplan och 18 p-platser i befintlig 
garagevåning. En del av kvartersmarken kommer att 
omvandlas till allmänplatsmark och därmed försvinner de 
15 p-platser medan med ombyggnationen av den befintliga 
byggnaden skapas ytterliga 10 p-platser vilket ger ett total på 
28 p-platser i garagenivå. Detta innebär att 16 parkeringsplat-
ser måste lösas externt.

Angöring och utfarter
Biltrafiken stängs av längs Västerbrogatan utmed Viskan. De 
angränsande gatorna Holmsgatan och Hallbergsgatan blir 
fortsatt tillgängliga med bil för att nå de garage som ligger på 
respektive gata.  

Riksintressen
Närliggande riksintressen som Götalandsbanan berörs inte. 

Vy mot Västerbrogatan med dess trädrad längs Viskan.
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Grönområdesplan
Borås Stad har tagit fram en grönområdesplan som vägleder 
förtätning av bebyggelsen och de gröna naturvärdena för 
att de ska kunna samverka i stadens fortsatta utveckling. 
Grönområdesplanen har klassificerat Borås värdefulla 
naturområdena enligt en fyrgradig skala. Viskan,en viktig del  
i Borås stadsmiljö ingår i klass 1 - den högsta klassningen av 
Borås naturområden. Det betyder att området kring Viskan 
tillhör Borås mest värdefulla naturområden, med höga natur 
och rekreationsvärden, och därför är det viktigt att bevara 
och vårda dessa värden i stadens fortsatta utveckling. 

Lek och rekreation
Den närmsta platsen för både rekreation och lek ligger i 
Borås Stadspark. Närheten till Viskan gör parken attraktiv 
och den nyttjas flitigt av stadens invånare och besökare. I 
parken finns förutom planteringar även badhus, scen, uteser-
vering, bangolf, lekplats m.m.  
Planområdet ligger ca 750 meter från Ramnaparken som 
tillhör ett av Borås mest värdefulla grönområden. Här kan 
man beskåda friluftsmuseet och rosenträdgården med en 
stor mängd rosor. I parken finns lekplats, promenadstråk, 
utegym, boulebana, frisbeegolf, kryddträdgård och sommar-
tid kaffeservering i gästgiveriet. I Ramnaparken kan man 
också besöka fågelkolonin som invigdes 1926 och har många 
fågelarter. 
 
Fornlämningar och kulturminnen 
Planområdet ingår i fornminnet för den äldre rutnätsstaden 
 

som är utpekat av Riksantikvarieämbetet. Detaljplanen 
medger bebyggelse som anpassas till rutnätsstadens kvarters-
struktur och bedöms inte skada fornminnet.

Geoteknik  
Enligt kommunens översiktliga kartering består området av 
isälvssediment. 2008 gjordes en geoteknisk utredning för 
detaljplanen Viskaholm 2 m.fl. I det planområdet ingick även 
påbyggnaden på kvarteret Eko. Provpunkterna tågs på fastig-
heten Viskaholm 2 samt längs Viskan på Västerbrogatan.
I utredningen har markförhållandena kring Viskan beskrivits 
enligt följande: Den lokala stabiliteten längs själva åkanten 
säkerställs via befintliga murar och kajer. Uppbyggnad och 
kondition hos dessa har ej undersökts. Eftersom vissa av 
konstruktionerna är gamla kan man inte utesluta att förstärk-
ningsåtgärder kan krävas lokalt för sådana konstruktioner. 

Radon 
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

Förorenad mark 
Fastigheten Eko 10 bedöms inte vara förorenad medan 
grannfastigheten Viskaholm 2:1 däremot bedöms vara det. 
Eftersom det finns planerat vattenarbete längs Viskan skall 
en miljöteknisk utredning tas fram i samband med anlägg-
ning av torget. 

Vy från Stadsparken mot Viskan. (Bild av Anton Spets) 
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6. Vatten
Viskan har sedan Borås grundades varit avgörande för 
stadens utformning. Vid Viskan uppfördes den första bebyg-
gelsen, och vattnet var en förutsättning för textilindustrin. 
Viskan är ett viktigt element i Borås stadsmiljö som kan 
bidra till att skapa en attraktiv stad. Kontakten med Viskan 
är därför en viktig del av Borås stadsutveckling. Planförslaget 
går ut på att omvandla Västerbrogatan till torg för att lyfta 
fram Viskan och göra den mer tillgänglig för allmänheten. 
På det sättet blir Viskan ett spännande stråk där kaféer, 
restauranger och bostäder samverkar som en helhet. 

Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs 
med stöd av miljöbalkens (MB) särskilda skäl för strand-
skyddsdispens kapitel 7 § 18 c.  
Följande anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §: 
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävan-
de av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast 
om det område som upphävandet eller dispensen avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga 
vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, 
eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 
angeläget intresse.

I detta fall saknar platsen betydelse för strandskyddets syften 
då platsen redan tagit i anspråk och blivit bebyggt.

Översvämningsrisk
Enligt detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, 
upprättad 2010 påverkas planområdet av översvämnings-
risker. Ytterlig översvämningsutredning bedöms inte vara 
nödvändig eftersom källaren är planlagd för parkeringsända-
mål.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Byggnationen påverkar inte ytvattnets kvalitet eller grund-
vattnets kvalitet. 

Vy mot Eko och Västerbrogatan till vänster och Viskaholm 2 på höger sida.
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7. Sociala perspektiv
Trygghet
Viskan som är en av de mest kända miljöerna i Borås kantas 
av stadens baksidor. Stadsrummet på Västerbrogatan är i dags 
läget en trafikyta med en sparsamt använd lastbrygga. Istället 
för ett trafikstråk omvandlas området till ett torg som kantas 
av bostäder. På det sättet befolkas platsen under dygnets 
flesta timmar vilket ökar tryggheten i området.

Mötesplatser
Med planerade förändringar av Västerbrogatan som stängs av 
för biltrafik skapas nya förutsättningar i stadsrummet. Stråket 
längs Viskan blir en öppen plats för möten. Kontakten 
med vattnet ger potential till att skapa en levande stad med 
spänning och dynamik, vilket är av ett stort intresse. Det 
ska vara en upplevelse att vistas i staden och man ska kunna 
delta i olika evenemang. Torget som tillkommer skall vara en 
mötesplats där samverkan mellan sociala, professionella och 
kulturella kvalitéer kan växa.

8. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg 
eller andra farliga verksamheter. Närmsta farlig gods-led 
är järnvägen som ligger ca 200 meter från fastigheten och 
därefter kommer Norrbylånggatan med ca 380 meter avstånd. 
En stor del av järnvägen mot fastigheten Eko ligger bakom 
Kroghalsberget vars sträcka har en låg hastighet. Ytterligare 
utredningar bedöms inte som nödvändiga. 

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 
Planförslaget innebär stora trafikförändringar i området. 
Med omvandlingen av Västerbrogatan till allmänplatsmark 
för torgändamål försvinner den största bullerkällan i närom-
rådet.  Därmed finns det möjlighet att lösa buller frågan med 
genomgående bostäder.

För att säkerställa bedömningen kommer en bullerutredning 
tas fram inför granskningsskedet.

Luftkvalitet 
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU.  
Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. Med 
omvandlingen av Västerbrogatan till torg minskar biltrafiken 
vilket vidare bidrar till en förbättring av luftkvaliten i 
området.

Visionsbild över Väserbrogatan som blir en ny mötesplats i Borås.
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9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen TORG visar område som är avsett för gång-
trafik, handel och publik verksamhet. Området kan inrymma 
kiosker och serveringar samt torghandel. Bestämmelsen 
GATA visar att Hallbergsgatan, Torggatan och Holmsgatan 
kommer att ha kvar sin användning som kommunala gator. 
Områden med beteckningen GATA (CB) visar att gatorna 
ska ha kvar sin användning som kommunala gator men 
möjliggör en 3D-fastighetbestämmelse och ger en byggrätt på 
en viss höjd ovanför gatan som är 4,2 meter och upp till en 
angiven total höjd. Samma gäller för bestämmelsen TORG 
(CB). 

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Kvartersmarken har tilldelats bestämmelser CBP. Bokstaven 
C står för Centrum och tillåter all sådan verksamhet som 
bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för 
många. Den bestämmelsen tillåts i hela byggrätten förutom 
källarplan. I ändamålet ingår t.ex. butiker,restauranger gym 
och samlingslokaler. Bokstaven B betyder bostäder och det 
tillåts inom hela byggrätten förutom källarplan och mark-
plan. Bokstaven P står för parkering och är tillåten endast 
i källarplan. En del av kvartersmarken är markerad med 
prickar vilket betyder att byggnad inte får uppföras på den 
delen av mark.

Utformning av byggnaden
Vid regleringen av byggnadens utformning har man tagit 
hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde samt dess 
omgivning. För att bevara byggnaden har ett rivningsförbud 
lagts till med bestämmelsen q1 som säger att byggnaden 
inte får rivas. Med varsamhetsbestämmelserna k1 och k2 
bevaras den ursprungliga tegelfasaden samt fönstersnickeriets 
karakteristiska drag på den befintliga byggnaden. Bestäm-
melsen f1,f2 och f3 är egenskapsbestämmelser som reglerar 
byggnadens tillkommande förändringar. Med beteckningen 
f1 regleras utformning av de nya entrépartierna och balkong 
öppningar samt dess materialval för att de skall utföras väl 
anpassat till det befintliga husets utseende. Med bestäm-
melsen f2 regleras utformningen av balkongerna samt dess 
materialval. Bestämmelserna f1 och f2 gäller för den befintliga 
byggnaden medan bestämmelsen f3 reglerar utformning av 
den tillkommande påbyggnaden. Den medger att påbyggna-
den skall byggas indragen från varje sida 2,5 meter förutom 
från Torggatan där byggnaden får vara indragen 1,2 meter. 
Bestämmelsen f3 regleras också utformning av balkongerna 
på påbyggnaden samt dess material val. Med bestämmelsen 
högsta totalhöjd i meter över stadens nollplan regleras hur 
högt olika delar får utföras. Upp till 1 meter utöver högsta 
totalhöjd får teknikrum för hiss och ventilation utföras på del 
av taket mot innegården. 
Vad avser skyltar och ytor för reklam skall ett samordnat 
skyltprogram upprättas inför bygglovsprövning.

Tillåts först och främst bostäder 
men också centrumädamål.

Tillåts endast centrumädamål.

Tillåts endast parkering.

Möjlig 3D fastighetsbildning.

Uteservering/inglasad vinter 
trädgård.

Källarplan

Entréplan

Våning 2

Våning 3

Våning 4

Våning 5

Våning 6

3D illustration av användningsbestämmelser.
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Hösten 2012 antogs ”Borås 2025” av Kommunfullmäktige 
som ett underlag för kommunens vision- och översiktsplane-
arbete.

Följande strategier berör detaljplanen:

 » Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla 
antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.

 » Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- 
och kulturgränser med en blandad bebyggelse av 
gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer.

 » Vi utvecklar 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 möjligheter till både 
aktiviteter och sinnesro.

 » Vi skapar en ren, snygg, och trygg stad.

 » Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig bland-
ning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter 
och upplevelser så att staden lever under dagens flesta 
timmar.

 » Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollek-
tiva transportsystemet dominera med nya tekniska 
lösningar. 

 » Vi behåller och utvecklar de natur- och kulturvärden 
som finns i Borås. 

Den planerade påbyggnaden och ombyggnaden som möjlig-
görs genom detaljplanen bidrar därmed till att förverkliga 
Vision 2025.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. 
Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:

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

 » Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget 
för kollektivtrafiken så att behovet av transporter som 
belastar miljön minimeras. 

 » Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde 
mot åtgärder som påverkar området negativt.

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

 » Verka för samlokalisering av bostäder och verksamhe-
ter som inte stör varandra.

 » Värna områden med ”högsta naturvärde”, klass I, eller 
”mycket högt naturvärde”, klass II, gentemot åtgärder 
som påverkar området negativt.

Staden vid Viskan
År 2002 tog Kommunfullmäktige fram stadsbyggnads-
programet Staden vid Viskan som en del av översiktsplanen. 
Programmet presenterade olika långsiktiga utvecklings 
möjligheter av byggnationer, mötesplatser och stråk i stadens 
kärna. Västerbrogatan med sin omgivning var en ut av 
platserna som presenterades med stor potential för utveckling 
av mötesplatser och bostäder. Denna detaljplan bidrar till att 
förverkliga visionen som togs fram i programmet.

Miljömål
Borås Stad verkar för att skapa en bättre stadsmiljö genom 
miljömålen ”Hållbar samhällsplanering” och ”Fossilbräns-
lefritt och energieffektivt Borås”. Denna detaljplan bidrar 
till att målen kan uppnås, då den innebär en attraktiv och 
levande centrummiljö med en minskad biltrafik. 

Av de nationella miljömålen har ”Frisk luft” och ”God 
bebyggd miljö” relevans för planen. Påbyggnad på en redan 
exploaterad mark bidrar till hållbar utveckling. När det gäller 
miljömålet ”Frisk luft” har minsking av biltrafiken en stor 
betydelse.

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

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 
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Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet ligger inom fastigheterna Eko 10 och Innersta-
den 1:1. Eko 10 ägs av KB Fastigheten Eko 10 (exploatören) 
och Innerstaden 1:1 av Borås Stad.

Planen medger att kvartersmarken kan uppdelas i flera 
fastigheter. Planen möjliggör 3D-fastighetsbildning för bygg-
nadens olika funktioner och inrymmer även 3D-utrymme. 
Detaljplanen möjliggör för fastighetsägaren inom planom-
rådet att anpassa fastighetsindelningen till byggnadens olika 
funktioner och användning.

Planförslaget innebär att 3D-utrymmen som urholkar 
Innerstaden 1:1 (GATA (CB) och TORG (CB)) kan bildas. De 
tillkommande 3D-utrymmena kan överföras från Innersta-
den 1:1 till Eko 10 genom fastighetsreglering.

De delar av Eko 10 som ska utgöra allmän plats (GATA och 
TORG) bör genom fastighetsreglering övergå till kommunens 
fastighet Innerstaden 1:1. De delar av Innerstaden 1:1 som 
utgörs av kvartersmark bör genom fastighetsreglering övergå 
till Eko 10. Lantmäteriförrättningen bekostas av exploatören.

Befintlig ledningsrätt inom planområdet kan komma behöva 
omprövas vid lantmäteriförrättning.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändiga för det allmänna ska 
finansieras av Kommunen.

Kommunen får utökade drift och underhållskostnader till 
följd av att viss kvartersmark får ändrad användning till 
allmän platsmark (TORG), där kommunen ska vara huvud-
man. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av sin 
mark som den utökade byggrätten som detaljplanen medför.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande av 
planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kostnader 
för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen inom 
kvartersmark. 

Finansiering av åtgärder inom allmän plats (GATA och 
TORG) inom planområdet regleras i exploateringsavtalet 
där även eventuell ersättning för övergången av de delar av 
nuvarande Eko 10 som ska bli allmän platsmark regleras.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
 » Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin 

egen fastighet. 

 » För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Detta innebär att kommunen i framtiden ska äga och 
ansvara för allmän platsmark inom planområdet. 
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar 
på allmän plats regleras i det exploateringsavtal som 
ska tecknas mellan kommunen och exploatören. 
Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll 
av allmänna platser (gata och torg) inom planområdet.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad, 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme, 
fjärrkyla samt avfallshantering. Kontakt ska tas med 
Borås Energi och Miljö AB för att säkerställa elkapaci-
teten för den utökade byggrätten.

 » Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad, framtida drift 
och underhåll av allmänna anläggningar för el. Kontakt 
ska tas med Borås Elnät AB för att säkerställa elkapaci-
teten för den utökade byggrätten. Borås Elnät AB har 
också en ledningsrätt som löper genom den allmänna 
platsmarken för torg. Vid ombyggnaden av torget ska 
hänsyn tas till denna.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan kommunen och exploatören 
som reglerar finansiering av det fortsatta detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a. reglera 
ansvarsfördelning för utförande av allmän platsmark GATA 
och TORG) samt finansiering av dessa åtgärder. Avtalet bör 
också reglera de marköverlåtelser som detaljplanen förutsät-
ter.

