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den 18 mars 2021 kl. 18.00 i Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås 

Ärenden

1  Upprop

2  Val av justerande ledamöter

3  Anmälningsärenden

4  Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval

5  Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

6  Avtal om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad inom miljö-  
och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet (nr 41) 1354

7  Försäljning av 26 575 kvm av Viared 5:1, kvarteret Vindtrycket, utmed  
Segloravägen (nr 42) 1366

8  Förhyrning av lokal för Viskastrandsgymnasiet, Vinddraget 2,  
Företagsgatan 7-9, Viared (nr 43) 1374

9  Kronängsparkens förskola, inhyrning (nr 44) 1379

10  Redovisning av e-petitioner 2020 (nr 45) 1391

11  Donation och medel för inköp av skulpturen ”Devil Whirls” (nr 46)  1407

12  Ansökan om anläggningslån för tillbyggnad och renovering av  
föreningslokal för Korskyrkan i Borås (nr 47) 1414

13  Föreskrifter för avfallshantering (nr 48) 1443

14  Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken (nr 49) 1487

15  Feriejobb 2021 (nr 50) 1583

16  Svar på motion av Kerstin Koivisto (vägvalet): Utred möjligheten till spårbunden  
pendel- och kollektivtrafik i Borås (nr 51) 1586

17  Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) ”inför Lag om Valfrihetssystem (LOV)  
även när det gäller särskilda boenden för äldre och personer med  
funktionsnedsättning (nr 52) 1589



18  Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad (nr 53) 1595

19  Svar på motion av Annette Carlson (M) och Magnus Sjödahl (KD):  
Bättre gatubelysning för ett tryggare Borås (nr 54) 1626

20  Svar på motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i Borås Stads arbete  
med jämställdhetsintegrering (nr 55) 1638

21  Svar på motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för hemlösheten i Borås (nr 56) 1652

22  Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Södra Torget förtjänar mer än  
bara bussar! (nr 57) 1667
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 Kommunfullmäktige 

 

Avtal om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
livsmedelsområdet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad.            

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige godkände ett liknande förslag våren 2020. Några av de 
andra kommunerna godkände inte avtalet i tid vilket fick följden att avtalet 
förföll. Marks kommun önskade också några ändringar. Nu har därför ett nytt 
förslag tagits fram, med vissa ändringar. Chefer och jurister hos samtliga parter 
har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.  

Sammanfattning av ändringar: 

 Uppdrag ska beställas och antas skriftligen. 

 Det finns ett tillägg under § 10 om personuppgifter, som SKR hjälpt till 
att utforma.  

 § 13 om försäkring är ändrad. 

 Om alla parter inte godkänner avtalet så gäller det mellan de som har 
godkänt det. 

Utöver detta så har vissa mindre ändringar gjorts avseende ordval och 
meningsuppbyggnad.   

Avtalet omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Målet 
med avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka 
kapaciteten, minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska 
kommuner som omfattas av avtalet kunna kontakta någon av de andra 
kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa 
uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 
Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt 
arbete.  

Miljö- och konsumentnämnden anser att det vore fördelaktigt att ha en god 
samverkan med de andra kommunerna inom Sjuhäradsområdet, både för att 
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kunna ta del av deras kompetens men också för att kunna sprida den kunskap 
som finns på Miljöförvaltningen. Att samordna denna samverkan genom ett 
samverkansavtal bedöms vara den bästa formen av samverkan i dagsläget, även 
om andra typer av samverkan också kan utredas parallellt.            

Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av 
dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun 
(avtalssamverkan).  Sveriges kommuner och regioner SKR tog i september 2019 
fram ett underlag i syfte att underlätta för kommuner och regioner att nyttja 
möjligheterna till avtalssamverkan. 

Det framtagna avtalet om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad är baserat på SKR:s 
underlag. Chefer från de berörda förvaltningarna har sedan fått möjlighet att 
komma med synpunkter om vad avtalet måste innehålla för att det ska fungera i 
praktiken.  

Beslutsunderlag 
1. Avtalssamverkan inom miljö och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad, 20201124 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden/MFdiarium@boras.se 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad 
 

§ 1 Parter 

Detta avtal reglerar samverkan mellan följande parter: 

Bollebygds kommun org. nr. 212000-2973 

Ulricehamns kommun org. nr. 212000-1579 

Svenljunga kommun org. nr. 212000-1512 

Borås Stad org. nr. 212000-1561 

Tranemo kommun org. nr 212000-1462 

Herrljunga kommun org. nr. 212000-1520 

Vårgårda kommun org. nr. 212000-1454 

Marks kommun org. nr. 212000-1504 

 

§ 2 Bakgrund och syfte  

En kommun kan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt 
eller delvis ska utföras av en annan kommun, så kallad avtalssamverkan. 

Syftet med detta avtal är att det ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Kommunerna 
är geografiskt närliggande och ser behov av att kunna nyttja varandras personalresurser och 
kompetens samt därigenom öka parternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad 
effektivitet inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet, vilket är till gagn för 
verksamheterna i alla kommunerna så att de offentliga tjänster som kommunerna ska utföra 
tillhandahålls. 

 

§ 3 Omfattning och avgränsning  

Samverkan ska avse myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
livsmedelsområdet för att avtalet ska aktualiseras.  

Uppdragsgivaren, dvs. kommun som av annan kommun gör beställning, har ansvar för att 
uppdraget inte strider mot reglerna om offentlig upphandling.  

 

§ 4 Uppdragsbeskrivning 

Avtalet innebär sammanfattningsvis att varje uppdragstagare, dvs. kommun som åtar sig att 
utföra uppdrag åt annan kommun, förbinder sig att utföra uppdrag för uppdragsgivarens räkning 
med avtalets villkor som grund. Uppdrag som omfattas av detta avtal är tillsyn, inspektion, 
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Avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad 
 

§ 1 Parter 

Detta avtal reglerar samverkan mellan följande parter: 

Bollebygds kommun org. nr. 212000-2973 

Ulricehamns kommun org. nr. 212000-1579 

Svenljunga kommun org. nr. 212000-1512 

Borås Stad org. nr. 212000-1561 

Tranemo kommun org. nr 212000-1462 

Herrljunga kommun org. nr. 212000-1520 

Vårgårda kommun org. nr. 212000-1454 

Marks kommun org. nr. 212000-1504 

 

§ 2 Bakgrund och syfte  

En kommun kan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt 
eller delvis ska utföras av en annan kommun, så kallad avtalssamverkan. 

Syftet med detta avtal är att det ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Kommunerna 
är geografiskt närliggande och ser behov av att kunna nyttja varandras personalresurser och 
kompetens samt därigenom öka parternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad 
effektivitet inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet, vilket är till gagn för 
verksamheterna i alla kommunerna så att de offentliga tjänster som kommunerna ska utföra 
tillhandahålls. 

 

§ 3 Omfattning och avgränsning  

Samverkan ska avse myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
livsmedelsområdet för att avtalet ska aktualiseras.  

Uppdragsgivaren, dvs. kommun som av annan kommun gör beställning, har ansvar för att 
uppdraget inte strider mot reglerna om offentlig upphandling.  

 

§ 4 Uppdragsbeskrivning 

Avtalet innebär sammanfattningsvis att varje uppdragstagare, dvs. kommun som åtar sig att 
utföra uppdrag åt annan kommun, förbinder sig att utföra uppdrag för uppdragsgivarens räkning 
med avtalets villkor som grund. Uppdrag som omfattas av detta avtal är tillsyn, inspektion, 

 

 

provtagning, utredning, rådgivning, beslutsfattande, upprättande av yttranden och andra 
likvärdiga insatser. Uppräkningen utgör exempel och ska inte ses som uteslutande.  

Det är uppdragsgivarens ansvar att säkerställa att uppdraget är ordentligt beskrivet för 
uppdragstagaren och att uppdragstagaren förstår vad uppdraget innebär. 

 

§ 5 Beställning av uppdrag 

Beställning av uppdrag från annan kommun får ske av chef med personalansvar hos den 
beställande parten till chef med personalansvar hos den andra parten. Den tilltänkta 
uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 

Beställning av uppdrag och antagande av uppdrag ska ske skriftligen. 

 

§ 6 Uppdragsgivarens åtaganden 

Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt bestämmelserna i avtalet. 
Detta innebär bland annat att uppdragsgivaren ska tillhandahålla information, stöd, underlag, 
material och lokaler i den utsträckning som krävs för uppdragets utförande.  

Uppdragsgivaren behåller det politiska och rättsliga ansvaret för verksamheten. 

 

§ 7 Uppdragstagarens åtaganden 

Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska se till 
att uppdraget utförs i enlighet med de mål och styrdokument som uppdragsgivaren har bestämt 
för verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.   

 

§ 8 Delegering av ärenden  

Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid alla uppdrag.   

Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation 
ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten.  

Uppdragsgivaren ska informera uppdragstagaren om delegeringsordningen och om huruvida 
uppdragstagaren får fatta beslut på uppdragsgivarens vägnar.  

Vid delegation till en anställd i en annan kommun beslutar den anställde på den delegerande 
kommunens vägnar och beslutet är formellt sett fattat av den uppdragsgivande kommunen. 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på 
det sätt och i den tid som denne anvisar. 
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§ 9 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv 

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer uppdragstagaren till handa på något annat 
sätt än genom en handling ska snarast dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett 
ärende som omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och 
av vem.  

Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som upprättas 
eller kommer in till uppdragstagaren i anledning av uppdraget. Uppdragstagaren ska se till att 
uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar. 

 

§ 10 Personuppgifter  

Varje part ansvarar för att säkerställa att partens behandling av personuppgifter sker i enlighet 
med dataskyddslagstiftningen. 

Om annat inte bestäms vid beställning av uppdrag, är uppdragsgivaren ansvarig för den 
behandling av personuppgifter som anställd hos uppdragstagaren utför åt uppdragsgivaren i 
ärenden som omfattas av uppdrag enligt detta avtal. Avtalet innebär att den anställde hos 
uppdragstagaren i sådant fall anses ingå i uppdragsgivarens verksamhet och uppdrag enligt detta 
avtal medför inte att uppdragstagaren är personuppgiftsbiträde till uppdragsgivaren. 

 

§ 11 Sekretess 

Uppdragstagaren ansvarar för att den personal som utför uppgifter med anledning av avtalet 
informeras om och följer för uppdraget tillämpliga bestämmelser om sekretess i lag eller annan 
författning.  

 

§ 12 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar 

Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är 
ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samverkansavtalet påverkar inte 
respektive kommuns arbetsgivaransvar även om personal utför verksamhet inom andra 
kommuner.   

Uppdragsgivaren ansvarar för instruktioner, stöd och handledning i det löpande arbetet. Ansvaret 
inbegriper, men är inte avgränsat till, att informera om eventuella risker som kan finnas i arbetet 
och om personlig skyddsutrustning ska användas.   

Uppdragsgivaren har arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när de utför arbete i 
uppdragsgivarens verksamhet och i dennes lokaler i enlighet med 3 kap. 12 § arbetsmiljölagen. 

 

§ 13 Försäkring 

Vardera part ansvarar för att ha gällande ansvarsförsäkring för sin verksamhet.   
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§ 9 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv 

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer uppdragstagaren till handa på något annat 
sätt än genom en handling ska snarast dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett 
ärende som omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och 
av vem.  

Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som upprättas 
eller kommer in till uppdragstagaren i anledning av uppdraget. Uppdragstagaren ska se till att 
uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar. 

 

§ 10 Personuppgifter  

Varje part ansvarar för att säkerställa att partens behandling av personuppgifter sker i enlighet 
med dataskyddslagstiftningen. 

Om annat inte bestäms vid beställning av uppdrag, är uppdragsgivaren ansvarig för den 
behandling av personuppgifter som anställd hos uppdragstagaren utför åt uppdragsgivaren i 
ärenden som omfattas av uppdrag enligt detta avtal. Avtalet innebär att den anställde hos 
uppdragstagaren i sådant fall anses ingå i uppdragsgivarens verksamhet och uppdrag enligt detta 
avtal medför inte att uppdragstagaren är personuppgiftsbiträde till uppdragsgivaren. 

 

§ 11 Sekretess 

Uppdragstagaren ansvarar för att den personal som utför uppgifter med anledning av avtalet 
informeras om och följer för uppdraget tillämpliga bestämmelser om sekretess i lag eller annan 
författning.  

 

§ 12 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar 

Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är 
ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samverkansavtalet påverkar inte 
respektive kommuns arbetsgivaransvar även om personal utför verksamhet inom andra 
kommuner.   

Uppdragsgivaren ansvarar för instruktioner, stöd och handledning i det löpande arbetet. Ansvaret 
inbegriper, men är inte avgränsat till, att informera om eventuella risker som kan finnas i arbetet 
och om personlig skyddsutrustning ska användas.   

Uppdragsgivaren har arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när de utför arbete i 
uppdragsgivarens verksamhet och i dennes lokaler i enlighet med 3 kap. 12 § arbetsmiljölagen. 

 

§ 13 Försäkring 

Vardera part ansvarar för att ha gällande ansvarsförsäkring för sin verksamhet.   

 

 

§ 14 Ansvar för skador 

Vem som svarar för skador orsakade av uppdragstagande tjänsteperson bestäms utifrån 
förutsättningarna i det enskilda fallet i enlighet med skadeståndslagen. 

 

§ 15 Ersättning 

Uppdragsgivaren ska till uppdragstagaren betala en ersättning som är baserad på 
uppdragstagarens självkostnader med anledning av uppdraget.  

Ersättningen baseras på uppdragstagarens timtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige. 
Ersättningen fastställs på grundval av faktiskt nedlagd handläggartid för uppdraget som redovisas 
månadsvis.  

Ersättning ska även utgå för redovisade resekostnader som inte omfattas av timtaxan. 

Om uppdraget kommer att innebära andra kostnader för uppdragstagaren än de som omfattas av 
timtaxan och eventuella resekostnader ska dessa kostnader redovisas skriftligen i förhand av 
uppdragstagaren och godkännas skriftligen av ansvarig chef hos uppdragsgivaren för att 
uppdragstagaren ska ha rätt till sådan ersättning.  

 

§ 16 Betalning och fakturering 

Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren enligt de principer för bestämmandet av 
ersättningen som anges i punkt 15.  

Debitering ska ske tertialsvis i efterskott. 

Faktura ska i tillämpliga fall omfatta uppgift om antal debiterade timmar uppdelade på 
objekt/ärende.  

Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. Om detta inte framgår av fakturan ska betalning 
erläggas senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag.  

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. Fakturerings-, påminnelse- eller 
faktureringsavgifter utgår inte. 

Ersättningen ska vara undantagen från mervärdesskatt eftersom samverkan enligt detta avtal 
handlar om utförande av lagstadgade uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

 

§ 17 Uppföljning 

Vid uppdrag är båda parter skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av uppdraget. 
Uppdragsgivaren har rätt till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på 
uppdragsgivarens vägnar. 

Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ och vid de tidpunkter som parterna gemensamt 
bestämmer. 
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§ 18 Omförhandling  

Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 
avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. 

Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen 
av respektive kommun. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring 
av avtalets innehåll.  

 

§ 19 Ändringar och tillägg  

Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av 
behöriga företrädare för respektive part.   

 

§ 20 Avtalstid och uppsägningsvillkor  

Avtalet börjar gälla den 1 februari 2021 och löper tills vidare med tre månaders uppsägningstid. 
Uppsägningstiden avser hela kalendermånader och börjar således löpa vid nästa kalendermånads 
start vid en uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och meddelas de andra parterna.  

Om någon av parterna säger upp avtalet för att inte längre delta i samverkan, gäller 
samverkansavtalet fortsatt mellan de kvarvarande parterna. 

Både uppdragsgivaren och uppdragstagaren kan säga upp uppdrag som givits/åtagits genom detta 
avtal. Även då gäller samma uppsägningstid som för avtalet i övrigt om inte någon av 
befrielsegrunderna är uppfyllda.  

Uppdrag får avslutas utan uppsägningstid eller med kortare uppsägningstid om båda parterna är 
överens om det vid uppsägningen.  

 

§ 21 Hävning av uppdrag 

Om uppdragstagaren inte fullgör sina skyldigheter efter antagande av uppdrag har 
uppdragsgivaren rätt att häva uppdraget med omedelbar verkan, om uppdragsgivaren anmanat 
uppdragstagaren därom och rättelse inte skett inom 30 dagar. 

 

§ 22 Befrielsegrunder – force majeuere 

Om uppdragstagaren förhindras i sina avtalade åtaganden till följd av omständigheter som ligger 
utanför dennes kontroll och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit, ska detta utgöra 
befrielsegrund från ersättning, påföljder, liksom betalning så länge hindren kvarstår. Med force 
majeure menas exempelvis brand, explosion, miljökatastrof, allvarlig smittspridning, krig, 
upplopp, blockad eller annan liknande omständighet som parterna inte råder över. 
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§ 18 Omförhandling  

Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 
avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. 

Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen 
av respektive kommun. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring 
av avtalets innehåll.  

 

§ 19 Ändringar och tillägg  

Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av 
behöriga företrädare för respektive part.   

 

§ 20 Avtalstid och uppsägningsvillkor  

Avtalet börjar gälla den 1 februari 2021 och löper tills vidare med tre månaders uppsägningstid. 
Uppsägningstiden avser hela kalendermånader och börjar således löpa vid nästa kalendermånads 
start vid en uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och meddelas de andra parterna.  

Om någon av parterna säger upp avtalet för att inte längre delta i samverkan, gäller 
samverkansavtalet fortsatt mellan de kvarvarande parterna. 

Både uppdragsgivaren och uppdragstagaren kan säga upp uppdrag som givits/åtagits genom detta 
avtal. Även då gäller samma uppsägningstid som för avtalet i övrigt om inte någon av 
befrielsegrunderna är uppfyllda.  

Uppdrag får avslutas utan uppsägningstid eller med kortare uppsägningstid om båda parterna är 
överens om det vid uppsägningen.  

 

§ 21 Hävning av uppdrag 

Om uppdragstagaren inte fullgör sina skyldigheter efter antagande av uppdrag har 
uppdragsgivaren rätt att häva uppdraget med omedelbar verkan, om uppdragsgivaren anmanat 
uppdragstagaren därom och rättelse inte skett inom 30 dagar. 

 

§ 22 Befrielsegrunder – force majeuere 

Om uppdragstagaren förhindras i sina avtalade åtaganden till följd av omständigheter som ligger 
utanför dennes kontroll och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit, ska detta utgöra 
befrielsegrund från ersättning, påföljder, liksom betalning så länge hindren kvarstår. Med force 
majeure menas exempelvis brand, explosion, miljökatastrof, allvarlig smittspridning, krig, 
upplopp, blockad eller annan liknande omständighet som parterna inte råder över. 

 

 

Parterna ska omgående informera varandra om det föreligger omständigheter som kan föranleda 
tillämpning av denna bestämmelse. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten 
underrätta motparten och omedelbart återuppta fullgörandet av avtalad prestation. 

Skälig försening av färdigställande av uppdrag ska anses godtagbar om förseningen beror på 
sjukdom hos den uppdragstagande parten och möjlighet inte finns att annan personal utför 
uppdraget. Parterna ska samarbeta för att sådana fall åsamkar så lite skada som möjligt för båda 
parterna. Uppdragstagaren ansvarar för att meddela uppdragsgivaren om situationen och hur lång 
förseningen bedöms bli. Vid sjukskrivningar som medför att uppdragstagaren inte kan utföra 
uppdraget ska uppdragsgivaren meddelas direkt.   

 

§ 23 Tvistlösning 

Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av 
parterna i godo och i andra hand av allmän domstol med Borås tingsrätt som första instans.   

Uppdragsgivaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande vad uppdragen omfattar och inom 
vilken tidsram de ska utföras. Uppdragstagaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande 
ersättning som går utöver det som bestäms av avtalets villkor. 

 

§ 24 Godkännande av avtal  

Detta avtal förutsätter för sin giltighet att det godkänns av behörig part i respektive kommun. 
Avtalet gäller mellan de kommuner som godkänt och signerat avtalet.  

Detta avtal ersätter det tidigare avtalet avseende samverkan inom miljö- och livsmedelsområdet, 
som ingicks år 2005.  

 

Detta avtal är upprättat i åtta likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-02-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00109 3.1.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning av 26 575 kvm av Viared 5:1, kvarteret 
Vindtrycket, utmed Segloravägen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunen säljer 26 575 kvm av Viared 5:1 för 16 000 000 kronor till 
Lagerbolaget C 1292 AB, under namnändring till CH Square Fastighet Två AB.                                    

Ärendet i sin helhet 
Ett köpeavtal har upprättats med Lagerbolaget C 1292 AB, under namnändring 
till CH Square Fastighet Två AB, om försäljning av 26 575 kvm av fastigheten 
Viared 5:1 i Viared.  

Köpeskillingen är 16 000 000 kronor. Kommunen terrasserar marken inför 
tillträdesdagen.  

Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2021-10-29 påbörjar byggnation på 
området. Köparen har för avsikt att uppföra lokaler för lager och logistik. 

Avtalet innefattar, förutom överlåtelsen, även en avsiktsförklaring om att 
kommunen ska överlåta ytterligare cirka 20 000 kvm markyta till köparen. 
Området ligger i angränsning till det område som detta köpeavtal avser. Det 
pågår arbete med att upprätta en detaljplan för att möjliggöra denna överlåtelse.           

Beslutsunderlag 
1. Köpeavtal 
2. Översiktskarta   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. CH Square Fastighet Två AB, Norra Strandgatan 5A, 523 44 

Ulricehamn   
 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Avdelningschef 

 

Nr 42
Försäljning av 26 575 kvm av Viared 5:1, kvarteret 
Vindtrycket, utmed Segloravägen

2021-02-22 Dnr KS 2021-00109 3.1.2.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Alternativ 2, halva tomten

Viared, Segloravägen
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Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:10000
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-02-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00125 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förhyrning av lokal för Viskastrandsgymnasiet, 
Vinddraget 2, Företagsgatan 7-9, Viared. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av lokal, 
Vinddraget 2, Företagsgatan 7-9, Viared, för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden från den 1 november 2021 med en avtalstid på 15 år 
och en årlig hyresnivå på 3 722 161 kronor. Beslutet fattas under förutsättning 
att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner avtalsförslaget.                 

            

Ärendet i sin helhet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i sin Lokalbehovsplan 2020-2022 
angett att Viskastrandsgymnasiet har behov av ytterligare lokaler för att kunna 
ta emot de som söker till deras gymnasieprogram. Fordonsprogrammets 
gymnasiesärskola och individuella program behöver ökade lokalytor för att 
utöka antalet elevplatser och möjliggöra elevernas inriktningsval. Det sker 
genom anpassning av lokaler på Företagsgatan 7-9 i anslutning till 
verksamhetens nuvarande ytor. 
 
Hyresvärd är Företagsgatans Fastighets AB. Den totala kostnaden för 
inhyrningen enligt avtalsförslaget uppgår till 3 722 161 kr/år plus index. Den 
föreslagna avtalstiden är 15 år från och med 1 november 2021. Hyran kommer 
att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering.  

   

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om förhyrning av lokal i Viared för 
Viskastrandsgymnasiet 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
2. Lokalförsörjningsnämnden 
 

Nr 43
Förhyrning av lokal för Viskastrandsgymnasiet, Vind-
draget 2, Företagsgatan 7-9, Viared.

2021-02-22 Dnr KS 2021-00125 2.6.1.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-02-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00125 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förhyrning av lokal för Viskastrandsgymnasiet, 
Vinddraget 2, Företagsgatan 7-9, Viared. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av lokal, 
Vinddraget 2, Företagsgatan 7-9, Viared, för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden från den 1 november 2021 med en avtalstid på 15 år 
och en årlig hyresnivå på 3 722 161 kronor. Beslutet fattas under förutsättning 
att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner avtalsförslaget.                 

            

Ärendet i sin helhet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i sin Lokalbehovsplan 2020-2022 
angett att Viskastrandsgymnasiet har behov av ytterligare lokaler för att kunna 
ta emot de som söker till deras gymnasieprogram. Fordonsprogrammets 
gymnasiesärskola och individuella program behöver ökade lokalytor för att 
utöka antalet elevplatser och möjliggöra elevernas inriktningsval. Det sker 
genom anpassning av lokaler på Företagsgatan 7-9 i anslutning till 
verksamhetens nuvarande ytor. 
 
Hyresvärd är Företagsgatans Fastighets AB. Den totala kostnaden för 
inhyrningen enligt avtalsförslaget uppgår till 3 722 161 kr/år plus index. Den 
föreslagna avtalstiden är 15 år från och med 1 november 2021. Hyran kommer 
att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering.  

   

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om förhyrning av lokal i Viared för 
Viskastrandsgymnasiet 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
2. Lokalförsörjningsnämnden 
 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 11 Dnr LFN 2021-00007 2.6.4.0 

Förhyrning av lokal i Viared för Viskastrandsgymnasiet 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i sin Lokalbehovsplan 2020-2022 
lyft fram förändrat behov med utökning av förhyrning av ytor för 
fordonsprogrammet i Viared. 
 
Viskastrandsgymnasiet har behov av ytterligare lokaler för att kunna ta emot 
alla som söker till deras gymnasieprogram. Fordonsprogrammets 
gymnasiesärskola och individuella program behöver utökade lokalytor i 
anslutning till redan befintlig verksamhet för att utöka antalet elevplatser och 
möjliggöra elevernas inriktningsval. Det sker genom anpassning av lokaler på 
Företagsgatan 7-9 i anslutning till verksamhetens nuvarande ytor och möjliggör 
en önskad utökning av fordonsprogrammen.  

 

Beslutsunderlag 
Avtalsförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2021-01-26

Lokalförsörjningsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr LFN 2021-00007 2.6.4.0

Förhyrning av lokal i Viared för Viskastrandsgymnasiet

Lokalförsörjningsnämndens beslut
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i sin Lokalbehovsplan 2020-2022 
lyft fram förändrat behov med utökning av förhyrning av ytor för
fordonsprogrammet i Viared.

Viskastrandsgymnasiet har behov av ytterligare lokaler för att kunna ta emot
alla som söker till deras gymnasieprogram. Fordonsprogrammets
gymnasiesärskola och individuella program behöver utökade lokalytor i 
anslutning till redan befintlig verksamhet för att utöka antalet elevplatser och
möjliggöra elevernas inriktningsval. Det sker genom anpassning av lokaler på 
Företagsgatan 7-9 i anslutning till verksamhetens nuvarande ytor och möjliggör 
en önskad utökning av fordonsprogrammen.

Beslutsunderlag
Avtalsförslag

Thobias Mattsson
Handläggare
033 357672

SKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2021-01-26

Instans
Lokalförsörjningsnämnden
Dnr LFN 2021-00007 2.6.4.0

Förhyrning av lokal i Viared för Viskastrandsgymnasiet 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner 
avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. 
Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.       

Ärendet i sin helhet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i sin Lokalbehovsplan 2020-2022 
lyft fram förändrat behov med utökning av förhyrning av ytor för 
fordonsprogrammet i Viared. 

Viskastrandsgymnasiet har behov av ytterligare lokaler för att kunna ta emot 
alla som söker till deras gymnasieprogram. Fordonsprogrammets 
gymnasiesärskola och individuella program behöver utökade lokalytor i 
anslutning till redan befintlig verksamhet för att utöka antalet elevplatser och 
möjliggöra elevernas inriktningsval. Det sker genom anpassning av lokaler på 
Företagsgatan 7-9 i anslutning till verksamhetens nuvarande ytor och möjliggör 
en önskad utökning av fordonsprogrammen.  

Nytt hyresavtal Lokalförsörjningsnämnden 
Fastighet Vinddraget 2 
Adress Företagsgatan 7-9 
Hyresvärd Företagsgatans Fastighets AB 
Yta 2 861 kvm 
Hyra 3 722 161kr/år 1 301 kr/kvm  (inkl. anpassningar) 

Index 60% 

Avtalstid 15 år 9 mån uppsägning 36 mån förlängning 
Prel. Inflytt/tillträde 2021-11-01 
Moms Exkl. 
Anpassningar Kostnader för anpassningar kan tillkomma och ingår ej 
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Hyra Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Klass Ny     
Schablonhyra 3 733 605 kr 1 305 kr/kvm   
Tilläggshyra 427 064 kr Justeras med 2 % årligen. Start 2022-01-01 
Årshyra 4 160 669 kr     

Kostnaderna är beräknade och hyran kommer att justeras ytterligare beroende 
på fastighetsägarens slutliga investering.   

               

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Hyra Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Klass Ny     
Schablonhyra 3 733 605 kr 1 305 kr/kvm   
Tilläggshyra 427 064 kr Justeras med 2 % årligen. Start 2022-01-01 
Årshyra 4 160 669 kr     

Kostnaderna är beräknade och hyran kommer att justeras ytterligare beroende 
på fastighetsägarens slutliga investering.   

               

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-02-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00458 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

  

Kronängsparkens förskola, inhyrning  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Kronängsparken, Garvaregatan 15 m.fl. för Förskolenämnden från den 1 
januari 2022 med en avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 
kronor.    

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.  

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.      

Ärendet i sin helhet 
AB Bostäder har fått en markanvisning att bygga studentbostäder och förskola i 
Kronängsparken. Den planerade förskolan är planerad i plan ett och två i 
byggnaden och våningarna ovanför förskolan planeras innehålla ca 54 
studentlägenheter. Förskolan beräknas ha plats för 120 barn. I direkt anslutning 
till förskolan kommer det att finnas en inhägnad förskolegård som är avsedd 
endast för förskolan.  

Hyresvärd är AB Bostäder i Borås. Den totala kostnaden för inhyrningen enligt 
avtalsförslaget uppgår till 2 657 779 kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden 
är 30 år från och med 1 januari 2022. Hyran kommer att justeras ytterligare 
beroende på fastighetsägarens slutliga investering.  

Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår 
till 2 465 420 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem. 

 Beslutsunderlag 
1. Korrigerad handling avseende Kronängsparkens förskola från 

Lokalförsörjningsnämnden. 
2. Förskolenämndens beslut avtalsförslag Kronängsparkens förskola. 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 

Nr 44
Kronängsparkens förskola, inhyrning

2021-02-22 Dnr KS 2020-00458 2.6.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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2. Förskolenämnden 
 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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2. Förskolenämnden 
 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-02-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00458 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

  

Kronängsparkens förskola, inhyrning  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avslå ärendet om inhyrning av förskolelokal Kronängsparken, Garvaregatan 15 
m.fl. för Förskolenämnden från den 1 januari 2022 med en avtalstid på 30 år 
och en årlig hyresnivå på 2 657 779 kronor.       

Förskolenämnden uppmanas att, tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden, 
inkomma med underlag som styrker behovet av en nyetablering av förskola i 
området. Senast reviderad befolkningsprognos ska särskilt beaktas.    

Ärendet i sin helhet 
AB Bostäder har fått en markanvisning att bygga studentbostäder och förskola i 
Kronängsparken. Den planerade förskolan är planerad i plan ett och två i 
byggnaden och våningarna ovanför förskolan planeras innehålla ca 54 
studentlägenheter. Förskolan beräknas ha plats för 120 barn. I direkt anslutning 
till förskolan kommer det att finnas en inhägnad förskolegård som är avsedd 
endast för förskolan.  

Hyresvärd är AB Bostäder i Borås. Den totala kostnaden för inhyrningen enligt 
avtalsförslaget uppgår till 2 657 779 kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden 
är 30 år från och med 1 januari 2022. Hyran kommer att justeras ytterligare 
beroende på fastighetsägarens slutliga investering.  

Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår 
till 2 465 420 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem. 

Kommunstyrelsen noterar att underlag saknas som styrker behovet av en 
nyetablering av förskola i området, och uppmanar därmed berörda nämnder att 
inkomma med relevanta underlag där senast reviderat befolkningsprognos 
särskilt beaktas. 

Kommunstyrelsen har tidigare signalerat behovet av att se över tidsperioden 
som inhyrningsavtalen ingås mellan kommunal verksamhet och kommunalt 
bolag. Kommunstyrelsen ser inte att 30 åriga avtal är att föredra och uppmanar 
därmed berörda parter att arbeta med kortare tidsperioder. Optioner kan med 
fördel inkluderas. 
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 Beslutsunderlag 
1. Korrigerad handling avseende Kronängsparkens förskola från 

Lokalförsörjningsnämnden. 
2. Förskolenämndens beslut avtalsförslag Kronängsparkens förskola. 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Förskolenämnden 
 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
2021-02-22 

Protokollsanteckning: Kronängsparkens förskola, inhyrning (E3) 

Moderaterna och Kristdemokraterna röstar bifall till förslaget om förhyrning av lokaler till 
Kronängsparkens förskola. Vi vill dock poängtera vikten av att det vid framtida byggnation: 

1. Förs mer djupgående resonemang kring hyresavtalets löptid. Att från ett kommunalt
bolag genomgående ställa krav på hyresavtal som löper på så lång tid som 30 år ser
vi inte som rimligt. Under 30 år hinner mycket förändras och det är inte alltid en rimlig
planeringshorisont för den verksamhet som hyresgästen i fråga bedriver.