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur 
man avser att uppfylla kommunens krav på antal parke-
ringsplatser enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte 
platserna tillgodoses inom den egna fastigheten eller på 
annan närliggande fastighet genom långsiktigt avtal kan 
parkeringsbehovet tillgodoses genom att fastighetsägaren 
tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. Behovet av 
antalet parkeringsplatser som behöver friköpas bedöms vid 
bygglovsprövningen. För en utförligare redovisning av Borås 
Stads parkeringsregler och dess konsekvenser för Eko 10, se 
avsnittet ”Biltrafik och bilparkering” i kapitel 3.
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13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Fastighetsplan
Fastighetsplan fastställd den 13 maj 1970 upphävs för kvarte-
ret Eko 10, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden

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

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Zilka Cosic 
Plan- och bygglovchef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Anders Graad 
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

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

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

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

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

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

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

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

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

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Sociala omsorgsnämnden 
 

 
Gallring av pappershandlingar efter skanning till 
ärendehanteringssystemet Ciceron 
 
Kommunstyrelsen har 2017-06-12, § 307, beslutat om gallring av pappershandlingar 
efter skanning till ärendehanteringssystemet Ciceron. Kommunstyrelsen uppmanar 
samtliga Borås Stads nämnder och bolag i förekommande fall att fatta beslut i denna 
fråga (beslutet bifogas). 
 
Bakgrund 
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den 
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet Ciceron. 
För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i 
det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende 
initierats till att det arkiveras. Även om kommunens handläggning till största del redan 
idag är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer 
och företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad ärendehanterings-
process som är helt digital kommer Borås Stad att skanna inkommande pappers-
handlingar och ersätta dem med en digital handling i Ciceron.   
 
Förutsättningar  
Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt 
bevaras och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. Pappershandlingar 
bevaras i pappersform och elektroniska handlingar i elektroniskt skick. Överföring till 
annat medium, där den ursprungliga handlingen förstörs, som medför informations-
förlust, förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av 
möjligheterna att fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring vilket 
kräver ett myndighetsbeslut om att gallring får ske. 
 
Krav för att få gallra inkommande pappershandlingar 
Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av hur 
informationen hanteras redan i källsystemet. Då Borås Stad avser att arkivera 
handlingarna i Ciceron digitalt krävs att man, utöver den digitalt upprättade 
informationen, också standardiserar och kvalitetssäkrar skanningen av inkomna 
pappershandlingar.     
För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital handling i 
Ciceron, ska få gallra inkommen pappershandling krävs att nedanstående kriterier är 
uppfyllda: 
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− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande.  
Det valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för bevarandeformat. 
Det är myndighetens eget ansvar att kontinuerligt bevaka om det sker 
förändringar i vilka format som anses godkända för digitalt bevarande. 
   

− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa 
autenticiteten.  
Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att den 
skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen, att all 
information i handlingen finns med och går att tyda samt att myndigheten i 
övrigt följer Stadsarkivets anvisningar och tekniska krav för 
ersättningsskanning.  
 

− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar 
informationens bevisvärde. 
Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande lagstiftning 
eller påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att kunna styrka ett legalt 
förhållande.  
  

Förslag till beslut 
Att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanterings-
systemet Ciceron, skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska 
Sociala omsorgsförvaltningen ha säkerställt att  

− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 
Stadsarkivets anvisningar. 

− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 

− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens 
bevisvärde. 

 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till 
myndigheten från och med 2018-01-01. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande 
 
   Monica Svensson 
   Förvaltningschef 
 



   PROTOKOLLSUTDRAG 
         Sammanträdesdag 

            2017-06-12 
 
 
§ 307   2017/KS0183 004 
Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärende-
hanteringssystemet Ciceron 
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den 
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet 
Ciceron. För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten 
att man i det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att 
ett ärende initierats till att det arkiveras. Även om kommunens handläggning till  
största del redan idag är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndig-
heter, organisationer och företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad 
ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer Borås Stad att skanna in-
kommande pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i Ciceron.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): 
 
Inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas 
för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Stadsledningskansliet ha säkerställt 
att  
 

− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets 
anvisningar. 

− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande 
information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 

− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde. 
 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten 
från och med den 1 januari 2018. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag i förekommande fall att fatta 
beslut i denna fråga. 
 
Vid protokollet 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeras 
 
Ulf Olsson (S) Kerstin Hermansson (C) 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagtavla den 26 juni 2017 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 



 

 

 
Boendesamordnare Jan Gustafsson, 033-35 82 87 
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Sammanfattning
Planområdet är beläget i stadsdelen Bergsäter, cirka 1,8 
kilometer från Borås centrum. Planens syfte är att möjliggöra 
byggnation av bostäder och en förskola. Detaljplanen ska 
även göra det möjligt att i framtiden använda planområdet till 
annan skolverksamhet eller vårdboende. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och 
en förskola i stadsdelen Bergsäter. Detaljplanen ska även göra 
det möjligt att i framtiden använda planområdet till annan 
skolverksamhet eller vårdboende. 

Planområde
Området ligger vid Bergsätergatan, utmed Backadalsstigen. 
Planområdets storlek är omkring 17 700 m2, varav 10 900 m2 

planeras bli kvartersmark. Marken ägs av Borås Stad. 

Gällande detaljplan
Delar av området är planlagda sedan tidigare. De planer som 
gäller för området anger följande markanvändning: 

 » P253, Stadsplanen för del av Bergsäter (laga kraft 1958-
11-24): Allmän plats, avsedd till park eller plantering.

 » P324, Stadsplanen för del av Stadscentrum i Borås, kv 
Kartinehill m.m. (laga kraft 1966-06-29): Park.

Genomförandetiden för dessa planer har gått ut.  

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2013-06-17 § 468 Lokalförsörjnings-
nämnden i uppdrag att påbörja förstudier för etablering av en 
förskola i Bergsäter.

2014-08-25 §89 ställde sig Stadsdelsnämnd Väster positiva till 
en ny förskola enligt förslaget.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2014-12-16 § 35 att 
ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny 
plan. Planen ska möjliggöra en byggnation av en förskola 
med byggrätt om minst 1200 m2 på fastigheten Bergsäter 
1:1. Viktigt är att förskolan får en lämplig placering samt att 
anslutning kan ske på ett bra sätt.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 § SBN 2015-45 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en 
detaljplan för det aktuella området. Den 23 september 2016 
§Pl 2016-000012 beslutade plan- och bygglovchefen via 
delegation att sända detaljplanen på samråd.

Planbeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad, upprättad den 21 juni 2017.

Närområdets bebyggelsestruktur. Planområdet ses i bildens sydöstra hörn. Bilden är tagen från väster. 

N
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2. Bebyggelse
Bostäder och arbetsplatser
Inom planområdet föreslås att ett bostadskvarter byggs 
bestående av ca 75 lägenheter. På bottenvåningen av 
kvarterets långsida planeras en förskola om sex avdelningar. 
Kvarterts innegård utformas som förskolegård.

Det föreslagna bostadskvarteret  kommer att utgöra ett nytt 
element i Bergsäters villabebyggelse. Det befi ntliga bostads-
området intill är en blandning av friliggande villor, radhus, 
kedjehus och fl erbostadshus. Omkring 100 meter norr om 
planområdet fi nns även en industrifastighet där ett antal icke 
störande verksamheter är etablerade. 

Aktuellt planförslag möjliggör utöver bostäder även skola, 
förskola och vård, vilket innebär att arbetsplatser kan tillfö-
ras området. 

Norr om planområdet fi nns ett verksamhetsområde som 
tillhandahåller arbetsplatser inom framförallt handel och 
service. 

Solförhållanden
På sidan 6 presenteras en solstudie av planområdet. Studien 
visar att förskolegården har goda solförhållanden under 
förskolans öppettider men att det efter vår- och höstdagsjäm-
ning är mer skuggigt på eftermiddagen. I december når solen 
inte gården alls. 

Historik och kulturmiljöer
I berget som ligger väster om planområdet fi nns ett bergrum, 
”Edvin”, som har använts till militära ändamål. Bergrummet 
tillhörde tidigare Fortifi kationsverket. Bergrummet används 
inte längre, utan är plomberat sedan ett par år tillbaka. Det 
låg tidigare en infart till bergrummet från planområdet, men 
denna är nu igensatt.

Offentlig och kommersiell service
Inom 800 meter från planområdet fi nns förskolor, grundsko-
lor, vårdcentral och bibliotek.  

Inom en radie av cirka 700 meter fi nns kommersiell service i 
form av bland annat livsmedelsbutik, apotek, bank, blomster-
affär och restauranger. 

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

Exploateringsförslag för planområdet. Bild: Agnes Orstadius, White Arkitekter.
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21 juni kl.12.00 21 juni kl.16.00

22 september kl.12.00 22 september kl.16.00

Solstudie

3. Gator och trafi k
Gatunät och angöring
Förskolan angörs via Åsboholmsgatan och Bergsätergatan. 
Dessa gator har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera den 
trafi kökning som den nya förskolan och de övriga föreslagna 
markanvändningarna innebär. Backadalsstigen har tidigare 
använts som busservicelinje, men denna lade Västtrafi k ner 
under våren 2017. Nu är Backadalsstigen enbart öppen för 
gång- och cykeltrafi k. 

Angöring till den planerade förskolan och bostäderna sker på 
kvartersmark. För angöring till förskolan och den södra delen 
av bostadskvarteret krävs två vändplatser som anordnas på 
kvartersmark. 

Hastigheten på Bergsätergatan och övriga närliggande gator 
är reglerad till 50 km/h. 

Gång- och cykeltrafi k
Från Bergsätergatan går Backadalsstigen genom planområdet. 
Backadalsstigen används som gång- och cykelväg. Biltrafi k 
och motorcykeltrafi k är ej tillåtna. 

På Bergsätergatan fi nns trottoar för gående men cykeltrafi k 
blandas med biltrafi k. Utmed Åsboholmsgatan fi nns en 
separat gång- och cykelbana. 

Kollektivtrafi k
Närmaste busshållplats är Bergsäter vid Bergsätergatan, som 
trafi keras två gånger per timme av linje 6 och som ligger 
cirka 250 meter från planområdet. Från busshållplatsen tar 
det tio minuter med buss till Borås resecentrum. 
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Biltrafi k
Planen medger både skola/förskola, vård samt bostäder. 
Beroende på vilken användning som tillämpas inom området 
kommer parkeringsbehovet att skifta. Parkering ska lösas 
inom planområdet och följa Borås Stads parkeringsregler. 

Planområdet kan angöras via Annelundsmotet. Men då det 
fi nns ett fl ertal andra alternativa tillfartsvägar bedöms inte 
påverkan på Annelundsmotet bli stor i och med planförlagets 
utbyggnad.

Enligt Trafi kverkets alstringsverktyg skulle en utbyggnad av 
de föreslagna 75 nya bostäderna generera 596 resor totalt per 
dygn, 224 av dessa sker med bil. Förskolan beräknas generera 
totalt 780 resor, varav 418 förväntas ske med bil. Totalt 
innebär den föreslagna markanvändning 642 extra bilresor 
inom närområdet. Både kommunen och Trafi kverket bedö-
mer att trafi k generad av förskoleverksamhet främst belastar 
det lokala gatunätet, och således inte Annelundsmotet. 

En trafi kutredning har genomförts för ett planerat utbygg-
nadsområde, Åkermyntan, sydöst om aktuellt planområde. 
Utbyggnad av Åkermyntan syftar till att omvandla ett 
verksamhetsområde till bostäder. Trafi kutredningen för 
detta projekt visar bland annat att med dagens trafi kfl öden är 
kapaciteten för en utbyggnad av omkring 300-400 bostäder 
tillräcklig i Annelundsmotet, då den nya sträckningen för 
väg 27 har gett en trafi kavlastning. Sammanfattningsvis 
beskriver således denna utredning att kapacitet fi nns för det 
ökade trafi kfl öde som en bostadsexploatering kan förväntas 
medföra. Bedömningen från kommunens sida är därmed att 

en utbyggnad av planförslaget inte bedöms påverka trafi k-
situationen varken väg 40 eller väg 41, anslutningsväg och 
utfart till Annelundsmotet i någon större utsträckning. Till-
skapandet av omkring 75 nya bostäder och en ny förskola ska 
istället ses i ljuset av att underlaget för utökad kollektivtrafi k 
och andra biltrafi ksreducerande åtgärder ökar i samband med 
utbyggnaden. Exempelvis kan ett utökat kollektivtrafi kutbud 
gagna hela området i stort, inte bara rubricerat planområde. 

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafi k-
systemet arbetar Borås Stad tillsammans med Trafi kverket 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafi kökning i ett övergripande perspektiv, och 
stadens förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa 
en samsyn och en plan kring åtgärder i trafi ksystemet för att 
hantera en växande befolkning. 

Med utgångspunkt från åtgärdsvalsstudien arbetar Borås 
Stad även med en utökad utredning av samtliga mot i syfte 
att studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har 
för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafi kverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergripande befolk-
ningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den 
tillväxt som det aktuella planområdet genererar. Ytterligare 

Annelundsmotet under eftermiddagsmaxtimma
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trafi kutredning bedöms inte vara nödvändig.

Utfart från kvartersmark på Bergsätersgatan bevaras med 
utfartsförbud.

Riksintressen
Planområdet ligger cirka 450 meter från riksväg 40 och 41. 
Vägarna är av riksintressen för kommunikationer. Närlig-
gande riksintressen bedöms inte påverkas negativt. 

4. Teknisk försörjning
Vid korsningen mellan Backadalsstigen och områdets infart 
går en 30 meter lång dräneringsledning in i områdets västra 
del, bredvid den befi ntliga bollplanen. I samma korsning 
fi nns spill- och vattenledningar, sistnämnda fortsätter genom 
den nordöstra delen av området ner mot Skogsstjärnan. Det 
ligger telekablar inom området, samt servisledningar som går 
genom fastighetens mitt från öst till väst. Samtliga ledningar 
som påverkar byggrätten ska fl yttas. 

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

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

Värme
Det kommunala fjärrvärmenätet fi nns utbyggt i närheten av 
planområdet. Nytillkommande bebyggelse förväntas ansluta 
till befi ntligt nät. Förbindelspunkt fi nns i Bergkullsgatan.  

El, tele och fi ber
Området är anslutet till el och teleledningar. Området ligger 
inom Borås Elnäts ansvarsområde. Öster om Backadalsstigen 
fi nns en transformatorstation. Placering av denna säkerställs i 
planen genom ett E-område. 

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

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet består av en grusplan och en igenväxt bollplan 
längs med Backadalsstigen. Området omgärdas av kuperad 
terräng med berg i dagen. I öster avgränsas området av en 
bäck. Sydväst om infartsvägen ligger ett bergrum med port. 
Nordöst om bussgatan är marken sumpig. 

Dialog har förts med kommunens miljöförvaltning. Ur 
naturhänseende bedöms den föreslagna byggnationen inte 
påverka området negativt.  

Planförslaget bedöms vara i enlighet med grönområdespla-
nen. 

Lek och rekreation
Bergsäterparken som ligger direkt väster om planområdet 
är utpekat i kommunens grönområdesplan som en närpark 
med höga naturvärden. I grönområdesplanen beskrivs hur 
Bergsätersparken hänger samman med Ollonstupet. Området 
är kuperat och skogsbevuxet. Stigar går genom området. 
Området har rekreationsvärden och utgör ett grönt stråk som 
bör vara kvar (klass III). 

Det fi nns en nygjord lekplats cirka 200 meter nordost om 
planområdet. Denna kan ses som ett komplement till de lek-, 
lärande- och rekreationsmöjligheter som tillskapas i samband 
med byggnation av eventuell förskoleverksamhet.

Fornlämningar
Några kända fornlämningar fi nns inte inom planområdet. 

Geoteknik och Radon
Sweco genomförde under oktober och november 2015 en 
geoteknisk utredning av planområdet (Sweco 2015-12-08). I 
utredningen anges följande slutsatser: 

Jorden i undersökningsområdet består av sandig morän, kärr-
torv samt urberg med tunt eller osammanhängande ytlager 

Planområdet består bland annat av en igenväxt bollplan.
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att andra typer av massor med ett annat föroreningsinnehåll 
eventuellt kan komma att påträffas inom fastigheten. Sweco 
bedömer att de påvisade halterna i jorden inte hindrar att 
området exploateras som ”känslig markanvändning” (t ex 
skolor, bostäder), under förutsättning att vissa riskreduce-
rande åtgärder vidtas. I föreliggande rapport har fyra olika 
åtgärdsalternativ inklusive ett nollalternativ utretts, varje 
åtgärdsalternativ har grovt kostnadsbedömts och för respek-
tive åtgärd har riskerna värderats. 

Sweco rekommenderar åtgärdsalternativ 2, vilket innebär 
punktinsatser där alla jordmassor med kända halter över 
KM omhändertas. Alternativet innebär minskad risk för 
exponering för ”intag av jord”, ”inandning av ånga” samt 
”intag av växter”. Alternativet innebär att även den kvicksil-
verförorenade jorden avlägsnas (vilket inte ingår i alternativ 
1) vilket kan vara känslomässigt motiverat vid anläggande 
av ett förskoleområde. Insatserna för alternativ 2 bedöms 
i jämförelse med övriga alternativ vara rimliga både vad 
gäller kostnad och mängd massor som förfl yttas/deponeras. 
Kostnaden för alternativ 2 är förvisso högre än för alternativ 
1 men betydligt lägre än för alternativ 3 och 4. 

Nickelhalterna i grundvattnet inom det undersökta områdets 
norra del har minskat sedan första provtagningen med en 
faktor 10 och sedan andra provtagningen med en faktor 

av morän enligt SGU:s jordartskarta (Sveriges Geologiska 
Undersökning). Den västra delen består till största delen av 
fyllnadsmassor av grovkornig sand med underliggande berg 
på 0-5 meters djup, och den östra delen är sumpig och består 
av bland annat matjord, torv och växtdelar.

Byggnader bedöms kunna grundläggas med platta på 
mark. Fyllnadsmaterialets innehåll kan variera och det är 
därför svårt att bedöma med hänsyn på materialtyp och 
tjälfarlighetsklass. Jorden har hög vattengenomsläpplighet så 
grundvatten och regn har en negativ påverkan på materialets 
friktionskrafter och hållfasthet. 

Då bergytans djup varierar bör områden där berg/block 
förekommer under plattans grundläggningsyta sprängas bort 
vid stora nivåskillnader mellan fast botten, sprängstenen kan 
sen användas som fyllnadsmaterial. 

Radonhalterna i området är höga och all nybyggnation ska 
utföras radonsäkert, förslagsvis med radonslang/dränering 
och radonmembran/radonduk alternativt sprickfri betong-
platta. 

En utredning av risk för ras och blockutfall inom planom-
rådet har genomförts (COWI, 2017-03-03). Utredningen 
rekommenderar rensning av berg och vegetation av de 
brantare slänterna för att minska risken för ras. Eftersom 
risken för materiell skada är obefi ntlig under slänterna i 
dagsläget anses det bättre att ta ner riskblock än att sätta bult 
i dem. Vissa block bör däremot förstärkas med bult eftersom 
det fi xerar berget och rensningen av berg kan annars bli 
omfattande till följd av uppsprickning. Föreslaget är totalt: 
6-7 st 3 m och 2 st 4 m ingjutna bultar, 1 st fjällband och ca 
5x15 m2 med bergnät. Sprickriktning och foliation av berg 
som mäts upp skall uppmärksammas vid bergschakt då de 
kan leda till utfall. Vid byggnation där bergschakt förekom-
mer ska bergsakkunnig tillkallas för att bedöma stabiliteten.

En bestämmelse gällande säkerställande av bergstabilitet och 
blocknedfall har införts på plankartan. 

Förorenad mark
Sweco genomförde under oktober och november 2015 och  
februari 2017 miljötekniskmarkutredning ar av planområdet. 
I utredningen anges följande slutsatser: 

PAH, bly respektive kvicksilver har påträffats i jorden i halter 
överstigande KM i fem av totalt 23 provpunkter inom det 
undersökta området. De förhöjda halterna verkar uppträda 
som lokala ställvisa föroreningar av respektive ämne, inget 
tyder på någon utbredd förorening i jord. Det bör påpekas 
att markmiljöundersökningarna är utförda i form av 
stickprovskaraktär, vilket innebär att det inte kan uteslutas 

PAH, bly och kvicksilver har påträffats inom planområdet.
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6. Halterna betraktas fortfarande som höga. Det är för få 
provtagningar för att kunna uttala sig om att halten har en 
minskande trend eller ej. Ingen förklaring till nickelhalterna 
har kunnat påvisas. Inga förslag på åtgärder avseende nickel-
föroreningar i grundvattnet föreslås. Nickelhalterna bedöms 
inte ha någon påverkan på människors hälsa eftersom detta 
vatten inte nyttjas som dricksvatten, inte heller negativa 
effekter på ytvatten eftersom det är långt till närmaste 
ytvatten (Lillån ca 600 m mot sydväst). Slutsats och rekom-
mendation utgår från planerad markanvändning och från den 
föroreningssituation som har påvisats i undersökningarna. 
Om dessa omständigheter ändras kan slutsats och rekom-
mendation komma att förändras.

Inför kommande exploatering ska områden där föroreningar 
påträffats saneras. Detta säkerställs genom en planbestäm-
melse på plankartan som reglerar att startbesked för lov som 
innebär markarbete inte får ges förrän markens lämplighet 
avseende föroreningar, på aktuell plats för lov, har avhjälpts 
till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvänd-
ning. Provtagning bör även ske i saneringsområdets 
ytterkanter.

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

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det fi nns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassifi ceras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassifi ceras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

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

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassifi ceras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenfl ödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som fi nns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Detaljplanen är belägen i Viskans avrinningsområde 
(delområde benämnt ”Norr om Lillån”). För Viskan gäller 
miljökvalitetsnormer. 

Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs 
i samband med byggnation. Avrinningen från detaljplane-
området bedöms därmed inte påverka vattenförekomsten 
negativt.

Planen möjliggör inte förorenande verksamhet. Risken för 
utsläpp ses därför som försumbar. 

7. Störningar på platsen
Risk
Planområdet är placerat avskilt från riskkällor såsom väg, 
järnväg eller andra farliga verksamheter. Området ligger 
350 meter från led för farligt gods. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga. 

Buller
Enligt Boverkets allmänna råd för buller i planeringen (2008) 
gäller att nya bostäder bör kunna medges där den dygns-
ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55–60 dBA, under 
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Ekvivalent ljudnivå från vägbuller. Gröna områden klarar riktvärden för buller vid bostadsfasad. Planområdet är markerat ungefärligt med röd ring.

Maximala ljudnivåer från både vägarna i norr och väst, samt från järnvägen i söder. Planområdet är markerat ungefärligt med röd ring.
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förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 
45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50 
dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom 
uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 

Översiktlig bullerkartering visar att planområdet klarar 
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 55 dBA vid fasad och 
uteplats. 

Enligt de allmänna råden ska också framtida bostadsbebyg-
gelse placeras så att riktvärdet för maximal ljudnivå på 
uteplats, 70 dBA, klaras på privata uteplatser. Översiktlig 
bullerkartering visar att planområdet klarar riktvärdet för 
maximal ljudnivå på 70 dBA vid fasad och uteplats. 

Den verksamhet som medges enligt planförslaget anses inte 
ge upphov till något buller som kan störa omkringliggande 
bostäder.

8. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen LOKALGATA1 visar att vägen ska ha kvar 
sin användning som kommunal gång- och cykelväg.

Kvartersmark
Kvartersmarken har fått användningen SBD: skola, bostäder 
och vård. E betyder att tekniska anläggningar, t.ex. en 
transformatorstation, får fi nnas.

Området ges en byggrätt på upp till 30 % av fastighetsarean, 
vilket i praktiken innebär att en byggnadsarea på upp till 
3270  m2  kan uppföras inom planområdet. Högsta tillåtna 
byggnadshöjd är 12 meter, motsvarande tre våningar. 

9. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen innebär en förtätning av ett centralt beläget bostads-
område och skapar möjlighet att etablera en förskola i anslut-
ning till ett naturområde. Planen bidrar därmed till Vision 
2025:s strategiska målområde 

 » Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling.

Följande spelregler är särskilt relevanta för planinnehållet:

 » Användningen av mark och vatten sker på ett sådant 
sätt att den långsiktiga produktionsförmågan, den 
biologiska mångfalden samt natur-, kultur- och frilufts-
värden bibehålls.

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

Planområdet pekas ut som ett lämpligt område för bostäder/
fl erbostadshus i kommunens översiktsplan.   

Grönområdesplan
Planområdet har klassning III (högt naturvärde) enligt 
kommunens grönområdesplan. Området beskrivs följande: 

Bergsätersparken hänger samman med Ollonstupet. Området 
är kuperat och skogsbevuxet. Stigar går genom området. 
Översiktsplanen anger bostäder, fl erbostadshus, som möjlig 
markanvändning. Bebyggelse i grönska kan vara ett lämpligt 
sätt. Området utgör ett grönt stråk som bör vara kvar. 
Bergsätersparken har rekreationsvärden. 

Som beskrivit under avsnitt 5 Mark består planområdet i 
dagsläget av en grusplan med måttliga rekreationsvärden. 
Exploateringen som föreslås i planen bedöms inte ha någon 
negativ påverkan på Bergsätersparken, utan kan medföra 
att ett ödsligt område får mer mänsklig närvaro och att fl er 
personer kan rekreera inom parken. 

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för 
att skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet 
”God bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtät-
ning i redan befi ntlig villastuktur. Förtätning innebär både 
samutnyttjande av redan befi ntlig infrastruktur, samt minskar 
transportbehoven och ger på så vis klimatvinster. 

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt 
att arbeta med fyra prioriterade områden. 

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål 
utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under 
tiden 2013–2016. Planförslaget ger främst förutsättningar för 
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följande mål och etappmål:

 » Borås planerar för ett hållbart samhälle (en utbyggnad 
enligt planförslaget innebär förtätning).

10. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användningarna för skola, vård och bostäder. Slutsatsen är att 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
inte behövs.

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:

 » är förenlig med översiktsplanen, 

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

 » inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Miljöteknisk markutredning (Sweco 2015-12-18). 

 » Kompletterande miljöteknisk markutredning (Sweco 
2017-02-23).

 » Geoteknisk utredning (Sweco 2015-12-08).

 » Riskutredning gällande rasrisk och blocknedfall 
(COWI, 2017-03-03)

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Planhandläggare har varit Ramböll AB genom Job van Eldijk 
och Anna Westergården. Kontaktperson från Borås Stad är 
Paulina Bredberg.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk
plan- och bygglovchef  planarkitekt
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Del av Bergsäter 1:1
Backadalen

Detaljplan för Bergsäter

Borås stad, Västra Götalands län

BN 2015-017

2016-09-23
Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Upprättad 2017-06-21

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef Planarkitekt

Job van Eldijk

Skala 1:000 A1, 1:2000 A3

SBD

LOKALGATA1

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Gång-, cykel- och mopedtrafik

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ndkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

Kvartersmark

Skola, bostäder och vård

0:000

DEL.

SBN

SBN

SBN

Utnyttjandegrad

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea.e1 00

Utformning
0,0

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.

Vid anläggningsarbeten som omfattar schaktning, förflyttning eller sprängning ska
bergstabiliteteten och risk för blocknedfall säkerställas i samband med lovgivning.
Följande fastighet är berörd: Bergsäter 1:1.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver den angivna byggnadshöjd får
hissrum och små uppstickande byggnadsdelar som ventilations-
anordningar sticka upp.

Placering

Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnader ska placeras minst
1 meter från fastighetsgräns alternativt får sambyggas i fastighetsgräns.

Byggnadsteknik

Marken är högriskområde för radon.

E Teknisk anläggning

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark.

Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges förrän markens lämplighet avseende
föroreningar, på aktuell plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning.

Planavgift debiteras vid bygglov.

Illustrationens beteckningar

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas

2017-06-29

Illustrationskartan är inte juridiskt bindande, utan visar enbart på omfattningen av planförslagets
maximala utbyggnad samt hur bebyggelsen kan komma att placeras i framtiden.

Möjlig placering och omfattning av bebyggelse inom planområdet

Möjlig placering av vegetation.

Antal föreslagna parkeringsplatser00 P

Antal föreslagna cyckelparkeringsplatser00 cpl

HandikapparkeringHP
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1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomför-
andet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ från kommunen och 
avser i första hand att möjliggöra en förskola. Planen möjlig-
gör även att området kan användas till annan skolverksamhet, 
vårdboende eller bostäder.

Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och 
följande tidplan gäller:

Samråd  4 kvartalet 2016

Granskning 3 kvartalet 2017

Antagande 3 kvartalet 2017

Laga kraft 4 kvartalet 2017

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

Detaljplanen antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Den nya anslutningen av Backadalsstigen till Bergsätersgatan 
ska vara färdigställd innan den befi ntliga anslutningen tas i 
anspråk som tomtmark.

Säkerställande av bergsstabilitet och blocknedfall samt 
marksanering ska genomföras innan byggnation påbörjas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen 
vinner laga kraft. 

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighets-

tid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen 
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även 
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller 
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom 
planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning
Kommunen, i egenskap av fastighetsägare, ansvarar för 
samtliga åtgärder inom kvartersmark samt för säkerställande 
av bergsstabilitet och blocknedfall utanför planområdet, då 
detta krävs för byggnation inom kvartersmarken. 

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. Ansva-
ret för utförande av föreslagna åtgärder på Backadalsstigen 
åligger därmed kommunen. Kommunen ansvarar för fram-
tida drift och underhåll av allmänna platser (Backadalsstigen) 
inom planområdet.

Avtal
Kvartersmarken för bostäder, skola och vård kan överlåtas 
eller upplåtas till extern exploatör. Eventuell överlåtelse 
regleras genom köpeavtal. Eventuell upplåtelse regleras 
genom arrendeavtal.

I det fall kvartersmarken endast ska används för kommunal 
verksamhet och bedrivas i kommunal regi regleras markupp-
låtelsen internt inom kommunen. 

Ytan för teknisk anläggning (E-området) kan regleras 
antingen genom överlåtelse- eller markupplåtelseavtal. 

3. Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet ligger inom fastigheten Bergsäter 1:1 som ägs av 
kommunen.

Ytan som planläggs för skola, bostäder och vård kan komma 
att utgöra en eller fl era fastigheter. Nya fastigheter bildas 
genom avstyckning. I samband med avstyckning behöver 
servitut skapas på styckningslotten, för att säkerställa möjlig-
heten att komma till och underhålla bergsslänten nedanifrån. 
Ytan som planläggs för teknisk anläggning kan styckas av till 
en egen fastighet.

I området som planläggs som kvartersmark fi nns allmänna 
underjordiska ledningar, varav några är ur drift. Vissa 
ledningar är säkerställda med ledningsrätt. Inför en eventuell 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad,upprättad den 21 juni 2017.
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överlåtelse av marken behöver ledningar som är i drift och 
som saknar ledningsrätt säkerställas.

4. Tekniska frågor
Backadalsstigen
Backadalsstigen ska delvis byggas om och ges en ny anslut-
ning till Bergsätersgatan, vilket beskrivs närmare i planbe-
skrivningen under rubrik Avsnitt 5 Gator och trafi k.

Ledningar m.m.
Borås Elnät AB har en transformatorstation och ledningar 
för el inom området. Flera av ledningarna är ur drift och kan 
tas bort i samband med exploateringen. De ledningar som 
är i drift ligger dels i norra delen av planområdet, i huvudsak 
inom den yta som illustreras som parkeringsplatser och dels 
i planområdets sydöstra hörn. Ledningarna kan komma att 
behöva fl yttas till följd av byggnationen. De bör då läggas i 
eller utmed gatumark.

Borås Energi och Miljö AB har VA-ledningar i området som 
i och med planläggningen delvis hamnar inom kvartersmark i 
planområdets norra del. Dessa kan ligga kvar i befi ntligt läge.

Övriga ledningar inom planområdet kan tas bort eller 
ersättas i samband med att området bebyggs. Anslutning av 
fastigheter till respektive ledningsnät beskrivs under avsnitt 
4. Teknisk försörjning.

Sanering
En miljöteknisk markutredning har genomförts under plan-
arbetet som påvisar att marken inom planområdet behöver 
saneras, se planbeskrivningen Avsnitt 5 Mark.

Geoteknik, radon och bergssäkring.
Under planarbetet har utredningar gjorts om geoteknik, 
radon samt om risk för ras och blockutfall, se planbeskriv-
ningen avsnitt 5 Mark. Avseende geoteknik rekommenderar 
utredningen att efter viss schaktning och sprängning 
grundlägga byggnader med platta på mark. Radonhalterna i 
området är höga och all nybyggnation ska utföras radonsä-
kert. Avseende risk för ras och blockutfall rekommenderar 
utredningen att vissa säkerhetsåtgärder vidtas på berget som 
ligger i anslutning till och delvis inom planområdet.

5. Ekonomiska frågor
Kommunen, i egenskap av fastighetsägare och huvudman för 
allmän plats får följande kostnader:

• Omdragning av Backadalsstigen. 

• Marksanering

• Bergssäkring

• Övriga kostnader som föranleds av byggnation 

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av marken 
som detaljplanen medför och får intäkter vid överlåtelse eller 
upplåtelse av marken.

Detaljplanen fi nansieras genom planavgift som tas ut i 
samband med bygglov.

Inför byggnation behöver kommunen, i egenskap av fast-
ighetsägare, avtala med Borås Elnät AB om fi nansiering av 
fl ytt av elledningar som tryggats genom ledningsrätt, i det 
fall det krävs för byggnationen.

Stadsledningskansliet

Johannes Olsson

Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
26 augusti 2016 har ägt rum under tiden 3 oktober – den     
31 oktober. Berörda markägare har underrättats med brev till 
samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida.