2. Läggs större vikt vid att barnen har en utomhusmiljö vars omfång ligger i linje med
Boverkets riktmärke.

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna        Kristdemokraterna 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 81 Kronängsparkens förskola, inhyrning
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Michelle Olausson 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00140 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av e-petitioner 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen läggs till handlingarna.            

Sammanfattning  
E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med 
förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift. 

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 
medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 
medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 
därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 
behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 
sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för 
inlämnade motioner från ledamöterna.           

Ärendet i sin helhet 
E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med 
förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift. 

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 
medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 
medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 
därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 
behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 
sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för 
inlämnade motioner från ledamöterna. 

Förslagen kan lämnas in via Borås Stads tjänst för e-petitioner. Där kan man 
även se aktuella e-petitioner samt stödja dessa. 

Totalt har 101 e-petitioner inlämnats sedan hösten 2013. Av dessa är 6 stycken 
ännu ej avgjorda utan är inlämnad för vidare hantering och 8 stycken samlar 
underskrifter.  
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boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Michelle Olausson 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00140 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av e-petitioner 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen läggs till handlingarna.            

Sammanfattning  
E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med 
förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift. 

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 
medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 
medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 
därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 
behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 
sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för 
inlämnade motioner från ledamöterna.           

Ärendet i sin helhet 
E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med 
förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift. 

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 
medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 
medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 
därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 
behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 
sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för 
inlämnade motioner från ledamöterna. 

Förslagen kan lämnas in via Borås Stads tjänst för e-petitioner. Där kan man 
även se aktuella e-petitioner samt stödja dessa. 

Totalt har 101 e-petitioner inlämnats sedan hösten 2013. Av dessa är 6 stycken 
ännu ej avgjorda utan är inlämnad för vidare hantering och 8 stycken samlar 
underskrifter.  

Nr 45
Redovisning av e-petitioner 2020

2021-03-08 Dnr KS 2021-00140 1.1.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Redovisningen innehåller ankomstdatum för e-petitionen samt slutdatum då 
man inte kan skriva under förslaget längre. Ärendets rubrik samt en 
sammanfattning författad av förslagsställaren, rubrik och sammanfattning är 
inte redigerad av handläggare. 

Den innehåller initiativtagarens namn samt vilken nämnd som förslaget berör 
samt antalet signaturer. 

Slutligen finns en sammanställning av ärendet samt en status för ärendet från 
respektive nämnd.   

E-petitionerna i sin helhet kan läsas här: 

https://boras.demokratiportalen.se/epetition 

 
Beslutsunderlag 
1. Redovisning av e-petitioner 2020 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 
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sam
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Slutligen finns en sam
m
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t en status för ärendet från 

respektive näm
nd.   

E
-petitionerna i sin helhet kan läsas här: 

https://boras.dem
okratiportalen.se/epetition 

 B
eslutsunderlag 

1. Redovisning av e-petitioner 2020 
 

 
 

K
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äktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering 
U

lf O
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K
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m
unstyrelsens ordförande 

Svante Stom
berg 

Stadsdirektör 

 

    Datum  Instans 
2021-03-08  Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2021-00140 1.1.2.25 
Carl Morberg 
Michelle Olausson 
Handläggare 
033 358429  
 
 
 
 
 
 
 
 
Redovisning av e-petitioner 2020  
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Slutdatum 

Ärende Sammanfattning Initiativtagare Nämnd Signaturer Åtgärd 

2018-08-28 
/ 
2018-09-28 
 

Gratis fritidskort på 
bussar för alla barn 
och ungdomar 13-
19år 

Ge alla barn ett gratis fritidskort på 
bussarna i Borås stad det året då de 
börjar på högstadiet fram till att de 
tar studenten. 

 Kommunstyrelsen 12 Inlämnad för vidare hantering 
 

2019-01-08 
/ 
2019-06-08 

Utomhusbio i 
Stadsparken 2019 

Visst vore det härligt om Borås 
stad  
- som ett led i att bli en bättre 
Sommarstad -  
kunde bjuda invånare och turister 
på Utomhusbio 3-4 ggr under 
sommarmånaderna ! Har själv 
upplevt det i andra städer i Sverige! 

 Kulturnämnden 7 Inlämnad för vidare hantering 
 

2019-01-28 
/ 
2020-01-28 

Verka för 
stationsläge i 
Sjömarken och 
utöka tågtrafiken till 
Göteborg 

Verka för en ny tågstation i 
Sjömarken och verka för utökad 
tågtrafik på sträckan Borås-
Göteborg (Kust till kustbanan). Att 
öppna en station i Sjömarken är 
enkom positivt. Det kan få flera av 
bilälskarna i Sjömarken att ställa 
bilen och istället ta tåget till 
Göteborg. Eller varför inte 
Landvetter eller Värnamo? Vidare 
är det positivt att försöka minska 
incidenterna med linje 100. 
Resestandarden blir faktiskt bättre 
in till Borås och det blir fler turer 
mot Göteborg än dagens. Det 
ligger dessutom i linje med redan 
beslutade dokument och program 
och även Borås Stads föreslagna 
Översiktsplan. 

 
 

Kommunstyrelsen 50 Kommunstyrelsen beslut 2020-10-
26 § 417: Kommunstyrelsen 
beslutar att det inte är aktuellt med 
en ny järnvägsstation i Sjömarken, 
under nuvarande 
planeringsförutsättningar. Om 
utvecklingen av Kust-till 
Kustbanan leder till ökade 
resmöjligheter och Sjömarken 
växer så kan detta komma 
omprövas.  
 
Ärendet avskrives. 
 

2019-05-06 
/ 
2019-09-06 

Hastighetssänkning i 
Sjömarken 

Sjömarkens vägförening kräver och 
ansöker hos Borås Stad att 
hastigheten på Alingsåsvägen i 

 Tekniska nämnden 209 Tekniska nämndens beslut: 
Borås stad avslår ansökan gällande 



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |   18 m

ars 2021

 B 1395

Inkom / 
Slutdatum 

Ärende Sammanfattning Initiativtagare Nämnd Signaturer Åtgärd 

2018-08-28 
/ 
2018-09-28 
 

Gratis fritidskort på 
bussar för alla barn 
och ungdomar 13-
19år 

Ge alla barn ett gratis fritidskort på 
bussarna i Borås stad det året då de 
börjar på högstadiet fram till att de 
tar studenten. 

 Kommunstyrelsen 12 Inlämnad för vidare hantering 
 

2019-01-08 
/ 
2019-06-08 

Utomhusbio i 
Stadsparken 2019 

Visst vore det härligt om Borås 
stad  
- som ett led i att bli en bättre 
Sommarstad -  
kunde bjuda invånare och turister 
på Utomhusbio 3-4 ggr under 
sommarmånaderna ! Har själv 
upplevt det i andra städer i Sverige! 

 Kulturnämnden 7 Inlämnad för vidare hantering 
 

2019-01-28 
/ 
2020-01-28 

Verka för 
stationsläge i 
Sjömarken och 
utöka tågtrafiken till 
Göteborg 

Verka för en ny tågstation i 
Sjömarken och verka för utökad 
tågtrafik på sträckan Borås-
Göteborg (Kust till kustbanan). Att 
öppna en station i Sjömarken är 
enkom positivt. Det kan få flera av 
bilälskarna i Sjömarken att ställa 
bilen och istället ta tåget till 
Göteborg. Eller varför inte 
Landvetter eller Värnamo? Vidare 
är det positivt att försöka minska 
incidenterna med linje 100. 
Resestandarden blir faktiskt bättre 
in till Borås och det blir fler turer 
mot Göteborg än dagens. Det 
ligger dessutom i linje med redan 
beslutade dokument och program 
och även Borås Stads föreslagna 
Översiktsplan. 

 
 

Kommunstyrelsen 50 Kommunstyrelsen beslut 2020-10-
26 § 417: Kommunstyrelsen 
beslutar att det inte är aktuellt med 
en ny järnvägsstation i Sjömarken, 
under nuvarande 
planeringsförutsättningar. Om 
utvecklingen av Kust-till 
Kustbanan leder till ökade 
resmöjligheter och Sjömarken 
växer så kan detta komma 
omprövas.  
 
Ärendet avskrives. 
 

2019-05-06 
/ 
2019-09-06 

Hastighetssänkning i 
Sjömarken 

Sjömarkens vägförening kräver och 
ansöker hos Borås Stad att 
hastigheten på Alingsåsvägen i 

 Tekniska nämnden 209 Tekniska nämndens beslut: 
Borås stad avslår ansökan gällande 

Sjömarken sänks till 40 km/h 
respektive 30 km /h. I samband 
med detta måste 
hastighetsreducerande åtgärder 
skapas på vägen. 

sänkt hastighet på väg 1761 
Alingsåsvägen i Sjömarken. 
 
Sjömarkens vägförening kräver och 
ansöker hos Borås stad att 
hastigheten på Alingsåsvägen i 
Sjömarken sänks till 40 km/h 
respektive 30 km/h. I samband 
med detta måste 
hastighetsreducerande åtgärder 
skapas på vägen. 
 
Ärendet avskrives. 
 

2019-06-19 
/ 
2020-06-19 

En Kulturskola som 
är tillgänglig för alla 
barn och ungdomar 
inom kommunen. 

Elever som bor utanför Boråstads 
stadskärna och som deltar vid 
kulturskolan vid Simonsland 
verksamhet, skall ges möjlighet till 
fria resor med kollektivtrafiken i 
samband med lektioner eller 
aktiviteter som berör denna. 

 Kommunstyrelsen 14 Kulturskolan anser att förslaget att 
möjliggöra fria resor med 
kollektivtrafiken i samband med 
lektioner vid Kulturskolan på 
Simonsland är ett bra förslag. 
Kulturskolan ser vinster med 
förslaget, såväl för barnet som för 
verksamheten och förslaget går 
även i linje med den vision som 
Kulturförvaltningen har om att 
bredda med kultur. 
Kvarstår gör att ekonomisk 
finansiering saknas för detta, varpå 
Kulturförvaltningen remitterat 
frågan vidare till Fritid och 
folkhälsa om ekonomiska medel 
för målgruppen finns att tillgå. 
Fritid och folkhälsa har svarat att 
medel inom Mötesplatser och 
Öppen ungdomsverksamhet ej 
finns avsatta för detta ändamål, 
men att det finns resurser i form av 
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lokaler och personal som i 
samverkan med Kulturskolans 
kulturpedagoger/lärare skulle 
kunna skapa ökad tillgänglighet till 
kulturaktiviteter på fritiden för barn 
på serviceorter och landsbygd. Det 
finns fritidsgårdar i Viskafors, 
Dalsjöfors, Sandared och Fristad. 
 
Ärendet avskrives. 
 

2019-08-30 
/ 
2020-08-30 

Borås Återbyggdepå I Malmö finns ett kommunalt 
initiativ där man kan lämna och 
köpa begagnat byggmaterial. Vore 
inte detta något för Borås för att 
komma närmre ett cirkulärt 
samhälle! 

 Kommunstyrelsen 4 Inlämnad för vidare hantering. 
 

2019-08-30 
/ 
2020-08-30 

Sänk ner 
hastighetsbegränsni
ngen! 

Sänkt hastighet på Alingsåsvägen i 
Sjömarken. Samt tung trafik skall 
förbjudas för allas trevnad och 
säkerhet. 

 
 

Tekniska nämnden 17 Borås stad avslår ansökan gällande 
sänkt hastighet på väg 1761 
Alingsåsvägen i Sjömarken. 
Ansökan gällande förbud mot tung 
trafik ska ställas till Länsstyrelsen, 
kommunen har ej beslutsmandat i 
denna fråga. 
 
Ärendet avskrives. 
 

2019-10-24 
/ 
2020-02-24 

En värdig 
äldreomsorg 

För två år sedan var det en massiv 
insändarstorm i Borås Tidning från 
undersköterskor och övrig personal 
och anhöriga där man vittnade om 
en orimlig arbetssituation i 
äldreomsorgen. Flera 
uppvaktningar gjordes på Vård och 
äldrenämndens möten och det hela 
kulminerade i en demonstration i 

 Vård och 
äldrenämnden 

127 I inlämnad e-petition beskrivs den 
turbulens som successivt uppstod 
inom Vård- och äldrenämnden 
efter att Borås Stads nya 
organisation trädde ikraft 2017. 
Frågor ställs om hur läget ser ut 
idag och fler åtgärder föreslås. Med 
anledning av den oro som fanns i 
verksamheten 2017 och som 
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november 2017 som samlade ett 
stort antal personer. Det man 
kritiserade var minutscheman 
grundade på systemet Time Care 
och att man tvingades ta 
resurspass. Trots s.k. 
önskescheman hade man inget 
inflytande över sitt arbete och 
schema. Man kunde inte planera 
sin fritid och arbete varannan helg 
var tufft. Cheferna lyssnade inte på 
de som jobbade på golvet. Allt 
detta innebar stress, både fysisk 
och psykisk, ledde till ökad 
sjukfrånvaro och att många sökte 
sig bort till andra arbeten. 

beskrivs i e-petitionen, genomförde 
Vård- och äldrenämnden en 
genomlysning av organisationen. 
Sedan dess har en rad åtgärder 
vidtagits i syfte att förbättra 
arbetssituationen för medarbetare 
inom nämndens verksamheter.  
I Vård- och äldrenämndens svar på 
inlämnad e-petition beskrivs bland 
annat hur nämnden arbetar med att 
öka grundbemanningen, syftet med 
resurspass och hur de används. I 
svaret beskrivs också hur nämnden 
arbetar med att förbättra 
schemaläggningen för medarbetare 
och hemtjänstens planering av 
insatser till brukare, samt hur 
projekt kring detta genomförts.  
Sedan 2018 har Vård- och 
äldrenämnden arrangerat 
arbetsmiljöutbildningar för chefer 
och skyddsombud, eftersom det 
var svårt att få plats på Borås Stads 
gemensamma utbildning. 
Arbetsmiljöutbildningarna är 
obligatoriska. Utbildningarna har 
planerats och genomförts 
tillsammans med de fackliga 
företrädarna vilket visat sig vara en 
framgångsfaktor.  
Vård- och äldrenämnden arbetar 
kontinuerligt med att förbättra 
kommunikationen med 
medarbetare och samverkan med 
de fackliga organisationerna. 
Strukturen för samverkan har också 
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setts över i syfte att upptäcka 
eventuellt behov av förbättringar.  
Vård- och äldrenämnden har alltså 
vidtagit flera åtgärder i syfte att 
förbättra situationen för 
medarbetare inom nämndens 
verksamheter. Dessa redovisas i 
Vård- och äldrenämndens svar i sin 
helhet. Nämnden kommer 
kontinuerligt fortsätta med 
förbättringsarbetet.  
Vård- och äldrenämnden beslutar 
att e-petitionen om en värdig 
äldreomsorg är besvarad.   
 
Ärendet avskrives. 
 

2019-10-24 
/ 
2020-10-24 

Låt Borås ansluta sig 
till ICAN Cities 
Appeal om ett 
kärnvapenförbud 

”Vår kommun är djupt bekymrad 
över det allvarliga hot som 
kärnvapen utgör mot samhällen 
över hela världen. Det är vår 
bestämda övertygelse att våra 
invånare har rätt att leva i en värld 
utan detta hot. Om kärnvapen 
skulle användas oavsett om det 
skulle ske avsiktligt eller genom 
misstag så skulle det få katastrofala, 
omfattande och långvariga 
konsekvenser för människor och 
miljö. Därför stöder vi avtalet om 
förbud mot kärnvapen (TPNW) 
och uppmanar vår regering och 
riksdag att underteckna och 
ratificera avtalet.” 

 
 

Kommunstyrelsen 27 F.M har skickat in rubricerad e-
petition till Borås Stad och här 
nedan besvaras denna. 

Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen 
(2017:725) ska ett kommunalt 
beslut upphävas vid 
laglighetsprövning, om beslutet står 
i strid med vad som innefattas av 
den kommunala kompetensen. 
Kommunernas allmänna 
kompetens har sin grund i 
kommunallagens 2 kap.  

I 2 kap 1 § stadgas att kommunerna 
själva får ha hand om sådana 
angelägenheter av allmänt intresse 
som har anknytning till 
kommunens område eller deras 
medlemmar och som inte skall 
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handhas enbart av staten, en annan 
kommun, ett annat landsting eller 
någon annan.  

Enligt kommunallagen är det 
sålunda en förutsättning för 
kommunens kompetens att ett 
specifikt verksamhetsområde inte 
är förbehållet någon annan. Om 
det enbart ankommer på staten, en 
annan kommun, ett landsting eller 
någon annan att sköta en viss 
uppgift, så har kommunen inte rätt 
att befatta sig med uppgiften.   

En verksamhet som anses falla 
utanför den kommunala 
kompetensen är uppgifter som 
utgör rent statliga angelägenheter 
som försvars- och utrikespolitiska 
frågor som undantas från den 
kommunala kompetensen.  

Ärendet avskrives. 

2019-11-05 
/ 
2020-11-05 

Stopp av 
förskolebyggnad på 
Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen i 
Sjömaken 

Detta är en förslag som är frivilligt 
att skriva under för dem som anser 
att kommunen "Borås Stad" bör 
stoppa all eventuell byggnation 
(förskola) vid Badstrandsvägen och 
dess parkering på Räveskalla 1:36 i 
Sjömarken för alla framtid. 

 Kommunstyrelsen 10 Inlämnad för vidare hantering. 

2019-11-05 
/ 
2020-02-05 

Förbättra området 
kring Sjöbo Torg - 
Trygg miljö 

Sjöbo Torg - Trygg miljö för barn 
och vuxna 
 
Förhindra biltrafik och parkering 
på Sjöbo Torg/ nära anslutning till 
fritidsgård. Förbättra belysning vid 

 Tekniska nämnden 5 Diana Folke m.fl. lämnar förslag på 
att förhindra biltrafik och parkering 
på Sjöbo torg, i nära anslutning till 
fritidsgård. Förbättra belysning vid 
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parkeringen 
Vättegatan/Bergakungagatan/Tom
teplatsen för att öka 
trygghetskänslan på Sjöbo. 

parkeringen Vättegatan, 
Bergakungsgatan och Tomteplatsen 
för att öka t1ygghetskänslan på 
Sjöbo. Förslag på åtgärd är att 
montera en bom vid 
Bergakungsgatan mot Bilhuset. 
 
Gällande belysningen på angivna 
parkeringsplatser så kommer detta 
att vidarebefordras till Borås 
kommuns parkerings AB då de 
ansvarar för dessa ytor. 
När det gäller önskemål om en 
eventuell bom eller annat hinder 
för infart på Sjöbo torg så är 
detta noterat av Tekniska 
förvaltningen. Kontroll 
kommer att utföras på platsen för 
bedömning av eventuell åtgärd. 
 
Ärendet avskrives. 
 

2019-11-19 
/ 
2020-01-19 

Belysning 
Linnéparken 

Det saknas belysning i både övre 
och nedre Linnéparken. Som det är 
idag är det otryggt/osäkert att 
vistas i eller gå igenom området. 

 Tekniska nämnden 13 I nuläget kommer vi inte att sätta 
upp någon belysning i Linnéparken 
på följande grunder: 
 
Parken är nästintill omgärdad av 
gator som är belysta vilket medför 
att det spiller in en hel del ljus i 
parken redan nu. 
Genomsikten genom parken är god 
sett till att det inte finns speciellt 
mycket undervegetation som stör 
siktlinjen. 
Vi saknar budgetmedel att belysa 
andra platser som är i större behov 
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av belysning och vi har således inte 
utrymme i budget för att lägga till 
ytterligare platser. 
I Linnéparken finns både asfalt- 
och grusgångar, en asfalterad ytan 
som också är belyst ska även röjas 
från snö och halkbekämpas. 
Förvaltningens budget är ansträngd 
och vi kan därför inte addera mer 
stråk som vinterväghålls. I 
anslutning till parken finns redan 
gångstråk som vinterväghålls och är 
belysta vid Linnégatan, 
Döbelsgatan och Engelbrektsgatan. 
Borås stad är generellt restriktiva 
med att uppföra ny belysning för 
att inte öka ljusföroreningar inom 
kommun. 
 
Ärendet avskrives. 
 

2019-12-03 
/ 
2020-12-03 

Rabatt på 
Kommunala 
friskvårdsanläggning
ar för kroniskt sjuka 

Det görs ekonomiska 
neddragningar av stora mått inom 
Region VGR, liksom i de flesta 
regioner i Sverige. Besparingar sker 
på bland annat rehabverksamheter 
och annat som inte handlar om 
akut och livräddande sjukvård. I 
många fall blir kroniskt sjuka 
sittande hemma istället för att ta sig 
till den allmänna sjukvårdens 
träningsanläggningar. Detta förslag 
handlar om att Borås skulle kunna 
införa en rabatt på period eller 
årskort till kroniskt sjuka på 
tränings- och badanläggningar i 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

15 Inlämnad för vidare hantering. 
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kommunal regi, för att stötta 
medborgarna där den offentliga 
sjukvården, som regionen bedriver, 
inte längre räcker till på samma sätt 
som den gjorde förr. Kanske att en 
rabatt kan motivera kroniskt sjuka 
att försöka träna på egen hand i 
kommunala anläggningar då 
regionsjukvårdens anläggningar blir 
allt mindre tillgängliga. 

2020-01-02 
/ 
2020-03-02 

Lokal handlingsplan 
för suicidprevention 

För närvarande saknas det en lokal 
handlingsplan för det 
suicidpreventiva arbetet i Borås 
Stad. Syftet med denna 
handlingsplan är att utifrån en 
övergripande kartläggning och 
analys identifiera utvecklingsbehov 
i det suicidpreventiva arbetet, och 
föreslå åtgärder för att minska 
antalet suicid. 

 Fritids- och 
folkhälsonämnden 

27 Fritids- och folkhälsonämnden har 
mottagit en e-petition om att en 
lokal handlingsplan för det 
suicidpreventiva arbetet, anpassad 
till Borås förutsättningar och 
möjligheter, vore önskvärd.  
 
I Borås Stad pågår samverkan och 
utbildningsaktiviteter för att öka 
den psykiska hälsan och förebygga 
suicid. Kommunstyrelsen har 
godkänt Västra götalandsregionens 
handlingsplan ”Handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018-2020”. Utöver 
det har Grundskolenämnden och 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2018 
antagit ”Program för att förebygga 
psykisk ohälsa i skolan”. Inom 
ramen för Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg finns även ett antal 
tidsbegränsade uppdragsgrupper, 
där det bland annat ingår att arbeta 
med suicidprevention. Staden ingår 
i denna samverkan vilken också 
skribenten hänvisar till, vilken 
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samordnas av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen.  
 
Riktade utbildningar som staden 
erbjuder är utbildning i MHFA 
(Mental Health First Aid) till 
personal som arbetar med barn och 
unga samt vuxna/äldre. 
Utbildningen ingår i stadens utbud 
av kompetensförsörjning för att 
säkerställa kompetensen inom 
området. 
 
Det finns således ett antal 
styrdokument för arbetet avseende 
ökad psykisk hälsa och att 
förebygga suicid, men 
arbetsformerna behöver 
tydliggöras, utifrån ansvar och 
roller i det förebyggande arbetet. 
Fritids- och folkhälsonämnden tar 
med sig önskemålet och lyfter 
frågan i den pågående utredning 
enligt Kommunstyrelsens 
budgetuppdrag kring att det ska 
fastställas vem som har 
samordningsansvaret för att 
motverka psykisk ohälsa hos barn-
och unga samt inom ramen för 
närvårdssamverkan.               
 
Ärendet avskrives. 
 

2020-01-02 
/  
2020-04-02 

Klimatkompensera 
vid nybyggen! 

Klimatkompensera för stor 
skogsavverkning vid nybyggnation i 
bl.a Viared och Nordskogen nu! 

 
 

Kommunstyrelsen 6 Inlämnad för vidare hantering 
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Borås Stad bör klimatkompensera 
för den förlust av skog detta 
inneburit. För den minskade 
mängd koldioxid som därmed tas 
upp ur luften och lagras i träden.  
 
Plantera nya träd – varierad skog i 
områdena nu! För människorna, 
djuren och klimatets skull! 

2020-02-25 
/ 
2021-02-25 

Ishall utanför stan Jag vill se en ishall för barn norr 
om Borås, för att ge barnen 
möjlighet till att göra något på 
fritiden som främjar rörelse. Inne i 
Borås finns mycket att göra för 
barn, men nästan inget för barnen 
utanför tätorten. 

 Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 

2020-02-25 
/ 
2021-02-25 

Ett badhus med 
gym och idrottshall i 
Fristad 

I Fristad finns inget badhus och 
ungdomarna har inte mycket att 
göra, så bygg ett badhus med 
idrottshall och gym. Vi slipper barn 
och ungdomar som driver runt 
affären och Fristadhallen och gör 
massa hyss.  

 Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 

2020-04-06 
/ 
2020-07-06 

Grillplatser på 
Almenäs 

Långsmala grillplatser, 10-20 meter 
minst, utan bänkar. 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

1 
 

Fritids-och folkhälsonämnden 
tillstyrker medborgarens förslag 
och har som ambition att under 
2021 uppföra någon form av 
"grillbäddar" eller utekök i enlighet 
med önskemålen i e-petitionen. 
 
Ärendet avskrives. 
 

2020-08-05 
/ 
2021-08-05 

Miljö o klimat Då vi, även i Sverige, inte har 
obegränsat med vatten, framförallt 
rent dricksvatten, vill jag att vi 

 
 

Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 
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återvinner vatten från t.ex. dusch, 
tvätt och ev. disk till att spola med i 
toaletten. 

2020-09-18 
/ 
2021-09-18 

Ny busslinje mellan 
Borås Resecentrum, 
Södra Torget och 
Högskolan i Borås 

Mitt förslag är att skapa en ny 
busslinje mellan Borås 
Resecentrum, Södra Torget och 
Högskolan i Borås, antingen bara 
mellan dessa tre hållplatser eller 
vidare till andra hållplatser också. 

 Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 

2020-12-14 
/ 
2021-03-14 

Belysning på 
Sjömarkens 
lekplatser 

Ingen av Sjömarkens lekplatser har 
egen belysning, och bara ett fåtal 
blir delvis upplysta av belysningen 
från gator och gång-/cykelbanor. 

 
 

Tekniska nämnden  Samlar underskrifter 

2021-01-04 
/ 
2022-01-04 

Nyårsfirande - 
pyroteknik 

Förslag om förbud mot 
fyrverkerier och raketer inom 
Borås Stad. 

 
 

Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 

2021-01-19 
/ 
2022-01-19 

Norrbygärdestigen Jag tycker ni ska namnsätta stigen 
mellan Magasinsgatan och 
Norrbyleden till 
Norrbygärdestigen. Idag är den 
namnlös och med det namnet 
bevarar vi boråsare gamla minnen 
om vår historia där Norrbygärde 
utgjorde en stor del. 

 
 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

 Samlar underskrifter 

2021-01-19 
/ 
2022-01-19 

Vandringsled runt 
Öresjö 

Mitt förslag är att man utvecklar 
vandringsleden runt Öresjö. Detta 
för att främja folkhälsan i vår stad. 
Framförallt är det sträckan mellan 
Sparsör och Frufällan som behöver 
åtgärdas. Idag måste man gå längs 
med riksväg 42. Mitt förslag 
innefattar att man skulle anlägga en 
vandringsstig längs med Öresjö 
mellan Sparsör och Frufällan. 
Inspiration till detta in man få från 
Uddevalla där de har anlagt en 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Samlar underskrifter 
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väldigt fin vandring längst med 
klipporna utmed havet. I övrigt är 
det bara förbättrad skyltning som 
behövs för att få till en riktigt 
vacker led runt hela sjön. Jag tror 
detta skulle vara en stor succé för 
en ring kostnad. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS   

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna Paul Frankenius och 
Joakim Hedin samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att möjliggöra inköpet av 
skulpturen DEVIL WHIRLS. 

Reservationer 
Ida Legnemark (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande, se bilaga.         

Ärendet i sin helhet 
Kulturnämnden beslutar att köpa skulpturen DEVIL WHIRLS skapad av 
konstnären Alice Aycock samt rekommenderar Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna 
Paul Frankenius och Joakim Hedin samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att 
möjliggöra inköpet.  

Kulturnämnden anför att under 2021 firar Borås fyrahundra år som stad. 
Jubileumsfirandet kommer ske under hela året och med en mängd olika 
aktiviteter och händelser. Kulturinslagen blir många och inte minst Borås 
internationella konstbiennal som invigs den 29 maj kommer rikta 
uppmärksamheten mot Borås som en viktig konst- och skulpturstad. Tidigt 
föddes idén om att manifestera jubileet med ytterligare en anslående skulptur 
för permanent placering i staden. Borås är känt för sina storslagna och samtida 
skulpturer och intresset för att fortsatt lyfta fram och förstärka Borås som en 
nationellt framträdande konstarena finns i staden, inte minst hos näringslivet 
som tidigare möjliggjort flera av de verk som fått permanenta placeringar i 
staden. 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Beslut från Kulturnämnden 
3. Undertecknad donation och samarbetsavtal  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Kulturnämnden 
 

Anna Svalander 

Kommunalråd  Magnus Widén 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

   Ekonomichef 

 

Nr 46
Donation och medel för inköp av skulpturen ”Devil 
Whirls” 
2021-03-08 Dnr KS 2021-00113

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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E1 Alternativt förslag från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-08 
Donation och medel för inköp av skulpturen ”Devil Whirls”

Vänsterpartiet är positiva till att enskilda boråsare så väl som stiftelser och föreningar vill 
bidra till stadsmiljön i vår stad. Däremot är det för oss av principiell betydelse att man inte ska 
kunna köpa sig makt över det offentliga rummet. Vi är därför kritiska till att donationen i det 
här fallet, som framgår av Donation och samarbetsavtalet, är villkorad med att skulpturen ska 
placeras på en viss plats. Om Borås vill flytta skulpturen till en annan plats ska donatorerna 
eller deras efterlevande kunna ta tillbaka denna. På den aktuella platsen finns dessutom redan 
idag ett konstverk som många boråsare uppskattar. 
 

Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet: 

Att Kommunfullmäktige föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna Paul Frankenius och Joakim Hedin 
samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att möjliggöra inköpet av skulpturen DEVIL WHIRLS. 
Detta under förutsättning att Donation och samarbetsavtal omarbetas så att det framgår att 
Borås Stad äger frågan om att avgöra skulpturens placering. 
 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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E1 Alternativt förslag från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-08 
Donation och medel för inköp av skulpturen ”Devil Whirls”

Vänsterpartiet är positiva till att enskilda boråsare så väl som stiftelser och föreningar vill 
bidra till stadsmiljön i vår stad. Däremot är det för oss av principiell betydelse att man inte ska 
kunna köpa sig makt över det offentliga rummet. Vi är därför kritiska till att donationen i det 
här fallet, som framgår av Donation och samarbetsavtalet, är villkorad med att skulpturen ska 
placeras på en viss plats. Om Borås vill flytta skulpturen till en annan plats ska donatorerna 
eller deras efterlevande kunna ta tillbaka denna. På den aktuella platsen finns dessutom redan 
idag ett konstverk som många boråsare uppskattar. 
 

Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet: 

Att Kommunfullmäktige föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna Paul Frankenius och Joakim Hedin 
samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att möjliggöra inköpet av skulpturen DEVIL WHIRLS. 
Detta under förutsättning att Donation och samarbetsavtal omarbetas så att det framgår att 
Borås Stad äger frågan om att avgöra skulpturens placering. 
 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 



kommunfullmäktiges handlingar  |  18 mars 2021

B 1410



kommunfullmäktiges handlingar  |   18 mars 2021

 B 1411



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  18 m

ars 2021

B 1412



kommunfullmäktiges handlingar  |   18 mars 2021

 B 1413



kommunfullmäktiges handlingar  |  18 mars 2021

B 1414

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00752 3.6.7.2 

  

 

Ansökan om anläggningslån för tillbyggnad och 
renovering av föreningslokal för Korskyrkan i Borås  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Korskyrkan beviljas ett anläggningslån på 1 550 000 kr för renovering av ny 
föreningslokal. För att anläggningslånet ska betalas ut måste föreningens 
finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på sig från beslutsdatum att 
slutredovisa arbetet.  

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv Korskyrkans 
ansökan om anläggningslån för renovering av ny föreningslokal. Nämnden 
rekommenderar ett anläggningslån på 1 550 000 kr. För att anläggningslånet ska 
betalas ut måste föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på 
sig från beslutsdatum att slutredovisa arbetet.  

Nämnden skriver att Korskyrkan i Borås i dagsläget har sina lokaler på 
Bohusgatan på stadsdelen Norrby. Församlingen växer och för att möta det 
ökade behovet av verksamhet har de införskaffat en närliggande fastighet i tre 
plan som är tänkt att komplettera den nuvarande. Hela investeringsutgiften 
beräknas till ca 7 550 000 kr som sedan delas upp i olika delar där förvaltningen, 
i dialog med församlingen, har gjort bedömningen att ca 50 % avser 
ungdomsverksamheten. Anläggningslånet baseras därför på halva den totala 
investeringen, alltså 3 875 000 kr x 40 % = 1 550 000 kr.  

Korskyrkan redovisade 2019 drygt 200 aktiviteter för ungdomar 6-20 år och 
132 medlemmar i samma ålder. Samtidigt med investeringen vill föreningen i 
samverkan med många parter i området arbeta för att motverka psykisk ohälsa 
för tjejer/unga kvinnor boende på Norrby. I ett projekt till Arvsfonden vill man 
bland annat  

- Öka möjligheten för tjejer/unga kvinnor att hitta glädje, gemenskap och 
meningsfullhet  

- Öka tjejers/unga kvinnors initiativkraft och självständighet  

- Övervinna ”rädsla” för varandra. Få individer att mötas.  

Fritids- och folkhälsonämnden gör bedömningen att föreningen med denna 
investering har goda möjligheter att påverka området Norrby på ett positivt 
sätt. Stadsdelen behöver flera ”öppna mötesplatser” och tillgängliga lokaler för 

Nr 47
Ansökan om anläggningslån för tillbyggnad och reno-
vering av föreningslokal för Korskyrkan i Borås
2020-09-30 Dnr KS 2020-00752 3.6.7.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00752 3.6.7.2 

  

 

Ansökan om anläggningslån för tillbyggnad och 
renovering av föreningslokal för Korskyrkan i Borås  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Korskyrkan beviljas ett anläggningslån på 1 550 000 kr för renovering av ny 
föreningslokal. För att anläggningslånet ska betalas ut måste föreningens 
finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på sig från beslutsdatum att 
slutredovisa arbetet.  

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv Korskyrkans 
ansökan om anläggningslån för renovering av ny föreningslokal. Nämnden 
rekommenderar ett anläggningslån på 1 550 000 kr. För att anläggningslånet ska 
betalas ut måste föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på 
sig från beslutsdatum att slutredovisa arbetet.  

Nämnden skriver att Korskyrkan i Borås i dagsläget har sina lokaler på 
Bohusgatan på stadsdelen Norrby. Församlingen växer och för att möta det 
ökade behovet av verksamhet har de införskaffat en närliggande fastighet i tre 
plan som är tänkt att komplettera den nuvarande. Hela investeringsutgiften 
beräknas till ca 7 550 000 kr som sedan delas upp i olika delar där förvaltningen, 
i dialog med församlingen, har gjort bedömningen att ca 50 % avser 
ungdomsverksamheten. Anläggningslånet baseras därför på halva den totala 
investeringen, alltså 3 875 000 kr x 40 % = 1 550 000 kr.  

Korskyrkan redovisade 2019 drygt 200 aktiviteter för ungdomar 6-20 år och 
132 medlemmar i samma ålder. Samtidigt med investeringen vill föreningen i 
samverkan med många parter i området arbeta för att motverka psykisk ohälsa 
för tjejer/unga kvinnor boende på Norrby. I ett projekt till Arvsfonden vill man 
bland annat  

- Öka möjligheten för tjejer/unga kvinnor att hitta glädje, gemenskap och 
meningsfullhet  

- Öka tjejers/unga kvinnors initiativkraft och självständighet  

- Övervinna ”rädsla” för varandra. Få individer att mötas.  

Fritids- och folkhälsonämnden gör bedömningen att föreningen med denna 
investering har goda möjligheter att påverka området Norrby på ett positivt 
sätt. Stadsdelen behöver flera ”öppna mötesplatser” och tillgängliga lokaler för 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

människor att trivas i. Föreningen avser också genom en avsiktsförklaring öka 
samarbetet med Borås Stad och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 
anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 
föreningarna efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att 
genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat 
kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma. 
Kommunstyrelsens bedömningsgrund för att utge anläggningslån är främst att 
ur ett finansiellt- och verksamhetsmässigt perspektiv bedöma de ansökningar 
som Fritids- och folkhälsonämnden föreslår skall erhålla anläggningslån.  

Normalt skall prioriteringsordningen och den sakliga bedömningen redan vara 
gjord och därmed inte överprövas av Kommunstyrelsen. Processen är normalt 
att Fritids- och folkhälsonämnden inkommer med prioriterade förslag till 
anläggningslån i god tid före Kommunstyrelsens arbete med nästkommande års 
budget för att ge ett slutgiltigt besked i samband med budgetbeslutet i KF i 
november. Ansökan från Korskyrkan och Fritids- och folkhälsonämndens 
beslut hanns dock inte med att behandlas i den tänkta sammantagna 
bedömningen om anläggningslån 2020. Kommunstyrelsen ser ändå positivt på 
förslaget från Fritids- och folkhälsonämnden och föreslår Kommunfullmäktige 
att bevilja Korskyrkan föreslaget anläggningslån. 
Kommunstyrelsen vill i sammanhanget poängtera att genom anläggningslån till 
föreningar bidrar kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en 
förhållandevis låg insats får vi ut mycket verksamhet. Anläggningslånen ger 
heller normalt ingen ökad driftkostnad som belastar den kommunala budgeten 
eftersom föreningarna själva mestadels står för drift och skötsel.   

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Beslut från Fritids- och folkhälsonämnden   

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Korskyrkan 
 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-30 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00112 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan om anläggningslån från Korskyrkan i Borås 
för tillbyggnad och renovering av föreningslokal, 
Bohusgatan 2 Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv Korskyrkans 
ansökan om anläggningslån för renovering av ny föreningslokal. Nämnden 
rekommenderar ett anläggningslån på 1 550 000 kr. För att anläggningslånet ska 
betalas ut måste föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på 
sig från beslutsdatum att slutredovisa arbetet.         

Ärendet i sin helhet 
Korskyrkan i Borås har i dagsläget sina lokaler på Bohusgatan på stadsdelen 
Norrby. Församlingen växer och för att möta det ökade behovet av verksamhet 
har de införskaffat en närliggande fastighet i tre plan som är tänkt att 
komplettera den nuvarande. Hela investeringskostnaden beräknas till ca 
7 550 000 kr som sedan delas upp i olika delar där förvaltningen, i dialog med 
församlingen, har gjort bedömningen att ca 50 % avser ungdomsverksamheten. 
Anläggningslånet baseras därför på halva den totala investeringen, alltså 
3 875 000 kr x 40 % = 1 550 000 kr.  
 
Korskyrkan redovisade 2019 drygt 200 aktiviteter för ungdomar 6-20 år och 
132 medlemmar i samma ålder. Samtidigt med investeringen vill föreningen i 
samverkan med många parter i området arbeta för att motverka psykisk ohälsa 
för tjejer/unga kvinnor boende på Norrby. I ett projekt till Arvsfonden vill man 
bland annat 
 

- Öka möjligheten för tjejer/unga kvinnor att hitta glädje, gemenskap och 
meningsfullhet  

- Öka tjejers/unga kvinnors initiativkraft och självständighet 
- Övervinna ”rädsla” för varandra. Få individer att mötas. 

 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen gör bedömningen att föreningen med denna 
investering har goda möjligheter att påverka området Norrby på ett positivt 
sätt. Stadsdelen behöver flera ”öppna mötesplatser” och tillgängliga lokaler för 
människor att trivas i. Föreningen avser också genom en avsiktsförklaring öka 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-30 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00112 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan om anläggningslån från Korskyrkan i Borås 
för tillbyggnad och renovering av föreningslokal, 
Bohusgatan 2 Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv Korskyrkans 
ansökan om anläggningslån för renovering av ny föreningslokal. Nämnden 
rekommenderar ett anläggningslån på 1 550 000 kr. För att anläggningslånet ska 
betalas ut måste föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på 
sig från beslutsdatum att slutredovisa arbetet.         

Ärendet i sin helhet 
Korskyrkan i Borås har i dagsläget sina lokaler på Bohusgatan på stadsdelen 
Norrby. Församlingen växer och för att möta det ökade behovet av verksamhet 
har de införskaffat en närliggande fastighet i tre plan som är tänkt att 
komplettera den nuvarande. Hela investeringskostnaden beräknas till ca 
7 550 000 kr som sedan delas upp i olika delar där förvaltningen, i dialog med 
församlingen, har gjort bedömningen att ca 50 % avser ungdomsverksamheten. 
Anläggningslånet baseras därför på halva den totala investeringen, alltså 
3 875 000 kr x 40 % = 1 550 000 kr.  
 
Korskyrkan redovisade 2019 drygt 200 aktiviteter för ungdomar 6-20 år och 
132 medlemmar i samma ålder. Samtidigt med investeringen vill föreningen i 
samverkan med många parter i området arbeta för att motverka psykisk ohälsa 
för tjejer/unga kvinnor boende på Norrby. I ett projekt till Arvsfonden vill man 
bland annat 
 

- Öka möjligheten för tjejer/unga kvinnor att hitta glädje, gemenskap och 
meningsfullhet  

- Öka tjejers/unga kvinnors initiativkraft och självständighet 
- Övervinna ”rädsla” för varandra. Få individer att mötas. 

 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen gör bedömningen att föreningen med denna 
investering har goda möjligheter att påverka området Norrby på ett positivt 
sätt. Stadsdelen behöver flera ”öppna mötesplatser” och tillgängliga lokaler för 
människor att trivas i. Föreningen avser också genom en avsiktsförklaring öka 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

samarbetet med Borås Stad och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
Avsiktsförklaringen innebär ökad samverkan genom: 
 

- Att bidrag med kunskap/erfarenheter kring aktuell målgrupp 
- Vara en Samtalspart med många olika kontaktytor 
- Samverkan och samarbete i konkreta aktiviteter.             

Beslutsunderlag 
1. Föreningens ansökan 
2. Finansieringsplan 
3. Avsiktsförklaring                                
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Korskyrkan via hallberg.th@gmail.com 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Bilaga 1

1,25

Område Leverantör
Summa exkl. 

Moms
Summa 

inkl. Moms
% 

användning
Summa 

inkl. Moms

Kök och diskutrymme entré plan Länghemskök AB 184 306 230 383 50% 115 191
Lås och Passage system Direkt Larm Borås AB 360 000 450 000 50% 225 000
Ventilation Elektrokyl 575 000 718 750 50% 359 375
Ventilation diverse ej inkluderat i offert 200 000 50% 100 000
El inkl. armaturer Myrås EL AB 400 000 50% 200 000
Toaletter - Handikappanpassning PEAB 175 000 75% 131 250
Brandlarm Stanley 159 700 199 625 75% 149 719
Gips / målning brandsäkring Källare Per Robygd Bygg 96 000 50% 48 000
Gips / målning brandsäkring 1st plan Per Robygd Bygg 580 000 50% 290 000
Gips / målning brandsäkring 2nd plan Per Robygd Bygg 500 000 0% 0
Gips / målning brandsäkring 3dje plan Per Robygd Bygg 308 000 100% 308 000
Trapphus Nyckelfärdigt RO-Gruppen 2 750 000 3 437 500 75% 2 578 125
Arkitekt / bygglovsritningar (A-ritningar) Krok & Tjäder 45 640 57 050 50% 28 525
K-Ritningar för offert VBK 25 702 32 128 50% 16 064
K-Ritningar komplett VBK 32 000 40 000 50% 20 000
Bygglov 52 709 50% 26 355
Brandskyddsdokumentation Bengt Dahlgren Brand & Risk AB 27 000 33 750 50% 16 875
Övrigt 240 000 50% 120 000

SUMMA 7 750 895 4 732 479

TOTALA OFFERERADE 
KOSTNADER

Varav KOSTNADER 
RELATERADE TILL BARN & 

UNDOMSVERKSAMHET

Kostnadskalkyl för tillbyggnad och renovering av föreningslokal 
Bohusgatan 3, Borås

Bilaga #1 2020-05-26
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Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
T: 033-20 48 48     www.krooktjader.se

Sida

HANDLINGSFÖRTECKNING
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2020-04-01/MK 2519.045-1 BYGGLOVSHANDLING

VÄVAREN 14

(4)1

 Handlingsnummer:  Rev:  Handlingens innehåll:  Skala:  Status:  Modellfil:  Datum: Reviderad:

01 SAMMANSATT REDOVISNING
A-01-1-001 SITUATIONSPLAN 1:200 BL 2020-04-01

40 SAMMANSATT REDOVISNING

40.1 PLANRITNINGAR

A-40-1-100 PLAN 0, KÄLLARPLAN 1:50 BL 2020-04-01
A-40-1-110 PLAN 1, ENTRÉPLAN 1:50 BL 2020-04-01
A-40-1-120 PLAN 2 1:50 BL 2020-04-01
A-40-1-130 PLAN 3 1:50 BL 2020-04-01

40.2 SEKTIONER 1-100

A-40-2-101 SEKTION A-A 1:50 BL 2020-04-01

40.3 FASADRITNINGAR 1-100

A-40-3-101 FASAD MOT NORDOST 1:50 BL 2020-04-01
A-40-3-102 FASAD MOT NORDVÄST, SYDOST 1:50 BL 2020-04-01
A-40-3-103 FASAD MOT SYDVÄST 1:50 BL 2020-04-01

49 BEFINTLIGHETSRITNINGAR

A-49-1-100 PLAN 0, KÄLLARPLAN, BEFINTLIGT
UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

A-49-1-110 PLAN 1, ENTRÉPLAN, BEFINTLIGT
UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

A-49-1-120 PLAN 2, BEFINTLIGT UTSEENDE 1:50 BL 2020-04-01
A-49-1-130 PLAN 3, BEFINTLIGT UTSEENDE 1:50 BL 2020-04-01
A-49-3-101 FASAD MOT NORDOST, BEF.

UTSEENDE
1:50 BL 2020-04-01

A-49-3-102 FASAD MOT NORDVÄST, SYDOST,
BEF. UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

A-49-3-103 FASAD MOT SYDVÄST, BEF.
UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

BILAGA KOMPLETTERAD BYGGLOVSKARTA BL 2020-04-01
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Upprättad: Reviderad: Uppdragsnummer: Status:

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
T: 033-20 48 48     www.krooktjader.se

Sida

HANDLINGSFÖRTECKNING
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2020-04-01/MK 2519.045-1 BYGGLOVSHANDLING

VÄVAREN 14

(4)1

 Handlingsnummer:  Rev:  Handlingens innehåll:  Skala:  Status:  Modellfil:  Datum: Reviderad:

01 SAMMANSATT REDOVISNING
A-01-1-001 SITUATIONSPLAN 1:200 BL 2020-04-01

40 SAMMANSATT REDOVISNING

40.1 PLANRITNINGAR

A-40-1-100 PLAN 0, KÄLLARPLAN 1:50 BL 2020-04-01
A-40-1-110 PLAN 1, ENTRÉPLAN 1:50 BL 2020-04-01
A-40-1-120 PLAN 2 1:50 BL 2020-04-01
A-40-1-130 PLAN 3 1:50 BL 2020-04-01

40.2 SEKTIONER 1-100

A-40-2-101 SEKTION A-A 1:50 BL 2020-04-01

40.3 FASADRITNINGAR 1-100

A-40-3-101 FASAD MOT NORDOST 1:50 BL 2020-04-01
A-40-3-102 FASAD MOT NORDVÄST, SYDOST 1:50 BL 2020-04-01
A-40-3-103 FASAD MOT SYDVÄST 1:50 BL 2020-04-01

49 BEFINTLIGHETSRITNINGAR

A-49-1-100 PLAN 0, KÄLLARPLAN, BEFINTLIGT
UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

A-49-1-110 PLAN 1, ENTRÉPLAN, BEFINTLIGT
UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

A-49-1-120 PLAN 2, BEFINTLIGT UTSEENDE 1:50 BL 2020-04-01
A-49-1-130 PLAN 3, BEFINTLIGT UTSEENDE 1:50 BL 2020-04-01
A-49-3-101 FASAD MOT NORDOST, BEF.

UTSEENDE
1:50 BL 2020-04-01

A-49-3-102 FASAD MOT NORDVÄST, SYDOST,
BEF. UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

A-49-3-103 FASAD MOT SYDVÄST, BEF.
UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

BILAGA KOMPLETTERAD BYGGLOVSKARTA BL 2020-04-01

15,38 m

4,13 m
3,91 m

17,52 m

2,9
7 
m

1,4
2 
m

7,0
0 
m

7,1
7 
m

1,8
9 
m

TILLBYGGNAD 
FGH LIKA BEFINTLIGT

DATUM: 2020-04-01
ANSVARIG: DOMINIC WANSBURY
KOMPLETTERAD BYGGLOVSKARTA

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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A <datum>

Bohusgatan

Vä
stg

öt
ag

at
an

TIMMERMANNEN
11

15

9

10

11

12
23

13

1418

141517

16

9

P90 142

141

141.4

14
0.

6

14
0.9

141.9

14
2.8

141.8

141.3

141.2

HKP

TÄT PLANK

A-40-3-102EL
EV

AT
ION

 A
A-40-3-102

EL
EV

AT
ION

 B
TILLKOMMANDE BYGGNADSDEL

TÄT PLANK

INF
AR

T

LAGERBYGGNAD (INGÅR EJ I BYGGLOV)

AARREEAA  RREEDDOOVVIISSNNIINNGG
PPLLAANN  11 (SAMLINGSLOKAL) 404 KVM BTA

PPLLAANN  22 (KONTOR) 392 KVM BTA

PPLLAANN  33 (SAMLINGSLOKAL) 360 KVM BTA
SSUUMMMMAA 11115566  KKVVMM  BBTTAA

P-NORM 7/1000 KVM BTA GER:
CA 88  PP--PPLLAATTSSEERR

ANTAL P-PLATSER PÅ INNERGÅRD : 10 ST 
VARAV 1 ÄR TILLGÄNGLIG.

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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VÄVAREN 14

2020-04-01

AA--0011--11--000011

SITUATIONSPLAN

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:400 (A3)
1:200 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

METER
0
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1 5 10 20

1:200

152

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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SEKTION A-A
A-40-2-101

SEKTION A-A
A-40-2-101

AKTIVITETSRUM

GRUPPRUM

MATERIAL FÖRRÅD

FÖRKLARINGAR
EXEMPEL TEXT

BEFINTLIG VÄGG

BEFINTLIG VÄGG, BÄRANDE

HÅLTAGNING I BEFINTLIG VÄGG 

BEFINTLIG DÖRR

NY DÖRR 

NY DÖRR, GLASAD 

EI60 BRANDCELLSGRÄNS, KLASS 

AK ARMBÅGSKONTAKTER

RIVES

NY VÄGG

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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OMBYGGNAD AV KONTORSLOKAL

BBYYGGGGLLOOVVSSHHAANNDDLLIINNGG
VÄVAREN 14

2020-04-01

AA--4400--11--110000

PLAN 0, KÄLLARPLAN

PLANRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

PLAN 0, KÄLLARPLAN

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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SEKTION A-A
A-40-2-101

SEKTION A-A
A-40-2-101

Vikvägg

FÖRRÅD

FÖRRÅD

ELRUM

DISK

KÖK

SERVERING

TEKNIK

EI
60

EI
 6

0

EI 60EI 60EI 60EI 60

EI 60

ALLMÄN
EXPEDITION
/RECEPTION

SAMTAL &
BÖNERUM

KONTOR

KONTOR

KONTOR

TRAPPHUS 2

WC

WC

ENTRÉ

TRAPPHUS 1

SAMLINGSSAL

WC
RWC

LYFTBORD 
GLOBUS HALO 

1100x1400

29
70
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20

3910 4130

TILLBYGGNAD
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AK
NY TRAPPA

FÖRKLARINGAR
EXEMPEL TEXT

BEFINTLIG VÄGG

BEFINTLIG VÄGG, BÄRANDE

HÅLTAGNING I BEFINTLIG VÄGG 

BEFINTLIG DÖRR

NY DÖRR 

NY DÖRR, GLASAD 

EI60 BRANDCELLSGRÄNS, KLASS 

AK ARMBÅGSKONTAKTER

RIVES

NY VÄGG

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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OMBYGGNAD AV KONTORSLOKAL

BBYYGGGGLLOOVVSSHHAANNDDLLIINNGG
VÄVAREN 14

2020-04-01

AA--4400--11--111100

PLAN 1, ENTRÉPLAN

PLANRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

PLAN 1, ENTRÉPLAN

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

SEKTION A-A
A-40-2-101

SEKTION A-A
A-40-2-101

WC

RWC

TRAPPHUS 2

WC

STÄD/FÖRRÅD

KONTOR 3

KONTOR 2 GEMENSAMT
MATERIALRUM/KOPIERING

KONTOR 4

KONTOR 5
KONTOR 6

KONTOR 1

LUNCHRUM
FÖRRÅD

KONFERANSRUM

PENTRY

EI 60 EI 60

42
10
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17
10
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GG
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TILLBYGGNAD
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GG
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D

TRAPPHUS 1

STPR

NY TRAPPA

FÖRKLARINGAR
EXEMPEL TEXT

BEFINTLIG VÄGG

BEFINTLIG VÄGG, BÄRANDE

HÅLTAGNING I BEFINTLIG VÄGG 

BEFINTLIG DÖRR

NY DÖRR 

NY DÖRR, GLASAD 

EI60 BRANDCELLSGRÄNS, KLASS 

AK ARMBÅGSKONTAKTER

RIVES

NY VÄGG

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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VÄVAREN 14

2020-04-01

AA--4400--11--112200

PLAN 2

PLANRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

PLAN 2

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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SEKTION A-A
A-40-2-101

SEKTION A-A
A-40-2-101

WC

RWC

TRAPPHUS 2

WC

STÄD/FÖRRÅD

KONTOR 3

KONTOR 2 GEMENSAMT
MATERIALRUM/KOPIERING

KONTOR 4

KONTOR 5
KONTOR 6

KONTOR 1

LUNCHRUM
FÖRRÅD

KONFERANSRUM

PENTRY

EI 60 EI 60

42
10

3770

17
10

TI
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GG

NA
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TILLBYGGNAD

TI
LL
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GG

NA
D

TRAPPHUS 1

STPR

NY TRAPPA

FÖRKLARINGAR
EXEMPEL TEXT

BEFINTLIG VÄGG

BEFINTLIG VÄGG, BÄRANDE

HÅLTAGNING I BEFINTLIG VÄGG 

BEFINTLIG DÖRR

NY DÖRR 

NY DÖRR, GLASAD 

EI60 BRANDCELLSGRÄNS, KLASS 

AK ARMBÅGSKONTAKTER

RIVES

NY VÄGG

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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VÄVAREN 14
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AA--4400--11--112200

PLAN 2

PLANRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

PLAN 2
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1 2 5
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BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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SEKTION A-A
A-40-2-101

SEKTION A-A
A-40-2-101

RWC

TRAPPHUS 2

WC WC

GRUPPRUM

GRUPPRUM

G G

G G
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FÖRKLARINGAR
EXEMPEL TEXT

BEFINTLIG VÄGG

BEFINTLIG VÄGG, BÄRANDE

HÅLTAGNING I BEFINTLIG VÄGG 

BEFINTLIG DÖRR

NY DÖRR 

NY DÖRR, GLASAD 

EI60 BRANDCELLSGRÄNS, KLASS 

AK ARMBÅGSKONTAKTER

RIVES

NY VÄGG

HANDLÄGGARE

BETNUMMER
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PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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PLAN 3

PLANRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

PLAN 3

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |   18 m

ars 2021

 B 1429

TILLBYGGNAD

TI
LL

BY
GG

NA
D

10
°

BEFINTLIGT

4390

TILLBYGGNAD

BY
GG

NA
DS

HÖ
JD

 =
  

11
57

0

34
00

34
00

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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SEKTION A-A
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BETNUMMER
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RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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1420 2970

TILLBYGGNAD BEFINTLIGT

PLÅTTAK
KULÖR MCS S3502-B (RAL 7040)

PLÅT
KULÖR NCS S2000-N (RAL 7047)

NY BETONGSOCKEL, KULÖR LIKA
BEFINLIG SOCKEL

STUPRÖR
KULÖR NCS S2000-N (RAL 7047)

METALLPARTI
KULÖR MCS S3502-B (RAL 7040)

30
0
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PLÅT
KULÖR NCS S2000-N (RAL 7047)

STUPRÖR
KULÖR NCS S2000-N (RAL 7047)

NY BETONGSOCKEL, KULÖR LIKA
BEFINLIG SOCKEL

DÖRR ÅTERSTÄLLS I BEF. 
DÖRRVALV, KULÖR NCS S3502-B

STOLPETÄT PLANK
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00
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UPPDRAG NR
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RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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HUS 1, FASAD MOT SYDOST HUS 1, FASAD MOT NORDVÄST
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1:50

ELEVATION A ELEVATION B
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RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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3 OMBYGGNAD AV KONTORSLOKAL

BBYYGGGGLLOOVVSSHHAANNDDLLIINNGG
VÄVAREN 14

2020-04-01

AA--4400--33--110033

FASAD MOT SYDVÄST

FASADRITNING

2519.045-1 Author

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

HUS 1, FASAD MOT SYDVÄST

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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 B 1433

FÖRKLARINGAR
EXEMPEL TEXT

BEFINTLIG VÄGG

BEFINTLIG VÄGG, BÄRANDE

HÅLTAGNING I BEFINTLIG VÄGG 

BEFINTLIG DÖRR

NY DÖRR 

NY DÖRR, GLASAD 

EI60 BRANDCELLSGRÄNS, KLASS 

AK ARMBÅGSKONTAKTER

RIVES

NY VÄGG

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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BBYYGGGGLLOOVVSSHHAANNDDLLIINNGG
VÄVAREN 14

2020-04-01

AA--4499--11--110000

PLAN 0, KÄLLARPLAN, BEFINTLIGT UTSEENDE

PLANRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

PLAN 0, KÄLLARPLAN BEFINTLIGT UTSEENDE

0
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1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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WC

FÖRKLARINGAR
EXEMPEL TEXT

BEFINTLIG VÄGG

BEFINTLIG VÄGG, BÄRANDE

HÅLTAGNING I BEFINTLIG VÄGG 

BEFINTLIG DÖRR

NY DÖRR 

NY DÖRR, GLASAD 

EI60 BRANDCELLSGRÄNS, KLASS 

AK ARMBÅGSKONTAKTER

RIVES

NY VÄGG

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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BBYYGGGGLLOOVVSSHHAANNDDLLIINNGG
VÄVAREN 14

2020-04-01

AA--4499--11--111100

PLAN 1, ENTRÉPLAN, BEFINTLIGT UTSEENDE

PLANRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

PLAN 1, ENTRÉPLAN BEFINTLIGT UTSEENDE

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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WCWC

FÖRKLARINGAR
EXEMPEL TEXT

BEFINTLIG VÄGG

BEFINTLIG VÄGG, BÄRANDE

HÅLTAGNING I BEFINTLIG VÄGG 

BEFINTLIG DÖRR

NY DÖRR 

NY DÖRR, GLASAD 

EI60 BRANDCELLSGRÄNS, KLASS 

AK ARMBÅGSKONTAKTER

RIVES

NY VÄGG

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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VÄVAREN 14

2020-04-01

AA--4499--11--112200

PLAN 2, BEFINTLIGT UTSEENDE

PLANRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

PLAN 2, BEFINTLIGT UTSEENDE

0
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1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  18 m

ars 2021

B 1436

FÖRKLARINGAR
EXEMPEL TEXT

BEFINTLIG VÄGG

BEFINTLIG VÄGG, BÄRANDE

HÅLTAGNING I BEFINTLIG VÄGG 

BEFINTLIG DÖRR

NY DÖRR 

NY DÖRR, GLASAD 

EI60 BRANDCELLSGRÄNS, KLASS 

AK ARMBÅGSKONTAKTER

RIVES

NY VÄGG

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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VÄVAREN 14
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AA--4499--11--113300

PLAN 3, BEFINTLIGT UTSEENDE

PLANRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

PLAN 3, BEFINTLIGT UTSEENDE

0
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1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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FASAD MOT NORDOST, BEF. UTSEENDE

FASADRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

HUS 1, FASAD MOT NORDOST, BEFINTLIGT UTSEENDE

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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RIVES

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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AA--4499--33--110022

FASAD MOT NORDVÄST, SYDOST, BEF. UTSEENDE

FASADRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

HUS 1, FASAD MOT SYDOST, BEFINTLIGT UTSEENDE HUS 1, FASAD MOT NORDVÄST, BEFINTLIGT UTSEENDE

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |   18 m

ars 2021

 B 1439

RIVES

RIVES

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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OMBYGGNAD AV KONTORSLOKAL

BBYYGGGGLLOOVVSSHHAANNDDLLIINNGG
VÄVAREN 14

2020-04-01

AA--4499--33--110033

FASAD MOT SYDVÄST, BEF. UTSEENDE

FASADRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

HUS 1, FASAD MOT SYDVÄST, BEFINTLIGT UTSEENDE

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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Bilaga 2

Reviderad 2020-09-17

Område
Eget kapital 1 500 000
Eget arbete (5 000 timmar * 100kr = 500 000) 500 000
Allmänna arvsfonden 3 200 000
Övriga sponsorer 500 000
Boverket Investeringsbidrag 500 000
Anläggningslån Borås Stad 40% av kostnad 1 550 000

7 750 000

Finansieringsplan för tillbyggnad och renovering av föreningslokal 
Bohusgatan 3, Borås

Bilaga #2 2020-09-17
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Avsiktsförklaring 
Avseende samverkan kring arbete att motverka psykisk ohälsa för 
tjejer/unga kvinnor boende i stadsdel Norrby, Borås Stad 
 

Bakgrund 

Korskyrkan Borås är en församling på ca 400 medlemmar som har sin kyrka belägen på 
stadsdel Norrby. Under 2019 har församlingen förvärvat en grannfastighet, ”Gula huset”, för 
att ytterligare kunna arbeta ut i stadsdelen och ta ett större socialt ansvar. Tillsammans med 
olika samverkanspartner vill vi forma ett aktivitetshus, speciellt riktat för flickor/unga 
kvinnor som kommer från olika kulturella och religiösa bakgrunder 

 

Vi vill på individnivå 

• Öka möjligheten för tjejer/unga kvinnor att hitta glädje, gemenskap och 
meningsfullhet 

• Öka tjejers/unga kvinnors initiativkraft och självständighet 
• Övervinna ”rädsla” för varandra. Få individer att mötas utan att säga till dom att 

mötas. 