Fjorton remissinstanser, en sakägare samt en kringboende 
har skickat in yttranden under samrådstiden. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilka framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen och som sin egen, 
samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning.

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2013-06-17 Lokalförsörjningsnämn-
den i uppdrag att påbörja förstudier för etablering av en 
förskola i Bergsäter.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2014-12-16 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny plan. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 Samhällsbygg-
nadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för det 
aktuella området. 

Planen har varit ute på samråd under tiden 3 oktober till den 
31 oktober 2016.

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Byggrättens storlek (procenttal och byggnadshöjd) bör 
studeras ytterligare för att om möjligt öka möjligheterna för 
ytterligare bostadsbyggnation.

I samrådsförslaget anges att marken behöver saneras. 
Utredningar kring detta ska ske innan granskningsskedet, 
för att klargöra saneringsbehovet, kostnadsfördelningar och 
eventuella justeringar av byggrätten ska kunna hanteras.

Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra. 

Kommentar
Planförslaget möjliggör byggnader med en byggnadshöjd på 
12 meter, vilket i praktiken innebär att trevåningshus kan 
byggas på platsen. Angiven byggrätt tillåter, som ett räkne-
exempel, 32 bostäder á 100 kvadratmeter per våningsplan. I 
detta fall kan det således byggas cirka 100 nya bostäder inom 
rubricerat planområde. Exploateringsgraden bedöms som 
rimlig utifrån omkringliggande bebyggelse och vad befi ntlig 
infrastruktur klarar. I aktuellt exploateringsförslag inryms en 
förskola med sex avdelningar och antalet bostäder beräknas 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad, upprättad den 21 juni 2017.
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bli ca 75 stycken.  

En markmiljöundersökning bifogas granskningshandlingar-
na, vilken utreder saneringsbehov och kostnader för åtgärder. 
Utifrån undersökningen har slutsatsen dragits att byggrätten 
inte behöver justeras. 

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen anser att en komplettering för skolverksamhet 
och boende är ett positivt tillskott till stadsdelen.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett anta-
gande av en enligt förslaget inte kommer att prövas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar i övrigt inte att riksintresse enligt 
miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellan-
kommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnor-
mer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 
kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, 
eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes 
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.

Råd enligt PBL och MB 

Förorenad mark
Eftersom det påträffats markföroreningar i högre nivåer än 
vad som kan godtas för den markanvändning som planeras 
så krävs fortsatta undersökningar samt säkerställande i plan 
att föroreningarna åtgärdas.

Följande underlag bör tas fram vid framtagande av gransk-
ningshandlingar: fördjupade undersökningar, riskbedöm-
ning, åtgärdsutredning och åtgärdsmål, riskvärdering och 
kostnadsuppskattning.

Dessutom behöver det säkerställas genom en planbestäm-
melse att föroreningarna saneras till känslig markanvänd-
ning. Denna planbestämmelse saknas i nuläget trots att så 
anges i planbeskrivningen.

Vatten
DP-området ligger inom Viskans avrinningsområde Viskan 
har miljökvalitetsnormer men bedöms inte påverkas av 
planen. Om planen innebär att stora utgrävningar blir 
nödvändiga, som innebär att man måste avleda grundvatten, 
kan detta vara tillståndspliktig vattenverksamhet.

Trafi k
Länsstyrelsen instämmer i Trafi kverkets synpunkter angå-
ende att kommunen till nästa planskede behöver komplet-
terar planbeskrivningen med en redovisning vad detaljplanen 
medger om endast bostäder byggs samt hur trafi ken påverkas 
på väg 41, anslutningsväg och utfart till Annelundsmotet och 
väg 40.

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Kommentar
En markmiljöundersökning bifogas granskningshandlingar-
na. Denna redovisar fördjupade undersökningar av befi ntliga 
föroreningshalter, presenterar en riskbedömning, åtgärder 
och åtgärdsmål, riskvärdering samt en kostnadsuppskattning 
för sanering.  

På plankartan återfi nns en administrativ bestämmelse om att 
marken ska saneras innan startbesked ges. 

Utbyggnad av planförslaget bedöms inte påverka grundvatt-
net. 

För svar gällande trafi k, se kommentar till Trafi kverkets 
yttrande.

S3 Trafi kverket 
Buller
Från och med den 2 januari 2015 ska beräknade bullervärden 
vid behov anges i planbeskrivning till detaljplan om det 
handlar om bostadsbyggnader. I planbeskrivningen redovisas 
en översiktlig bullerkartering som visar att planområdet 
klarar riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 55 dBA vid fasad 
och uteplats vid fasad. Trafi kverket förutsätter att kommunen 
har använt sig av rätt indata i den översiktliga bullerkarte-
ringen som gjorts. För ingångsvärden för statliga vägar, se 
tabell under rubriken Infrastruktur. Trafi kverket rekommen-
derar även att man gör en bulleranalys för 20 år framåt för att 
försäkra sig om att riktvärdena klaras. Trafi kverket använder 
prognos för 2040. 

Om Trafi kverket drabbas av kostnader till följd av kommu-
nens planering eller bristande uppföljning av planering och 
bygglovsgivning kommer Trafi kverket att överväga att ställa 
skadeståndsanspråk på kommunen.

Trafi k
Området Backadalen kan angöras via Annelundsmotet. 
Kommunen bedömer att då det fi nns ett fl ertal andra alterna-
tiva tillfartsvägar kommer inte påverkan på Annelundsmotet 
bli stor i och med planförslagets utbyggnad.
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Trafi kverket håller med om att en förskola mest bör 
belasta det lokala, närliggande vägnätet och att påverkan på 
Annelundsmotet på så sätt inte blir speciellt stor. Bostäder 
och annat medför påverkan på trafi ken inom ett betydligt 
större område, och eftersom bostäder och vård möjliggörs i 
detaljplanen bör även det utredas. Belastningen är redan stor 
vid Annelundsmotet och all tillkommande trafi k kan medföra 
sämre framkomlighet. 

Trafi kverket önskar att kommunen till nästa planskede 
kompletterar planbeskrivningen med en redovisning vad 
detaljplanen medger om endast bostäder byggs. Hur många 
bostäder beräknas det innebära och hur många parkerings-
platser skulle medges? Hur påverkas trafi ken på väg 41, 
anslutningsväg och utfart till Annelundsmotet och väg 40? 

Kommentar
Kommunen gör bedömningen att framtagen översiktlig 
bullerkartering redovisar bullervärden på ett fullgott sätt. 
Trafi kprognoser för 2040 anses inte som nödvändigt för 
aktuellt planförslag, utan kommunen känner sig trygg med 
den naturliga bullerbarriären som berget i väst och nord 
utgör. 

Enligt Trafi kverkets alstringsverktyg skulle en utbyggnad av 
de föreslagna 75 nya bostäderna generera 596 resor totalt per 
dygn, 224 av dessa sker med bil. Förskolan beräknas generera 
totalt 780 resor, varav 418 förväntas ske med bil. Totalt 
innebär den föreslagna markanvändningen 642 bilresor extra. 

Enligt Borås Stads parkeringsregler ska vid föreslagen 
exploatering 73 parkeringsplatser för bil tillskapas. Parkering 
ska lösas inom kvartersmark.

Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning av 
konsekvenserna på trafi kmiljön när de föreslagna 75 bostä-
derna samt förskola byggs inom planområdet. 

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafi k-
systemet arbetar Borås Stad tillsammans med Trafi kverket 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafi kökning i ett övergripande perspektiv, och 
stadens förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa 
en samsyn och en plan kring åtgärder i trafi ksystemet för att 
hantera en växande befolkning. 

Med utgångspunkt från åtgärdsvalsstudien arbetar Borås 
Stad även med en utökad utredning av samtliga mot i syfte 
att studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har 
för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafi kverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 

Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergripande befolk-
ningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den 
tillväxt som det aktuella planområdet genererar. Ytterligare 
trafi kutredning bedöms inte vara nödvändig.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden kan konstatera att vald plats för etablering 
av en förskola är mycket väl vald med hänsyn till trafi ksäker-
het, tillgänglighet och vistelseytor nära park-/naturmark.

Tekniska nämnden anser att för den verksamhet som nu är 
aktuell erfordras inte utbyggnad av föreslagen lokalgata längs 
Backadalsstigen. Skäl för ställningstagandet utgörs av såväl 
trafi ksäkerhetsmässiga som ekonomiska. Utbyggnaden av 
gatan kan bli aktuell i framtiden om området bebyggs med 
bostäder. Förskolan kan ges tillfart med en mindre justering 
av gång- och cykelvägens läge.

Förskolans behov av lekytor/lekredskap förutsätts fyllas 
inom tomtmark och inte enbart hänvisas till den nygjorda 
lekplats 200 meter nordost om planområdet som hänvisas till 
i planbeskrivningen.

Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat 
förslag till detaljplan.

Kommentar
Plankartan och illustrationskartan har justerats med 
utgångspunkt att angöring till de föreslagna bostäderna och 
förskolan sker på kvartersmark. 

Framtida verksamhet kommer att utrustas med fullgod 
lekutrustning och andra typer av rekreation- och vistelseytor. 
Närliggande lekplats kan ses som ett komplement till fram-
tida förskoleverksamhet. Planhandlingarna har förtydligats 
på denna punkt. 

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljöförvaltningen ser positivt på att bygga en förskola i 
närhet till service och befi ntlig infrastruktur. Det fi nns goda 
möjligheter att resa kollektivt, cykla och gå till platsen. Plan-
handlingarna belyser att fortsatta utredningar och sanering 
krävs av markföroreningar. Om sanering inuti bergrummet 
krävs kan förskolan komma att påverkas.  

De låglänta fuktiga områdena som angränsar till planområ-
det behöver bevaras eftersom det bidrar till vattenregleringen 
i kvarteret och bidrar till grönstrukturen och att behålla 
den biologiska mångfalden. Därför behöver avverkning 
närmast bäcken avgränsas i samband med vidgning av väg 
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och skapandet av vändplan. Träden bidrar till att reglera 
vattennivån och skapar en skuggig miljö. En skyddszon 
med träd utmed bäcken behöver föras in på kartan och/eller 
genom en planbestämmelse. Vidgningen av vägen i söder av 
planområdet behöver också hållas till den västra delen om 
vägen istället för den högra sidan. 

Kommentar
En markmiljöundersökning har genomförts. Markprover har 
tagits över hela området, inklusive området kring bergrum-
mets entré. Undersökningen anses redovisa markens förore-
ningshalt på ett fullgott sätt. Planområdet ska saneras inför 
byggnation. Detta säkerställs genom en planbestämmelse på 
plankartan. 

Plangränsen har dragits om och är nu förlagd i kanten utmed 
Backadalsstigen. På så vis påverkas inte det låglänta området 
öster om vägen av planförslaget. Angöring till planområdet 
ska ske på kvartersmark och Backadalsstigen anses inte vara i 
behov av breddning.

S6 Borås Energi och Miljö 
Text som kan slopas: 
Vid hårdgjord yta mindre är 2500 m2  ska rening av dagvatten 
ske genom att vattnet leds via vegetationsytor innan det 
släpps ut i recipient. 

Kommentar
Handlingarna är justerade enligt yttrande. 

S7 Borås Elnät 
Elnät
Det planerade E-området för transformatorstation som är 
inritat i plankartan ser bra ut. Om ledningarna i södra delen 
på tomten ska fl yttas bekostas detta av fastighetsägaren/
exploatören. Ska ledningarna ligga kvar ska de vara lika 
tillgängliga som idag med tanke marknivåer och ytlager.   

Stadsnät
Ingen erinran.

Kommentar
Handlingarna är justerade enligt yttrande. Se genomförande-
beskrivning.

S8 Lantmäterimyndigheten
På plankartan under administrativa bestämmelser ska det 
vara Bergsäter 1:1 och inte Backadalen 1:1.

I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra. 

Kommentar
Handlingarna är justerade enligt yttrande. 

S9 Stadsdel Väster 
Det fi nns behov av ny förskola i området, med tanke på 
befolkningsutveckling och den nybyggnation som sker på 
Druvefors. Placering på Bergsäter ligger bra till för familjer 
på Druvefors men även för andra familjer i centrala delar i 
Borås. 

Kommentar
Noterat.

S10 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 
1:1, Backadalen, Borås Stad.

Kommentar
Noterat.

S11 Räddningstjänsten 
Brandpost saknas i området. Räddningstjänsten har behov 
av en brandpost, denna bör placeras nära byggnaden, max 75 
meter bort. Brandposten bör ge minst 1200 liter per minut.

Vid en brand kan det produceras stora mängder släckvatten. 
Om de angränsande områdena anses skyddsvärd bör åtgärder 
vidtas för att förhindra eller försvåra att släckvatten når 
dessa.

Kommentar
Det fi nns brandposter på Tilljans backe och Holmsgatan, 
men eftersom dessa ligger för långt från planområdet ska 
en ny brandpost anläggas i samband med genomförandet av 
planförslaget. 

Åtgärder för att förhindra att orenat släckvatten når recipien-
ten utreds vid bygglovsgivning. 

S12 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den 
förslagna detaljplanen.

Kommentar
Noterat.

S13 Polismyndigheten
När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras 
med tanke på belysning, planteringar, mörker etc. så att 
tryggheten upplevs som mycket hög.

När det gäller gatunät och trafi k har detaljplanen tagit hänsyn 
till detta för att undvika trafi kfarliga platser etc.

Parkeringsplatser som ska ordnas bör planeras så att avläm-
ning och hämtning blir så trafi ksäkert som möjligt. Inga 
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skymmande buskage eller träd som hindrar insyn och under 
mörker bör platserna vara väl upplysta. 

Kommentar
Synpunkter angående utformning av allmänna platser 
vidarebefordras till Tekniska Förvaltningen och till Lokalför-
sörjningsförvaltningen som ansvarar för genomförandet.

All parkering och angöring ska ske på kvartersmark, vilket 
innebär att verksamheten själva ska redovisa i bygglovet att 
hämtning och lämning sker på ett säkert och effektivt sätt. 

S14 Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen i Borås har inga synpunkter på detta 
ärende.

Kommentar
Noterat.

2. Yttranden från sakägare
S15  Backadalsgatan 3
Vi har ingenting emot att det skall byggas en förskola i 
området, men vi har några önskemål/synpunkter:

 » Max 2 våningar högt (ca 8 m)

 » Ej större byggnad än den mörkgråa delen på illustra-
tionskartan Katrinehill (sidan 10 i foldern).

Kommentar
Den högsta byggnadshöjden som föreslås inom planområdet 
är 12 m, vilket motsvarar en byggnad på tre våningar. Genom 
sitt läge vid foten av en kulle på 25 m höjd bedöms det att 
den planerade bebyggelsen kommer att passa väl in i landska-
pet. I övrigt kommer kvarteret även att passa in i Bergsäters 
bebyggelsestruktur som består av en diversitet av hustyper 
och höjder.  

3. Synpunkter från övriga
S16 Backadalsgatan 6
Synpunkter på rubricerat planförslag.

 » Idag lämnar och hämtar i princip alla föräldrar sina 
barn vid förskolor med bil. Detta kommer att medföra 
en väsentlig trafi kökning i området. Detta problem har 
inte utretts tillräckligt avseende trafi kgenomströmning, 
parkeringar och buller samt annan miljöpåverkan.

 » De nya byggnaderna kan komma att ändra ljusförhål-
landena väsentligt för omgivande bebyggelse.

 » Ljusförhållandena i förskolan påverkas väsentligt av det 
höga berget söder och väster om planområdet. Planom-
rådet är olämpligt för denna typ av bebyggelse.

 » Det nuvarande parkområdet försvinner utan att någon 
ersättning presenterats. Parkområdet med idrottsplaner 
används idag av närliggande skolor och för fritidsända-
mål för närboende.

 » I berget fi nns skyddsrum. Detta påverkas negativt av 
planförslaget.

Med vad som ovan anförts yrkar jag att planändringen 
skrinläggs.

Kommentar 
Kommunen är medveten om att föreslagen användning 
kommer att medföra ökad trafi k i området. Denna 
trafi kökning anses dock inte leda till kapacitets- eller 
trafi ksäkerhetsproblem. Bedömningen grundar sig bl.a. på 
den trafi kutredning som gjorts för fastigheten Åkermyntan, 
vilken visar att de större tillfartsvägarna till området klarar 
en ökad trafi k. 

Gällande det lokala vägnätet så förväntas förskolan främst 
försörja närområdet med förskoleplatser, vilket gör att det 
fi nns goda möjligheteter att hämta och lämna barnen till fots 
eller med cykel. Planområdet ligger även kollektivtrafi knära. 
Aktuellt planförslag förväntas därför inte få en negativ 
miljöpåverkan ur trafi khänseende.  