 

Avsiktsförklaring till samverkan 

Vi vill som organisation ha för avsikt att vara samverkanspartner till ovan beskrivna projekt 
genom: (kryssa i aktuell samverkan) 

 Bidra med kunskap/erfarenheter kring den aktuella målgruppen 
 Vara en samtalspart med många olika kontaktytor 
 Samverkan och samarbete i konkreta aktiviteter 

 

Datum: 

 

För Korskyrkan, Borås   För……………………………………………………… 

 

…………………………………………………….  …………………………………………………………… 

Niklas Silfverlood   …………………………………………………………… 

Ordförande    …………………………………………………………… 
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Från: Johanna Jönsson 
Skickat: den 15 september 2020 08:23 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: VB: Avsiktsförklaring Korskyrkan 
Bifogade filer: Avsiktsförklaring rev.pdf 

Från: Klas Ulenius <klas.ulenius@bredband.net>  
Skickat: den 7 september 2020 09:15 
Till: Hans Andersson <hans.andersson@boras.se> 
Ämne: Avsiktsförklaring Korskyrkan 

Till Borås Stad, Fritids och Folkhälsoförvaltningen

Hej! 
Korskyrkan i Borås vill framöver arbeta mer aktivt för och med Norrbyborna. I och med köpet
av Gula Huset på Bohusgatan 3 får vi en neutral plats där vi hoppas skapa ett aktivitetshus
där alla känner sig välkomna.
Vi är på väg att skicka in en ansökan till Allmänna Arvsfonden för att få bidrag till ombyggnad
och ett projekt som vänder sig speciellt till flickor och unga kvinnor med psykisk ohälsa. Ett
utdrag från vår ansökan:
”Öka möjligheterna för flickor/unga kvinnor boende i stadsdelen att hitta glädje, gemenskap
och meningsfullhet.
Öka flickor/unga kvinnors initiativkraft och självständighet.
Övervinna ”rädslan” för varandra. Få individer att mötas utan att säga till dem att mötas.
Det gör vi bland annat genom Ordpalatset, Öppen förskola, dans och musik, avslappning,
Tehus (mötesplats för kvinnor) och språkcafé.”
Mycket görs redan på Norrby och detta är ett komplement där vi tillsammans får fortsätta
arbeta för och med Norrbyborna.
Avsiktsförklaringen är som det låter bara en signal om att ni vill vara med på ett eller annat
sätt.
Ta gärna kontakt med oss för mer information och utbyte hur vi på bästa sätt kan samverka
framöver, oavsett om ansökan till Allmänna arvsfonden går igenom.
Om ni redan nu vill skriva på avsiktsförklaringen och skicka tillbaka till oss vore det tacksamt

Hälsningar från Korskyrkan, Borås

Genom  
Klas Ulenius
Tel 0708668981
klas.ulenius@bredband.net

Bif. avsiktsförklaring att skriva under och returnera för underskrift
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Från: Johanna Jönsson 
Skickat: den 15 september 2020 08:23 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: VB: Avsiktsförklaring Korskyrkan 
Bifogade filer: Avsiktsförklaring rev.pdf 

Från: Klas Ulenius <klas.ulenius@bredband.net>  
Skickat: den 7 september 2020 09:15 
Till: Hans Andersson <hans.andersson@boras.se> 
Ämne: Avsiktsförklaring Korskyrkan 

Till Borås Stad, Fritids och Folkhälsoförvaltningen

Hej! 
Korskyrkan i Borås vill framöver arbeta mer aktivt för och med Norrbyborna. I och med köpet
av Gula Huset på Bohusgatan 3 får vi en neutral plats där vi hoppas skapa ett aktivitetshus
där alla känner sig välkomna.
Vi är på väg att skicka in en ansökan till Allmänna Arvsfonden för att få bidrag till ombyggnad
och ett projekt som vänder sig speciellt till flickor och unga kvinnor med psykisk ohälsa. Ett
utdrag från vår ansökan:
”Öka möjligheterna för flickor/unga kvinnor boende i stadsdelen att hitta glädje, gemenskap
och meningsfullhet.
Öka flickor/unga kvinnors initiativkraft och självständighet.
Övervinna ”rädslan” för varandra. Få individer att mötas utan att säga till dem att mötas.
Det gör vi bland annat genom Ordpalatset, Öppen förskola, dans och musik, avslappning,
Tehus (mötesplats för kvinnor) och språkcafé.”
Mycket görs redan på Norrby och detta är ett komplement där vi tillsammans får fortsätta
arbeta för och med Norrbyborna.
Avsiktsförklaringen är som det låter bara en signal om att ni vill vara med på ett eller annat
sätt.
Ta gärna kontakt med oss för mer information och utbyte hur vi på bästa sätt kan samverka
framöver, oavsett om ansökan till Allmänna arvsfonden går igenom.
Om ni redan nu vill skriva på avsiktsförklaringen och skicka tillbaka till oss vore det tacksamt

Hälsningar från Korskyrkan, Borås

Genom  
Klas Ulenius
Tel 0708668981
klas.ulenius@bredband.net

Bif. avsiktsförklaring att skriva under och returnera för underskrift

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-03-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00566 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Föreskrifter för avfallshantering 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avfallsföreskrifterna antas. 

Kommunstyrelsens reglemente punkten; Avfallshantering 6§ ändras till: 
Kommunstyrelsen är den nämnd som svara för kommunens uppgifter i 
avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som 
annan nämnd skall ha enligt kommunens renhållningsordning.  

Tekniska nämndens reglemente ändras med en ny sista punkt; Tekniska 
nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och 
enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

Ärendet i sin helhet 
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en 
renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Arbetet 
med att ta fram en avfallsplan pågår parallellt. Arbetet med avfallsplanen sker 
regionalt och avfallsplanen är på remiss hos förvaltningar och bolag just nu. 
Avfallsplanen kommer även vara på utställning för allmänheten under mars 
månad.  

Avfallsföreskrifterna har varit på remiss hos förvaltningar och bolag och även 
på utställning för allmänheten. Efter remissen har synpunkter sammanställts 
och ändringar har gjorts i dokumentet.  

Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext för avfallshanteringen. 
Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfalls ska sorteras, 
förvaras och hämtas. Avfallsföreskrifterna gäller för hushållsliknande avfall 
också kallat avfall under kommunalt ansvar. Avfallsföreskrifterna har 
genomgått en omfattande revidering jämfört med tidigare eftersom ett nytt 
insamlingssystem ska införas.  

De huvudsakliga förändringarna i föreskrifterna innebär: 

• Tydligare ansvarsområden och krav vid ansökningar om 
undantag. 

• Ökade krav på sortering enligt det nya insamlingssystemet med 
flerfack. 

• Förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av avfall. 

Nr 48
Föreskrifter för avfallshantering

2021-03-08 Dnr KS 2020-00566 3.2.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

• Tydligare regler och riktlinjer gällande avfallsutrymme och 
transportvägar.  

Under remissen så tillstyrkte de flesta nämnderna avfallsföreskrifterna. Många 
var generellt positiva eller avstod från att yttra sig men Miljö- och 
konsumentnämnden avstyrkte förslaget.  

Viktiga synpunkter från remissen: 

• Flera nämnder är positiva till att föreskrifterna innebär ett 
tydliggörande av ansvarsområdena.   

• Ingen av nämnderna ser det som sin uppgift att avvisa plats för 
avfallshämtning. 

• Det kan bli trångt att ordna med plats för avfallshanteringen 
vilket kan leda till extra kostnader. 

• Dokumentet hänvisar till lagstiftning som inte är aktuell.  

Att förtydliga ansvarsfrågan har varit en viktig fråga att utreda i arbetet och har 
undersökts både före under och efter remissen. Det har funnits en oro hos flera 
förvaltningar att det kan uppstå en jävssituation vid hantering av ansökningar 
om dispens och vid beslut om anvisning av plats. Stadsjuristen har diskuterat 
frågan med SKR och kommit fram till att det inte finns någon jävsproblematik. 
Ansvaret för hantering av dispenser har därför tilldelats Miljö- och 
konsumentnämnden som har bäst kunskap på området. På samma sätt så har 
frågan om anvisning av plats för avfallsbehållare tilldelats Tekniska nämnden. 
Justeringar i reglementen görs enligt följande:  

Kommunstyrelsens reglemente punkten; Avfallshantering 6§ ändras till: 
Kommunstyrelsen är den nämnd som svara för kommunens uppgifter i 
avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som 
annan nämnd skall ha enligt kommunens renhållningsordning.  

Tekniska nämndens reglemente ändras med en ny sista punkt; Tekniska 
nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och 
enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

Miljö- och konsumentnämnden behöver inte ändra sitt reglemente 

Lagstiftning på området har ändrats under processen med att ta fram 
föreskrifterna och laghänvisningar har därför ändrats efter remissen. Från 
årsskiftet 2022 kommer en ny lag där ansvaret för returpapper tilldelas 
kommunen. I samband med det så behöver avfallsföreskrifterna ändras igen 
och det finns därför en möjlighet att utvärdera hur många myndighetsbeslut 
som behövs både när det gäller undantagen och anvisning av plats.  

Beslutsunderlag 
1. Avfallsföreskrifter, 2021-02-11 
2. Remissammanställning, 2020-11-26   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås energi och miljö, registrator@borasem.se 
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• Tydligare regler och riktlinjer gällande avfallsutrymme och 
transportvägar.  

Under remissen så tillstyrkte de flesta nämnderna avfallsföreskrifterna. Många 
var generellt positiva eller avstod från att yttra sig men Miljö- och 
konsumentnämnden avstyrkte förslaget.  

Viktiga synpunkter från remissen: 

• Flera nämnder är positiva till att föreskrifterna innebär ett 
tydliggörande av ansvarsområdena.   

• Ingen av nämnderna ser det som sin uppgift att avvisa plats för 
avfallshämtning. 

• Det kan bli trångt att ordna med plats för avfallshanteringen 
vilket kan leda till extra kostnader. 

• Dokumentet hänvisar till lagstiftning som inte är aktuell.  

Att förtydliga ansvarsfrågan har varit en viktig fråga att utreda i arbetet och har 
undersökts både före under och efter remissen. Det har funnits en oro hos flera 
förvaltningar att det kan uppstå en jävssituation vid hantering av ansökningar 
om dispens och vid beslut om anvisning av plats. Stadsjuristen har diskuterat 
frågan med SKR och kommit fram till att det inte finns någon jävsproblematik. 
Ansvaret för hantering av dispenser har därför tilldelats Miljö- och 
konsumentnämnden som har bäst kunskap på området. På samma sätt så har 
frågan om anvisning av plats för avfallsbehållare tilldelats Tekniska nämnden. 
Justeringar i reglementen görs enligt följande:  

Kommunstyrelsens reglemente punkten; Avfallshantering 6§ ändras till: 
Kommunstyrelsen är den nämnd som svara för kommunens uppgifter i 
avfallsfrågor enligt 15 kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som 
annan nämnd skall ha enligt kommunens renhållningsordning.  

Tekniska nämndens reglemente ändras med en ny sista punkt; Tekniska 
nämnden fullgör uppgiften anvisning av plats enligt Miljöbalken kap 15 och 
enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

Miljö- och konsumentnämnden behöver inte ändra sitt reglemente 

Lagstiftning på området har ändrats under processen med att ta fram 
föreskrifterna och laghänvisningar har därför ändrats efter remissen. Från 
årsskiftet 2022 kommer en ny lag där ansvaret för returpapper tilldelas 
kommunen. I samband med det så behöver avfallsföreskrifterna ändras igen 
och det finns därför en möjlighet att utvärdera hur många myndighetsbeslut 
som behövs både när det gäller undantagen och anvisning av plats.  

Beslutsunderlag 
1. Avfallsföreskrifter, 2021-02-11 
2. Remissammanställning, 2020-11-26   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås energi och miljö, registrator@borasem.se 
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2. Miljö- och konsumentnämnden, mfdiarium@boras.se 
3. Tekniska nämnden, tek.diarium@boras.se 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 
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2020-12-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00566 3.2.1.0 

 
Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 
 

 

 

Föreskrifter för avfallshantering 

Inkomna yttranden i sammanfattning  
De flesta nämnderna tillstyrker, är generellt positiva till förslaget eller avstår 
från att yttra sig men Miljö-och Konsumentnämnden avstyrker förslaget.  

Synpunkter: 

- Flera nämnder är positiva till att föreskrifterna innebär ett tydliggörande 
av ansvarsområdena.   

- Ingen av nämnderna ser det som sin uppgift att avvisa plats för 
avfallshämtning. 

- Det finns farhågor att föreskrifterna ska leda till merarbete eller 
försämrad arbetsmiljö. 

- Det kan bli trångt att ordna med plats för avfallshanteringen vilket kan 
leda till extra kostnader. 

- Dokumentet hänvisar till lagskriftning som inte är aktuell. 

 

Nämnder 

Servicenämnden avstår från att yttra sig 
Borås Energi och Miljö AB, Fritids- och folkhälsonämnden, 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Kulturnämnden samt Social- 
och Omsorgsnämnden tillstyrker remissen. 

Arbetslivsnämnden 
Nämnden ser positivt på förslaget men understryker att förändringarna, inte får 
påverka medarbetares arbetsmiljö eller arbetsuppgifter inom Återbruk samt 
verksamhet.                 

Kommentar: Frågan omfattas inte av denna remiss. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Nämnden tillstyrker förslaget under förutsättning att hänvisningar uppdateras 
till nu gällande lagstiftning. 
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Kommentar: Dokumentet revideras till gällande lagstiftning. 

Lokalförsörjningsnämnden 
Nämnden tillstyrker remissen och ser särskilt positivt på ett tydliggörande av 
ansvarsområden.   
Kommentar: Att förtydliga ansvarsfrågan är en viktig fråga att utreda i arbetet och behöver 
konkretiseras inför antagande. 
Miljö- och konsumentnämnden 
Nämnden avstyrker förslaget utifrån de brister som förslaget innehåller. Särskilt 
betydande är den oklarhet i ansvarsfördelning som råder och att flera delar av 
förslaget är lagstridiga. 

I förslaget fördelas ansvaret på ytterligare nämnder, vilket kräver ändringar i 
reglementena. Nämnden önskar att ansvarsfrågan utreds ordentligt innan ny 
avfallsföreskrift upprättas och att avfallsföreskriften sedan överensstämmer 
med stadens reglementen. Miljöförvaltningen är en tillsynsmyndighet som inte 
kan ha uppgifter som skulle kunna utgöra tillsynsjäv. 

I remissförslaget hänvisas till ett antal olika lagrum, varav flera är upphävda eller 
har fått ändrad lydelse. Flera förslag i remissen stämmer heller inte överens med 
gällande lagstiftning och praxis. 

Kommentar: Att förtydliga ansvarsfrågan är en viktig fråga att utreda i arbetet och kommer 
konkretiseras mellan förvaltningarna inför antagande. Eventuella justeringar i reglementen 
görs vid behov. Frågan om tillsynsjäv har utreds tillsammans med SKR och det finns ingen 
jävsproblematik vid hantering av ansökningar om dispenser och tillsyn inom samma område 
enligt miljöbalken. 
Dokumentet revideras till gällande lagstiftning och Miljö- och konsumentnämnden får 
möjlighet att delta i arbetet med undantagen i föreskrifterna. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden ser positivt på förslaget med beaktandet av att 
Samhällsbyggnadsnämnden, enligt förslaget, ska vara en av de ansvariga för att 
anvisa plats för sophämtning. Nämnden bedömer att detta inte är lämpligt.  
 
Avstånd mellan bostad och avfallsbehållare vid flerbostadshus bör förtydligas. 
 
Kommentar: Att förtydliga ansvarsfrågan är en viktig fråga att utreda i arbetet och kommer  
konkretiseras inför antagande. 
 
Frågan om avstånd mellan bostad och avfallsbehållare omfattas inte av denna remiss. Den 
bör hanteras vid bygglovgivningen så att det blir en bra lösning både för avfallshanterare och 
boende,   

Tekniska nämnden 
Nämnden har inga synpunkter på förslaget utom nedanstående: 

Det är inte rimligt att kräva angivna dimensionerade mått som ”ska”-krav på 
framkomlighet vid tömning av hushållsavfall.  
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Föreskrifterna behöver kompletteras vad avser befintliga miljöer där det är svårt 
att uppnå standard. Möjligheten att anpassa fordonens storlek bör beaktas både 
vad avser framkomlighet och trafiksäkerhet i befintliga miljöer.  

Lösningar för avfallshantering hanteras idag i detaljplan och bygglovsskedet och 
Tekniska nämnden ser det inte som sin uppgift att anvisa plats för 
avfallslösningar.  

Tekniska nämnden har inte till uppgift att handlägga ärenden på privat mark 
och för anläggande av avfallsanläggningar på allmän platsmark erfordras 
bygglov.  

Avsnittet om snöhantering bör strykas då den saknar koppling till 
hushållsavfall.  

Kommentar: Att förtydliga ansvarsfrågan är en viktig fråga att utreda i arbetet och kommer 
konkretiseras inför antagande. 
Dokumentet revideras och avsnittet om snöhantering tas bort. 

Skall-kravet är avsett att gälla vid ny- och ombyggnation. I befintliga miljöer får eventuella 
avsteg bedömas fall till fall. Avsikten är att på sikt får ett säkert och smidigt 
avfallshanteringssystem både för sophämtningspersonal och omgivande trafik. 

Vård- och äldrenämnden 
Nämnden tillstyrker remissen men understryker vikten av att förändringarna i 
nya avfallsföreskriften, inte får påverka medarbetares arbetsmiljö eller 
arbetsuppgifter. 

Kommentar: Frågan omfattas inte av denna remiss. 

Bolag och Råd 
 
AB Bostäder 
Bolaget tillstyrker remissen men vill påvisa ett investeringsbehov för att möta 
de nya kraven. Det kommer även skapa utmanande krav att hantera avfallet på 
platser som har ont om utrymme.  

Kommentar: Frågan omfattas inte av denna remiss. 

 

Extern remissinstans  
 
Privatperson synpunkt 6 
När det gäller hur många gånger man kommer att tömma matavfall, undrar 
personen om de svarta påsarna kommer vara förslutningsbara. I såfall fungerar 
tömning varannan vecka, men om det blir papperspåsar så känns det som att 
det är tömning för sällan, med tanke på att papperspåsar inte kan förslutas för 
att förhindra lukt och andra olägenheter, särskilt när det är varmt ute.  

Kommentar: Påsarna som kommer användas följer den europeiska standarden EN 13432 
eller den svenska motsvarigheten SS 13432. Föreskrifterna i sig bestämmer inte vilken sorts 
påse som ska användas. 
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Föreskrifterna behöver kompletteras vad avser befintliga miljöer där det är svårt 
att uppnå standard. Möjligheten att anpassa fordonens storlek bör beaktas både 
vad avser framkomlighet och trafiksäkerhet i befintliga miljöer.  

Lösningar för avfallshantering hanteras idag i detaljplan och bygglovsskedet och 
Tekniska nämnden ser det inte som sin uppgift att anvisa plats för 
avfallslösningar.  

Tekniska nämnden har inte till uppgift att handlägga ärenden på privat mark 
och för anläggande av avfallsanläggningar på allmän platsmark erfordras 
bygglov.  

Avsnittet om snöhantering bör strykas då den saknar koppling till 
hushållsavfall.  

Kommentar: Att förtydliga ansvarsfrågan är en viktig fråga att utreda i arbetet och kommer 
konkretiseras inför antagande. 
Dokumentet revideras och avsnittet om snöhantering tas bort. 

Skall-kravet är avsett att gälla vid ny- och ombyggnation. I befintliga miljöer får eventuella 
avsteg bedömas fall till fall. Avsikten är att på sikt får ett säkert och smidigt 
avfallshanteringssystem både för sophämtningspersonal och omgivande trafik. 

Vård- och äldrenämnden 
Nämnden tillstyrker remissen men understryker vikten av att förändringarna i 
nya avfallsföreskriften, inte får påverka medarbetares arbetsmiljö eller 
arbetsuppgifter. 

Kommentar: Frågan omfattas inte av denna remiss. 

Bolag och Råd 
 
AB Bostäder 
Bolaget tillstyrker remissen men vill påvisa ett investeringsbehov för att möta 
de nya kraven. Det kommer även skapa utmanande krav att hantera avfallet på 
platser som har ont om utrymme.  

Kommentar: Frågan omfattas inte av denna remiss. 

 

Extern remissinstans  
 
Privatperson synpunkt 6 
När det gäller hur många gånger man kommer att tömma matavfall, undrar 
personen om de svarta påsarna kommer vara förslutningsbara. I såfall fungerar 
tömning varannan vecka, men om det blir papperspåsar så känns det som att 
det är tömning för sällan, med tanke på att papperspåsar inte kan förslutas för 
att förhindra lukt och andra olägenheter, särskilt när det är varmt ute.  

Kommentar: Påsarna som kommer användas följer den europeiska standarden EN 13432 
eller den svenska motsvarigheten SS 13432. Föreskrifterna i sig bestämmer inte vilken sorts 
påse som ska användas. 
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Privatperson synpunkt 5 
Sluta att ändra på allt hela tiden. Det kostar bara massa pengar. Vem vill och 
vem kan ha 2 så stora soptunnor på tomten?(har sett dessa i Sandared) 

Kommentar: Avfallshanteringssystemet har inte ändrats på 25 år. Miljöinsikter och en ny 
syn avfall och sopsortering gör det nödvändigt att utveckla systemet med avfallshantering. 

Privatperson synpunkt 4 
Positiv till förslaget. Skulle vilja veta anledningen till att man föreslår en avgift 
av elektronik på återvinningscentralen? Hittar inget annat avfall där detta nämns 
i förslaget. Kan se en risk att invånare lägger elektroniken fel om man behöver 
betala mer för att lämna sin gamla TV.  

Kommentar: Frågan omfattas inte av denna remiss. Det finns inga planer på att införa någon 
ny avgift av elektronik på återvinningscentralen. Detta täcks redan av den vanliga 
sophämtningsavgiften som heter ”återvinningsavgift”.  

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  18 mars 2021

B 1450

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

1 
 

Författningens namn  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 202X-XX-XX 
 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 202X-XX-XX 
 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
 
Underrubrik 
 
Text tillhörande författningen 
 

 
 

  



kommunfullmäktiges handlingar  |   18 mars 2021

 B 1451

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

1 
 

Författningens namn  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 202X-XX-XX 
 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 202X-XX-XX 
 
 
Gäller från och med: 20XX-XX-XX 
 
 
Underrubrik 
 
Text tillhörande författningen 
 

 
 

  

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

2 
 

 

 

  

Avfallsföreskrifter  

 

Borås Stad 
 

Fastställda av Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx  
 

 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  18 mars 2021

B 1452

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

3 
 

Innehåll 
1 kap Inledande bestämmelser .............................................................................................................. 4 

1.1 Gällande författningar ...................................................................................................................... 4 

1.2 Definitioner ........................................................................................................................................ 5 

1.3 Målsättning ......................................................................................................................................... 7 

1.4 Överträdelse ....................................................................................................................................... 7 

2 kap Ansvar och skyldighet ................................................................................................................... 8 

2.1 Kommunens ansvar för avfallshantering ....................................................................................... 8 

2.2 Producenternas ansvar ...................................................................................................................... 8 

2.3 Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens ansvar ................................................. 9 

2.4 Ansvar för avfallshantering vid evenemang ................................................................................ 10 

2.5 Avfallsinnehavarens ansvar ............................................................................................................ 10 

3 kap Avfall under kommunalt ansvar ............................................................................................... 11 

3.1 Behållare och emballering .............................................................................................................. 11 

3.2 Avfallsspecifika anvisningar ........................................................................................................... 13 

3.3 Transportväg .................................................................................................................................... 20 

3.4 Lastningsplats ................................................................................................................................... 21 

3.5 Gångväg ............................................................................................................................................ 22 

3.7 Avfallsutrymme och förvaringsplats ............................................................................................. 23 

4 kap Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar .................................................................. 27 

5 kap Undantag ........................................................................................................................................ 29 

§ 1 Prövning av undantag ..................................................................................................................... 29 

§ 2 Förlängt hämtningsintervall ........................................................................................................... 29 

§ 3 Uppehåll i hämtning ........................................................................................................................ 29 

§ 4 Eget omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar ...................................................... 30 

§ 5 Gemensamt omhändertagande ...................................................................................................... 30 

§ 6 Befrielse från hämtning och tömning ............................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 7 Testområde ........................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
6 kap Underkännande av källsortering ............................................................................................. 32 

7 kap Ikraftträdande och uppföljning ................................................................................................ 33 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |   18 mars 2021

 B 1453

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

3 
 

Innehåll 
1 kap Inledande bestämmelser .............................................................................................................. 4 

1.1 Gällande författningar ...................................................................................................................... 4 

1.2 Definitioner ........................................................................................................................................ 5 

1.3 Målsättning ......................................................................................................................................... 7 

1.4 Överträdelse ....................................................................................................................................... 7 

2 kap Ansvar och skyldighet ................................................................................................................... 8 

2.1 Kommunens ansvar för avfallshantering ....................................................................................... 8 

2.2 Producenternas ansvar ...................................................................................................................... 8 

2.3 Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens ansvar ................................................. 9 

2.4 Ansvar för avfallshantering vid evenemang ................................................................................ 10 

2.5 Avfallsinnehavarens ansvar ............................................................................................................ 10 

3 kap Avfall under kommunalt ansvar ............................................................................................... 11 

3.1 Behållare och emballering .............................................................................................................. 11 

3.2 Avfallsspecifika anvisningar ........................................................................................................... 13 

3.3 Transportväg .................................................................................................................................... 20 

3.4 Lastningsplats ................................................................................................................................... 21 

3.5 Gångväg ............................................................................................................................................ 22 

3.7 Avfallsutrymme och förvaringsplats ............................................................................................. 23 

4 kap Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar .................................................................. 27 

5 kap Undantag ........................................................................................................................................ 29 

§ 1 Prövning av undantag ..................................................................................................................... 29 

§ 2 Förlängt hämtningsintervall ........................................................................................................... 29 

§ 3 Uppehåll i hämtning ........................................................................................................................ 29 

§ 4 Eget omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar ...................................................... 30 

§ 5 Gemensamt omhändertagande ...................................................................................................... 30 

§ 6 Befrielse från hämtning och tömning ............................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 7 Testområde ........................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
6 kap Underkännande av källsortering ............................................................................................. 32 

7 kap Ikraftträdande och uppföljning ................................................................................................ 33 
 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

4 
 

1 kap Inledande bestämmelser  

 
Enligt miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för varje kommun. Den består av 
föreskrifter för avfallshantering samt en avfallsplan. Denna föreskrift gäller lokalt för 
avfallshanteringen i Borås kommun  

Ändringar i föreskrifterna ska ställas ut för allmänhetens granskning om de inte är av begränsad 
omfattning. Kommunstyrelsen har rätt att göra tillägg och ändringar i föreskrifterna om 
ändringarna är av sådan begränsad omfattning. Dit hör till exempel rätt för Kommunstyrelsen att 
utfärda anvisningar om utsortering, hantering och lämnande av avfall. 

För den kommunala avfallshanteringen gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen 
(2020:614), samt andra förordningar och föreskrifter om avfallshantering utfärdade med stöd av 
dessa eller andra författningar. Inom Borås Stad gäller därutöver dessa föreskrifter samt 
avfallsplanen som tillsammans utgör kommunens renhållningsordning.  

Dessa föreskrifter reglerar kommunens ansvar som omfattar borttransport samt återvinning eller 
bortskaffande av avfall under kommunalt ansvar och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet.  

Avfall som kommunen ansvarar för får inte transporteras eller omhändertas av någon annan än 
Borås Energi och Miljö AB, eller den som Borås Energi och Miljö utsett, om inte annat anges i 
dessa föreskrifter. 

1.1 Gällande författningar  
Borås Stad renhållningsordning innehåller kommunens avfallsföreskrifter och en avfallsplan. För 
kommunens renhållningsansvar och avfallshantering gäller följande lagstiftning:  

• Miljöbalken (1998:808)  
• Avfallsförordningen (2020:614), 
• Plan- och bygglagen (2010:900).  
• Regler om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken, såsom 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordningar om 
producentansvar (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, 

• Och andra författningar såsom till exempel Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
 
Ändringar i gällande lagar och andra författningar samt andra myndighetsbeslut som reglerar 
avfallshanteringen införs i denna renhållningsordning utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.  
 
Renhållningsordningens föreskrifter gäller i hela Borås Stad.  
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1.2 Definitioner 

I dessa föreskrifter ska särskilt följande gälla: 
 
Avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra 
sig av med (15 kap. 1 § miljöbalken).  

 
Avfall under kommunalt ansvar avses detsamma som 15 kap. miljöbalken, det vill säga (1) kommunalt 
avfall, vilket innebär avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll, (2) avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda 
avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast 
används för hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar 
hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och (4) bygg- och rivningsavfall 
som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 
 
Tabellen nedan definierar kategorier av avfall under kommunalt ansvar: 

Kärl- och 
säckavfall 

avses den del av det avfall under kommunalt ansvar som får läggas i kärl, säck eller 
av Borås Energi och Miljö godkänd behållare. Benämns också brännbart restavfall. 
 

Brännbart 
restavfall 

avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår 
när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall och annat avfall som 
omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.  
 

Grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 
 

Trädgårdsavfall avses biologiskt avfall som uppkommer i trädgårdar vid bostadshus, till exempel 
kvistar och gräsklipp. 
 

Farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med * i bilaga 1 till 
avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 12 § avfallsförordningen (2020:614).  
 

Konsument-
elavfall 
 

avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för 
elektronikutrustning. 
 

Före detta 
livsmedel 

avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 
142/2011/EU.  
 

Matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer av livsmedelshantering i 
hushåll, restauranger, storkök, butiker eller liknande och som skulle kunna, eller har 
kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. 
Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med 
punkten ovan. 
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1.2 Definitioner 

I dessa föreskrifter ska särskilt följande gälla: 
 
Avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra 
sig av med (15 kap. 1 § miljöbalken).  

 
Avfall under kommunalt ansvar avses detsamma som 15 kap. miljöbalken, det vill säga (1) kommunalt 
avfall, vilket innebär avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll, (2) avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda 
avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast 
används för hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar 
hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och (4) bygg- och rivningsavfall 
som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 
 
Tabellen nedan definierar kategorier av avfall under kommunalt ansvar: 

Kärl- och 
säckavfall 

avses den del av det avfall under kommunalt ansvar som får läggas i kärl, säck eller 
av Borås Energi och Miljö godkänd behållare. Benämns också brännbart restavfall. 
 

Brännbart 
restavfall 

avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår 
när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall och annat avfall som 
omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets kärl- och säckavfall.  
 

Grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har 
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 
 

Trädgårdsavfall avses biologiskt avfall som uppkommer i trädgårdar vid bostadshus, till exempel 
kvistar och gräsklipp. 
 

Farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med * i bilaga 1 till 
avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd 
av 12 § avfallsförordningen (2020:614).  
 

Konsument-
elavfall 
 

avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för 
elektronikutrustning. 
 

Före detta 
livsmedel 

avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 
142/2011/EU.  
 

Matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer av livsmedelshantering i 
hushåll, restauranger, storkök, butiker eller liknande och som skulle kunna, eller har 
kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. 
Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med 
punkten ovan. 
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Fett från restauranger och storkök menas använd frityrolja och annat spillfett som 
hämtas i behållare eller via fettavskiljare. Fett från hushåll ingår också.  
 

Slam är avfall från enskilda avloppsanläggningar. Latrin är avfall från torrtoaletter.  

Behållare avses kärl, container, krantömmande behållare, säck, latrinbehållare, 
fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av avfall under kommunalt 
ansvar. 
 

Enskilda 
avloppsanlägg-
ningar 

avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra 
motsvarande anläggningar som ger upphov till avfall under kommunalt ansvar. 
 

Storkök menas lokaler från varuintag till utlämning eller servering. De är avsedda för 
tillagning av ett fåtal maträtter till många människor samtidigt. 
 

Återvinningstaxa är den avgift som abonnenten betalar som bekostar hämtning av avfall, service på 
återvinningscentralerna, behandling av avfall, information och kundservice. 
 

Fasta avgiften finansierar kommunens återvinningscentraler, återvinningsstationer, del av 
administration, information m.m. och fördelas på olika kunder efter bedömt 
nyttjande. 
 

Rörlig avgift är beroende av vilket abonnemang som valts och täcker hämtnings- och 
behandlingskostnaderna. 
 

Avfallsinnehavare den som ger upphov till ett avfall under kommunalt ansvar har ansvar för att 
sortera och lämna det enligt gällande nationella lagar, förordningar och föreskrifter 
samt i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar till dessa föreskrifter. 
 

Fastighetsinnehav
are 

avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 
 

Nyttjanderätts-
havare 

avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att 
bruka eller nyttja fastighet. 
 

Permanentboende är den som är folkbokförd på fastigheten.  
 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 
 

Avfallsansvarig 
nämnd 

är kommunstyrelsen. 
 

Tillsynsansvariga 
nämnden 

avses den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för 
operativ tillsyn enligt miljöbalken. 
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1.3 Målsättning  
Målsättningen i kommunen är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i följande 
prioritetsordning i enlighet med EU:s avfallshierarki:  
 
1. Förebyggande  
2. Återanvändning  
3. Materialåtervinning  
4. Energiutvinning  
5. Bortskaffande  
 
Vidare är målsättningen att leva upp till en hållbar och säker avfallshantering. Sorteringen ska så 
långt som möjligt ske vid källan och alltid ske enligt de sorteringsföreskrifter som finns i bilaga 1 
och andra anvisningar som kommun eller bolaget ger.  
 
Borås Stads målsättning är också att personalen på Borås Energi och Miljö och hos utsedd 
entreprenör som utför arbete för kommunens räkning inte ska behöva utsättas för risk för att 
drabbas av ohälsa och olycksfall. Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö ska alltid prioriteras. Detta 
medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter samt 
Arbetsmiljöverkets lagar och regler kan ställas mot placering av avfallsutrymme och 
avfallsbehållare, samt på avfallsutrymmens, förvaringsplatsers, bilvägars och dragvägars 
utformning etcetera.  

1.4 Överträdelse  
Straffbestämmelser vid överträdelser enligt gällande lagstiftning finns i 29 kap. miljöbalken och 
miljösanktionsavgifter i 30 kap. miljöbalken. Kontroll av renhet på källsorterat avfall kan 
förekomma. Vid felsortering kan fastighetsinnehavaren åläggas felsorteringsavgift enligt gällande 
återvinningstaxa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renhållare avses Borås Energi och Miljö AB eller den som bolaget anlitar för hantering av det 
avfall som omfattas av kommunens ansvar. 
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1.3 Målsättning  
Målsättningen i kommunen är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i följande 
prioritetsordning i enlighet med EU:s avfallshierarki:  
 
1. Förebyggande  
2. Återanvändning  
3. Materialåtervinning  
4. Energiutvinning  
5. Bortskaffande  
 
Vidare är målsättningen att leva upp till en hållbar och säker avfallshantering. Sorteringen ska så 
långt som möjligt ske vid källan och alltid ske enligt de sorteringsföreskrifter som finns i bilaga 1 
och andra anvisningar som kommun eller bolaget ger.  
 
Borås Stads målsättning är också att personalen på Borås Energi och Miljö och hos utsedd 
entreprenör som utför arbete för kommunens räkning inte ska behöva utsättas för risk för att 
drabbas av ohälsa och olycksfall. Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö ska alltid prioriteras. Detta 
medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter samt 
Arbetsmiljöverkets lagar och regler kan ställas mot placering av avfallsutrymme och 
avfallsbehållare, samt på avfallsutrymmens, förvaringsplatsers, bilvägars och dragvägars 
utformning etcetera.  

1.4 Överträdelse  
Straffbestämmelser vid överträdelser enligt gällande lagstiftning finns i 29 kap. miljöbalken och 
miljösanktionsavgifter i 30 kap. miljöbalken. Kontroll av renhet på källsorterat avfall kan 
förekomma. Vid felsortering kan fastighetsinnehavaren åläggas felsorteringsavgift enligt gällande 
återvinningstaxa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renhållare avses Borås Energi och Miljö AB eller den som bolaget anlitar för hantering av det 
avfall som omfattas av kommunens ansvar. 
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2 kap Ansvar och skyldighet 

2.1 Kommunens ansvar för avfallshantering 
I Borås har Kommunstyrelsen verksamhetsansvaret för avfallshanteringen, enligt 15 kap. 
20 § miljöbalken, för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, med särskilt 
ansvar för att avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och 
transporteras till en behandlingsanläggning. Utförandet har överlåtits till bolaget Borås Energi 
och Miljö AB. Borås Energi och Miljö AB sköter också på uppdrag av Kommunfullmäktige 
insamling av avfall i nedskräpningsärenden samt bilvrak efter myndighetsbeslut från Miljö- och 
konsumentnämnden gällande nedskräpningsäreden eller Tekniska nämnden för ärende gällande 
bilvrak. 
 
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som bolaget 
anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 
 
Kommunen är skyldig att organisera insamling och behandling av allt avfall från hushåll som inte 
faller under producentansvar. Kommunen har ansvar för att planera och utföra insamling, 
transport och behandling av avfall, för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och 
miljön som enskilda intressen.  
 
Tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 
med stöd av miljöbalken utövas av Miljö- och konsumentnämnden i kommun.  
 
Borås Energi och Miljö informerar hushållen om krav på sortering och hantering avseende 
förpackningar, returpapper och konsumentelavfall, i enlighet med gällande producentansvar. 
 
Kommunen får med stöd av miljöbalken 27 kap 4 § meddela föreskrifter om att avgift ska 
betalas för den avfallshantering som utförs av kommunen. Avgiftens storlek 
framgår av återvinningstaxan som fastställs av kommunfullmäktige. Avgiften får tas ut på ett 
sådant sätt att förebyggande, återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 

2.2 Producenternas ansvar  
Producentansvaret regleras i förordningar om producentansvar (2018:1463, 2018:1462, 
1994:1236, 2000:208, 2014:1075, 2007:185, 2008:834, 2009:1031), meddelade med stöd av 
miljöbalken. 
 

 Förordning om producentansvar för returpapper SFS (2018:1463) – upphävs 2022 
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 Förordning om producentansvar för förpackningar SFS (2018:1462) 1 
 Förordning om producentansvar för däck SFS (1994:1236) 
 Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer SFS 

(2000:208) 
 Förordning om producentansvar för elutrustning (2014:1075)  
 Förordning om producentansvar för bilar SFS (2007:185) 
 Förordning om batterier SFS (2008:834) 
 Förordning om producentansvar för läkemedel SFS (2009:1031) 

 
Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är 
innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran av Miljö och konsumentnämnden lämna de 
uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som 
behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.   
 
Producenter som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska 
samråda med Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt med Borås 
Energi och Miljö om frågor som rör insamlingssystemet. 

2.3 Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens ansvar   
Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift enligt återvinningstaxan. Fakturamottagande kan 
efter anmälan av fastighetsinnehavaren till Borås Energi och Miljö överföras på 
nyttjanderättsinnehavaren. Borås Energi och Miljö har därmed rätt att kräva antingen 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren på avgift. 
 
Borås Energi och Miljö kan neka fastighetsinnehavaren att överlåta fakturamottagandet på 
nyttjanderättsinnehavaren vid fastigheter där det är olämpligt, till exempel där många olika 
verksamheter finns inom samma fastighet. 
 
Då nyttjanderätten upphör återgår betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren. 
  
Nyttjanderättsinnehavaren likställs med fastighetsinnehavaren när det gäller ansvar för 
uppkommit avfall. 
 

Fastighetsinnehavaren av den fastighet där avfall uppkommer ansvarar för att avfallet hanteras 
enligt dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättsinnehavaren ska informera de 
som bor eller verkar i fastigheten om de regler som gäller för avfallshanteringen samt vart 
utsorterade avfallssorter ska lämnas och verka för att de följs. 

                                                 
1 Har inte trätt i kraft fullt ut, gäller fortfarande delar av 2006 års förpackningsförordning för en producents 
insamling av förpackningsavfall eller för en av producenterna anlitad aktör för sådan insamling. 
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 Förordning om producentansvar för förpackningar SFS (2018:1462) 1 
 Förordning om producentansvar för däck SFS (1994:1236) 
 Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer SFS 

(2000:208) 
 Förordning om producentansvar för elutrustning (2014:1075)  
 Förordning om producentansvar för bilar SFS (2007:185) 
 Förordning om batterier SFS (2008:834) 
 Förordning om producentansvar för läkemedel SFS (2009:1031) 

 
Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är 
innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran av Miljö och konsumentnämnden lämna de 
uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som 
behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.   
 
Producenter som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska 
samråda med Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt med Borås 
Energi och Miljö om frågor som rör insamlingssystemet. 

2.3 Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens ansvar   
Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift enligt återvinningstaxan. Fakturamottagande kan 
efter anmälan av fastighetsinnehavaren till Borås Energi och Miljö överföras på 
nyttjanderättsinnehavaren. Borås Energi och Miljö har därmed rätt att kräva antingen 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren på avgift. 
 
Borås Energi och Miljö kan neka fastighetsinnehavaren att överlåta fakturamottagandet på 
nyttjanderättsinnehavaren vid fastigheter där det är olämpligt, till exempel där många olika 
verksamheter finns inom samma fastighet. 
 
Då nyttjanderätten upphör återgår betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren. 
  
Nyttjanderättsinnehavaren likställs med fastighetsinnehavaren när det gäller ansvar för 
uppkommit avfall. 
 

Fastighetsinnehavaren av den fastighet där avfall uppkommer ansvarar för att avfallet hanteras 
enligt dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättsinnehavaren ska informera de 
som bor eller verkar i fastigheten om de regler som gäller för avfallshanteringen samt vart 
utsorterade avfallssorter ska lämnas och verka för att de följs. 

                                                 
1 Har inte trätt i kraft fullt ut, gäller fortfarande delar av 2006 års förpackningsförordning för en producents 
insamling av förpackningsavfall eller för en av producenterna anlitad aktör för sådan insamling. 
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2.4 Ansvar för avfallshantering vid evenemang  
Arrangören är nyttjanderättshavare och därmed ansvarig för sortering och överlämning av de 
avfallsslag som nämns i bilaga 1. 

2.5 Avfallsinnehavarens ansvar  
Avfallsinnehavare ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 
Avfallsinnehavare ska sortera avfall i enlighet med vad som anges i dessa föreskrifter samt enligt 
vad som anges i bilaga 1. Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas i Borås Energi och Miljös 
tillhandahållna eller godkända, avfallsbehållare eller på anvisad plats. Den som i yrkesmässig 
verksamhet ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna detta till den 
som enligt avfallsförordningen (2020:614) har tillstånd till transportverksamhet, är anmäld hos 
föreskriven myndighet eller har undantagits från anmälningsplikt (Naturvårdsverkets föreskrifter 
om tillstånd eller anmälningsplikt för yrkesmässig transport av avfall NFS 2005:3). 
Avfallsinnehavare ansvarar för att avfall som uppstår vid hälso- och sjukvård i bostad eller 
motsvarande hanteras och omhändertas enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFR 2005:26. 

Alla personer, hushåll, företag etcetera ska sortera ut följande avfall under kommunalt 
ansvar och hålla det skilt från annat avfall: 

 Olika typer av farligt avfall 

 Olika typer av avfall som omfattas av producentansvar eller pant, till exempel: 

o Förpackningar (plast, papper, metall, glas) 

o tidningar och returpapper 

o el utrustning samt olika typer batterier och ljuskällor 

o pantflaskor och -burkar 

o läkemedel 

o bildäck 

 Grovavfall 

 Trädgårdsavfall 

 Latrin 

 Slam samt andra avfallsslag från små avloppsanläggningar 

 Matavfall 

 Textil 
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 3 kap Avfall under kommunalt ansvar  
I detta kapitel regleras avfall som är under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken eller 
därmed jämförligt avfall. 

3.1 Behållare och emballering 
 

A. Borås Energi och Miljö avgör avfallsbehållarens typ, storlek och placering. 
B. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd på tomten vid tomtgräns eller 

enligt återvinningstaxa eller mot körbar allmän väg eller där Borås Stad anvisat plats. Kärl 
med två eller tre hjul ska placeras med draghandtaget ut mot gångväg varifrån kärlet 
hämtas eller enligt Borås Energi och Miljös anvisningar. 

C. I avfallsbehållare får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren är avsedd. Avfall ska 
vara emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 
Gäller dock ej förpackningar och returpapper. 

D. Kärl hyrs ut till kunden av Borås Energi och Miljö, kunden ansvarar för rengöring av 
kärlet. Normalt slitage står Borås Energi och Miljö för. Containrar, ägs av Borås Energi 
och Miljö. Vid skadegörelse eller vårdslöshet står kunden för reparation eller ersättande 
av kärl och containrar.  

E. Krantömmandebehållare ägs och underhålls av kunden. Krav på underhåll kan sättas på 
kund av renhållaren om det krävs för god arbetsmiljö.  

F. Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållaren får inte vara så 
tung att den blir svår att flytta eller att arbetsmiljökraven inte kan tillgodoses. 

G. Behållaren ska genom fastighetsägarens försorg stå upprätt och placeras så att den inte 
orsakar trafikfara, hinder eller nedskräpning. Fastighetsägaren ska omgående åtgärda 
nedskräpning på hämtningsplatsen. 

H. Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare eller avfallsbehållare som innehåller dåligt 
emballerade stickande eller skärande föremål hämtas först när avfallet paketerats om. En 
eventuell kostnad för extra hämtning kan tillkomma enligt återvinningstaxan. 

I. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
J. Volymen på kärl och antal ska vara tillräcklig så de svarar mot de behov som föreligger 

samt att de har en marginal för oförutsedda dröjsmål av tömning (motsvarande två dygn).  
  

3.1.1 Kriterier för krantömmandebehållare (placering och tömning) 
Vid val av storlek och antal krantömmandebehållare ska de vara dimensionerade på ett sådant sätt 
att matavfall och brännbart restavfall aldrig behöver tömmas mer än en gång i veckan. Tömning 
sker i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 
 
Borås Energi och Miljö ska alltid kontaktas innan behållare placeras ut, bedömning av platsens 
lämplighet ska göras utifrån varje enskilt fall. Tömning av kranbehållare sker genom höga kranlyft 
av tunga behållare vilket ställer höga krav på tömningsförfarandet. För att säkerställa säkerheten 
och för att tömning av behållare ska godkännas ska Borås Energi och Miljö riktlinjer följas 
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J. Volymen på kärl och antal ska vara tillräcklig så de svarar mot de behov som föreligger 

samt att de har en marginal för oförutsedda dröjsmål av tömning (motsvarande två dygn).  
  

3.1.1 Kriterier för krantömmandebehållare (placering och tömning) 
Vid val av storlek och antal krantömmandebehållare ska de vara dimensionerade på ett sådant sätt 
att matavfall och brännbart restavfall aldrig behöver tömmas mer än en gång i veckan. Tömning 
sker i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 
 
Borås Energi och Miljö ska alltid kontaktas innan behållare placeras ut, bedömning av platsens 
lämplighet ska göras utifrån varje enskilt fall. Tömning av kranbehållare sker genom höga kranlyft 
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tillsammans med följande kriterier. Skulle inte dessa kriterier uppfyllas kan Borås Energi och 
Miljö komma tillhandahålla ett alternativt insamlingsförfarande.  
 

A. Behållare ska ha ett kroksystem som är anpassat efter kommunens avfallshantering och 
Borås Energi och Miljös riktlinjer.  

B. Behållare bör vara täta på grund av spillrisk och arbetsmiljö för chaufförerna och 
boendemiljö.  

C. Hänsyn ska tas till riskerna för lukt, exempelvis om behållare står för nära bostäder eller 
luftintag till byggnader.  

D. Behållare ska placeras på ett trafiksäkert sätt. 
E. Tömning av behållare får inte ske över cykelbana. 
F. Om tömning görs över ett så kallat naturligt gångstråk ska det finnas en säker alternativ 

gångväg runt och förbi markbehållaren. 
G. Bilens angöringsplats får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning. 
H. Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen eller själva behållaren. 
I. Angöringsplats ska var lätt åtkomlig och backning undviks så långt som är möjligt.  
J. Angöringsplats får inte ligga så att parkerade bilar finns mellan hämtningsfordon och 

behållare. 
K. Angöringsplats bör inte placeras utmed huvudgator. 
L. På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 meter 

från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering 
M. Avstånd mellan fordonet och behållaren får vara maximalt 5 meter. 
N. Behållare ska vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs. 

 
3.1.2 Kriterier för sopsugssystem  
Vid tömning av mobil sopsug ska dockningspunkten placeras högst 5 meter från 
hämtningsfordonets uppställningsplats. Anläggningen ska vara anpassad till utrustningen för 
Borås Energi och Miljö eller utsedd entreprenörs hämtningsfordon. Sopsugssystemet ska vara 
anpassat för minst två fraktioner, matavfall och brännbart restavfall. Sopsug kan användas där 
Borås Energi och Miljö anser att detta är lämpligt, samråd skall alltid göras med Borås Energi och 
Miljö. 
 
3.1.3 Gemensamt kärl  
Om två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare vill använda 
gemensam avfallsbehållare görs ansökan till Borås Energi och Miljö. Förutsättningarna är att 
bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska lämnas in 
minst 4 veckor innan ändringen ska börja gälla. 

Medgivande om hämtning via delat kärl kan återkallas om avgift inte betalas eller om dessa 
föreskrifter inte följs. 
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3.1.4 Gemensam avfallslösning 
Flera fastigheter kan som en förening eller samfällighet ansöka om en gemensam avfallslösning 
som miljöhus, gemensam hämtningsplats eller annan typ av avfallslösning. Detta under 
förutsättning att Borås Energi och Miljö givit sitt medgivande. Varje ingående fastighet (boenhet) 
ska betala de avgifter som framgår av återvinningstaxan. Delning av kostnad avser enbart de 
avgifter som framgår av återvinningstaxan. 

Medgivande om hämtning via gemensam avfallslösning kan återkallas om avgift inte betalas eller 
om dessa föreskrifter inte följs. 

3.1.5 Anvisning av plats 
Anvisning av plats görs av Tekniska nämnden.  

3.2 Avfallsspecifika anvisningar 
 
3.2.1 ALLMÄNT 
De avfallsslag som inte listas nedan hämtas efter behov. Hämtningsintervall är angivna så som 
renhållningen fungerar i normalfallet. Det finns möjlighet till undantag (se kapitel 5). 
 
3.2.2 MATAVFALL 
Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 1. 
Matavfallskvarnar kopplade till kommunala avloppsnätet är enligt gällande Allmänna 
bestämmelser VA (ABVA) inte tillåtet utan huvudmannens (Borås Energi och Miljö AB) 
skriftliga medgivande. 
 
Emballering, behållare och förvaring 

• Matavfall som uppkommer i hushållet ska förpackas i särskilt avsedd påse som 
tillhandahålls eller anvisas av Borås Energi och Miljö. Annan förpackning får inte 
användas. I hushållet ska särskild ventilerad hållare som tillhandahålls eller anvisas av 
Borås Energi och Miljö för påsen användas. 

• Matavfall ska emballeras i påsar godkända av Borås Energi och Miljö och enligt den 
europeiska standarden EN 13432 eller den svenska motsvarigheten SS 13432. Se bilaga 1. 

• Säckar, påsar och säck-/påshållare för insamling av matavfall vid restauranger och 
storkök anskaffas, bekostas och hanteras i enlighet vad som regleras i återvinningstaxan 
och i anvisningar från Borås Energi och Miljö.  

• För storhushåll, restauranger, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen 
där ruttnande eller vått matavfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna 
bedömning görs av Miljö och konsumentnämnden.  

• Matavfallskvarn kopplad till separat sluten tank, så kallad matavfallstank är tillåtet. Allt 
matavfall som tillförs matavfallstanken ska ha passerat en matavfallskvarn. 
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3.1.4 Gemensam avfallslösning 
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ska betala de avgifter som framgår av återvinningstaxan. Delning av kostnad avser enbart de 
avgifter som framgår av återvinningstaxan. 

Medgivande om hämtning via gemensam avfallslösning kan återkallas om avgift inte betalas eller 
om dessa föreskrifter inte följs. 

3.1.5 Anvisning av plats 
Anvisning av plats görs av Tekniska nämnden.  

3.2 Avfallsspecifika anvisningar 
 
3.2.1 ALLMÄNT 
De avfallsslag som inte listas nedan hämtas efter behov. Hämtningsintervall är angivna så som 
renhållningen fungerar i normalfallet. Det finns möjlighet till undantag (se kapitel 5). 
 
3.2.2 MATAVFALL 
Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 1. 
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Matavfallstankar ska vara placerade så att den lätt kan slamsugas. När tanken är installerad 
inomhus ska tömning ske via anslutning på utsidan av fasaden i gatuplan. 

• Krantömmandebehållare kan användas där Borås Energi och Miljö anser att detta är 
lämpligt. 

 
Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst 
en gång varannan vecka. 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst en 
gång varannan vecka under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande 
återvinningstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där avfall under kommunalt ansvar 
uppkommer ska hämtning av matavfall ske efter behov, dock minst en gång i veckan, i 
den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 

• Tömning av matavfallstankar ska ske minst en gång var fjärde vecka och i övrigt efter 
behov för att upprätthålla en god funktion. Tömning sker i den ordning Borås Energi och 
Miljö bestämmer. 

 
Hemkompostering av matavfall 
För hemkompostering av matavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts på ett 
sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposten ska vara 
skadedjurssäker. Vid kompostering i stallgödsel ska matavfallet grävas ner så att skadedjur inte 
kan komma åt det. Animaliskt avfall får inte komposteras i stallgödsel. Kompostering av 
matavfall på fastigheten ska anmälas och godkännas av Miljö och konsumentnämnden 
(avfallsförordningen 2020:614). 
 
3.2.3 BRÄNNBART RESTAVFALL 
Det avfall som är kvar efter källsortering. 
 
Emballering och behållare 
Brännbart restavfall ska emballeras väl och samlas in i kärl, krantömmandebehållare eller 
container. Krantömmandebehållare kan användas där Borås Stad och Borås Energi och Miljö 
anser att detta är lämpligt. 
Brännbart restavfall som uppkommer i hushållet ska vara emballerat i en påse och försluten eller 
enligt annan anvisning från Borås Energi och Miljö.  
 
Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall i kärl ske 
minst en gång i månaden, i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  18 mars 2021

B 1464

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

15 
 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall ske minst en 
gång i månaden under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande 
återvinningstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter ska behållare vara dimensionerade på ett 
sådant sätt att brännbart restavfall inte behöver tömmas mer än en gång i veckan annat än 
i undantagsfall. 

 
3.2.4 GROVAVFALL 
Privatpersoner får lämna grovavfall som uppkommer i det egna hushållet till Borås Energi och 
Miljös återvinningscentraler. Verksamheter eller det som liknar verksamheter som tar betalt för 
att köra privatpersoners grovavfall får lämna grovavfall mot en kostnad. Privatperson som tar 
betalt för att lämna någon annans grovavfall på återvinningscentral jämställs denne med en 
verksamhet och blir debiterad samma kostnad som en verksamhet. 
Återvinningsbart grovavfall ska hållas skilt från annat avfall samt hanteras enligt bilaga 1.   
 
Grovavfall som hämtas vid fastighet ska märkas med ”GROVAVFALL”. För 
flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att grovavfall ska förvaras på lämplig 
förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 
 
Hämtningsintervall 
Grovavfall hämtas i en- och tvåfamiljs fastigheter genom budning enligt gällande 
återvinningstaxa. Grovavfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter budning enligt gällande 
återvinningstaxa. Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 
 
3.2.5 FARLIGT AVFALL 
Farligt avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Farligt avfall ska hanteras enligt 
bilaga 1. Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort farligt avfall som uppkommit i det 
egna hushållet till Borås Energi och Miljö anvisad plats, Borås Energi och Miljö:s 
återvinningscentraler.  
 
Behållare och emballering 
Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med innehåll, väl förpackat och får inte blandas med 
annat avfall. Förpackningar med kemikalier som lämnas in av privatpersoner på 
återvinningscentralerna skall kunna hanteras av personal på ett sådant sätt att de inte läcker vid 
normal hantering.  

Hämtningsintervall 
Farligt avfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt Borås Energi och Miljö:s 
ordning i enlighet med gällande återvinningstaxa. Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 
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• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall ske minst en 
gång i månaden under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande 
återvinningstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter ska behållare vara dimensionerade på ett 
sådant sätt att brännbart restavfall inte behöver tömmas mer än en gång i veckan annat än 
i undantagsfall. 

 
3.2.4 GROVAVFALL 
Privatpersoner får lämna grovavfall som uppkommer i det egna hushållet till Borås Energi och 
Miljös återvinningscentraler. Verksamheter eller det som liknar verksamheter som tar betalt för 
att köra privatpersoners grovavfall får lämna grovavfall mot en kostnad. Privatperson som tar 
betalt för att lämna någon annans grovavfall på återvinningscentral jämställs denne med en 
verksamhet och blir debiterad samma kostnad som en verksamhet. 
Återvinningsbart grovavfall ska hållas skilt från annat avfall samt hanteras enligt bilaga 1.   
 
Grovavfall som hämtas vid fastighet ska märkas med ”GROVAVFALL”. För 
flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att grovavfall ska förvaras på lämplig 
förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 
 
Hämtningsintervall 
Grovavfall hämtas i en- och tvåfamiljs fastigheter genom budning enligt gällande 
återvinningstaxa. Grovavfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter budning enligt gällande 
återvinningstaxa. Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 
 
3.2.5 FARLIGT AVFALL 
Farligt avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Farligt avfall ska hanteras enligt 
bilaga 1. Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort farligt avfall som uppkommit i det 
egna hushållet till Borås Energi och Miljö anvisad plats, Borås Energi och Miljö:s 
återvinningscentraler.  
 
Behållare och emballering 
Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med innehåll, väl förpackat och får inte blandas med 
annat avfall. Förpackningar med kemikalier som lämnas in av privatpersoner på 
återvinningscentralerna skall kunna hanteras av personal på ett sådant sätt att de inte läcker vid 
normal hantering.  

Hämtningsintervall 
Farligt avfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt Borås Energi och Miljö:s 
ordning i enlighet med gällande återvinningstaxa. Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 
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3.2.6 PRODUCENTANSVARSMATERIAL 
Privatpersoner får genom egen försorg transportera bort producentansvarsmaterial som 
uppkommit i det egna hushållet till hänvisad plats för återvinning; exempelvis återvinningsstation 
eller återvinningscentral. 
 
Förpackningar och tidningar 
Förpackningar och tidningar ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För förpackningar 
och tidningar gäller producentansvar. De ska hanteras enligt bilaga 1. 
 
Elavfall 
Elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Elavfall är oftast farligt avfall. För elavfall 
gäller producentansvar. Elavfall ska hanteras enligt bilaga 1. 
 
Ljuskällor och småelektronik från flerfamiljsfastigheter hämtas vid behov av Borås Energi och 
Miljö. 
 
Batterier 
Batterier ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För batterier gäller producentansvar. 
Batterier ska hanteras enligt bilaga 1. Småbatterier hämtas i den ordning Borås Energi och Miljö 
bestämmer. 
 
Läkemedelsavfall 
Läkemedelsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För läkemedelsavfall gäller 
producentansvar och detta ska lämnas på apoteken. Nerspolning av läkemedel till avloppsnätet är 
inte tillåtet enligt Allmänna bestämmelser VA 2017 punkt 26. Detta gäller allt medicinskt avfall 
exempelvis tabletter, flytande mediciner, kanyler.  
 
3.2.7 TRÄDGÅRDSAVFALL 
Trädgårdsavfall får fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren genom egen försorg 
transportera till Borås Energi och Miljö anvisad plats eller till Borås Energi och Miljö:s 
återvinningscentraler. Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt 
återvinningstaxa. 
 
Emballering och förvaring 
Trädgårdsavfall ska förvaras skilt från annat avfall. För flerfamiljsfastigheter och 
grupphusområden gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på lämplig förvaringsplats i avvaktan på 
borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 
 
Hämtningsintervall 
Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt gällande återvinningstaxa. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  18 mars 2021

B 1466

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

17 
 

 
Kompostering 
För kompostering av trädgårdsavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts så att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Kompostering av trädgårdsavfall från 
flerfamiljsfastigheter ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden innan kompostering 
påbörjas. Kompostering av trädgårdsavfall på en- och tvåfamiljsfastigheter får ske utan anmälan 
till Miljö och konsumentnämnden. 
 
Dragväg 
Av arbetsmiljöskäl tillåts inte dragväg för trädgårdskärl. 
 
3.2.8 INVASIVA FRÄMMANDE VÄXTER  
Med invasiva främmande växter i detta sammanhang menas de växtarter som är reglerade i 
lagstiftningen. För mer info om vilka arter besök Borås Stad eller Borås Energi och Miljös 
hemsida.  
  
Mindre mängd av invasiva växter får lämnas från privatpersoner på återvinningscentralerna 
inplastat, de skall vara väl inplastade så det inte finns någon risk för spridning. Större mängder 
invasiva växter lämnas till Sobackens avfallsanläggning väl inplastade mot en kostnad. Kontakt 
skall tas med personal på Sobackens mottagningsstation. Invasiva växter får inte slängas i kärlet 
för brännbart restavfall eller i trädgårdsavfall. 
 
Emballering och förvaring 
Delar av invasiva främmande växter som kan orsaka spridning ska lämnas inplastade i dubbla 
förslutna säckar och alltid lämnas som en separat fraktion i dialog med personal på 
återvinningscentralerna eller på avfallsanläggning.  
 
3.2.9 FETTAVFALL 
Överblivet vegetabiliskt och animaliskt fett från matlagning, till exempel frityrolja, stekfett och 
fett från burkar och flaskor.  
 
Emballering och förvaring 
Frityrolja och liknande från restauranger och storkök ska förvaras i behållare som Borås Energi 
och Miljö eller utsedd entreprenör tillhandahåller eller hänvisar till. Hushåll ska hälla fett i 
separata behållare till exempel en plastflaska eller plastburk som sedan lämnas på ÅVC. Detta för 
att förhindra stopp i avloppet. Använd gärna Borås Energi och Miljös fettratt.  
 
Hämtningsintervall 
Hämtning av frityrfett och liknande i fettunna ska ske vid behov dock minst en gång per år. 
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Kompostering 
För kompostering av trädgårdsavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts så att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Kompostering av trädgårdsavfall från 
flerfamiljsfastigheter ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden innan kompostering 
påbörjas. Kompostering av trädgårdsavfall på en- och tvåfamiljsfastigheter får ske utan anmälan 
till Miljö och konsumentnämnden. 
 
Dragväg 
Av arbetsmiljöskäl tillåts inte dragväg för trädgårdskärl. 
 
3.2.8 INVASIVA FRÄMMANDE VÄXTER  
Med invasiva främmande växter i detta sammanhang menas de växtarter som är reglerade i 
lagstiftningen. För mer info om vilka arter besök Borås Stad eller Borås Energi och Miljös 
hemsida.  
  
Mindre mängd av invasiva växter får lämnas från privatpersoner på återvinningscentralerna 
inplastat, de skall vara väl inplastade så det inte finns någon risk för spridning. Större mängder 
invasiva växter lämnas till Sobackens avfallsanläggning väl inplastade mot en kostnad. Kontakt 
skall tas med personal på Sobackens mottagningsstation. Invasiva växter får inte slängas i kärlet 
för brännbart restavfall eller i trädgårdsavfall. 
 
Emballering och förvaring 
Delar av invasiva främmande växter som kan orsaka spridning ska lämnas inplastade i dubbla 
förslutna säckar och alltid lämnas som en separat fraktion i dialog med personal på 
återvinningscentralerna eller på avfallsanläggning.  
 
3.2.9 FETTAVFALL 
Överblivet vegetabiliskt och animaliskt fett från matlagning, till exempel frityrolja, stekfett och 
fett från burkar och flaskor.  
 
Emballering och förvaring 
Frityrolja och liknande från restauranger och storkök ska förvaras i behållare som Borås Energi 
och Miljö eller utsedd entreprenör tillhandahåller eller hänvisar till. Hushåll ska hälla fett i 
separata behållare till exempel en plastflaska eller plastburk som sedan lämnas på ÅVC. Detta för 
att förhindra stopp i avloppet. Använd gärna Borås Energi och Miljös fettratt.  
 
Hämtningsintervall 
Hämtning av frityrfett och liknande i fettunna ska ske vid behov dock minst en gång per år. 
 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

18 
 

Oljor och fett från hushåll och verksamheter får lämnas på återvinningscentraler eller på anvisad 
plats. 
 
3.2.10 FETTSLAM FRÅN FETTAVSKILJARE 
Fettslam från fettavskiljare från restauranger, storkök och liknande ska tömmas av Borås Energi 
och Miljö eller utsedd entreprenör. Allmänna bestämmelser VA 2017 punk 26 och 27 anger att 
fett i större mängd eller fetthalten inte får vara så hög att den orsakar stopp i huvudledningen. 
Utöver Allmänna bestämmelser VA gäller att fettavskiljare ska följa svensk standard, SS EN 
1825–2. Dimensionering och övrig information om fettavskiljaren ska skickas till Borås Energi 
och Miljö i samband med VA-anmälan.  
 
Tillgänglighet 

• Fettavskilljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas 
av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt 
eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö godkänt. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och fettavskiljare bör ej överstiga 10 
meter befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 
uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt 
återvinningstaxa. 

• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken 
fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller 
vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

• Vid alla ny-och ombyggnationer skall sugkoppling installeras på fastigheten om det inte 
installeras en markbrunn för fettavskiljare.   

• Vid alla ny-och ombyggnationer av skolor och förskolor skall markbrunn eller 
sugkoppling placeras utanför lek och vistelseområde för att säkerställa en säker hämtning.   