Solstudien sam har genomförts, visar att delar av planom-
rådet har acceptabla solförhållanden. Planen är fl exibel och 
placering av bostadsbyggnaderna och förskola kommer 
lämpligen ske så att ljusförhållandena blir så bra som möjligt 
för verksamheten. 

Planområdet utgörs idag av en igenväxt grusplan och vittnar 
om att platsen använts för upplag av massor. Området anses 
inte ha några höga rekreationsvärden. I avvägningen mellan 
att bevara grusplanen alternativt tillskapa möjlighet för 
etablering av förskola/skola, vårdinrättning eller bostäder 
anses det sistnämnda väga tyngre. 

Skyddsrummet är inte längre i bruk och är plomberat sedan 
ett par år tillbaka. 

Plan- och bygglovavdelningen

Job van Eldijk Michaela Kleman 
plan- och bygglovchef  planarkitekt
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och infl ytande.

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

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår fl era olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

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

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

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget fi nns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fl er förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

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

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

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

som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar.

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning fi nns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 mfl Räfseryd 
(Diarienummer BN 2017-804) 
 
Nämndens beslut  
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat remissvar till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över samråd för detaljplan 
Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 mfl Räfseryd. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av upp till c:a 460 bostäder och 
förskola inom fastigheten. Bostäderna kan vara radhus, parhus eller fristående villor 
samt flerbostadshus. Inom planområdet föreslås även en mindre centrumpunkt med 
lokaler i bottenvåningarna på närmast omgivande bebyggelse.  
 
Vid ett kommande bostadsbyggande vill nämnden framhålla att området verkar vara 
mycket lämpligt för ett boende enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade)exempelvis för ett gruppboende med enplanslösning. Behovet av 
boenden enligt LSS är stort. Det är också viktigt att tillgängligheten gällande 
framkomlighet för personer med funktionsnedsättning är god. Sociala 
omsorgsnämnden tillstyrker detaljplanen. 
 
 
Barn och unga 
Barn och unga tillhörande målgruppen kan, då de blir vuxna, få erbjudande om bra 
och fullvärdiga boenden.  
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 
m.fl. i Tosseryd.

Detaljplanen möjliggör att upp till cirka 460 bostäder kan 
uppföras inom planområdet, sammanbyggda i form av 
t.ex. radhus och parhus eller som fristående villor samt
flerbostadshus. Områdets karaktär, inpassning av bebyg-
gelse och lämpliga bebyggelsetypologier, material m.m.
kommer att studeras vidare inför granskning av detaljplanen.
Utgångspunkten för samrådsförslaget och vidare arbete är så
här långt att utveckla ett område i nära samklang och med
hänsyn till naturen och den befintliga lantliga karaktären som
finns i området idag.

Dagens utfart från Tosserydsvägen mot riksväg 42 föreslås att 
stängas av för biltrafik på grund av säkerhetsrisk och ersättas 
med en ny huvudgata genom planområdet som ansluter till 
riksvägen vid en ny cirkulationsplats - Långestedsrondellen i 
södra delen av området. Utmed Tosserydsvägens nya sträck-
ning föreslås en gång- och cykelväg. Tosserydsvägen kommer 
i sin nya sträckning fortsatt att vara tillfartsväg för befintliga 
bostäder nordost om planområdet, där vägen övergår till att 
vara enskild i form av en gemensamhetsanläggning. 

Enligt Strategisk plan är Tosseryd den ort i Borås som har 
minst antal invånare men som har störts möjlighet att växa. 
Enligt Borås Stads Vision 2025 ska befintliga boendemiljöer 
förtätas och staden strävar efter att tredubbla antalet invå-
nare.

Aktuellt samrådsförslag syftar i första hand till att stämma av 
en möjlig struktur och exploateringsgrad för området. Under 
fortsatt arbete kommer kompletterande studier avseende bl.a. 
gestaltning av bebyggelsen, utformning och utveckling av 
gator, torg och naturmark samt gårdar att göras. Framtagna 
utredningar kommer också att kompletteras och revideras 
samt fördjupas med hänsyn till de bearbetningar som har 
gjorts och kommer att göras utifrån inkomna samrådssyn-
punkter.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 
m.fl. i Tosseryd. Inom planområdets mitt föreslås även en
mindre centrumpunkt med lokaler i bottenvåningarna på
närmst omgivande bebyggelse. Syftet är också att möjliggöra
en ny angöringsväg genom området till samhället Tosseryd,
vilken ska ersätta dagens osäkra anslutning från Tosserydsvä-
gen till riksväg 42.

Planområde
Området är beläget norr om Borås centrum, sydväst om 
samhället Tosseryd, mellan riksväg 42 och Rävserydsskogen. 
Avståndet till Öresjö är drygt 700 meter och till Borås 
centrum ca 5,5 km. Området består till stor del av skog och 
ängsmark med gles bebyggelse. Planområdet utgörs av fem 
fastigheter där 2:25, 2:11 och 2:10 ägs av privatpersoner, 
Torpa-Sjöbo 2:24 av aktuell exploatör respektive 2:2 av 
kommunen. Planområdet omfattar cirka 12,5 ha. 

Gällande detaljplan
Större delen av området är inte planlagt sedan tidigare. För 
en liten del av den sydvästra delen av planområdet gäller plan 
P1146 som vann laga kraft 2010-07-01. Genomförandetiden 
på tio år har nyligen gått ut. Den gällande planen anger Natur 
och Genomfart för de berörda delarna. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen har 2010-11-29 beslutat uppdra åt 
Sam hälls byggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta 
detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:10 som därefter 2011-01-21 har 
givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. Fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 har därefter bytt 
ägare och styckats av och slagits samman med bl.a. fastighet 
2:24 som nu utgör den största delen av planområdet. Nytt 
beslut togs därefter i Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-11 
om att formellt starta om planarbetet och samtidigt ge 
förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd.

Preliminär tidplan
Samråd  3 kvartalet 2017 
Granskning 2 kvartalet 2018 
Antagande 4 kvartalet 2018 
Laga kraft 1 kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart 
för etapp 1 är beräknad till 2019.

Process
Aktuellt samrådsförslag syftar i första hand till att stämma av 
en möjlig struktur och exploateringsgrad för området. Under 
fortsatt arbete kommer kompletterande studier avseende bl.a. 
gestaltning av bebyggelsen, utformning och utveckling av 
gator, torg och naturmark samt gårdar att göras. Framtagna 
utredningar kommer också att kompletteras och revideras 
samt fördjupas med hänsyn till de bearbetningar som har 
gjorts och kommer att göras utifrån inkomna samrådssyn-
punkter. Sammanfattningsvis omfattar detta arbete:

» Kvalitetsprogram för utformning av bebyggelse och
yttre miljö (allmän plats och kvartersmark) samt
fördjupade studier av gatuutformningar, skötsel samt
frågor kopplade till befintlig vägsamfällighet.

» Natur- och kulturmiljön gällande bl.a. allmänhetens
tillgänglighet till områdets grönområden, däribland
klätterklipporna öster om planområdet, lämpligt läge
och utformning av allmän lekplats, tillståndsprövning
då föreslagen bebyggelse innebär ingrepp i fornlämning.

» Bullerutredningen för att mer ingående studera erfor-
derliga lägenhetslösningar och gårdar.

» Dagvattenutredningen för att studera erforderliga åtgär-
der med hänsyn till exploateringsgraden och andelen
hårdgjord yta samt risken för läckage av släckvatten.
Avsikten är också att vidare studera hur dagvattenlös-
ningar kan utformas för att berika miljön i området.

» Teknisk försörjning såsom omläggningar, nyanlägg-
ningar och förstärkningsåtgärder i vatten, avlopp,
värme, el, tele och fibernät.

» Avfallshantering avseende säkerhet och tillgänglighet
samt behov av och lämplig placering av återvinnings-
stationer.

» Genomförandefrågor såsom ansvarsfördelning och
finansiering, marköverlåtelser, ledningsomläggningar
m.m samt fortsatta avstämningar med boende i området
respektive vägföreningen.

Planbeskrivning
Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Räfseryd, Borås Stad, upprättad den 30 juni 2017. 
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Översikt aktuellt planområde med omgivning.
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Befintlig bebyggelse inom planområdet

Panoramavy över området sett från höjdpartiet i väster. Bilden tagen under våren 2017 efter att avverkning skett inom stora delar av planområdet.

Befintlig bebyggelse inom planområdet Befintlig bebyggelse inom planområdet

Befintlig bebyggelse längs riksväg 42. Övergiven bebyggelse sydväst om planområdet. Fastighet 2:11. 
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Befintlig bebyggelse inom planområdet består idag av en 
gårdsfastighet som omfattar ett bostadshus, en ladugård samt 
diverse mindre uthus, respektive ett friliggande bostadshus 
som användes tillfälligt som kontor samt en bostadsvilla. Av 
dessa byggnader föreslås kontorsvillan rivas för att lämna 
plats för ny bebyggelse, medan övrig bebyggelse behålls. 
Nordost om området finns samhället Tosseryd. 

Ny bebyggelse
Förslagen exploatering innebär att en relativt blandad 
bebyggelse uppförs i området fördelat på flera bebyggelse-
grupper åtskiljda av grönytor och stråk samt nya vägar. Totalt 
möjliggör detaljplanen 350-400 lägenheter och cirka 60 
enfamiljshus.

Förslaget är disponerat med hänsyn till platsens förut-
sättningar respektive möjligheten till att skapa attraktiva 
bostäder nära naturen och vissa med utsikt över området 
och Öresjö. Bland annat har de högsta naturvärdena i norr 
respektive söder undanhållits från ny bebyggelse och likaså 
ett skogsparti i områdets mitt där fornlämningar respektive 
ett antal äldre lövträd och ekar står.

Väster om den nya föreslagna sträckningen av Tosserydsvä-
gen föreslås bebyggelsen placeras i grupper kring en gemen-
sam bostadsgård. Karaktären är lantlig med mindre och 
byggnadsvolymer som skapar ett gemensamt grönt gårdsrum 
mot vilken entréer är vända. Strukturen ger samtidigt möjlig-
het till att avskärma buller från riksvägen väster om området.

Öster om nya Tosserydsvägen är strukturen och byggnads-
volymerna mer varierade. I nordöstra delen, som är flackare, 
föreslås radhus, punkthus och lameller inplacerade tätt 
omgiven av grönska, medan i södra delen är höjdskillnaderna 
större och radhus och lameller föreslås placeras i suterräng 
utmed branterna. 

I mitten av planområdet föreslåsen något högre och tätare 
exploatering kring en lokal centrumpunkt som utvecklas 
som torg på ömse sidor av Tosserydsvägen. Kvarteret på 
östra sidan inrymmer här ett något högre punkthus som 
markerar platsen och i bottenvåningarna inryms lokaler för 
mindre centrumverksamhet. I samma kvarter föreslås även 
en förskola kunna inrymmas.

Planområdet sett från sydväst med föreslagna byggnadsvolymer i mörkgrå volymer, respektive befintlig bebyggelse som behålls i ljusgrå volymer. Gröna pilar illustrerar principen 
om ett par större grönstråk genom området, som sparas ut och förstärks.
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Historik och kulturmiljöer
Planområdet omfattar inga kulturhistoriskt värdefulla objekt 
enligt Borås Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Planom-
rådet var ursprungligen till största delen jordbruksmark, 
men har också varit bebyggt med enstaka sommarvillor 
vilka uppfördes under perioden 1890-1910. En villa, kallad 
”Sommarbo”, finns fortfarande bevarad, men är idag 
ombyggd på ett sätt som gör att det kulturhistoriska värdet 
har gått förlorat.

Landskapsbild och gestaltning
Områdets karaktär, inpassning av bebyggelse och lämpliga 
bebyggelsetypologier, material mm kommer att studeras 
vidare inför granskning av detaljplanen. Utgångspunkten för 
samrådsförslaget och vidare arbete är så här långt att utveckla 
ett område i nära samklang och med hänsyn till naturen och 
den befintliga lantliga karaktären som finns i området idag. 
Detta föreslås bl.a. ske genom att tydliga grönstråk sparas 
ut för att inte skapa för stora sammanhängande bebyggelse-
grupper och för att samtidigt skapa öppna och tillgängliga 
passager och platser för såväl boende och besökare respektive 
växter och djur. Genom att spara ut höjdpartier, befintliga 
bäckområden och våtmarker samt genom att skapa samman-
hängande gröna stråk och platser får områdets starkaste 
karaktärsdrag fortsatt vara det dominerande i landskapsbil-
den. Till detta angreppssätt hör samtidigt att bebyggelsen 
bör placeras varsamt i terrängen och att befintlig vegetation 
sparas ut och förstärkas för att med tiden låta naturen växa 
sig nära inpå husen utan tydligt markerade tomgränser. 
Volymer, fasaduttryck och material bör utformas och väljas 
utifrån målsättningen om att skapa ett nytt och attraktivt 
område som inordnar sig i naturen och som i delar hämtar 
inspiration utifrån t.ex. traditionellt lantliga karaktärsdrag 
och kvaliteter. 

En villa, kallad ”Sommarbo”, finns fortfarande bevarad, men är idag ombyggd på 
ett sätt som gör att det kulturhistoriska värdet har gått förlorat.

Planområdet sett från nordväst med föreslagna byggnadsvolymer i mörkgrå volymer, respektive befintlig bebyggelse som behålls i ljusgrå volymer.
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Tillfällig gång- och cykelbana längs riksväg 42. En ny gång- och cykelväg föreslås 
utmed Tosserydsvägens nya sträckning genom planområdet från vilken separata 
gång- och cykelvägar kopplas mot riksvägen.

Enskild väg till fastigheten 2:10 i planområdets södra del.

Bostäder
Befintlig bebyggelse som föreslås behållas inrymmer två 
bostäder i form av ett enfamiljshus. Genomförs planen kan 
upp till cirka 460 nya bostäder komma att byggas i området. 
Syftet är att uppnå en varierad bebyggelse med flera olika 
boendetyper fördelat på lägenheter, radhus, kedjehus och 
friliggande enbostadshus. Bebyggs området i enlighet med 
illustrationskartan blir fördelningen av bostäder 350-400 
lägenheter och resterande cirka 60 bostäder i form av enfa-
miljshus (radhus, kedjehus och friliggande enbostadshus).  

Arbetsplatser
Idag finns inga arbetsplatser inom planområdet men sydväst 
om området ligger ett mindre industriområde och butik för 
skyddskläder. 

Aktuell detaljplan medger i huvudsak bostäder och förskola. 
En mindre andel centrumverksamhet kan tillkomma. Nya 
arbetsplatser inom planområdet kan därmed komma att 
utgöras av förskola samt viss handel. 

Offentlig service
Inom planområdet saknas offentlig service. Närmaste 
skolorna är Sjöboskolan (förskola, låg- och mellanstadium) 
och Erikslundskolan (högstadium). Skolorna ligger på drygt 
2 respektive 4 km avstånd från planområdet.  Närmsta 
vårdcentral, äldreboende och bibliotek finns i centrala Borås, 
ca 5,5 km bort.  Planförslaget möjliggör etablering av en 
förskola i den mittersta delen av planområdet. 

Kommersiell service 
Kommersiell service finns i centrala Borås i form av bland 
annat livsmedelsbutiker, banker, blomsterbutiker, caféer och 
restauranger. Planförslaget inrymmer centrumfunktioner i 
den mittersta delen av planområdet vid föreslaget torg utmed 
Tosserydsvägens nya sträckning. I anslutning till torget 
föreslås även en ny busshållplats för linje 31 mellan Tosseryd 
och Borås centrum.

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt kraftigt kuperat och det skiljer cirka 
20 meter mellan den lägsta och den högsta delen av området.  
Nya föreslagna vägar genom planområdet kommer att 
kunna anläggas med acceptabel lutning från vilka föreslagen 
bebyggelse kommer att kunna angöras. Planförslaget 
innebär uteslutande nybyggnation vilket innebär att alla 
tillkommande byggnader och gårdar ska vara tillgängliga 
för funktionshindrade enligt de krav som finns i Boverkets 
byggregler, BBR. 

Befintlig utfart från fastigheten 2:25 via fastigheten 2:24.
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3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet gränsar till riksväg 42 (70 km/h) i väster, från 
vilken det idag finns fyra mindre in-och utfarter till befintliga 
hus inom och i direkt anslutning till planområdet. Det finns 
även en lite större väg (Tosserydsvägen) som leder tvärs 
igenom planområdet, vidare mot samhället Tosseryd öster 
om planområdet. Trafikverket har utfört en förstudie (2012-
06-30) och bedömer att Tosserydsvägen utgör en trafikfarlig
korsning utmed riksväg 42. Planförslaget föreslår därför att
utfarten tas bort och ersätts med en ny vägsträckning genom
planområdet med infart från Långestedsrondellen.