 
Hämtningsintervall 
Fettslam från fettavskiljare ska hämtas vid behov så att fett inte följer med flödet till efterföljande 
ledningssystem, dock minst fyra gånger per år. Hämtningsintervall ska anpassas till anläggningens 
belastning, typ och storlek. Fastighetsinnehavaren är alltid ansvarig för avskiljarens funktion 
utöver ovan angivna rutiner. 
 
3.2.11 SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPP 
Slutna tankar, slamavskiljare som till exempel två- och trekammarbrunnar, minireningsverk och 
liknande ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller utsedd entreprenör. 
 
Tillgänglighet 

• Enskilda avlopp ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna 
öppnas av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara 
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övertäckt eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö 
godkänt. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör ej överstiga 10 meter 
befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 
uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt 
återvinningstaxa. 

• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken 
fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller 
vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

• Minireningsverk ska ha instruktioner för handhavande och tömning på anläggningen, lätt 
åtkomligt för entreprenörens tömningspersonal. 

 
Hämtningsintervall 
Hämtning av slam från minireningsverk och slamavskiljare med ansluten toalett (till exempel 
trekammarbrunn) ska ske minst en gång per år, i övrigt efter behov för att upprätthålla en god 
funktion. Slam från slutentank och slamavskiljare utan anslutning av toalett ska tömmas efter 
beställning från fastighetsägaren. 
 
Det finns andra system för slamhantering som inte behöver hämtas en gång per år till exempel: 
Bioreningsverk och fytosystem. Dessa kan hämtas enligt tillverkarens rekommendationer eller 
utifrån behov.  
 
3.2.12 FILTERMATERIAL FRÅN FOSFORFÄLLOR 
Vid hämtning av filtermaterial kontakta Borås Energi och Miljö.  
 
3.2.13 TOALETTBODAR 
Toalettbodar ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller av utsedda entreprenör. Latrinavfall ska 
kunna hämtas med slamsugningsbil.  
 
Hämtningsintervall 
Tömning av toalettbodar sker efter beställning vid behov i den ordning Borås Energi och Miljö 
bestämmer. 
 
3.2.14 STICKANDE/SKÄRANDE/SMITTFÖRANDE AVFALL 
Stickande/skärande/smittförande avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Detta 
avfall ska förvaras i speciella behållare som privatpersoner hämtar på apotek som skrivit avtal 
med Borås Energi och Miljö. Apoteken tar sedan emot det stickande/skärande/smittförande 
avfallet förutsatt att det är paketerat i rätt emballage. 
 
Farligt avfall /avfall som är skärande stickande som inte lämnas till apotek måste förpackas på ett 
sådant sätt att personalen som tar emot detta inte riskerar att sticka sig på vassa föremål. Som 
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övertäckt eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö 
godkänt. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör ej överstiga 10 meter 
befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 
uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt 
återvinningstaxa. 

• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken 
fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller 
vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

• Minireningsverk ska ha instruktioner för handhavande och tömning på anläggningen, lätt 
åtkomligt för entreprenörens tömningspersonal. 

 
Hämtningsintervall 
Hämtning av slam från minireningsverk och slamavskiljare med ansluten toalett (till exempel 
trekammarbrunn) ska ske minst en gång per år, i övrigt efter behov för att upprätthålla en god 
funktion. Slam från slutentank och slamavskiljare utan anslutning av toalett ska tömmas efter 
beställning från fastighetsägaren. 
 
Det finns andra system för slamhantering som inte behöver hämtas en gång per år till exempel: 
Bioreningsverk och fytosystem. Dessa kan hämtas enligt tillverkarens rekommendationer eller 
utifrån behov.  
 
3.2.12 FILTERMATERIAL FRÅN FOSFORFÄLLOR 
Vid hämtning av filtermaterial kontakta Borås Energi och Miljö.  
 
3.2.13 TOALETTBODAR 
Toalettbodar ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller av utsedda entreprenör. Latrinavfall ska 
kunna hämtas med slamsugningsbil.  
 
Hämtningsintervall 
Tömning av toalettbodar sker efter beställning vid behov i den ordning Borås Energi och Miljö 
bestämmer. 
 
3.2.14 STICKANDE/SKÄRANDE/SMITTFÖRANDE AVFALL 
Stickande/skärande/smittförande avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Detta 
avfall ska förvaras i speciella behållare som privatpersoner hämtar på apotek som skrivit avtal 
med Borås Energi och Miljö. Apoteken tar sedan emot det stickande/skärande/smittförande 
avfallet förutsatt att det är paketerat i rätt emballage. 
 
Farligt avfall /avfall som är skärande stickande som inte lämnas till apotek måste förpackas på ett 
sådant sätt att personalen som tar emot detta inte riskerar att sticka sig på vassa föremål. Som 
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skärande stickande räknas även tex Rakblad, akupunkturnålar. Avfallet kan lämnas in på någon av 
kommunen återvinningscentralerna. 
 
3.2.15 ASKA 
Aska och sot från kol- och vedeldning ska sorteras som brännbart restavfall och hanteras på ett 
sådant sätt att det inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare eller medföra störning genom 
damning vid hämtning. 
 
3.2.16 DÖDA SÄLLSKAPSDJUR 
Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker eller djurbegravningsplatser. Döda 
sällskapsdjur inklusive hästar får grävas ner enligt 23 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
2014:43). Nedgrävning av större djur inklusive hästar ska ske i samråd med Miljö och 
konsumentnämnden. 

3.3 Transportväg 
Fastighetsinnehavaren (om inte annat avtalats med nyttjanderättshavaren) ska se till att 
transportväg fram till avfallsbehållares hämtnings- och tömningsplats hålls i framkomligt skick 
året om, enligt Borås Energi och Miljös riktlinjer. Transportväg ska ha en hårdgjord körbana. 
Transportväg ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. 

 
3.3.1 VÄGBREDD 
Vägen bör vara minst 5,5 m bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering 
tillåts vid sidan av vägen bör vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns 
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parkerade bilar kan vägen vara smalare men den ska vara minst 3,5 meter. Träd och annan 
växtlighet får inte inkräkta på vägbredden, ej heller snövallar. 
 
3.3.2 FRI HÖJD 
Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria 
höjden. 

 
3.3.3 VÄNDPLATS 
Vid återvändsgata ska det finnas möjlighet för renhållningsfordon att vända. Vändplan för ett 
normalt renhållningsfordon ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på 
ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning 
som möjliggör en så kallad T-vändning.  
 
3.3.4 ENSKILD VÄG OCH TOMTMARK 
Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att 
den är farbar för renhållningsfordon. Om vägen inte kan hållas farbar ska fastighetsinnehavaren 
lämna avfallet på plats som överenskommits med Borås Energi och Miljö. Detta gäller ej slam.  

3.4 Lastningsplats 
Plats där renhållningsfordonet stannar för att hämta avfall ska vara jämn och hårdgjord. Bredden 
ska vara minst 3,5 meter. Lastningsplatsen ska röjas från snö och vara halkfri. 
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parkerade bilar kan vägen vara smalare men den ska vara minst 3,5 meter. Träd och annan 
växtlighet får inte inkräkta på vägbredden, ej heller snövallar. 
 
3.3.2 FRI HÖJD 
Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria 
höjden. 

 
3.3.3 VÄNDPLATS 
Vid återvändsgata ska det finnas möjlighet för renhållningsfordon att vända. Vändplan för ett 
normalt renhållningsfordon ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på 
ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning 
som möjliggör en så kallad T-vändning.  
 
3.3.4 ENSKILD VÄG OCH TOMTMARK 
Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att 
den är farbar för renhållningsfordon. Om vägen inte kan hållas farbar ska fastighetsinnehavaren 
lämna avfallet på plats som överenskommits med Borås Energi och Miljö. Detta gäller ej slam.  

3.4 Lastningsplats 
Plats där renhållningsfordonet stannar för att hämta avfall ska vara jämn och hårdgjord. Bredden 
ska vara minst 3,5 meter. Lastningsplatsen ska röjas från snö och vara halkfri. 
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Tabell 1. Rekommenderade mått för lastningsplatser utomhus (Handbok för avfallsutrymme, 
Avfall Sverige). 
 

Kärlhämtning  Krantömmande 
Bredd  3,5 meter   4,6 meter 
Längd  15 meter   20 meter  
Fri höjd  4,5 meter   Upp till 10 meter 
 
Kranbilar för tömning av bottentömmande containrar och underjordsbehållare kan stå 5 meter 
ifrån behållare som ska lyftas. Begränsningen beror på kranens räckvidd samt behållarens typ och 
vikt. Det går därför inte att ange något generellt mått. 
 
3.4.1 VID KÄRLHÄMTNING 
Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar bör bredden vara minst 3,5 meter, längden 15 
meter, den fria höjden bör vara minst 4,5 meter. 
3.4.2 VID BAKTÖMMANDE CONTAINERHÄMTNING 
Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 3,5 meter, längden 20 
meter, den fria höjden bör vara minst 6 meter. Ingen nivåskillnad får förekomma. 
 
3.4.3 VID KRANTÖMMANDE CONTAINER OCH MARKBEHÅLLARE 
Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter och den fria 
höjden minst 10 meter. Lastningsplats bör vara 5 meter ifrån container eller markbehållare som 
ska lyftas. Lastningsplatsen får inte vara förlagd så att lyft vid tömning sker över vägar, gång- och 
cykelbanor samt parkeringsplatser. Inga hinder i höjdled eller sidled får begränsa tömningen. 

3.5 Gångväg 
Väg mellan hämtstället och renhållningsfordonets lastningsplats (gångvägen) ska vara jämn och 
hårdgjord. Trappsteg och kullersten får inte förekomma vid ny- och ombyggnation. Gångvägen 
ska röjas från snö och hållas halkfri. Gångvägen mellan hämtstället och renhållningsfordonets 
lastningsplats får vara max 50 meter för tvåhjuliga och trehjulig kärl, men bör inte vara mer än 5 
meter. För fyrhjuliga kärl får gångvägen vara max 10 meter. Avgift för gångväg utöver 5 meter 
regleras i återvinningstaxan. Vid ny-och ombyggnationer där detta inte är möjligt på grund av 
trafiksituation eller arbetsmiljö kan undantag göras men detta i varje enskilt fall.  
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3.5.1 GÅNGVÄGENS BREDD 
Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden vara minst 
1,35 meter. 

 
3.5.2 FRI HÖJD 
Den fria höjden ska vara minst 2,1 meter. 
 
3.5.3 LUTNING 
Gångväg bör inte ha någon lutning. Om lutningen inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 
för att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12, vilket motsvarar 8%. 
Lutningen på en ramp får vara högst 1:12. Längden max 12 meter. Skulle rampen bli längre måste 
vilplan på minst 1,5 meter byggas innan nästa ramp. 

3.7 Avfallsutrymme och förvaringsplats 
Avfallsutrymme eller förvaringsplats ska svara mot det behov som föreligger och underlätta för 
källsortering. All förvaring av avfall ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. Städning och skötsel av avfallsutrymme åligger fastighetsägaren. Dessa kriterier gäller för 
ny och ombyggnationer och så långt som möjligt i befintliga fastigheter och byggnader.   
 

A. Avfallsutrymme ska alltid meddelas till Borås Energi och Miljö för att säkerställa att 
hämtning kan ske. Krävs det bygglov som exempelvis för miljöhus ska det alltid anmälas 
till Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet. 

B. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att avfallsbehållare ska placeras på 
ett lämpligt sätt så att nyttjanderättshavare kan lämna avfall på ett tryggt och säkert sätt 
och som befrämjar att återvinningsmaterial hålls åtskilt.  
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3.5.1 GÅNGVÄGENS BREDD 
Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden vara minst 
1,35 meter. 

 
3.5.2 FRI HÖJD 
Den fria höjden ska vara minst 2,1 meter. 
 
3.5.3 LUTNING 
Gångväg bör inte ha någon lutning. Om lutningen inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 
för att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12, vilket motsvarar 8%. 
Lutningen på en ramp får vara högst 1:12. Längden max 12 meter. Skulle rampen bli längre måste 
vilplan på minst 1,5 meter byggas innan nästa ramp. 

3.7 Avfallsutrymme och förvaringsplats 
Avfallsutrymme eller förvaringsplats ska svara mot det behov som föreligger och underlätta för 
källsortering. All förvaring av avfall ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. Städning och skötsel av avfallsutrymme åligger fastighetsägaren. Dessa kriterier gäller för 
ny och ombyggnationer och så långt som möjligt i befintliga fastigheter och byggnader.   
 

A. Avfallsutrymme ska alltid meddelas till Borås Energi och Miljö för att säkerställa att 
hämtning kan ske. Krävs det bygglov som exempelvis för miljöhus ska det alltid anmälas 
till Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet. 

B. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att avfallsbehållare ska placeras på 
ett lämpligt sätt så att nyttjanderättshavare kan lämna avfall på ett tryggt och säkert sätt 
och som befrämjar att återvinningsmaterial hålls åtskilt.  
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C. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att grovavfall ska förvaras på lämplig 
plats, i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

D. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på 
lämplig plats, i avvaktan på lokal kompostering eller borttransport enligt Borås Energi 
och Miljö s anvisningar. 

E. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att avfallsbehållare för 
återvinningsmaterial ska placeras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. Avfallsbehållare bör om möjligt placeras insynsskyddat och under tak, i avvaktan 
på borttransport. 

F. För verksamheter där avfall under kommunalt ansvar eller därmed jämförligt avfall 
uppkommer gäller att avfallsbehållare ska förvaras i lämpligt avfallsutrymme eller på 
lämplig förvaringsplats. 

G. För storhushåll, restaurang, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen 
där ruttnande eller vått avfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna bedömning 
görs av Miljö och konsumentnämnden. 

H. Avfallsbehållarna ska placeras i markplan, lutningen bör vara högst 1:20 och får inte vara 
högre än 1:12. 

I. Borås Energi och Miljö ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbete ska 
utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till den Borås 
Energi och Miljö anvisar och ändringar ska utan begäran meddelas till Borås Energi och 
Miljö.  

J. Strömbrytare, dörrar, handtag, lås, lock, med mer, ska kunna manövreras från rullstol.  
K. Vid om- och nybyggnationer ska avfallsutrymme utformas i enlighet med dessa 

föreskrifter samt Avfall Sveriges anvisningar om Avfallsutrymme (detta ska även 
eftersträvas för befintliga avfallsutrymme så långt som det är möjligt). 

 
3.7.1 DÖRR 
Det ska finnas en uppställningsanordning för dörren till avfallsutrymme. Karminnermåttet måste 
vara i bredd minst 1,2 meter och i höjd minst 2 meter. Detta gäller dörr till avfallsutrymme eller 
dörr som behöver passeras in till avfallsutrymme. För containerhämtning ska karmmåttet vara 
minst 3 meter och i höjd minst 4,5 meter. 
 
3.7.2 RUMMET 
Avfallsutrymme måste ha en höjd av minst 2,1 meter. Avfallsutrymme bör placeras i 
bottenvåning, helst med egen entré och nära uppställningsplats för hämtningsfordon. Samtliga 
fraktioner utom möjligen grovavfall bör finnas i samma avfallsutrymme. Alla ytor i rummet ska 
vara lätta att rengöra och tåla slitage. Avbärarlist på lämplig höjd rekommenderas.  
Ventilation ska finnas. Frånluftsflödet bör vara minst 5 l/s och kvadratmeter golvyta. 
Frånluftsflödet bör i ett grovsoprum vara minst 0,35 l/s och kvadratmeter golvyta. Golven ska 
vara halkfria. 
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3.7.3 KÄRLENS PLACERING 
Fri passage mellan kärl ska vara minst 1,5 meter och avståndet mellan kärlen minst 5 centimeter. 
Kärl med två och tre hjul ska placeras så draghandtaget kan nås från gången. Kärl ska placeras så 
nära fordonets lastningsplats som möjligt. Plats för avfallsbehållare kan anordnas utomhus, till 
exempel med öppen lösning, en pergola eller en avskild del på gården. Platsen utomhus bör vara 
inramat av staket eller liknande och vara skyddat från nederbörd med någon form av tak. 
Fastighetsägare/boendeförening ansvarar för att endast de som bor i området har tillträde till 
behållarna. 
 
3.7.4 PASSAGE 
Passagen till ett avfallsutrymme måste vara minst 1,2 meter bred. Finns det en riktningsändring 
som är mer än 30 grader måste bredden vara minst 1,35 meter. 
 
3.7.5 LÅSNING OCH PASSERSYSTEM 
Fastighetsägaren tillhanda håller nycklar och passerkort för att avfallshämtning skall kunna 
utföras.  
 
3.7.6 BELYSNING 
Belysning ska finnas i avfallsutrymme. Ljusstyrkan bör vara minst 100 lux. Strömbrytare placeras 
på en höjd av 1,30 m över golv. 
 
3.7.7 YTA UTANFÖR BYGGNADEN FÖR ANGÖRING 
Samma bredd som containerporten bör finnas för angöring av container. Längden på 
angöringsytan där container ska hämtas ska som schablon motsvara containerns längd (normalt 
3,5 meter) plus en meter räknat från takskägget. Angöringsytan skall röjas från snö och hållas 
halkfri. Ytan får luta maximalt 1 %. Betong eller sättsten rekommenderas som underlag. Detta ger 
inte upphov till sättningar och spår. 
 
3.7.8 TRÖSKLAR 
Trösklar ska förses med ramp på båda sidor. 
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3.7.3 KÄRLENS PLACERING 
Fri passage mellan kärl ska vara minst 1,5 meter och avståndet mellan kärlen minst 5 centimeter. 
Kärl med två och tre hjul ska placeras så draghandtaget kan nås från gången. Kärl ska placeras så 
nära fordonets lastningsplats som möjligt. Plats för avfallsbehållare kan anordnas utomhus, till 
exempel med öppen lösning, en pergola eller en avskild del på gården. Platsen utomhus bör vara 
inramat av staket eller liknande och vara skyddat från nederbörd med någon form av tak. 
Fastighetsägare/boendeförening ansvarar för att endast de som bor i området har tillträde till 
behållarna. 
 
3.7.4 PASSAGE 
Passagen till ett avfallsutrymme måste vara minst 1,2 meter bred. Finns det en riktningsändring 
som är mer än 30 grader måste bredden vara minst 1,35 meter. 
 
3.7.5 LÅSNING OCH PASSERSYSTEM 
Fastighetsägaren tillhanda håller nycklar och passerkort för att avfallshämtning skall kunna 
utföras.  
 
3.7.6 BELYSNING 
Belysning ska finnas i avfallsutrymme. Ljusstyrkan bör vara minst 100 lux. Strömbrytare placeras 
på en höjd av 1,30 m över golv. 
 
3.7.7 YTA UTANFÖR BYGGNADEN FÖR ANGÖRING 
Samma bredd som containerporten bör finnas för angöring av container. Längden på 
angöringsytan där container ska hämtas ska som schablon motsvara containerns längd (normalt 
3,5 meter) plus en meter räknat från takskägget. Angöringsytan skall röjas från snö och hållas 
halkfri. Ytan får luta maximalt 1 %. Betong eller sättsten rekommenderas som underlag. Detta ger 
inte upphov till sättningar och spår. 
 
3.7.8 TRÖSKLAR 
Trösklar ska förses med ramp på båda sidor. 
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4 kap Annat avfall än verksamheters avfall under kommunalt 
ansvar  
Annat avfall än verksamheter avfall under kommunalt ansvar definieras avfall som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll. 

Uppgiftsskyldighet 

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än avfall under 
kommunalt ansvar ska vid begäran lämna de uppgifter om avfallets art, sammansättning, mängd 
och hantering som behövs för kommunens renhållningsordning och avfallsplan.  

Avfall i verksamheter  

Avfall från verksamheter som inte ingår under begreppet avfall under kommunalt ansvar får 
hanteras av valfri entreprenör som har tillstånd.  

I Borås kommun kan yrkesmässiga verksamheter lämna sitt avfall på de återvinningscentraler som 
är anvisade för verksamheter efter ingånget avtal med Borås Energi och Miljö. Vid lämning av 
verksamhetavfall på andra återvinningscentral kan en högre taxa tas ut.  

Farligt avfall  

Farligt avfall från verksamheter hanteras på samma sätt som från hushåll. Verksamheter får inte 
lämna farligt avfall på återvinningscentralerna. Farligt avfall från verksamheter skall lämnas på 
Sobackens avfallsanläggning, och kan hämtas och transporteras bort av Borås Energi och Miljö 
AB eller annan av Länsstyrelsen godkänd entreprenör. Den som bedriver verksamhet där farligt 
avfall uppkommer kan själv få transportera avfallet. Transporten ska anmälas till Länsstyrelsen. 

Förpackningar och tidningar  

Du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar 
och tidningar som du använt. Återvinningsstationer som är utplacerade runt om i kommunen är 
endast till för hushållens förpackningar. 

Avskiljare för slam, grus och sand vid biltvättanläggning  

Avskiljare ska vara funktionstestad och medge provtagning. Avskiljaren ska tömmas enligt 
tillhörande instruktion och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst en gång per år. 
Tömningsjournal ska förvaras vid avskiljaren.  

Bygg och rivningsavfall 

Bygg och rivningsavfall ska sorteras på sådant sätt, så att olika material kan tas om hand så 
återanvändning eller återvinning främjas. Bygg- och rivningsavfall ska sorteras vid källan om inte 
dispens har gets av Miljö- och konsumentnämnden. För utsortering och omhändertagande av 
farligt avfall finns särskilda bestämmelser. Vid rivning kan det krävas rivningslov eller anmälan 
från Samhällsbyggnadsnämnden.  
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4 kap Annat avfall än verksamheters avfall under kommunalt 
ansvar  
Annat avfall än verksamheter avfall under kommunalt ansvar definieras avfall som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll. 

Uppgiftsskyldighet 

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än avfall under 
kommunalt ansvar ska vid begäran lämna de uppgifter om avfallets art, sammansättning, mängd 
och hantering som behövs för kommunens renhållningsordning och avfallsplan.  

Avfall i verksamheter  

Avfall från verksamheter som inte ingår under begreppet avfall under kommunalt ansvar får 
hanteras av valfri entreprenör som har tillstånd.  

I Borås kommun kan yrkesmässiga verksamheter lämna sitt avfall på de återvinningscentraler som 
är anvisade för verksamheter efter ingånget avtal med Borås Energi och Miljö. Vid lämning av 
verksamhetavfall på andra återvinningscentral kan en högre taxa tas ut.  

Farligt avfall  

Farligt avfall från verksamheter hanteras på samma sätt som från hushåll. Verksamheter får inte 
lämna farligt avfall på återvinningscentralerna. Farligt avfall från verksamheter skall lämnas på 
Sobackens avfallsanläggning, och kan hämtas och transporteras bort av Borås Energi och Miljö 
AB eller annan av Länsstyrelsen godkänd entreprenör. Den som bedriver verksamhet där farligt 
avfall uppkommer kan själv få transportera avfallet. Transporten ska anmälas till Länsstyrelsen. 

Förpackningar och tidningar  

Du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar 
och tidningar som du använt. Återvinningsstationer som är utplacerade runt om i kommunen är 
endast till för hushållens förpackningar. 

Avskiljare för slam, grus och sand vid biltvättanläggning  

Avskiljare ska vara funktionstestad och medge provtagning. Avskiljaren ska tömmas enligt 
tillhörande instruktion och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst en gång per år. 
Tömningsjournal ska förvaras vid avskiljaren.  

Bygg och rivningsavfall 

Bygg och rivningsavfall ska sorteras på sådant sätt, så att olika material kan tas om hand så 
återanvändning eller återvinning främjas. Bygg- och rivningsavfall ska sorteras vid källan om inte 
dispens har gets av Miljö- och konsumentnämnden. För utsortering och omhändertagande av 
farligt avfall finns särskilda bestämmelser. Vid rivning kan det krävas rivningslov eller anmälan 
från Samhällsbyggnadsnämnden.  
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Djurkadaver och annat animaliskt avfall 

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2010:59) och i Rådets förordning (EU) nr 1069/2009 
finns regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att förhindra spridning av smittämnen. 
Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter. 

Skärande, stickande och smittförande avfall 

Skärande/stickande avfall från veterinärverksamhet och från djurhållande gårdar där 
djurhälsovård utförs anses vara smittförande när de varit i kontakt med kroppsvätskor. Dessa ska 
förvaras i punktionssäkra behållare, till exempel kanylburk och hanteras som farligt avfall. 
(avfallsförordningen 2020:614) 

Skärande/stickande avfall från akupunktur, tatuering och dylikt ska förvaras i punktionssäkra 
behållare (kanylburk). Detta avfall ska hanteras enligt AFS 2005:1 om mikrobiologiska 
arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet med ändringar (AFS 2012:7 samt 2014: 
07)  

Stickande/skärande/smittförande avfall och smittförande avfall från sjukvården och liknande 
institutioner ska hanteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av 
smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26). 
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5 kap Undantag  
Miljö-och konsumentnämnden har rätt att ta ut avgift för såväl prövning av ansökan som tillsyn. 

§ 1 Prövning av undantag  
Ansökan om undantag från renhållningsordningens föreskrifter ska prövas av Miljö och 
konsument nämnden om inget annat anges. Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka 
avfallsslag som avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade 
undantag kan upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna inte följs.  

Undantagen upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare.  

Ansökan ska utformas så att Miljö- och konsumentnämnden kan bedöma om ett undantag är 
lämpligt, och bestämma villkor för det. Undantag förutsätter att avfallet kan tas om hand utan 
risk för människors hälsa eller miljön.  

§ 2 Förlängt hämtningsintervall 
 Begäran om förlängt hämtningsintervall görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden en 
månad i förväg. Beslut om förlängt intervall gäller högst fem år i taget.  

Förutsättningarna för förlängning är att:  

 sökanden tar hand om matavfallet enligt § 4 
 det är uppenbart att kortare intervall inte behövs  
 avfallet ryms i behållare av typ och storlek som Borås Energi och Miljö AB normalt 

använder 
 risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar. 

Förlängt intervall vid slamtömning  

Ordinarie tömningsintervall för slamavskiljare kan förlängas till vartannat år om:  

 slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion  
 anläggningen har en enligt Miljö- och konsumentnämnden godtagbar behandling av 

avloppsvattnet  
 ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer. Miljö- och konsumentnämndens 

beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.  

 § 3 Uppehåll i hämtning  
Ansökan om uppehåll i hämtning görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden. Beslut om 
uppehåll gäller högst fem år i taget. För permanentbostad och outnyttjad fastighet medges 
uppehåll om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst sex månader. För 
fritidshus medges uppehåll om huset inte används alls 15 maj-30 september.  

Uppehåll och förlängt intervall för slam- och fettömning 
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5 kap Undantag  
Miljö-och konsumentnämnden har rätt att ta ut avgift för såväl prövning av ansökan som tillsyn. 

§ 1 Prövning av undantag  
Ansökan om undantag från renhållningsordningens föreskrifter ska prövas av Miljö och 
konsument nämnden om inget annat anges. Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka 
avfallsslag som avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade 
undantag kan upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna inte följs.  

Undantagen upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare.  

Ansökan ska utformas så att Miljö- och konsumentnämnden kan bedöma om ett undantag är 
lämpligt, och bestämma villkor för det. Undantag förutsätter att avfallet kan tas om hand utan 
risk för människors hälsa eller miljön.  

§ 2 Förlängt hämtningsintervall 
 Begäran om förlängt hämtningsintervall görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden en 
månad i förväg. Beslut om förlängt intervall gäller högst fem år i taget.  

Förutsättningarna för förlängning är att:  

 sökanden tar hand om matavfallet enligt § 4 
 det är uppenbart att kortare intervall inte behövs  
 avfallet ryms i behållare av typ och storlek som Borås Energi och Miljö AB normalt 

använder 
 risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar. 

Förlängt intervall vid slamtömning  

Ordinarie tömningsintervall för slamavskiljare kan förlängas till vartannat år om:  

 slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion  
 anläggningen har en enligt Miljö- och konsumentnämnden godtagbar behandling av 

avloppsvattnet  
 ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer. Miljö- och konsumentnämndens 

beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.  

 § 3 Uppehåll i hämtning  
Ansökan om uppehåll i hämtning görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden. Beslut om 
uppehåll gäller högst fem år i taget. För permanentbostad och outnyttjad fastighet medges 
uppehåll om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst sex månader. För 
fritidshus medges uppehåll om huset inte används alls 15 maj-30 september.  

Uppehåll och förlängt intervall för slam- och fettömning 
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 Begäran om uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank ska lämnas Miljö- och 
konsumentnämnden. Uppehåll kan beviljas för fem år i taget, om anläggningen inte tillförs 
avloppsvatten under en sammanhängande tid av minst tolv månader. Intervall för tömning av 
fettavskiljare kan, efter ansökan till Miljö- och konsumentnämnden, förlängas till en gång 
vartannat år om  

 besiktning visat att kortare intervall inte behövs 
 sökanden ska hjälpa till med besiktning och provtagning. 

Beslutet gäller som längst i fem år 

 § 4 Eget omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar  
Kompostering av matavfall    

Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostad kan få komposteras på fastigheten om  

 skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden  
 komposteringen sker skadedjurssäkert   
 risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet kan få komposteras eller på annat sätt 
användas för jordförbättring på fastigheten om 

 skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden 
 det bedrivs jordbruk på fastigheten  
 slam och urin som sprids har hygienisternas under minst sex månader  
 avfallet hanteras med lämplig utrustning  
 risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet kan få komposteras 
på fastigheten om 

 skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden 
 avloppsanläggningen har lämplig utrustning för tömning och avvattning  
 komposteringen sker i en för ändamålet avsedd behållare  
 slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader 
 risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

 

§ 5 Gemensamt omhändertagande 
 Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostäder på skilda fastigheter kan komposteras och 
nyttiggöras på en av fastigheterna om 
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 Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl 
 fastigheterna är gränsgrannar  
 komposteringen sker i av nämnden godkänd behållare  
 risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

Gemensamt omhändertagande av slam och urin från 2–4 fastigheter kan beviljas om 

 Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl 
 fastigheterna är gränsgrannar. Mellanliggande körväg utgör inte hinder för tillstånd  
 det drivs jordbruk på minst en av fastigheterna och avfallet nyttiggörs på denna  
 avfallet hanteras med lämplig utrustning som normalt används på jordbruksfastigheten  
 slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader 
 risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

 

ÖVRIGA UNDANTAG  

Miljö och konsumentnämnden kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge undantag 
från dessa avfallsföreskrifter. Som särskilda skäl kan anses sådana åtgärder som främjar 
återanvändning eller återvinning och som inte innebär olägenhet för människors hälsa eller miljö. 
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 fastigheterna är gränsgrannar  
 komposteringen sker i av nämnden godkänd behållare  
 risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

Gemensamt omhändertagande av slam och urin från 2–4 fastigheter kan beviljas om 

 Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl 
 fastigheterna är gränsgrannar. Mellanliggande körväg utgör inte hinder för tillstånd  
 det drivs jordbruk på minst en av fastigheterna och avfallet nyttiggörs på denna  
 avfallet hanteras med lämplig utrustning som normalt används på jordbruksfastigheten  
 slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader 
 risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

 

ÖVRIGA UNDANTAG  

Miljö och konsumentnämnden kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge undantag 
från dessa avfallsföreskrifter. Som särskilda skäl kan anses sådana åtgärder som främjar 
återanvändning eller återvinning och som inte innebär olägenhet för människors hälsa eller miljö. 
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6 kap Underkännande av källsortering  
§ 1 Kriterier för underkänd källsortering vid svart och vit plastpåse 

Detta kapitel hänvisar endast till de kunder som har tjänsten avfall under kommunalt ansvar med 
svart och vit plastpåse. Vilket är ett system som ska bytas ut efter beslut av kommunfullmäktige 
10 december 2020.  

Felaktigt innehåll i svart påse (”matavfall”)  

Fraktionen matavfall får endast innehålla matrester och liknande avfall från till exempel kök. Den 
får inte innehålla föroreningar eller annat avfall som kan äventyra rötrestens renhet och 
användning.  

Om en svart påse innehåller mindre än 90 procent matavfall är den otillräckligt sorterad och 
underkänd. 

Felaktigt innehåll i vit påse (”brännbart restavfall”)  

Fraktionen brännbart ska innehålla torrt och brännbart avfall som kan förbrännas med stränga 
utsläppskrav på rökgaser och askor. Den får inte innehålla plast, farligt avfall, batterier, 
metallföremål, burkar, glas/flaskor, porslin eller keramik. Tidningar och förpackningar ska lämnas 
i producenternas insamlingssystem.  

Påsar  

Till matavfall får endast användas svarta påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB.  

Till brännbart får, förutom de vita påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB kan 
man även använda påsar som kan köpas i butik. Påsarna får inte till större delen vara mörka. 
Påsarna ska vara av sådan kvalitet att de inte går sönder i hanteringen. Tunna påsar på rulle får 
inte användas.  

Säckar får inte läggas i samma kärl som påsarna.  

Förslutning av påsar  

Påsarna ska vara knutna så att inget avfall kan ramla ut. Om oknutna påsar påträffas vid 
upprepade tillfällen underkänns sorteringen.  

§ 2 Ompackning  

Fastighetsinnehavare som lämnar för tungt eller överfyllt kärl, felsorterat avfall, dåligt emballerat 
avfall eller löst avfall är skyldig packa om avfallet. För extra hämtning debiteras särskild avgift 
från återvinningstaxan. Om kärlet är felsorterat vid flera tillfällen kan en avgift för felsorterat 
debiteras enligt återvinningstaxa.  
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7 kap Ikraftträdande och uppföljning  
 
Ikraftträdande  
Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-03-18. Tidigare föreskrifter för avfallshantering för Borås 
Stad upphör att gälla i och med detta ikraftträdande. Undantag som kommunen har medgett med 
stöd av tidigare renhållningsordningar gäller tills vidare eller tills nytt beslut meddelas med stöd av 
dessa föreskrifter. 
 
Omprövning 
Beviljade undantag enligt 5 kap. 1–7 §§ dessa avfallsföreskrifter kan omprövas av Miljö och 
konsumentnämnden om olägenhet för människors hälsa eller miljön konstateras eller om andra 
villkor för beviljat undantag inte följs. Omprövning på kunds begäran när dispens utgått kräver 
ny ansökan. 
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 7 kap Ikraftträdande och uppföljning  
 Ikraftträdande  
D

essa föreskrifter träder i kraft 2021-03-18. Tidigare föreskrifter för avfallshantering för Borås 
Stad upphör att gälla i och m

ed detta ikraftträdande. U
ndantag som
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m

unen har m
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ed 
stöd av tidigare renhållningsordningar gäller tills vidare eller tills nytt beslut m
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dessa föreskrifter. 
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m
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Beviljade undantag enligt 5 kap. 1–7 §§ dessa avfallsföreskrifter kan om
prövas av M

iljö och 
konsum

entnäm
nden om

 olägenhet för m
änniskors hälsa eller m

iljön konstateras eller om
 andra 

villkor för beviljat undantag inte följs. O
m

prövning på kunds begäran när dispens utgått kräver 
ny ansökan. 
      

Bilaga 1. Sortering och lämning av avfall 

Tabell 1. Hushållsavfall som ska sorteras ut 

Blandat avfall och brännbart restavfall är det som återstår när annat hushållsavfall har sorterats ut. 
Detta avfall ska läggas i påse och lämnas i behållare. Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller kan orsaka skada, arbetsmiljöproblem 
och andra olägenheter uppkommer. 

Avfallsslag Exempel Hantering Kommentar 

Matavfall Matavfall som t.ex. potatisskal, 
lökskal, fruktrester, kaffesump, 
hushållspapper och vissna 
snittblommor. Överbliven mat och 
mat som blivit för gammal. 

Matavfall ska sorteras ut från 
restavfallet. 

Efter anmälan till Miljöenheten kan 
matavfall komposteras på den egna 
fastigheten.

Brännbart restavfall Avfall som blir över efter 
källsortering.

Brännbart restavfall ska sorteras ut. 
Avfallet hämtas i separata 
avfallsbehållare för insamling av 
kommunen.

Blandat avfall kan inte i efterhand 
sorteras om det komprimerats.

Farligt avfall Färg, lösningsmedel, lysrör (inkl. 
solarierör), lågenergilampor, 
glödlampor, bekämpningsmedel, lim, 
oljor, fotokemikalier, termometrar 
(och annat som innehåller 
kvicksilver), bilbatterier etc.

Lämnas på återvinningscentral. Farligt avfall är direkt skadligt för 
såväl människor som djur och 
växter. Därför är det viktigt att allt 
farligt avfall tas om hand på ett 
hälso- och miljöriktigt sätt, och inte 
hamnar bland andra typer av avfall.

Grov avfall T ex trasiga möbler, leksaker, skrot. Lämnas på återvinningscentral.

Förpackningar Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 
förpackningar av papper, metall, 
ofärgat och färgat glas, mjuk- och 
hårdplast

Lämnas på återvinningsstationerna 
(ÅVS) eller i flerfackskärl. Vissa 
flerfamiljsfastigheter kan ha 
fastighetsnära insamling

Många entreprenörer hämtar 
förpackningar och tidningar för 
återvinning.

Elektronik Allt med sladd eller batteri, samt 
glödlampor, lågenergilampor och 
lysrör.

Lämnas på återvinningscentral. I de fall avfallet innehåller farliga 
komponenter klassas det som farligt 
avfall.

Kärl- och säckavfall får inte lämnas på kommunens 
återvinningscentraler. Glödande avfall får inte lämnas till 
kommunens avfallshantering. Mer information om 
sortering av avfall finns på Borås Energi och Miljös 
hemsida.
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Textiler Kläder hela och trasiga, tyger, 
gardiner, textilavfall 

Lämnas på återvinningscentral eller 
på hänvisad plats av Borås Energi 
och Miljö

Ej brännbart restavfall Allt avfall som blir kvar efter 
källsortering, t.ex. keramik, porslin, 
glas som inte är förpackning etc

Lämnas på återvinningscentral. Avfall som inte har någon lämplig 
behandlingsmetod.

Trädgårdsavfall Ris, grenar, löv, mossa etc. Ej sten 
och grus.

Lämnas på återvinningscentral eller 
hämtas vid fastighet vid tecknande 
av abonnemang. 

Trädgårdsavfall får även 
komposteras på den egna 
fastigheten

Fett Frityrolja, stekfett, olja från 
konserver och burkar.

Lämnas på återvinningscentral. Häll 
över i valfri förpackning till exempel 
en plastflaska. Små mängder kan 
torkas upp med hushållspapper och 
hanteras som matavfall.

Matfett som hälls i avloppet kan 
täppa igen rör och orsaka stopp i 
avloppet

Läkemedel Stickande/skärande/ smittförande 
avfall och läkemedel som 
uppkommer i hemmet.

Lämnas på apoteken i 
specialbehållare som tillhandahålls 
av apoteken. Avfallet lämnas på 
apoteken.

Läkemedelsavfall är miljöfarligt och 
får inte spolas ned i avloppet.
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Bilaga 2. Exempel på avfall från verksamheter som ska sorteras ut 

Avfallsslag Exempel Hantering Kommentar 

Brännbart restavfall Avfall som blir över efter 
källsortering. 

Hämtas av godkänd transportör. Blandat avfall kan inte i efterhand 
sorteras om det komprimerats.

Farligt avfall Färg, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, lim, oljor, 
fotokemikalier, termometrar (och 
annat som innehåller kvicksilver), 
impregnerat trä, batterier, 
värmepumpar, kylanläggningar etc. 

Avfallet hämtas av transportör med 
tillstånd att transportera farligt avfall. 
Egen transport av mindre mängder farligt 
avfall får endast ske efter anmälan till 
länsstyrelsen. 

Farligt avfall är direkt skadligt för 
såväl människor som djur och växter. 
Därför är det viktigt att allt farligt 
avfall tas om hand på ett hälso- och 
miljöriktigt sätt.

Grovavfall T ex trasiga möbler, cyklar, 
barnvagnar, leksaker, skrot, kyl/ 
frys, möbler, sanitetsporslin.  

Lämnas på återvinningscentral.

Matavfall Matavfall från produktions- eller 
grossistverksamhet. Matavfall ska 
sorteras ut från restavfallet.

Hämtas av godkänd transportör.

Förpackningar Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 
förpackningar av papper, metall, 
ofärgat och färgat glas, mjuk- och 
hårdplast. 

Lämnas enligt producenternas anvisningar 
i de insamlingssystem som producenterna 
tillhandahåller. 

Många entreprenörer hämtar 
förpackningar och tidningar för 
återvinning

Elektronik Datorer, kopiatorer, 
uppladdningsbara apparater, TV, 
radio och ljuskällor, t.ex. lysrör, 
lågenergilampor och glödlampor. 

Avfallet hämtas av godkänd transportör 
eller lämnas mot avgift på 
återvinningscentralerna. Observera att 
detta avfallsslag även klassas som farligt 
avfall i de fall det innehåller farliga 
komponenter. För transport av mindre 
mängder farligt avfall krävs anmälan till 
länsstyrelsen. 

Elektriska och elektroniska produkter 
ska demonteras och komponenter 
med farligt innehåll tas bort.

Verksamhetsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall, faller 
inte under kommunens insamlingsansvar och ska hanteras 
separat från hushållsavfallet. Avfallsinnehavaren ansvarar för 
att anlita en godkänd transportör med tillstånd för 
borttransport från fastigheten
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Batterier
Alla sorters batterier under 3 kg. 
(Batterier över 3 kg, t.ex. 
bilbatterier, ska hanteras som farligt 
avfall.) 

Avfallet hämtas av godkänd transportör. Batterier innehåller skadliga ämnen 
och ska omhändertas på ett hälso-
och miljöriktigt sätt

Bygg- och rivningsavfall Bygg- och rivningsavfall Tegel, 
takpannor, betong, dörrar, fönster, 
beslag, trä etc.. 

Avfallet hämtas av godkänd transportör. 
Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte 
komprimeras. 

Rivningslov och/eller rivningsanmälan 
krävs i normala fall. 
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Nr 49
Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden 
vid parken
2021-03-08 Dnr KS 2020-00811 3.1.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Johan Ekeblom / 
Louise Karlsson 
Handläggare 
033 358490 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-03-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00811 3.1.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden 
vid parken 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken godkänns.                         

Ärendet i sin helhet 
 I budget 2020 gav Kommunfullmäktige uppdrag till 
Samhällsbyggnadsnämnden att ”konkretisera förslag på att förverkliga det som i 
översiktsplanen kallas det grönblå stråket (parken genom staden) som ingår i 
den beslutade utbyggnadsstrategin. Förslagen ska redovisas till 
Kommunstyrelsen för beslut.” 

Under november 2020 var stadsbyggnadsprogrammet ute på en öppen remiss. 
Denna remiss besvarades av Kommunstyrelsen 2021-01-18. Kommunstyrelsen 
ansåg i beslutet att Samhällsbyggnadsnämnden genomfört det uppdrag som 
gavs av Kommunfullmäktige i budgeten för 2020. Därför föreslog 
Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden besluta översända det slutliga 
förslaget på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken, till 
Kommunfullmäktige för godkännande.  Dock med förutsättning att 
Kommunstyrelsens synpunkter beaktades.  

Programmet har därefter justerats i enlighet med Kommunstyrelsens 
synpunkter och förtydligats på ett antal punkter, samt att en 
samrådsredogörelse bifogats programmet. Vid Samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde 2021-01-28 beslutades att sända det slutliga förslaget på 
stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken, till Kommunfullmäktige för 
godkännande. 

Programmet visar stadens ambition och vilja att tillsammans med andra aktörer 
såsom fastighetsägare och näringsliv skapa ett sammanhängande parkstråk 
genom Borås.   

Programmet ger förslag på hur organisationen kring det fortsatta arbetet med 
parken skulle kunna se ut.  

Programmet pekar vidare på ett antal viktiga frågor, som behöver hanteras i det 
fortsatta arbetet, efter att programmet godkänts i Kommunfullmäktige. Ett 
antal fysiska och administrativa delprojekt listas i programmet. Ett av de mest 
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Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

brådskande är delprojektet finansiering. Projektet ska utreda och ta fram 
gemensamma modeller för finansiering och kompensationsåtgärder. Inom 
ramen för projektet ska även frågor om huvudmannaskap belysas och klargöras 
för att skapa tydlighet i kommande fysiska delprojekt. Arbetet ska göras i 
samarbete med fastighetsägare och näringsliv.  

Parkstråkets realiserande förutsätter en fortsatt dialog mellan 
Kommunstyrelsen, stadens förvaltningar och nämnder löpande under arbetets 
gång.  

Programmets vision om mer plats för vistelse bidrar till goda sociala och 
hälsosamma miljöer för alla i staden. Inte minst kan den säkra tillgången till 
attraktiva allmänna platser då staden förtätas. Stadsbyggnadsprogrammets 
förslag kring organisation stärker det sedan tidigare etablerade samarbetet 
mellan fastighetsägarna och kommunen kring upprustning av stråk och gator. 
Stadsbyggnadsprogrammet möjliggör ett genomförande av översiktsplanens 
strategier för gröna och blå strukturer liksom hjälpa till med att uppfylla flera 
områden i visionen, såsom exempelvis Människor möts, Livskraftig stadskärna 
m.fl.            

Beslutsunderlag 
1. Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken, 2021-02-10 
2. Remissredogörelse Staden vid parken, 2021-02-10 
3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Stadsbyggnadsprogram Staden vid 
parken, 2021-02-03 
4. Remissvar samhällsbyggnadsnämnden, 2021-02-16 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
2. Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se 
3. Kulturnämnden, KN.diarium@boras.se 
4. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se 
5. Miljö- och konsumentnämnden, miljoforvaltningen@boras.se 
6. Servicenämnden, SN.diarium@boras.se 
7. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se 
8. Förskolenämnden, FN.diarium@boras.se 
9. Grundskolenämnden, GRN.diarium@boras.se 
10. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, UN.diarium@boras.se 
11. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 
12. Individ och familjeomsorgsnämnden, IFON.diarium@boras.se 
13. Sociala omsorgsnämnden, SON.diarium@boras.se 
14. Vård- och äldrenämnden, VAN.diarium@boras.se 
15. Övriga remissinstanser som lämnat yttrande 

 
 
 

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

 
 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk samhällsplanering 

 

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

 
 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk samhällsplanering 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |   18 mars 2021

 B 1489

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

brådskande är delprojektet finansiering. Projektet ska utreda och ta fram 
gemensamma modeller för finansiering och kompensationsåtgärder. Inom 
ramen för projektet ska även frågor om huvudmannaskap belysas och klargöras 
för att skapa tydlighet i kommande fysiska delprojekt. Arbetet ska göras i 
samarbete med fastighetsägare och näringsliv.  

Parkstråkets realiserande förutsätter en fortsatt dialog mellan 
Kommunstyrelsen, stadens förvaltningar och nämnder löpande under arbetets 
gång.  

Programmets vision om mer plats för vistelse bidrar till goda sociala och 
hälsosamma miljöer för alla i staden. Inte minst kan den säkra tillgången till 
attraktiva allmänna platser då staden förtätas. Stadsbyggnadsprogrammets 
förslag kring organisation stärker det sedan tidigare etablerade samarbetet 
mellan fastighetsägarna och kommunen kring upprustning av stråk och gator. 
Stadsbyggnadsprogrammet möjliggör ett genomförande av översiktsplanens 
strategier för gröna och blå strukturer liksom hjälpa till med att uppfylla flera 
områden i visionen, såsom exempelvis Människor möts, Livskraftig stadskärna 
m.fl.            

Beslutsunderlag 
1. Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken, 2021-02-10 
2. Remissredogörelse Staden vid parken, 2021-02-10 
3. Samhällsbyggnadsnämndens beslut Stadsbyggnadsprogram Staden vid 
parken, 2021-02-03 
4. Remissvar samhällsbyggnadsnämnden, 2021-02-16 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
2. Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se 
3. Kulturnämnden, KN.diarium@boras.se 
4. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se 
5. Miljö- och konsumentnämnden, miljoforvaltningen@boras.se 
6. Servicenämnden, SN.diarium@boras.se 
7. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se 
8. Förskolenämnden, FN.diarium@boras.se 
9. Grundskolenämnden, GRN.diarium@boras.se 
10. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, UN.diarium@boras.se 
11. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 
12. Individ och familjeomsorgsnämnden, IFON.diarium@boras.se 
13. Sociala omsorgsnämnden, SON.diarium@boras.se 
14. Vård- och äldrenämnden, VAN.diarium@boras.se 
15. Övriga remissinstanser som lämnat yttrande 

 
 
 

Stadsplanering på ett nytt sätt − igen!
Staden vid parken
Stadsbyggnadsprogram för Borås

Remissredogörelse
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Innehåll

Till vänster: karta över parkens sträckning.

Samhällsbyggnadsnämnden 

har tagit fram ett förslag på 

Stadsbyggnadsprogram ”Staden 

vid parken”. Arbetet med 

Stadsbyggnadsprogrammet har 

skett under ett års tid genom bred 

samverkan mellan förvaltningar och 

tjänstepersoner inom kommunen. 

Under november 2020 var 

stadsbyggnadsprogrammet ute på 

en öppen remiss. I detta dokument 

finns en sammanställning av alla 

inkomna synpunkter samt tillhörande 

kommenterar. 

16. BoråsBorås TME AB

17. Borås Elnät AB

18. Borås Energi och Miljö AB

19. Industribyggnader i Borås AB

ORGANISATIONER 30

20. Borås City samverkan AB

21. Borås Näringsliv

22. Byggföretagen i väst

23. Centrumfastigheter i Borås (CIB)

24. Fastighetsägarna i Borås

25. Högskolan i Borås

26. Naturskyddsföreningen

27. Studentkåren i Borås

28. Västtrafik

PRIVATPERSONER 41

29. Privatperson 1

30. Privatperson 2 

31. Privatperson 3

STATISTIK OCH KOMMENTARER FRÅN 
INSTAGRAMENKÄT 45

UTSKICK AV REMISS 4
SAMMANFATTNING 6
REMISSVAR OCH KOMMENTARER 8

1. Kommunstyrelsen

NÄMNDER 9

2. Arbetslivsnämnden

3. Fritids- och folkhälsonämnden

4. Förskolenämnden

5. Grundskolenämnden

6. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden

7. Kulturnämnden

8. Lokalförsörjningsnämnden

9. Miljö- och konsumentnämnden

10. Servicenämnden

11. Tekniska nämnden 

12. Vård- och äldrenämnden

13. Överförmyndarnämnden

KOMMUNALA BOLAG 26

14. AB Bostäder

15. Akademiplatsen AB

Remissredogörelse framtagen av: 

Paulina Bredberg, planarkitekt

Felix Lorentzon, planarkitekt
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Innehåll

Till vänster: karta över parkens sträckning.

Samhällsbyggnadsnämnden 

har tagit fram ett förslag på 

Stadsbyggnadsprogram ”Staden 

vid parken”. Arbetet med 

Stadsbyggnadsprogrammet har 

skett under ett års tid genom bred 

samverkan mellan förvaltningar och 

tjänstepersoner inom kommunen. 

Under november 2020 var 

stadsbyggnadsprogrammet ute på 

en öppen remiss. I detta dokument 

finns en sammanställning av alla 

inkomna synpunkter samt tillhörande 

kommenterar. 

16. BoråsBorås TME AB

17. Borås Elnät AB

18. Borås Energi och Miljö AB

19. Industribyggnader i Borås AB

ORGANISATIONER 30

20. Borås City samverkan AB

21. Borås Näringsliv

22. Byggföretagen i väst

23. Centrumfastigheter i Borås (CIB)

24. Fastighetsägarna i Borås

25. Högskolan i Borås

26. Naturskyddsföreningen

27. Studentkåren i Borås

28. Västtrafik

PRIVATPERSONER 41

29. Privatperson 1

30. Privatperson 2 

31. Privatperson 3

STATISTIK OCH KOMMENTARER FRÅN 
INSTAGRAMENKÄT 45

UTSKICK AV REMISS 4
SAMMANFATTNING 6
REMISSVAR OCH KOMMENTARER 8

1. Kommunstyrelsen

NÄMNDER 9

2. Arbetslivsnämnden

3. Fritids- och folkhälsonämnden

4. Förskolenämnden

5. Grundskolenämnden

6. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden

7. Kulturnämnden

8. Lokalförsörjningsnämnden

9. Miljö- och konsumentnämnden

10. Servicenämnden

11. Tekniska nämnden 

12. Vård- och äldrenämnden

13. Överförmyndarnämnden

KOMMUNALA BOLAG 26

14. AB Bostäder

15. Akademiplatsen AB

Remissredogörelse framtagen av: 

Paulina Bredberg, planarkitekt

Felix Lorentzon, planarkitekt
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Remissinstanser
Stadsbyggnadsprogrammet sändes på öppen 
remiss den 29:e oktober 2020. Remissen 
skickades till föjande instanser: 

1. Kommunstyrelsen

2. Samtliga nämnder

3. Samtliga kommunala bolag

4. Borås City

5. Butiker i Borås (BIB)

6. Centrumfastigheter i Borås (CIB)

7. Fastighetsägarna Borås

8. Byggföretagen i väst

9. Högskolan i Borås

10. Studentkåren i Borås

11. Ungdomsrådet

12. Centrala pensionärsrådet

13. Brottsförebyggande rådet

14. Naturskyddsföreningen

15. Hyresgästföreningen Sjuhärad

16. Västtrafik

17. Polismyndigheten

18. Handikappföreningarnas 
samorganisation

Genom öppen remiss och publicering 
på boras.se/parken ingick även följande 
instanser:

19. Invånare, föreningar, fastighetsägare och 
näringsidkare i Borås

Utformning av remissvar
Samhällsbyggnadsnämnden önskade att 
remissinstanserna i sina yttranden skulle 
göra ett tydligt ställningstagande genom att 
tillstyrka, avstyrka, eller avstå från att yttra 
sig. Samhällsbyggnadsnämnden önskade 
också att remissinstanserna i sina svar skulle 
belysa följande frågeställningar utifrån de 
mål och uppdrag respektive organisation 
har: 

 » På vilket sätt skulle parken kunna bidra 
till en ökad måluppfyllelse?

 » På vilket sätt kan ni bidra till ett 
förverkligande av parken?

 » Vilket ansvar har ni i arbetet med att 
förverkliga parken?

Utskick av remiss

Sammanställning av dialog med boråsare
- Bilaga till stadsbyggnadsprogram ”Staden vid parken”

Stadsplanering på ett nytt sätt − igen!
Staden vid parken
Stadsbyggnadsprogram för Borås

Underlag till remissen för Stadsbyggnadsprgram för Borås ”Staden vid parken”.
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Remissinstanser
Stadsbyggnadsprogrammet sändes på öppen 
remiss den 29:e oktober 2020. Remissen 
skickades till föjande instanser: 

1. Kommunstyrelsen

2. Samtliga nämnder

3. Samtliga kommunala bolag

4. Borås City

5. Butiker i Borås (BIB)

6. Centrumfastigheter i Borås (CIB)

7. Fastighetsägarna Borås

8. Byggföretagen i väst

9. Högskolan i Borås

10. Studentkåren i Borås

11. Ungdomsrådet

12. Centrala pensionärsrådet

13. Brottsförebyggande rådet

14. Naturskyddsföreningen

15. Hyresgästföreningen Sjuhärad

16. Västtrafik

17. Polismyndigheten

18. Handikappföreningarnas 
samorganisation

Genom öppen remiss och publicering 
på boras.se/parken ingick även följande 
instanser:

19. Invånare, föreningar, fastighetsägare och 
näringsidkare i Borås

Utformning av remissvar
Samhällsbyggnadsnämnden önskade att 
remissinstanserna i sina yttranden skulle 
göra ett tydligt ställningstagande genom att 
tillstyrka, avstyrka, eller avstå från att yttra 
sig. Samhällsbyggnadsnämnden önskade 
också att remissinstanserna i sina svar skulle 
belysa följande frågeställningar utifrån de 
mål och uppdrag respektive organisation 
har: 

 » På vilket sätt skulle parken kunna bidra 
till en ökad måluppfyllelse?

 » På vilket sätt kan ni bidra till ett 
förverkligande av parken?

 » Vilket ansvar har ni i arbetet med att 
förverkliga parken?

Utskick av remiss

Sammanställning av dialog med boråsare
- Bilaga till stadsbyggnadsprogram ”Staden vid parken”

Stadsplanering på ett nytt sätt − igen!
Staden vid parken
Stadsbyggnadsprogram för Borås

Underlag till remissen för Stadsbyggnadsprgram för Borås ”Staden vid parken”.
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Inkomna remissvar
Under remissen inkom 31 remissvar. 
27 parter tillstyrkte eller var positiva till 
stadsbyggnadsprogrammet. Två parter 
avstyrkte stadsbyggnadsprogrammet och två 
parter svarade att de väljer att inte yttra sig. 

De flesta remissvaren behandlar de tre 
frågor som ställdes i missivet tillhörande 
remissen. Merparten svarar att de är positiva 
till parken som koncept och ser stora nyttor 
och funktioner med parken. Många lyfter att 
parken kommer att bidra till att Borås blir 
en bättre stad att leva, bo och bygga i. Alla 
vill vara delaktiga på något sätt och många 
ser att de själva har ett ansvar att på olika 
sätt bidra till ett förverkligande. De flesta 
ser att de kan bidra under processen eller 
med funktion/marknadsföring när parken 
finns på plats. 

Alla ser att parken kan få nytta och funktion 
utifrån sitt perspektiv, exempelvis klimat
anpassning, dagvattenhantering, attraktiva 

 » Kapitlet ”Arbete härnäst” är förtydligat 
och utökat med mer information om till 
exempel tillfälliga lösningar och testprojekt. 
Flera av de administrativa delprojekten är 
förtydligade. Illustration som visar organi
sation är uppdaterad. 

 » Kartan är justerad.

 » Fler exempelbilder är tillagda, vissa är 
ersatta av nya. 

 » Illustrationer är justerade och 
förtydligade.

Se mer detaljerat vad som är justerat i 
stadsbyggnadsprogrammet under kommen
tarerna till respektive remissvar.

boendemiljöer, hållbart resande, minskad 
segregation, utbildning och lärande, akti
viteter, ökad fysisk och psykisk hälsa osv. 
Det kommer att vara svårt att uppfylla alla 
funktioner på varje enskild plats, men som 
helhet kan parken uppfylla alla önskemål 
om funktion. 

En generellt önskemål som kommit in från 
många är att det ska finnas förgrening
ar/”stickspår” kopplat till parken så att det 
skapas ett grönt nät mellan olika funktioner 
och platser i staden. Exempelvis mellan 
resecentrum, högskola och studentbostäder. 
Mellan övriga rekreationsområden. Mellan 
centrum och djurparken och mellan fler av 
stadens stadsdelar.

Ytterligare generella synpunkter som 
kommit in är frågor kring organisation och 
finansiering för fortsatt arbete. En del av 
synpunkterna har kunnat besvaras genom 
förtydliganden i stadsbyggnadsprogrammet, 

medan andra synpunkter är frågor som 
måste lösas i kommande delprojekt.

Sammanfattat handlar remissvaren om:

 » Positiva aspekter av parken utifrån den 
egna organisationen/verksamheten.

 » Förslag på innehåll och funktion i och 
längs parken.

 » Parkens möjlighet till ekosystemtjänster 
och klimatanpassning.

 » Frågor om organisation och 
finansiering.

 » Olika parters möjlighet och vilja 
till medverkan och delaktighet under 
processen.

Justeringar 
Sammanfattningsvis är stadsbyggnads
programmet justerat enligt nedanstående 
punkter. 

 » Dispositionen i stadsbyggnads
programmet är justerad så att ordningen är 
mer logisk.

 » Inledningen är förtydligad kring stads
byggnadsprogrammets syfte.

 » Kapitlet ”Vi ska bygga en park för hela 
Borås!” är omdisponerat och har fått ett 
utökat och förtydligat innehåll om bland 
annat ekosystemtjänster, trygghet och 
färdmedel/transport. 

 » Kapitlet ”Förutsättningar för ett 
genomförande” är förtydligat.

 » Kapitlet ”Arbete hittills” är komplet
terat med en kort sammanfattning av 
remissen.

Sammanfattning
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Inkomna remissvar
Under remissen inkom 31 remissvar. 
27 parter tillstyrkte eller var positiva till 
stadsbyggnadsprogrammet. Två parter 
avstyrkte stadsbyggnadsprogrammet och två 
parter svarade att de väljer att inte yttra sig. 

De flesta remissvaren behandlar de tre 
frågor som ställdes i missivet tillhörande 
remissen. Merparten svarar att de är positiva 
till parken som koncept och ser stora nyttor 
och funktioner med parken. Många lyfter att 
parken kommer att bidra till att Borås blir 
en bättre stad att leva, bo och bygga i. Alla 
vill vara delaktiga på något sätt och många 
ser att de själva har ett ansvar att på olika 
sätt bidra till ett förverkligande. De flesta 
ser att de kan bidra under processen eller 
med funktion/marknadsföring när parken 
finns på plats. 

Alla ser att parken kan få nytta och funktion 
utifrån sitt perspektiv, exempelvis klimat
anpassning, dagvattenhantering, attraktiva 

 » Kapitlet ”Arbete härnäst” är förtydligat 
och utökat med mer information om till 
exempel tillfälliga lösningar och testprojekt. 
Flera av de administrativa delprojekten är 
förtydligade. Illustration som visar organi
sation är uppdaterad. 

 » Kartan är justerad.

 » Fler exempelbilder är tillagda, vissa är 
ersatta av nya. 

 » Illustrationer är justerade och 
förtydligade.

Se mer detaljerat vad som är justerat i 
stadsbyggnadsprogrammet under kommen
tarerna till respektive remissvar.

boendemiljöer, hållbart resande, minskad 
segregation, utbildning och lärande, akti
viteter, ökad fysisk och psykisk hälsa osv. 
Det kommer att vara svårt att uppfylla alla 
funktioner på varje enskild plats, men som 
helhet kan parken uppfylla alla önskemål 
om funktion. 

En generellt önskemål som kommit in från 
många är att det ska finnas förgrening
ar/”stickspår” kopplat till parken så att det 
skapas ett grönt nät mellan olika funktioner 
och platser i staden. Exempelvis mellan 
resecentrum, högskola och studentbostäder. 
Mellan övriga rekreationsområden. Mellan 
centrum och djurparken och mellan fler av 
stadens stadsdelar.

Ytterligare generella synpunkter som 
kommit in är frågor kring organisation och 
finansiering för fortsatt arbete. En del av 
synpunkterna har kunnat besvaras genom 
förtydliganden i stadsbyggnadsprogrammet, 

medan andra synpunkter är frågor som 
måste lösas i kommande delprojekt.

Sammanfattat handlar remissvaren om:

 » Positiva aspekter av parken utifrån den 
egna organisationen/verksamheten.

 » Förslag på innehåll och funktion i och 
längs parken.

 » Parkens möjlighet till ekosystemtjänster 
och klimatanpassning.

 » Frågor om organisation och 
finansiering.

 » Olika parters möjlighet och vilja 
till medverkan och delaktighet under 
processen.

Justeringar 
Sammanfattningsvis är stadsbyggnads
programmet justerat enligt nedanstående 
punkter. 

 » Dispositionen i stadsbyggnads
programmet är justerad så att ordningen är 
mer logisk.

 » Inledningen är förtydligad kring stads
byggnadsprogrammets syfte.

 » Kapitlet ”Vi ska bygga en park för hela 
Borås!” är omdisponerat och har fått ett 
utökat och förtydligat innehåll om bland 
annat ekosystemtjänster, trygghet och 
färdmedel/transport. 

 » Kapitlet ”Förutsättningar för ett 
genomförande” är förtydligat.

 » Kapitlet ”Arbete hittills” är komplet
terat med en kort sammanfattning av 
remissen.

Sammanfattning
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Remissvar och kommentarer

1. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker remissen med 
nedanstående synpunkter och översänder 
skrivelsen till Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen anser nu att Samhälls
byggnadsnämnden har genomfört det 
uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i 
budgeten för 2020. Kommunstyrelsen före
slår därför att Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att översända det slutliga förslaget 
på stadsbyggnadsprogrammet Staden 
vid parken, till Kommunfullmäktige för 
godkännande.

I budget 2020 gav Kommunfullmäktige 
uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden 
att ”konkretisera förslag på att förverk
liga det som i översiktsplanen kallas det 
grönblå stråket (parken genom staden) som 
ingår i den beslutade utbyggnadsstrategin. 
Förslagen ska redovisas till Kommunsty
relsen för beslut.”