Den föreslagna vägsträckningen föreslås därmed försörja 
både befintlig bebyggelse i Tosseryd och befintlig och 
tillkommande bebyggelse inom planområdet, som ligger 
placerad utmed den nya sträckningen av vägen respektive 
utmed ett par mindre utstickande vägslingor som avslutas 
med vändplats eller går i en båge tillbaka till huvudvägen.

I västra delen av planområdet ligger en villafastighet 
(Torpa-Sjöbo 2:25) som idag har tillfart från riksvägen via 
fastigheten 2:24. En möjlighet med den nya sträckningen av 
Tosserydsvägen är att fastigheten 2:25 istället kan nås från 
öster, vilket minskar olycksrisken utmed riskvägen samtidigt 
som möjligheten finns att undvika öppningar i förslaget 
bullerplank. 

Direkt söder om planområdet ligger en villafastighet (Torpa-
Sjöbo 2:11) som idag har tillfart från Långestedtsrondellen 
via en mindre grusväg över fastigheten 2:24. I samband med 
att Tosserydsvägen kopplas till Långestedatsrondellen så 
föreslås grusvägens södra del flyttas något öster ut närmare 
dagvattendammen och kopplas på Tosserydsvägen. 

Gång- och cykeltrafik
Inom planområdet finns idag ingen separat gång- och 
cykelväg utan trafik blandas på områdets mindre grusvägar 
och längs Tosserydsvägen. Mellan Långestedsrondellen 
och Tosserydsvägen, utmed riksväg 42 finns en gång- och 
cykelbanan avskild genom betongfundament, vilket är en 
tillfällig konstruktion. Söder om planområdet, längs med 
Nordskogsleden, finns en gång- och cykelbana som mynnar 
ut vid Sjöbo Klint och vidare kopplar till de befintliga gång- 
och cykelstråken i Sjöbo. När Långestensrondellen anlades 
gjordes ett övergångsställe som kopplar busshållplatsen med 
gång- och cykelstråken in till Sjöbo och längs med Nord-
skogsleden. Däremot saknas det möjlighet att korsa vägen 
söder om rondellen.

Aktuell detaljplan innebär inte några förändringar för gång- 
och cykeltrafik utanför planområdet men inom planområdet 
kommer en gång- och cykelbana att anläggas längs med den 

Långestedsrondellen angränsar planområdet i sydväst. 

Busshållplats Tosserydsvägen. Planförslaget föreslår att hållplatsen tas bort och 
ersätts med en ny hållplats utmed ny föreslagen väg.

Busshållplats Däckvägen vid Långestedsrondellen 

Riksväg 42 strax norr om Långestedtsrondellen.



DETALJPLAN 11

nya sträckningen av Tosserydsvägen. Längs övriga gator 
som löper ut från Tosserydsvägen anläggs trottoarer medan 
cyklister blandas med bilar på körbanan. Från Tosserydsvä-
gen kopplas separata gång- och cykelvägar ner mot riksvägen, 
dels i höjd med föreslaget torg och busshållplats och dels i 
läget för befintlig utfart från Tosserydsvägen mot riksvägen.  

Cykelparkering
Borås stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med 
större flexibilitet och större möjligheter till hållbara trans-
porter än tidigare. Det nya styrdokumentet innehåller tal för 
att beräkna behov av minsta antal cykelparkeringar. Inom 
planområdet gäller för bostäder 25 platser per 1000 kvm 
bruttoarea. Cykelparkeringar ska anordnas nära bostaden och 
vara trygga, lätta och bekväma att nå och använda. 

Kollektivtrafik
I anslutning till planområdet finns tre befintliga busshåll-
platser, en i Tosseryd vid korsningen Tosserydsvägen och 
Sågvägen och två längs riksväg 42, benämnda Däckvägen 
och Tosserydsvägen. Däckvägen ligger direkt norr om 
Långestedsrondellen och hållplatsen Tosserydsvägen ligger 
vid korsningen mellan riksvägen och Tosserydsvägen. 
Hållplatsen i Tosseryd trafikeras av linje 31 som kör mellan 
Tosseryd och Borås centrum, och hållplatserna utmed 
riksvägen trafikeras av linje 32, 150, 340 och 582 som kör 
mellan Fristad och centrum. Linje 31 går med en timmes 
mellanrum på morgonen och eftermiddagen och linjerna 
utmed riksvägen går dagtid med en halvtimmes mellanrum, 
samt varje kvart på morgonen och eftermiddagen. Restiden 
från de två hållplatslägena utmed riksvägen till Södra torget i 
Borås centrum är ca 5 minuter och med linje 31 nås centrum 
på ca 20 minuter.

Med den föreslagna bebyggelsen skapas ett avsevärt utökat 
behov av kollektivtrafik i Tosseryd och en ny busshållplats 
föreslås därför inom planområdet utmed den föreslagna 
sträckningen av Tosserydsvägen. Där kan ett mindre 
lokalt centrum och torg etableras som nås inom 400 meter 

från nytillkommande bebyggelse. Samtidigt bibehålls och 
kompletteras kopplingarna ner mot riksvägen där övriga 
linjer går att nå.

Biltrafik och bilparkering 
Tosserydsvägen är idag en enskild väg som främst trafikeras 
av tillfartstrafik till Tosseryd. Då vägen leds om genom 
planområdet med anslutning till Långestedsrondellen föreslås 
sträckan inom planområdet istället vara en kommunal allmän 
väg. Genomsnittligt antal bilresor som planområdet gene-
rerar per dag har uppskattats till strax under 2000 stycken. 
Uppskattningen har gjorts genom att använda Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg och baseras på att området bebyggs 
enligt illustrationskartan, dvs. med cirka 400 lägenheter och 
60 enfamiljshus i form av radhus och kedjehus. Bedömningen 
är mot den bakgrunden att befintlig infrastruktur i anslutning 
till planområdet har tillräcklig kapacitet för att hantera den 
ökning av biltrafik som planområdet genererar.

Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna 
enligt kommunens parkeringsnormer. För flerbostadshusen 
ska gemensamma parkeringar anordnas i garage under 
byggnader eller samlat i carport på kvartersmark enligt 
de krav på antal parkeringsplatser som finns i Borås Stads 
parkeringsnorm. För friliggande enbostadshus, radhus och 
kedjehus anordnas parkering på den enskilda fastigheten.

Borås Stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med 
större flexibilitet och större möjligheter till hållbara trans-
porter än tidigare. Inom planområdet gäller för bostäder 11 
platser per 1000 m² bruttoarea (BTA). 

Angöring och utfarter
Planförslaget föreslår att Tosserydsvägen stängs av och 
ersätts med en ny väg genom planområdet och ansluts till 
Långestensrondellen. Ny och befintlig bebyggelse angörs från 
föreslagen genomfartsväg och vidare via anslutande lokalgata. 

Dagens infart till planområdet från Långestesrondellen 
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Riksintressen
Riksväg 42 och järnvägen Älvsborgsbanan utgör riksintresse 
för kommunikation. Bebyggelse inom planområdet ligger 
utanför Trafikverkets väghållningsområde och bedöms inte 
påverka möjligheten till underhåll och framtida förbättrings-
åtgärder av vägen. Mellan planområdet och järnvägen finns 
dessutom redan befintlig bebyggelse.

Prickad mark i plankartan säkerställer att inga byggnader 
kan uppföras närmare än 25 meter från vägkanten, se vidare 
under risk. Utmed vägens östra sida inom planområdet 
föreslås en 3 meter hög bullerskärm uppföras 12 m från 
vägmitt, se vidare under Buller och vibration. Bedömningen 
är att inga riksintressen påverkas negativt vid ett plangenom-
förande.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Idag har befintliga byggnader inom planområdet enskilda 
anläggningar medan Tosseryd försörjs via ledningar i Tosse-
rydsvägen. Planområdet och Tosseryd kommer med förslaget 
att anslutas till kommunala ledningar för vatten och avlopp 
som förläggs i Tosserydsvägen och utmed övriga lokalgator 
fram till bebyggelsen. För att detta ska vara möjligt krävs 
nya pumpstationer och tryckstegringsstationer, vars omfatt-
ning och placering får utredas vidare inför granskningen av 
förslaget.

Dagvatten
En första utkast till dagvattenutredning har tagits fram 
genom COWI. Planområdet befinner sig inom avrinnings-
området för Öresjö som är vattentäkt för Sjöbo vattenverk. 
Området kan delas in i tre delavrinningsområden; norra 
området, mittenområdet och södra området. Från norra 
området sker avrinning idag till en större bäck precis norr 
om planområdet samt i dike längs med Tosserydsvägen. Allt 
vatten leds därefter under riksväg 42 genom en trumma. 
Vattnet från mittenområdet avrinner via en bäck och ett Hagmarker kring Räfseryds gård i södra delen av området.

Befintliga dagvattendammar vid Långesstensrondellen.

fuktstråk under riksväg 42 genom en trumma. Och i södra 
området löper en svacka där vatten från utredningsområdet 
samt naturmark uppströms avrinner via en bäck till en 
våtmark/groddamm samt två stycken dagvattendammar strax 
sydväst om planområdet.

I samband med exploatering i området ökar andelen hård-
gjorda ytor och avrinningsförloppen sker snabbare. För att 
undvika översvämning och minska planområdets påverkan 
på nedströms recipienter ska fördröjning av dagvattenavrin-
ning till att motsvara samma nivåer som befintlig natur ma-
rks avrinning. Inför granskning av planen kommer lämpliga 
lösningar och behov av nya ledningsdragningar att utredas.

Värme
En ny fjärrvärmestation planeras att byggas längs riksväg 42 
väster om Långestensrondellen. Därmed ges möjlighet att 
koppla fjärrvärme till planområdet via ledningar i föreslagen 
vägsträckning, vilket kommer att utredas vidare inför gransk-
ning av planen.

El, tele och fiber
Idag finns el och teleledningar inom planområdet och befint-
lig bebyggelse i Tosseryd, nordost om planområdet matas 
med el via ledningar i Tosserydsvägen och längs riksväg 42. 
När området exploateras behöver ny ledningar dras längs 

Lövträd i sluttningen i mitten av planområdet, sett från höjden mot sydväst.
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Identifierade hänsynsobjekt (numrerade och gultonade) och värdelement (äldre 
lövträd markerade med små gula symboler) som berör planområdet. 

Tosserydsvägens nya sträckning. I samband med exploatering 
behöver också nya transformatorstationer tillkomma inom 
planområdet, vars placering och omfattning får utredas 
vidare inför granskningen av planen.

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. 
Föreslagen gatuutformning och placeringen av bebyggelsen 
möjliggör att avfall hämtas på ett säkert sätt. Behovet av 
och lämplig placering av återvinningsstationer kommer att 
utredas vidare inför granskning av planen.

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet består av ängs- och skogsmark (varav en stor 
del skog i mitten av området har avverkats våren 2017), 
gräsbevuxen hagmark samt en del hårdgjorda ytor kring de 
befintliga byggnaderna. Området är relativt starkt kupperat 
med både mindre kullar, höga branter och bäckdalar. 
Markytan sluttar från mitten av området i sydvästlig riktning 
ner mot riksväg 42, med en skillnad på drygt 20 meter mellan 

lägsta och högsta punkten inom planområdet. I sluttningen 
mot nordost växer stora lövträd, bland annat ek och bok. 
Området omgärdas av skogsklädda branter. 

Genom Naturcentrum har en bedömning (2016-10-25) 
utförts av habitatnätverk inom planområdet och i utredning-
en har tre identifierade hänsynsobjekt markerats. Det första 
är beläget norr om planområdet och präglas av äldre gran-
skog, björk, klibbal och det finns gott om fallna träd. Skogen 
norr om Tosserydsvägen bedöms ha högre naturvärde än den 
söder om. Det andra objektet/området är beläget sydost om 
planområdet och består av granskog i storblockig brant med 
inslag av grova träd, lågor och mossrikt fältskikt. Större delen 
av objektet är nyckelbiotop och biotopskyddat. Det tredje 
hänsynsobjektet är beläget i söder inom planområdet och 
består av dammar och fuktstråk. Dammarna har potential 
för grodor. Fuktstråket med sin närmaste omgivning kan ha 
betydelse för grodor, snäckor och sniglar 

Sammanfattningsvis så har planområdet som helhet sanno-
likt inte någon väsentlig funktion för några skyddsvärda 
växt- och djurarters spridning lokalt eller regionalt. De 
utpekade hänsynsobjekten bidrar emellertid positivt till 
den biologiska mångfalden och kan utgöra värdekärnor för 
en del arter, även om det sannolikt inte rör sig om några 
rödlistade eller särskilt skyddsvärda arter. Högst naturvärde 

Utpekade biotopskyddsområden norr respektive söder om planområdet.
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inom planområdet har bäckdalen vid Sågsvedjan (både som 
livsmiljö och spridningstråk), kring vilken det är värdefullt 
att lämna en bred kantzon om området exploateras.

Dammarna vid Långesstensrondellen och tillhörande 
fuktstråk har potential som livsmiljö för åkergroda och vanlig 
groda (och andra fuktälskande organismer). Dock är det inte 
känt om grodorna fortfarande reproducerar sig i området vid 
Långstedsrondellen. De små fuktstråken i planområdet kan 
behålla eller få ökad betydelse för den biologiska mångfalden 
med en omsorgsfull dagvattenplanering. I mitten av planom-
rådet finns ett antal äldre lövträd och ekar. Utifrån landskaps-
synpunkt bedöms träden ha estetiska värden. 

Grönområdesplan
Planområdet omfattas i södra delen av stadens grönområdes-
plan i form av utpekat grönstråk vid Öresjö, se beskrivning 
under kap 10. Övergripande beslut.

Lek och rekreation
Planområdet bör inrymma kommunal lekplats vilket får 
studeras vidare inför granskningen. Möjligt läge kan vara i 
planområdets mitt nära den västra höjden och torget, där en 
naturnära och terränganpassad lekplats kan utformas. Före-
slagen förskolegård i östra delen utformas för lek men bör 
efter skoltid i första hand kunna nyttjas av boende i kvarteret.

Planområdet gränsar till Rävserydsskogen som i sin tur är 
sammanhängande med Kypeterrängen. Kypeterrängen har 
höga frilufts- och rekreationsvärden och vid Tosseryds-
sjöarna finns möjlighet till bad. Öster om planområdet finns 
välbesökta och välkända klätterväggar, dit allmänhetens 
tillgänglighet kan förbättras i och med föreslagen utbyggnad. 

Skyddad natur
Planområdet gränsar i sydost och i norr till biotopskydds-
områden som även är utpekat som nyckelbiotoper. En 
fältundersökning har utförts av COWI (2013-08-22) i syfte 

att utreda påverkan från en möjlig angränsande bebyggelse 
på det närliggande södra biotopskyddsområdet samt föreslå 
vilka försiktighetsåtgärder som kan vara aktuella. Fältunder-
sökningen av området och relevant lagstiftning indikerar att 
någon form av skyddszon är nödvändig. En sådan skyddszon 
skulle dels syfta till att skydda de planerade bostäderna från 
risker i form av fallande träd. och dels skydda biotopskydds-
området från kanteffekter såsom ökad vindexponering och 
ljusinsläpp. En rimlig storlek på skyddszonen är 30 meter, 
vilket klaras med aktuellt exploateringsförslag. 

Fornlämningar och kulturminnen
Enligt en arkeologisk utredning utförd av Lösöse museum 
(2016-04-14) framkom två nya fornlämningar i form av en 
boplats/aktivitetsyta (Ny 1) med anläggningar och fynd 
samt ett röjnings-röseområde (Ny 2) av förhistorisk karaktär. 
Länsstyrelsen bedömer att lämningarna ska betraktas som 
fornlämningar och för dessa gäller kulturmiljölagens bestäm-
melser.

Med aktuellt samrådsförslag föreslås området vid Ny 1 sparas 
ut som grönområde medan området vid Ny 2 föreslås tas i 
anspråk för ny bebyggelse. Den planerade exploateringen kan 
därför innebära ingrepp i fornlämning och kräver således 
Länsstyrelsens tillstånd enligt kulturmiljölagen 2 kap 12 §. 
Vidare utredning och tillståndsprövning kommer att ske 
inför granskning av detaljplanen. 

Geoteknik och Radon
En geoteknisk undersökning har utförts av Norconsult (2017-
01-23) och i samband med det gjordes även en bergteknisk
utredning samt radonmätningar. Enligt SGUs jordartskarta
utgörs jordlagren i området uteslutande av sandig morän. I
den nordöstra samt den sydvästliga delen av planområden, i
anslutning till Fristads- och Däckvägen, utgörs ytjordlagren
av kärrtorv. I den norra delen av det aktuella området före-
kommer tunna jordtäcken. Majoriteten av detaljplaneområdet
bedöms med hänsyn till de tunna jordlagren och de topogra-
fiska förutsättningarna vara fritt från skredriskområde.

Inom planområdet finns tre identifierade hällområden. Den 
ena är en mindre kulle i områdets västra del (1), den andra 
är en höjdrygg som är belägen i anslutning till planområdets 
östra begränsning (2) och den tredje är en höjd som avslutas 
i områdets norra del (3). I den östra delen av planområdet 
har två platser definierats med risk för blockutfall. Blocken 
bedöms utgöra en risk i det fall de är kvar efter exploatering. 

Utifrån den geotekniska undersökningen ges tre rekommen-
dationer: Den första rekommendationen utgår från stabilitet. 
Utifrån den genomförda beräkningen bedöms stabiliteten 
inom detaljplanområdet vara tillfredställande för befintlig 

Klätterklipporna direkt öster om planområdet
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Tre identifierade hällomården inom planområdet. Punkterna A, B och C markerar 
lokaler med risk för blockutfall.

topografi med en utbredd marklast på 30 kPa. Vid förändring 
av befintlig topografi genom schakt skall stabilitet verifieras 
för den aktuella åtgärden. 

Den andra rekommendationen utgår utifrån blockras/ utfall. 
Det två identifierade blocken vid det östra hällområdet 
bedöms utgöra en risk i det fall det är kvar efter att tomterna 
bebyggts. I samband med att tomterna bebyggs skall blocken 
tas bort i samband med beredning. Även blocken vid det 
norra hällområdet bör tas bort. Detta för att minska någon 
risk under beredningsfasen. 

Den tredje rekommendationen behandlar grundläggning. 
Det bedöms översiktligt att lätta byggnader kan grundläggas 
med platta direkt på berg alternativ med platta på mark i 
området med jämna jorddjup. Flerbostadshus kan grundläg-
gas direkt på berg alternativ med stödpålar och/eller plintar 
till berg vid större jorddjup.  

I ett detaljerat utredningsskede rekomenderas att komplet-
terade borrning utförs i lägen för planerade byggnader för att 
avgöra lämpliga grundläggningsmetoder, höjdsättning samt 
omfattning av bergschakt. Planområdet klassificeras som 
lågradonmark och kräver inga åtgärder i byggkonstruktion. 

Förorenad mark
En översiktlig inventering av planområdets bebyggelsehis-
toria har gjorts. Inga kända förorenande verksamheter har 
funnits i området och marken har inte använts för upplag 
eller dylikt. Det finns heller inga spår av större mängder 
fyllnadsmassor eller gömda soptippar. Bedömningen är att 
det inte finns någon förorenad mark inom planområdet.

6. Vatten
Planområdet ligger cirka 300 meter från Öresjö som är 
kommunens vattentäkt. Mellan planområdet och sjön finns 
riksväg 42, järnvägen Älvsborgsbanan samt Örestrand som 
är ett skogsområde utmed strandlinjen. Där finns också en 
badplats. 

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd. Öresjö har ett 
strandskydd på 200 meter och planområdesgränsen ligger 
som närmast cirka 250 meter från strandkanten.  

Två identifierade fornlämningar inom planområdet. 
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Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Planen ligger inom Vattenskyddsområde från Öresjö och 
därmed finns restriktioner för vad man får göra inom 
planområdet, se vidare under beskrivning av dagvatten. 
Skyddsbestämmelserna för vattentäkten ska följas och 
därmed påverkas inte miljökvalitetsnormerna. 

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Öresjö hade i den senaste fastslagna klassningen som gäller 
2009-2015 både god kemisk status och god ekologisk status. 
Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka Miljökvali-
tetsnormerna negativt förutsatt att erforderliga dagvattenlös-
ningar kommer till, se vidare under beskrivning av dagvatten. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Öresjö. Frågan kommer att utredas vidare inför granskning 
av detaljplanen.

7. Sociala perspektiv
Förslaget innebär att området öppnas upp och tillgängliggörs 
för allmänheten och för kringboende, genom att i stora delar 
planläggas som allmän plats och iordningsställs som gata, 
gång- och cykelvägar, torg eller utvecklas som naturområde. 

Trygghet
Med aktuell exploatering skapas tryggare och säkrare 
gång- och cykelstråk mellan Tosseryd och riksväg 42 där 
flera busslinjer passerar. Med fler boende i området befolkas 
området även under fler av dygnets timmar.

Mötesplatser
I planområdets mitt föreslås ett mindre lokalt centrum 
med förskola och kollektivtrafik etableras. Med förslaget 
förbättras även tillgängligheten till platsens mest intressant 
naturområden så som utsikthöjder, bäckdalar, klätterklippor, 
fornlämningsområden mm samtidigt som gångvägar och 
stigar kan förbättras.

8. Störningar på platsen
Risk
De risker som har identifierats för planområdet är förknip-
pade med farligt gods-trafiken på riksväg 42 och järnvägen 
Älvsborgsbanan. En detaljerad riskbedömning har tidigare 
utförts av WSP (2014-05-27) i syfte att utreda risknivåerna 
för bostäder inom planområdet. 

Inom planområdet rekommenderas ett skyddsavstånd 
till riksväg 42 om 25 meter från vägkant räknat. Inom 
skyddsavståndet kan odling, ytparkering och friluftsområde, 
t.ex. motionsspår tillåtas, men inte garage. Byggnader som
placeras på ett skyddsavstånd om 25-35 meter från riksvägen
bör utformas med möjlighet till utrymning bort från vägen.
I de fall bebyggelsen är belägen lägre än vägbanan rekom-
menderas även riskreducerade åtgärder som begränsar att en
pölutbredning sprider sig från vägbanan. Exempel på lämp-
liga åtgärder är ett dike eller kantsten. En exakt utformning
behöver utredas i detalj för att säkerställa den riskreducerade
effekten. Om ovanstående förslag på riskreducerade åtgärder
vidtas bedöms risknivån nå en låg och acceptabel nivå för
planområdet.
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Buller och vibrationer
En första bullerutredning med beräkningar för ljudnivån vid 
den nya bebyggelsen har tagits fram inom detaljplanearbetet  
av Gärdhagen Akustik (2017). Beräkningen omfattar A-vägd 
dygnsekvivalent och maximal ljudnivå från omgivande 
väg och tågtrafik samt lokal trafik inom planområdet från 
befintlig och planerad bebyggelse. Förslaget inkluderar en tre 
meter hög bullerskärm motsvarande den som idag finns vid 
befintlig villafastighet Torpa-Sjöbo 2:25, som placeras öster 
om riksväg 42 på ett avstånd av 12 m från vägmitt.

Beräkningarna visar att endast ett fåtal av de översta vånings-
planen i planerad bebyggelse närmst riksvägen berörs av 
ekvivalenta nivåer över 60dB(A) och därför bör utföras med 
minst hälften av bostadsrummen mot en sida där 55 dB(A) 
inte överskrids vid fasad. Föreslagen bebyggelseplacering och 
utformning bedöms därför möjlig att studera vidare och mer 
detaljerade studier kommer att tas fram inför granskning av 
detaljplanen.

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

För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

9. Planbestämmelser
Användning av mark och vatten
Bestämmelserna reglerar dels allmänna platser och dels 
kvartersmark. Allmänna platser ägs och sköts av kommunen 
och kommer att byggas ut enligt föreslagna bestämmelser 
gata, torg, gång- och cykeltrafik respektive natur. Kvarters-
mark får nyttjas för angiven användning och bebyggas i den 
omfattning som bestämmelserna medger.    

Allmänna platser 
Gata - Utformas som gata för fordonstrafik med trottoar 
för fotgängare alternativt separat längsgående gång- och 
cykelbana.

Torg - Utformas som torgplats för möten och vistelse med 
markstensbeläggning, sittytor, belysning och planteringar.

Natur - Naturområde där befintlig vegetation bibehålls och/
eller ny vegetation planteras. Användningen möjliggör även 
att gång- och cykelbanor kan anläggas, men motorfordon får 
inte framföras. Marken ägs och sköts av kommunen.

Kvartersmark
Bokstaven B - Står för bostäder och tillåter all form av varak-
tigt boende i olika former av bostadsbyggnader som ryms 
inom angiven exploatering och utformning. Indexering i 
form av B2 innebär att bostadsinnehåll ej tillåts i byggnadens 
entréplan till förmån för i det här fallet centrum/lokaler.

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.

Bokstaven S - Står för skola och tillåter skola- och förskole-
verksamhet, men är inte ett krav.

Egenskapsbestämmelser
Bestämmelserna reglerar hur allmän plats respektive kvarter-
smark ska eller inte får utformas, i vilken omfattning, eller 
under vilka förutsättningar. Bestämmelser som regleras med 
en bokstav, ett ord eller symbol gäller i det område på kartan 
där bestämmelsen finns angiven. Bestämmelser i form av 
endast beskrivande text gäller inom hela planområdet enligt 
vad som anges i bestämmelsetexten.

Egenskapsbestämmelserna e, p och f i kombination med 
angivna våningstal reglerar hur mycket som får byggas inom 
respektive kvartersyta och hur bebyggelsen ska placeras och 
utformas. Så som detta är formulerat i aktuellt samrådsförslag 
så är avsikten att inte låsa utbyggnaden till endast en möjlig 
lösning inom varje kvarter, utan istället reglera principerna 
för utbyggnaden för att på så sätt bibehålla en viss flexibi-
litet. Genom att med e1 reglera byggnadsarean inom varje 
kvarter så begränsas bebyggelsen utbredning samtidigt som 
det fodras att bebyggelsen utformas i flera våningar för 
att byggrättens bruttoarea e2 ska kunna utnyttjas fullt ut. 
Angivna våningsantal begränsar bebyggelsen i höjd samtidigt 
som bestämmelserna p1 och p2 säkerställer att bebyggelsen 
ges en varierad höjd inom varje kvarter.
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER
Egenskaper för allmän plats

Dagvattendammardagvatten

Egenskaper för kvartersmark

Högsta exploateringsgrad i byggnadsarea.e1

Högsta exploateringsgrad i bruttoarea.e2

Marken får inte bebyggas. Ej parkering ovan mark.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Körbar utfart får inte anordnas

Högsta antal våningar.II

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.

Byggnader ska placeras kring en gemensam gård och vara fördelad på
minst tre olika byggnadsvolymer med minst en vånings skillnad i höjd.

p1

Störningsskydd
bullerplank ska anordnas till en höjd av 3 meterm1

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara
vända mot ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt
maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.
För små bostäder med boarea max 35 m² gäller krav att minst hälften av bostadsrummen ska vara
vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >65 dBA. Fasad mot
ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.
Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Utöver angiven exploateringsgrad får carport uppföras med en högsta byggnadshöjd om 3 m där
markparkering tillåts. Därutöver får även underjordiskt garage uppföras under gård eller byggnad.

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningar.g

n

mark
träd

f2

f1

All markparkering skall uppföras med carport i form av skärmtak och spalje/vindskydd längs långsida.

Då garage placeras under mark ska bjälklag dimensioneras för angöringstrafik samt en minsta jordmån
om 1 meter. Garage får på ingen sida sticka upp mer än 0,4 meter ovan omgivande marknivå.

Huvudentreér skall placeras mot allmän plats gata. Balkong tilåts kraga ut
från fasad max 2,4 m. Balkong får ej glasas in.

Staket, häck eller annan avgränsning får ej uppföras i eller innanför fastighetsgräns mot allmän plats
natur. Gäller ej förskolegård.

Dagvatten ska infiltreras eller fördröjas på kvartersmark innan det avleds till allmän dagvattenledning,
dike och damm.

Huvudentreér skall placeras mot gård och i byggnad närmst gata skall
entré vara genomgående mot allmän plats gata. Balkong tilåts kraga ut
från fasad max 1,6 m med en största bredd av 2,4 m. Balkong får ej
glasas in.

Området får bebyggas med radhus och kedjehus.

p2

p3

Exploateringen ska fördelas på minst två olika byggnadsvolymer med
minst en vånings skillnad i höjd.

Byggnader som placeras inom ett avstånd av 35 m från riksväg 42 bör utformas med möjlighet till
utrymning bort från riksvägen.

Michaela Kleman
Planchef Plankonsult, AL Studio AB

Johan Altenius
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bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
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Egenskapsgräns

NaturområdeNATUR

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N Kvartersmark
Bostäder
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Samråd
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Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

Upprättad 2017-06-30

Skala 1:1250 A1, 1:2500 A3

SBN/
DEL.

SBN/
KF

SBN

SBN

Torpa-Sjöbo 2:24 m fl
Räfseryd

TORG Torg

B2C Bostäder och centrum, dock ej bostäder i entréplan mot torg

B2CS Bostäder, centrum och skola,
dock ej bostäder och skola i entréplan mot torg

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
Egenskaper för allmän plats

Dagvattendammardagvatten

Egenskaper för kvartersmark

Högsta exploateringsgrad i byggnadsarea.e1

Högsta exploateringsgrad i bruttoarea.e2

Marken får inte bebyggas. Ej parkering ovan mark.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Körbar utfart får inte anordnas

Högsta antal våningar.II

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.

Byggnader ska placeras kring en gemensam gård och vara fördelad på
minst tre olika byggnadsvolymer med minst en vånings skillnad i höjd.

p1

Störningsskydd
bullerplank ska anordnas till en höjd av 3 meterm1

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara
vända mot ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt
maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.
För små bostäder med boarea max 35 m² gäller krav att minst hälften av bostadsrummen ska vara
vända mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >65 dBA. Fasad mot
ljuddämpad sida ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA.
Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Utöver angiven exploateringsgrad får carport uppföras med en högsta byggnadshöjd om 3 m där
markparkering tillåts. Därutöver får även underjordiskt garage uppföras under gård eller byggnad.

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningar.g

n

mark
träd

f2

f1

All markparkering skall uppföras med carport i form av skärmtak och spalje/vindskydd längs långsida.

Då garage placeras under mark ska bjälklag dimensioneras för angöringstrafik samt en minsta jordmån
om 1 meter. Garage får på ingen sida sticka upp mer än 0,4 meter ovan omgivande marknivå.

Huvudentreér skall placeras mot allmän plats gata. Balkong tilåts kraga ut
från fasad max 2,4 m. Balkong får ej glasas in.

Staket, häck eller annan avgränsning får ej uppföras i eller innanför fastighetsgräns mot allmän plats
natur. Gäller ej förskolegård.

Dagvatten ska infiltreras eller fördröjas på kvartersmark innan det avleds till allmän dagvattenledning,
dike och damm.

Huvudentreér skall placeras mot gård och i byggnad närmst gata skall
entré vara genomgående mot allmän plats gata. Balkong tilåts kraga ut
från fasad max 1,6 m med en största bredd av 2,4 m. Balkong får ej
glasas in.

Området får bebyggas med radhus och kedjehus.

p2

p3

Exploateringen ska fördelas på minst två olika byggnadsvolymer med
minst en vånings skillnad i höjd.

Byggnader som placeras inom ett avstånd av 35 m från riksväg 42 bör utformas med möjlighet till
utrymning bort från riksvägen.

Michaela Kleman
Planchef Plankonsult, AL Studio AB

Johan Altenius
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Plangräns
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Ny byggnad

Gatukant

II Antal våningar

Befintlig byggnad som behålls
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Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit 
laga kraft, vilket innebär att inom denna tid ska allmän plats 
byggas ut enligt vad som anges i plankartan. Det innebär 
också att fastighetsägaren av kvartersmarken har rätt till 
ersättning om kommunen inom denna tid planerar för annan 
användning eller inför begränsningar att utnyttja byggrätten 
enligt vad som anges i plankartan. Rätten att bygga enligt 
plankartan bestämmelser gäller även efter genomförandeti-
dens utgång, men rätten till ersättning vid inskränkningar 
upphör.

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det 
är kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av de 
allmänna platserna (Gata, Torg, Natur).

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som 
ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanear-
bete. Enligt visionen ska befintliga boendemiljöer förtätas. 
Borås Stad strävar efter att tredubbla antalet invånare, vilket 
detaljplanen bidrar till genom att möjligöra för en förtätning 
av Tosseryd med bostäder. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. De samhälls-
byggnadsmål som är relevanta för detaljplaneförslaget är:

 » Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelsefor-
mer för alla medborgare.

De spelregler  för bebyggelsestruktur som är relevanta för 
detaljplaneförslaget är:

 » Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget 
för kollektivtrafiken så att behovet av transporter som 
belastar miljön minimeras.’

 » Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet. 
Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad 
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk 
för olyckor och brott.

 » Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskaps-
bild vid placering och utformning av bebyggelse.

Aktuellt planförslag bedöms följa spelreglerna i kommunens 
översiktsplan.

Strategisk plan
Borås stad har 2012 upprättat en strategisk plan (ej antagen) 
för hur Sparsör, Frufällan och Tosseryd ska utvecklas. 
Efterfrågan på att bosätta sig i området är mycket stor och 
det finns en önskan att få fram fler bostadstomter. Under 
senare år har det inkommit fler bygglovsansökningar utanför 
detaljplan och begäran att upprätta detaljplaner vilket 
föranlett att ett samlat begrepp tas om planering. Därmed 
är det bakgrunden till att strategisk plan tagits fram. Planen 
belyser att Tosseryd är en av de orter som har minst antal 
invånare men som har störts möjlighet att växa. Planen 
belyser att i samband med utbyggnadsförslag är det av stor 
vikt att få en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. 
Planen belyser även en önskan om att ge befolkningen i 
20-30 års ålder större möjlighet att bo kvar i samhällena, även 
om studie- och arbetsplats finns på annat håll. Detaljplanen 
möjliggör att Tosseryd utvecklas och lockar en yngre befolk-
ning att stanna kvar och bosätta sig i området.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att 
skapa en bättre miljö. Förslaget är utarbetat med hänsyn till 
bl a följande mål; Levande sjöar och vattendrag (dagvatten 
hanteras för att minimera föroreningar till Öresjö), God 
bebyggd miljö (komplettering med fler bostäder i ett 
attraktivt läge nära kvalitativa rekreations- och grönområden, 
störningar hanteras).

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad 
valt att arbeta med fyra prioriterade områden. Områdena 
är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossil-
bränslefritt och energieffektivt Borås, samt Hållbar natur. 
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål 
utarbetats, där tanken är att etappmålen ska uppnås under 
tiden 2013–2016. De mål och etappmål som främst berör 
planarbetet är: 

Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle, med etappmå-
let att ställa krav på energieffektivt och resurssnålt byggande.

Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar 
till sjöar och vattendrag, vilket är viktigt vid detaljplanearbe-
tet med tanke på naturnära dagvattensystem.

Grönområdesplan
Borås Stads Grönområdesplan fastställdes februari 2014 av 
Kommunfullmäktige. Syftet med grönområdesplanen är 
framförallt att trygga att det även i framtiden finns tillgång 
till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett 
underlag vid planering och byggande. De värdefulla grön-
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områdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala. 
Klassningen anger grönområdets betydelse och värden för 
staden.

Planområdet berörs inte direkt av Grönområdesplanen men 
söder om planområdet finns Kypeterrängen, ett naturområde 
av klass I, dvs. högsta naturvärde. Kypeområdet är ett 
välbesökt strövområde i skogsmiljö. Terrängen är kuperad 
och består främst av granskog. Kypeterrängen har höga 
friluftsvärden och rekreationsvärden men delar av den västra 
delen av området har även höga naturvärden. 

Närmast planområdet finns det ett biotopskyddsområde (se 
rubrik. Skyddad natur) som ingår i klass I-naturområdet. 
Söder om planområdet, från Långestensrondellen och upp i 
Kypeterrängen, går en grön korridor som är en viktig passage 
för främst djurliv. Passagen förbinder Rya åsar med Kypeter-
rängen.

I grönområdesplanen redovisas även stråket som ett ”rött” 
stråk som innebär mänskliga stråk och utgångar till viktiga 
strövområden. Dessa kan flyttas, men ska i så fall kompense-
ras, eftersom det är viktigt att invånarna har närhet till sina 
rekreationsområden. Dessa stråk har klass III.

Bostadsförsörjningsprogram 
Programmet antogs av Kommunfullmäktige augusti 2013 
och anger riktlinjer för bostadsbyggandet med syfte att 

förverkliga Borås Vision 2025. Aktuell detaljplan berör 
främst riktlinjerna för planeringen av ett hållbart boende. 
Riktlinjerna anger att:

 » Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt 
och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög 
arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.

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

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

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

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen 
fastighet. Exploatören ansvarar för iordningsställande av 
anläggningar på kvartersmark som avses vara gemensamma 
för flera fastigheters behov, såsom kvartersgata mm. Ansva-
ret för framtida drift och underhåll av dessa anläggningar 
avgörs vid lantmäteriförrättning, se rubrik ”Fastighetsrätts-
liga frågor” nedan.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän 
plats regleras i det exploateringsavtal som ska tecknas mellan 
kommunen och exploatören. Kommunen ansvarar för 
framtida drift och underhåll av allmänna platser (gata, torg, 
gc-vägar samt naturmark) inom planområdet.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
för el. För fiberutbyggnad ansvarar den fiberleverantör som 
exploatören tecknar avtal med. Alternativt kan respektive 
ledningsägare överlåta ansvaret till exploatören.

Utsnitt ur grönområdesplanen som visar grönt och rött stråk (nr 3) mellan Öresjö 
och Kypeterrängen.
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Avtal
2016 tecknades ett plankostnadsavtal mellan kommunen och 
exploatören som reglerar finansiering av detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a. reglera 
ansvarsfördelning för utförande av gator, gång- och cykel-
banor och torg samt finansiering av dessa åtgärder. Avtalet 
kommer även innefatta gatans anslutning till Långestens-
rondellen som ligger utanför planområdet. Avtalet bör också 
reglera de marköverlåtelser som detaljplanen förutsätter.

Separata avtal kan bli aktuellt att tecknas mellan exploatören 
och de ledningsägare vars ledningsnät ska byggas ut inom 
exploateringsområdet. Dessa avtal avser i så fall ansvars-
fördelning och finansiering av utbyggnad av de allmänna 
ledningsnäten.

Fastighetsrättsliga frågor
Nya fastigheter bildas genom avstyckning. De delar av 
kommunens fastighet Torpa-Sjöbo 2:2 som ska utgöra 
kvartersmark ska genom fastighetsreglering överföras till 
exploatörens fastighet Torpa-Sjöbo 2:24. De delar av Torpa-
Sjöbo 2:24 som ska utgöra allmän plats ska genom fastighets-
reglering överföras till Torpa-Sjöbo 2:2.

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för anläggningar som 
ska vara gemensamma för flera fastigheters behov. Anlägg-
ningar inom planområdet som bedöms bli aktuella är vägar, 
lekplats och bullerplank på kvartersmark. För de ytor som 
tas i anspråk för gemensamhetsanläggningar bildas lämpligen 
marksamfälligheter.

Gemensamhetsanläggningarna Tosseryd ga:1 och Tosseryd 
ga:2 bör omprövas så att de delar av anläggningarna som 
ligger inom planområdet utgår. En förutsättning för ompröv-
ning är att utfart till fastigheter, vars rätt till utfart försvinner 
genom att gemensamhetsanläggningar upphör, säkerställs på 
annat sätt.

Ledningsrätter för starkström inom planområdet ska omprö-
vas så att de delar där ledningsrätterna ligger inom planerad 
kvartersmark utgår eller ges ny sträckning.

I det fall pumpstationer eller tryckstegringsstationer för 
vatten och avlopp, eller transformatorstationer för el, ska 
placeras inom kvartersmark bör dessa säkerställas med 
ledningsrätt eller servitut.

I det fall återvinningsstation ska placeras inom kvartersmark 
kan markupplåtelsen regleras genom arrende eller motsva-
rande.

Befintliga servitut för ledning, väg och utrymme inom 
planområdet bör omprövas eller upphävas i samband med 
övrig fastighetsbildning.

Detaljplanens genomförande kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:

Torpa-Sjöbo 2:2

» Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvarters-
mark till Torpa-Sjöbo 2:24.

» Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats från Torpa-Sjöbo 2:24.

Torpa-Sjöbo 2:10

» Byggrätt för bostadsändamål bekräftas.

» Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo
ga:1.

» Kan frigöras från belastande servitut.

» Kan avstå härskande servitut.

Torpa-Sjöbo 2:11

» Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo
ga:1.

» Behöver tillförsäkra sig rätt till utfart, vilket eventuellt
kan ske genom tillskapande av servitut.

» Kan frigöras från belastande servitut.

Torpa-Sjöbo 2:24

» Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän
plats till Torpa-Sjöbo 2:2.

» Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som kvarters-
mark från Torpa-Sjöbo 2:2.

» Nya byggrätter för bostäder, skola och centrumändamål
tillskapas.

Torpa-Sjöbo 2:25

» Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo
ga:1.
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» Får andel i ny gemensamhetsanläggning för att tillför-
säkra sig rätten till utfart. Rätt till utfart kan alternativt
säkerställas genom servitut.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
finansieras av Kommunen.

Kommunen får utökade drift och underhållskostnader till 
följd av nya anläggningar såsom gator och torg, där kommu-
nen ska vara huvudman. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av dennes 
fastighet som detaljplanen medför.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande 
av planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kost-
nader för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen 
inom kvartersmark. 

Finansiering av åtgärder inom allmän plats inom plan-
området samt anslutning till Långestensrondellen utanför 
planområdet regleras i exploateringsavtalet.

Respektive ledningsägare vars ledningsnät ska byggas ut 
svarar för kostnaderna för detta, vilket finansieras genom 
anslutningsavgifter, såvida inte man avtalar om annat. Vad 
gäller bildande av servitut eller ledningsrätt för tekniska 
anläggningar (t.ex. allmänna ledningar) och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Fastighetsägare vars fastighet får andel i eventuell gemensam-
hetsanläggning kommer belastas med andelstal i respektive 
gemensamhetsanläggning, med medföljande kostnader för 
drift och underhåll av anläggningen.

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

Fastighetsplan
Planområdet omfattas ej av någon gällande fastighetsplan.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden och 
handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

» Biotopskyddsutredning, COWI, 2013-08-23.

» Bullerutredning, Gärdhagen Akustik, 2017-04-12.

» Dagvattenutredning, COWI, 2016.

» Fornlämningar, Lödöse museum, 2016-04-28.

» Förstudie, Trafikverket, 2012-06-30.

» Geoteknisk utredning (PM och MUR), Norconsult,
2017-01-23.

» Habitatnätverk, Naturcentrum, 2016-10-25.

» Riskbedömning, WSP, 2014-05-27.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plankonsult har varit AL Studio AB genom Johan Altenius. 
Handläggare från Borås Stad har varit Kristina Axelsson.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman Johan Altenius 
Plan- och bygglovchef Plankonsult 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

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

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

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

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

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

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

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

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

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

 webbplats boras.se/detaljplan
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Anmälningsärenden 2017-08-22 
 
 
5.1 Delegationsbeslut 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Sara Holmberg Ansvarskod 305091 Startdatum 2017-05-16 
Jesper Henriksson Ansvarskod 306542 Startdatum 2017-06-09 
Christin Widén Ansvarskod 308509, 308511, 308522 Startdatum 2017-07-09 
Martina Hamnebo Ansvarskod 308501, 308517, 308525, Startdatum 2017-07-12 
  308528 
Emelie Karlsson Ansvarskod 308151, 308184 Startdatum 2017-08-01 
Marie Lindstrand Ansvarskod 306103, 306106 Startdatum 2017-08-01 
 
Protokoll: 
2017-04-18 FSG Sociala omsorgsförvaltningen Dnr 2017/SON0010 
2017-05-18 LSG Myndighetsutövning/HSV Dnr 2017/SON0026 
2017-05-18 LSG FH Socialpsykiatri Dnr 2017/SON0025 
2017-05-23 Sociala omsorgsnämndens lokala  Dnr 2017/SON0068 
 funktionshinderråd 
2017-06-15 LSG Myndighetsutövning/HSV Dnr 2017/SON0026 
2017-06-15  LSG FH Socialpsykiatrin Dnr 2017/SON0025 
2017-06-12  Socialutskott 
 
Lex Sarah 
2017-06-22 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0063 
2017-06-22 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0064 
2017-06-22 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0067 
2017-07-18 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0092 
2017-08-08 Utredning lex Sarah LSS Dnr 2017/SON0086 
 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten 
till handlingarna. 
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5.2 Inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna: 
2017-05-22 Minnesanteckningar från gemensamma  
 presidieöverläggningar 
2017-06-01 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-05-24 Mål nr 3461-16  
2017-06-02 Protokoll från Kommunala funktionshinderrådet 
 2017-03-01 
2017-06-02 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-05-15, Dnr 2016/KS0538 

§ 274, kompletterande anvisningar Personal- och 
kompetensförsörjningsplan  

2017-06-02 Borås Stads remissyttrande över förslag om Dnr 2017/KS0315  
 ändrade övergångsbestämmelser för den före- 
 slagna lagen om samverkan vid utskrivning från  
 sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) 
2017-06-02 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-05-15, Dnr 2017/KS0344 
 § 280, samarbetsavtal för försörjning av  
 personliga hjälpmedel  
2017-06-02 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  
 – Återkoppling avseende: Finansiering av  
 nationell stödfunktion på SKL till stöd för utveck-  
 lingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst 
2017-06-02 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige  Dnr 2016/KS0356 
 2017-05-18, § 110, rapportering ej verkställda  
 gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS 
 t.o.m. den 31 december 2016 
2017-06-07 Förvaltningsrätten Jönköping, dom 2017-06-05  Mål nr 2430-17 
2017-06-07 Beslut Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Dnr 2016/SON0034 
 2017-05-31 om tillsyn med anledning av att  
 Borås Stad överlämnat driften av verksamheterna  
 enligt 17 § LSS – IVO avslutar ärendet 
2017-06-08 Inbjudan till Integrationsdagen 2017-11-07 
2017-06-08 Förvaltningsrätten Jönköping, dom 2017-06-01 Mål nr 3619-16 
2017-06-09 Förvaltningsrätten Jönköping dom 2017-06-09  Mål nr 2307-17 
2017-06-08 Mailkonversation med anhörig  Dnr 2016/SON0001 
2017-06-09 Mailkonversation med anhörig (3 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-06-12 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-06-13 Mailkonversation entreprenör samt Dnr 2016/SON0061 
 åtgärder avseende oanmäld verksamhetstillsyn Dnr 2017/SON0061 
2017-06-19 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-06-13 Mål nr 2108-16 
2017-06-19 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-06-13 Mål nr 4964-16 
2017-06-19 Kammarrätten i Jönköping, dom 2017-06-14 Mål nr 1065-17 
2017-06-20 Kommunstyrelsen PM ”Revisionsrapport  Dnr 2017/KS0165 
 – Hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad” 
2017-06-20 Kommunstyrelsens skrivelse om detaljplane- Dnr 2015/KS0327 
 uppdrag för bostäder på Sörmarksliden och  
 Färgargatan  
2017-06-20 Kommunstyrelsen – Ekonomiska ramar 2018 Dnr 2017/SON0083 
2017-06-20 Kammarrätten i Jönköping, dom 2017-06-08 Mål nr 1109-17 
2017-06-21 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-06-14 Mål nr 4320-16 
2017-06-21 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-06-14 Mål nr 3839-16 
2017-06-27 Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Dnr 2017/SON0032 
2017-06-27 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-06-12, Dnr 2017/KS0200 
 § 312, Kommunstyrelsens delegationer 
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Inkomna (forts) 

2017-06-27 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-06-12, Dnr 2017/KS0182 
 § 306, gallring av information i LIS 
2017-06-27 Meddelande från Inspektionen för vård och  Dnr 2017/SON0091 
 omsorg (IVO) om inkommen skrivelse LSS 
2017-06-28 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-06-27 Mål nr 3043-17 
2017-06-28 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-06-28 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige  Dnr 2014/SON0185 
 2017-06-15, § 121, avsägelse av förtroende- 
 uppdrag, entlediganden och fyllnadsval  
2017-06-28 Skrivelse från Frösunda, kompletterande  Dnr 2016/SON0061 
 åtgärder efter oanmäld verksamhetstillsyn 
2017-06-28 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-06-29 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-06-29 Lokalresursplan Borås Stad 2018–2020 Dnr 2016/LN0123 
2017-06-30 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-06-19, Dnr 2016/SON0030 
 § 348, utredning om möjlighet att införa 
 ”följa med-kort” 
2017-06-30 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-06-19, Dnr 2017/KS0181 
 § 346, redovisning av rapporterade lex Sarah 
 och lex Maria-ärenden verksamhetsåret 2016 
2017-06-30 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-07-06 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-07-07 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-07-17 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-08-03 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-08-04 Kammarrätten i Jönköping, beslut 2017-08-02 Mål nr 2195-17 
2017-08-04 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-08-07 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-08-07 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Dnr 2016/SON0041 
 IVO, om ändring av tillstånd för bostad med 
 särskild service för vuxna, gruppbostad, enligt  
 LSS - byte av föreståndare för Frösunda  
 Omsorg AB vid Sturegatan 8, Södervärnsgatan 6 A,  
 Söderängsgatan 14 och Våglängdsgatan 91 B  
2017-08-11 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
 

Avgivna: 
2017-08-08 Yttrande över e-petition om att Borås kommun Dnr 2017/SON0043 
 behöver en handlingsplan för hur självmorden 
 ska minska 
 
  
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
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