Kommunstyrelsen anser nu att Samhälls
byggnadsnämnden har genomfört det 
uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i 
budgeten för 2020. Kommunstyrelsen före
slår därför att Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att översända det slutliga förslaget 
på stadsbyggnadsprogrammet Staden 
vid parken, till Kommunfullmäktige för 
godkännande.

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram 
ett stadsbyggnadsprogram som kallas 
Staden vid parken. Programmet visar 
stadens ambition och vilja att tillsammans 
med andra aktörer såsom fastighetsägare 
och näringsliv skapa ett sammanhängande 
parkstråk genom Borås. Programmet ger 
även förslag på hur organisationen kring det 
fortsatta arbetet med parken skulle kunna 
se ut. Programmet pekar vidare på ett antal 
viktiga frågor, som behöver hanteras i det 
fortsatta arbetet. Det är därför viktigt med 
en fortsatt dialog mellan Kommunstyrelsen 

och stadens förvaltningar och nämnder 
löpande under arbetets gång.

Kommunstyrelsen är positiv till stads
byggnadsprogrammet Staden vid parken. 
Programmets vision om mer plats för 
vistelse bidrar till goda sociala och hälso
samma miljöer för alla i staden. Inte 
minst kan den säkra tillgången till attrak
tiva allmänna platser då staden förtätas. 
Stadsbyggnadsprogrammets förslag kring 
organisation stärker det sedan tidigare 
etablerade samarbetet mellan fastighetsä
garna och kommunen kring upprustning 
av stråk och gator. Stadsbyggnadspro
grammet möjliggör ett genomförande av 
översiktsplanens strategier för gröna och blå 
strukturer liksom hjälpa till med att uppfylla 
flera områden i visionen, såsom exempelvis 
Människor möts, Livskraftig stadskärna 
m.fl. 

Utifrån föreslagna stadsbyggnadspro
grammet kommer Kommunstyrelsen 

genom sin roll som ansvarig för kommu
nens markfrågor ha en viktig roll när det 
gäller att säkra mark för parken. För att 
nå målet om en sammanhängande park 
som anges i programmet krävs att parken 
och dess behov beaktas och lyfts fram i 
alla relevanta beslut i kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen kommer också bära ett 
ansvar för parkens förverkligande då det 
gäller avtal och genomförandefrågor. 

Kommunstyrelsen tycker den föreslagna 
organisationsstrukturen ser gedigen ut, det 
är angeläget att den sjösätts då många frågor 
fortfarande behöver lösas. I den politiska 
referensgruppen ska de partier som saknar 
kommunalråd vara representerade med en 
representant vardera. Kommunstyrelsen vill 
precis som programmet framhålla vikten 
av en sammanhållen kommunikation såväl 
internt som externt. 

Kommunstyrelsen instämmer med det 
som förslaget till stadsbyggnadsprogram 

beskriver om finansiering och huvudman
naskap. Det är särskilt angeläget att i det 
fortsatta arbetet säkra allmänhetens tillgång 
till hela parken. Däri ingår att klargöra 
frågan om huvudmannaskap och huruvida 
parken kan ligga på kvartersmark. Minst 
lika viktigt är att parkens sträckning säkras 
långsiktigt så att det inte uppstår glapp i 
sträckningen. Rättvisa och förutsägbara 
principer för finansiering är också mycket 
angeläget att arbeta fram tillsammans 
med berörda parter inom den fortsatta 
processen.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Kommunstyrelsens synpunkter och är 
glada över att ni är positiva till stadsbygg
nadsprogrammet och ser att det möjliggör 
översiktsplanens strategier för gröna och blå 
strukturer samt bidrar till att uppfylla flera 
områden i visionen. 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i att 
Kommunstyrelsen kommer att ha en viktig 
roll och ansvar i mark och avtalsfrågor 
och att det är viktigt med en fortsatt och 
löpande dialog mellan Kommunstyrelsen 
och stadens förvaltningar och bolag. Vidare 
instämmer Samhällsbyggnadsnämnden i 
Kommunstyrelsens synpunkter om vikten 
av en sjösatt organisation, att säkra en 
sammanhållen kommunikation samt att i 
fortsatt arbete säkra allmänhetens tillgång 
till hela parken. I stadsbyggnadsprogrammet 
anges ett antal avgörande administrativa 
delprojekt som är viktiga för ett möjliggö
rande av parken som helhet. Flera av dessa 
projekt bör prioriteras tidigt för att skapa 
samsyn och samhörighet inför kommande 
arbete. 

I stadsbyggnadsprogrammet har kapitlet 
som handlar om förutsättningar för ett 
genomförande förtydligats och lyfts fram 
tidigare för att ännu tydligare framhålla dess 
vikt. Vidare är kapitlet ”Arbete härnäst” 

förtydligat, med extra fokus på beskrivning
arna av organisation, tidplan, finansiering 
och uppföljning. Illustration som visar 
organisation är uppdaterad enligt Kommun
styrelsens synpunkter kring den politiska 
referensgruppen.

Samhällsbyggnadsnämnden avser, i enlighet 
med Kommunstyrelsens yttrande, skicka 
det justerade och slutliga stadsbyggnadspro
grammet direkt till Kommunfullmäktige för 
godkännande. 

Nämnder

2. Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden avstår från yttrande 
över remiss Stadsbyggnadsprogram Staden 
vid parken.

3. Fritids- och 
folkhälsonämnden
Fritids och folkhälsonämnden tillstyrker 
förslaget till Stadsbyggnadsprogram ”Staden 
vid parken” och översänder remissvaret till 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Parken avser att utgöra ett långt samman
hängande stråk genom Borås, från Sjöbo, 
Knalleland och Getängen i norr till Göta 
och Gässlösa i söder. Parken ska vara 
tillgänglig för alla och syftar till att utgöra 
en sammanhängande grönstruktur som 
knyter ihop stadsdelar och erbjuder olika 
platser som bidrar till aktiviteter av olika 
slag. Möjligheten till grönska, rekreation, 
aktivitet och sociala möten är viktiga värden 



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  18 m

ars 2021

B 1498

8 9

Remissvar och kommentarer

1. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker remissen med 
nedanstående synpunkter och översänder 
skrivelsen till Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen anser nu att Samhälls
byggnadsnämnden har genomfört det 
uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i 
budgeten för 2020. Kommunstyrelsen före
slår därför att Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att översända det slutliga förslaget 
på stadsbyggnadsprogrammet Staden 
vid parken, till Kommunfullmäktige för 
godkännande.

I budget 2020 gav Kommunfullmäktige 
uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden 
att ”konkretisera förslag på att förverk
liga det som i översiktsplanen kallas det 
grönblå stråket (parken genom staden) som 
ingår i den beslutade utbyggnadsstrategin. 
Förslagen ska redovisas till Kommunsty
relsen för beslut.”

Kommunstyrelsen anser nu att Samhälls
byggnadsnämnden har genomfört det 
uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i 
budgeten för 2020. Kommunstyrelsen före
slår därför att Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att översända det slutliga förslaget 
på stadsbyggnadsprogrammet Staden 
vid parken, till Kommunfullmäktige för 
godkännande.

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram 
ett stadsbyggnadsprogram som kallas 
Staden vid parken. Programmet visar 
stadens ambition och vilja att tillsammans 
med andra aktörer såsom fastighetsägare 
och näringsliv skapa ett sammanhängande 
parkstråk genom Borås. Programmet ger 
även förslag på hur organisationen kring det 
fortsatta arbetet med parken skulle kunna 
se ut. Programmet pekar vidare på ett antal 
viktiga frågor, som behöver hanteras i det 
fortsatta arbetet. Det är därför viktigt med 
en fortsatt dialog mellan Kommunstyrelsen 

och stadens förvaltningar och nämnder 
löpande under arbetets gång.

Kommunstyrelsen är positiv till stads
byggnadsprogrammet Staden vid parken. 
Programmets vision om mer plats för 
vistelse bidrar till goda sociala och hälso
samma miljöer för alla i staden. Inte 
minst kan den säkra tillgången till attrak
tiva allmänna platser då staden förtätas. 
Stadsbyggnadsprogrammets förslag kring 
organisation stärker det sedan tidigare 
etablerade samarbetet mellan fastighetsä
garna och kommunen kring upprustning 
av stråk och gator. Stadsbyggnadspro
grammet möjliggör ett genomförande av 
översiktsplanens strategier för gröna och blå 
strukturer liksom hjälpa till med att uppfylla 
flera områden i visionen, såsom exempelvis 
Människor möts, Livskraftig stadskärna 
m.fl. 

Utifrån föreslagna stadsbyggnadspro
grammet kommer Kommunstyrelsen 

genom sin roll som ansvarig för kommu
nens markfrågor ha en viktig roll när det 
gäller att säkra mark för parken. För att 
nå målet om en sammanhängande park 
som anges i programmet krävs att parken 
och dess behov beaktas och lyfts fram i 
alla relevanta beslut i kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen kommer också bära ett 
ansvar för parkens förverkligande då det 
gäller avtal och genomförandefrågor. 

Kommunstyrelsen tycker den föreslagna 
organisationsstrukturen ser gedigen ut, det 
är angeläget att den sjösätts då många frågor 
fortfarande behöver lösas. I den politiska 
referensgruppen ska de partier som saknar 
kommunalråd vara representerade med en 
representant vardera. Kommunstyrelsen vill 
precis som programmet framhålla vikten 
av en sammanhållen kommunikation såväl 
internt som externt. 

Kommunstyrelsen instämmer med det 
som förslaget till stadsbyggnadsprogram 

beskriver om finansiering och huvudman
naskap. Det är särskilt angeläget att i det 
fortsatta arbetet säkra allmänhetens tillgång 
till hela parken. Däri ingår att klargöra 
frågan om huvudmannaskap och huruvida 
parken kan ligga på kvartersmark. Minst 
lika viktigt är att parkens sträckning säkras 
långsiktigt så att det inte uppstår glapp i 
sträckningen. Rättvisa och förutsägbara 
principer för finansiering är också mycket 
angeläget att arbeta fram tillsammans 
med berörda parter inom den fortsatta 
processen.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Kommunstyrelsens synpunkter och är 
glada över att ni är positiva till stadsbygg
nadsprogrammet och ser att det möjliggör 
översiktsplanens strategier för gröna och blå 
strukturer samt bidrar till att uppfylla flera 
områden i visionen. 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i att 
Kommunstyrelsen kommer att ha en viktig 
roll och ansvar i mark och avtalsfrågor 
och att det är viktigt med en fortsatt och 
löpande dialog mellan Kommunstyrelsen 
och stadens förvaltningar och bolag. Vidare 
instämmer Samhällsbyggnadsnämnden i 
Kommunstyrelsens synpunkter om vikten 
av en sjösatt organisation, att säkra en 
sammanhållen kommunikation samt att i 
fortsatt arbete säkra allmänhetens tillgång 
till hela parken. I stadsbyggnadsprogrammet 
anges ett antal avgörande administrativa 
delprojekt som är viktiga för ett möjliggö
rande av parken som helhet. Flera av dessa 
projekt bör prioriteras tidigt för att skapa 
samsyn och samhörighet inför kommande 
arbete. 

I stadsbyggnadsprogrammet har kapitlet 
som handlar om förutsättningar för ett 
genomförande förtydligats och lyfts fram 
tidigare för att ännu tydligare framhålla dess 
vikt. Vidare är kapitlet ”Arbete härnäst” 

förtydligat, med extra fokus på beskrivning
arna av organisation, tidplan, finansiering 
och uppföljning. Illustration som visar 
organisation är uppdaterad enligt Kommun
styrelsens synpunkter kring den politiska 
referensgruppen.

Samhällsbyggnadsnämnden avser, i enlighet 
med Kommunstyrelsens yttrande, skicka 
det justerade och slutliga stadsbyggnadspro
grammet direkt till Kommunfullmäktige för 
godkännande. 

Nämnder

2. Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden avstår från yttrande 
över remiss Stadsbyggnadsprogram Staden 
vid parken.

3. Fritids- och 
folkhälsonämnden
Fritids och folkhälsonämnden tillstyrker 
förslaget till Stadsbyggnadsprogram ”Staden 
vid parken” och översänder remissvaret till 
Samhällsbyggnadsnämnden.

Parken avser att utgöra ett långt samman
hängande stråk genom Borås, från Sjöbo, 
Knalleland och Getängen i norr till Göta 
och Gässlösa i söder. Parken ska vara 
tillgänglig för alla och syftar till att utgöra 
en sammanhängande grönstruktur som 
knyter ihop stadsdelar och erbjuder olika 
platser som bidrar till aktiviteter av olika 
slag. Möjligheten till grönska, rekreation, 
aktivitet och sociala möten är viktiga värden 
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Parken bör knyta an till områden som är 
av intresse för invånarna och som bidrar 
till parkens olika funktioner, genom ökad 
rörelse, en genare väg och sammanbinda 
olika områden. Fritids och folkhälso
nämnden ser gärna att parken förbinds med 
områdena Almenäs, Sjöbovallen och Rya 
Åsar i norr, samt Kronängs IP och Gäss
lösas rekreationsområde i söder. Fritids och 
folkhälsonämnden ansvarar för utveckling 
och drift av stadens aktivitetsplatser samt 
spår och leder. Mycket av detta arbete sker 
genom dialog och samarbete med tekniska 
nämnden och utvecklingen inom ramen för 
”Staden i parken” bör genomföras i samma 
anda. Det är viktigt att identifiera aktu
ella ytor längs stråket och samarbeta med 
berörda parter så långt det går.

Föreningslivet är en central samarbetspart 
i utvecklingen av parken, då den kommer 
utgöra ytor för aktiviteter i föreningsregi, 
men parken bör också skapas genom en 
nära dialog och konstruktiv samverkan med 

Parken kommer att stärka de befintliga 
platser som Fritids och folkhälsonämnden 
ansvarar för inom stråket, genom att 
underlätta för besökarna att ta sig dit samt 
att locka nya människor till platsen. De 
platser som ligger inom nämndens ansvar är 
främst aktivitetsytorna Kronängsparken och 
Götavallen. Dessa är inslag som i parkens 
planering ska bidra till lek, rörelse och akti
vitet både i organiserad och oorganiserad 
form. För att säkerställa att områdenas 
utbud tillfredsställer behovet av platserna 
och bidrar till parken som helhet bör plane
ringen av områdena ske tillsammans med 
civilsamhället och andra berörda förvalt
ningar och samarbetspartner.

Även Knalleland som eventområde har ett 
ömsesidigt förhållande till parken då det 
skulle gynnas av parkens dragning genom 
att bli en attraktion för besökarna till event
området, men även utgöra ett positivt inslag 
i parkens utbud.

 » på vilket sätt kan ni bidra till ett 
förverkligande av parken?

 » vilket ansvar har ni i arbetet med att 
förverkliga parken?

Fritids och folkhälsonämnden ansvarar 
för folkhälsoarbetet i staden och ur ett 
folkhälsoperspektiv är parken ett posi
tivt inslag. Genom att binda ihop utsatta 
områden med staden i övrigt överbryggas 
barriärer som utgörs av tågrälser och större 
vägar och som skiljer områden åt. Parken 
ska vara tillgänglig för alla och motverka 
vanligt förekommande hinder för rörelse 
och aktivitet, såsom människors skillnader 
i livsvillkor, och snarare skapa möjligheter 
att mötas över generationer och mellan 
kulturer. Fritids och folkhälsonämnden 
anser att det sociala perspektivet i parken, 
genom att ta del av andra kulturer, uppleva 
nya miljöer och att kunna umgås genom 
aktiviteter på olika ställen i parken är viktiga 
värden.

i parken, samtidigt som den utgör en 
möjlighet att färdas med cykel eller till fots 
på ett enkelt och genare sätt genom staden 
än vad befintliga vägar möjliggör.

För att parken ska kunna förverkligas 
förutsätter det en tydlig politisk riktning och 
utifrån det en väl fungerande samverkan 
med gemensamma prioriteringar mellan 
berörda förvaltningar tillsammans med såväl 
näringsliv, fastighetsägare och civilsam
hället. Parken är ett långsiktigt arbete, vilket 
kommer att färdigställas genom att de olika 
delarna förverkligas och till slut resulterar i 
stråket som helhet.

I remissvaret önskar Samhällsbyggnads
nämnden att följande frågeställningar 
belyses utifrån de mål och det uppdrag 
Fritids och folkhälsonämnden har;

 » på vilket sätt skulle parken kunna bidra 
till en ökad måluppfyllelse?

projektets art. Det tidigare kommunika
tionsarbetet för att involvera invånarna 
inom ramen för Staden vid parken har lagt 
en god grund för detta.

Gällande skötsel och att hålla parken ren 
instämmer Samhällsbyggnadsnämnden i 
att det är viktigt att skapa en trend som 
genomsyras av att den är ren och välskött. 
Möjligheter för detta kan skapas vid anlägg
ning av de olika projekten. Därefter är det 
viktigt att alla som använder parken bidrar 
till att bibehålla parken i ett välskött skick.

Stadsbyggnadsprogrammet har komplette
rats med mer information om trygghet och 
tillgänglighet. Det har också kompletterats 
med information om att parken är allmän 
plats för stadens invånare, där alla har ett 
ansvar.

parken är ett nytt sätt att tänka kring 
stadsplanering, att parken binder samma 
staden, att det sociala perspektivet är viktigt 
i arbetet med parken och att föreningslivet 
är en viktig samarbetspart i utvecklingen av 
parken. 

Parkens tänkta sträckning passerar idag Rya 
Åsar, Kronängs IP och Gässlösas rekrea
tionsområde. Almenäs och Sjöbovallen är 
viktiga platser för föreningslivet och rekre
ation och parken skulle med fördel kunna 
knytas an till dem. I detta stadsbyggnads
program landar parken i Rya Åsar i norr, 
men det utesluter inte att en förgrening av 
parken gör att Almenäs och Sjöbovallen kan 
bli en del av parken i framtiden. 

Fritids och folkhälsonämnden lyfter 
samverkan med civilsamhället och fören
ingslivet. Tanken är att involvera dem i 
det fortsatta arbetet genom att det i varje 
delprojekt ska finnas referensgrupper. 
Referensgrupperna varierar beroende på 

av miljöerna avgörande för upplevelsen 
av trygghet. Synpunkter från genomförda 
dialoger med invånarna lyfter bland annat 
behovet av papperskorgar. Det är viktigt 
redan från början att skapa en trend i 
parken som genomsyras av att den är ren 
och välskött, viket uppmuntrar människor 
att bibehålla den i det skicket.

Fritids och folkhälsonämnden anser att 
arbetet med parken är ett positivt inslag 
i den samhällsbyggande processen och 
vittnar om ett nytt sätt att tänka kring 
stadsplanering såväl som möjligheterna att 
arbeta gemensamt, mellan stadens politik 
och förvaltningar tillsammans med civil
samhället, näringslivet och andra berörda 
aktörer.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Fritids och folkhälsonämndens synpunkter 
och instämmer i resonemanget kring 
parkens påverkan på Borås. Särskilt att 

civilsamhället och föreningslivet. Genom 
nämndens uppdrag att stödja föreningslivet 
är det en självklar del att involvera dem i 
processen.

Det pågående arbetet med ”Staden i 
parken” har redan omfattat flera olika 
initiativ att involvera invånarna och 
lyssna in deras önskemål, förslag och 
farhågor. Fritids och folkhälsonämnden 
vill uppmärksamma det arbetet som 
positivt och därmed poängtera vikten 
av att involvera olika aktörer och däri
bland civilsamhället i olika medskapande 
processer, för att parken ska bli Boråsarnas 
gemensamma yta och som är tillgänglig och 
attraktiv för alla.

Ur ett trygghetsperspektiv är det bra 
att parken innehåller olika ”rum” och 
erbjuder olika aktiviteter, vilket antas locka 
människor med olika intressen och behov. 
Flödet av människor är centralt för den 
upplevda tryggheten. Likaså är skötseln 
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Parken bör knyta an till områden som är 
av intresse för invånarna och som bidrar 
till parkens olika funktioner, genom ökad 
rörelse, en genare väg och sammanbinda 
olika områden. Fritids och folkhälso
nämnden ser gärna att parken förbinds med 
områdena Almenäs, Sjöbovallen och Rya 
Åsar i norr, samt Kronängs IP och Gäss
lösas rekreationsområde i söder. Fritids och 
folkhälsonämnden ansvarar för utveckling 
och drift av stadens aktivitetsplatser samt 
spår och leder. Mycket av detta arbete sker 
genom dialog och samarbete med tekniska 
nämnden och utvecklingen inom ramen för 
”Staden i parken” bör genomföras i samma 
anda. Det är viktigt att identifiera aktu
ella ytor längs stråket och samarbeta med 
berörda parter så långt det går.

Föreningslivet är en central samarbetspart 
i utvecklingen av parken, då den kommer 
utgöra ytor för aktiviteter i föreningsregi, 
men parken bör också skapas genom en 
nära dialog och konstruktiv samverkan med 

Parken kommer att stärka de befintliga 
platser som Fritids och folkhälsonämnden 
ansvarar för inom stråket, genom att 
underlätta för besökarna att ta sig dit samt 
att locka nya människor till platsen. De 
platser som ligger inom nämndens ansvar är 
främst aktivitetsytorna Kronängsparken och 
Götavallen. Dessa är inslag som i parkens 
planering ska bidra till lek, rörelse och akti
vitet både i organiserad och oorganiserad 
form. För att säkerställa att områdenas 
utbud tillfredsställer behovet av platserna 
och bidrar till parken som helhet bör plane
ringen av områdena ske tillsammans med 
civilsamhället och andra berörda förvalt
ningar och samarbetspartner.

Även Knalleland som eventområde har ett 
ömsesidigt förhållande till parken då det 
skulle gynnas av parkens dragning genom 
att bli en attraktion för besökarna till event
området, men även utgöra ett positivt inslag 
i parkens utbud.

 » på vilket sätt kan ni bidra till ett 
förverkligande av parken?

 » vilket ansvar har ni i arbetet med att 
förverkliga parken?

Fritids och folkhälsonämnden ansvarar 
för folkhälsoarbetet i staden och ur ett 
folkhälsoperspektiv är parken ett posi
tivt inslag. Genom att binda ihop utsatta 
områden med staden i övrigt överbryggas 
barriärer som utgörs av tågrälser och större 
vägar och som skiljer områden åt. Parken 
ska vara tillgänglig för alla och motverka 
vanligt förekommande hinder för rörelse 
och aktivitet, såsom människors skillnader 
i livsvillkor, och snarare skapa möjligheter 
att mötas över generationer och mellan 
kulturer. Fritids och folkhälsonämnden 
anser att det sociala perspektivet i parken, 
genom att ta del av andra kulturer, uppleva 
nya miljöer och att kunna umgås genom 
aktiviteter på olika ställen i parken är viktiga 
värden.

i parken, samtidigt som den utgör en 
möjlighet att färdas med cykel eller till fots 
på ett enkelt och genare sätt genom staden 
än vad befintliga vägar möjliggör.

För att parken ska kunna förverkligas 
förutsätter det en tydlig politisk riktning och 
utifrån det en väl fungerande samverkan 
med gemensamma prioriteringar mellan 
berörda förvaltningar tillsammans med såväl 
näringsliv, fastighetsägare och civilsam
hället. Parken är ett långsiktigt arbete, vilket 
kommer att färdigställas genom att de olika 
delarna förverkligas och till slut resulterar i 
stråket som helhet.

I remissvaret önskar Samhällsbyggnads
nämnden att följande frågeställningar 
belyses utifrån de mål och det uppdrag 
Fritids och folkhälsonämnden har;

 » på vilket sätt skulle parken kunna bidra 
till en ökad måluppfyllelse?

projektets art. Det tidigare kommunika
tionsarbetet för att involvera invånarna 
inom ramen för Staden vid parken har lagt 
en god grund för detta.

Gällande skötsel och att hålla parken ren 
instämmer Samhällsbyggnadsnämnden i 
att det är viktigt att skapa en trend som 
genomsyras av att den är ren och välskött. 
Möjligheter för detta kan skapas vid anlägg
ning av de olika projekten. Därefter är det 
viktigt att alla som använder parken bidrar 
till att bibehålla parken i ett välskött skick.

Stadsbyggnadsprogrammet har komplette
rats med mer information om trygghet och 
tillgänglighet. Det har också kompletterats 
med information om att parken är allmän 
plats för stadens invånare, där alla har ett 
ansvar.

parken är ett nytt sätt att tänka kring 
stadsplanering, att parken binder samma 
staden, att det sociala perspektivet är viktigt 
i arbetet med parken och att föreningslivet 
är en viktig samarbetspart i utvecklingen av 
parken. 

Parkens tänkta sträckning passerar idag Rya 
Åsar, Kronängs IP och Gässlösas rekrea
tionsområde. Almenäs och Sjöbovallen är 
viktiga platser för föreningslivet och rekre
ation och parken skulle med fördel kunna 
knytas an till dem. I detta stadsbyggnads
program landar parken i Rya Åsar i norr, 
men det utesluter inte att en förgrening av 
parken gör att Almenäs och Sjöbovallen kan 
bli en del av parken i framtiden. 

Fritids och folkhälsonämnden lyfter 
samverkan med civilsamhället och fören
ingslivet. Tanken är att involvera dem i 
det fortsatta arbetet genom att det i varje 
delprojekt ska finnas referensgrupper. 
Referensgrupperna varierar beroende på 

av miljöerna avgörande för upplevelsen 
av trygghet. Synpunkter från genomförda 
dialoger med invånarna lyfter bland annat 
behovet av papperskorgar. Det är viktigt 
redan från början att skapa en trend i 
parken som genomsyras av att den är ren 
och välskött, viket uppmuntrar människor 
att bibehålla den i det skicket.

Fritids och folkhälsonämnden anser att 
arbetet med parken är ett positivt inslag 
i den samhällsbyggande processen och 
vittnar om ett nytt sätt att tänka kring 
stadsplanering såväl som möjligheterna att 
arbeta gemensamt, mellan stadens politik 
och förvaltningar tillsammans med civil
samhället, näringslivet och andra berörda 
aktörer.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Fritids och folkhälsonämndens synpunkter 
och instämmer i resonemanget kring 
parkens påverkan på Borås. Särskilt att 

civilsamhället och föreningslivet. Genom 
nämndens uppdrag att stödja föreningslivet 
är det en självklar del att involvera dem i 
processen.

Det pågående arbetet med ”Staden i 
parken” har redan omfattat flera olika 
initiativ att involvera invånarna och 
lyssna in deras önskemål, förslag och 
farhågor. Fritids och folkhälsonämnden 
vill uppmärksamma det arbetet som 
positivt och därmed poängtera vikten 
av att involvera olika aktörer och däri
bland civilsamhället i olika medskapande 
processer, för att parken ska bli Boråsarnas 
gemensamma yta och som är tillgänglig och 
attraktiv för alla.

Ur ett trygghetsperspektiv är det bra 
att parken innehåller olika ”rum” och 
erbjuder olika aktiviteter, vilket antas locka 
människor med olika intressen och behov. 
Flödet av människor är centralt för den 
upplevda tryggheten. Likaså är skötseln 
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kan gynna och förstärka skolans verk
samhet utomhus genom undervisning, lek 
och rekreation i parken. Parken bör vara 
anpassad för barns olika uttryck i planerade 
undervisningssituationer och i spontan lek, 
både under verksamhetstid och på barnens 
fritid. Till exempel vid utflykter kan barnen 
få upplevelse av olika typer av natur, olika 
kulturella platser och olika typer av idrott/
lekplatser i parken. Parken bör planeras 
trygg för barn, med ljussättning och utfor
mandet av platser, där man som barn lätt 
blir sedd och kan se vuxna. Även vägen till 
och från parken är viktig att den är trygg. 
Gång och cykelbanor bör utformas så att 
barn och skolverksamhet kan ta sig fram på 
ett trafiksäkert sätt.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Grundskolenämndens synpunkter och 
instämmer i tankarna om att parken även 
ska utformas för barn och att skolor kan 
nyttja parken som utemiljöer och som 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Förskolenämndens synpunkter. Målsätt
ningen är att barn ska få vara delaktiga 
i utformningen av parkmiljöerna där så 
är möjligt. Vi ser positivt på att Försko
lenämnden vill vara delaktig i fortsatt 
arbete och utformning av parken. Exakta 
arbetsformer för detta samarbete beslutas 
av styrgruppen och respektive projekt
grupp enligt stadsbyggnadsprogrammets 
förslag till organisation. Vår förhoppning 
är att personal och barn på förskolor ska 
kunna röra sig genom parken på ett tryggt 
och stimulerande sätt till målpunkter och 
utflyktsmål.

5. Grundskolenämnden
Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka 
remissen: Stadsbyggnadsprogram; ”Staden 
vid parken”. 

Grundskolenämnden anser att Stadsbygg
nadsprogrammet ”Staden vid parken” 

Förskolenämnden lyfter även här vikten av 
att inhämta barnets perspektiv i arbetet.

VILKET ANSVAR HAR NI I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN

Ärendet är ett yttrande på en remiss och 
Förskolenämnden är därmed inte beslu
tande instans. Förskolenämnden poängterar 
dock att barnperspektivet ska beaktas från 
början när parken planeras.

PRÖVNING AV BARNS BÄSTA

Kommuner har i skyldighet att beakta 
barnets eller barnens bästa i beslut som rör 
barn. Då Förskolenämnden inte är beslu
tande instans har inte en barnrättschecklista 
upprättats som underlag för bedömning av 
hur beslutet förhåller sig till barnets eller 
barnens bästa. Förskolenämnden vill därför 
framföra vikten av att lyfta upp barnets 
perspektiv i programmet. I utformningen 
av de ytor som kommer nyttjas av barn 
vill Förskolenämnden lyfta vikten av att 
inhämta barnets perspektiv.

4. Förskolenämnden
Förskolenämnden beslutar att tillstyrka 
Stadsbyggnadsprogram för Borås Staden 
vid parken.

PÅ VILKET SÄTT SKULLE PARKEN KUNNA 

BIDRA TILL EN ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE

Förskolan kan arbeta med målen i läro
planen i en utemiljö som stimulerar barns 
olika färdigheter och utmanar deras lärande. 
I utformningen av de ytor som kommer 
nyttjas av barn vill Förskolenämnden lyfta 
vikten av att inhämta barnets perspektiv.

PÅ VILKET SÄTT KAN NI BIDRA TILL ETT 

FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN

Förskolenämnden besitter en hög grad av 
kompetens gällande barn och deras behov 
och vill därför bidra till ett förverkligande 
av planen. Förskolenämnden vill delta i de 
grupper där arbetet med parken planeras 
samt vara delaktiga i utformandet av de 
ytor som kommer att nyttjas av barn. 

och ger förutom ekologiska och klimatmäs
siga förtjänster en attraktiv miljö att leva 
och vistas i – både i och kring parkstråket.

Kulturnämnden ser vidare positivt på meto
diken att involvera medborgarna genom 
samtal, visningar med mera. I projektets 
fortsatta kommunikation med kommunme
dborgarna bör med fördel den befintliga 
förvaltningsövergripande arbetsgruppen 
Urban Talks, som arbetar för att skapa 
engagemang i stadsutvecklingsfrågor, 
involveras. Utöver detta bedömer nämnden 
också att projektet som helhet skulle gynnas 
av att nedanstående synpunkter beaktades.

Programmet redogör för parkstråkets 
förtjänster utifrån ett flertal perspektiv. 
En viktig aspekt är att parken möjliggör 
för människor att vistas i stadsmiljön 
under lugnare förutsättningar, med mindre 
trafikstörningar och ett överlag lägre tempo. 
Genom att stå, sitta, gå, cykla etc, kan borå
saren uppleva miljön bättre än i en bil eller i 

VILKET ANSVAR HAR NI I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN?

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 
stöttar där det finns kopplingar till vårt 
uppdrag och är tillgänglig för att skapa 
kontakt med elever.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Gymnasie och vuxenutbildningsnämndens 
synpunkter och ser positivt på att ni vill vara 
delaktiga och hjälpa till att skapa kontakt 
med elever i fortsatt arbete med parken.

7. Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker förslag på stads
byggnadsprogram Staden vid parken, med 
önskemål om tillägg enligt nedanstående.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Kulturnämnden ser positivt på initiativet att 
genom stadsbyggnadsprogrammet Staden 
vid parken skapa ett sammanhängande 
parkstråk i Borås. Förslaget är nyskapande 

Samhällsbyggnadsnämnden önskar att 
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 
belyser följande frågeställningar: Utifrån de 
mål och det uppdrag er organisation har,

PÅ VILKET SÄTT SKULLE PARKEN KUNNA 

BIDRA TILL EN ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE?

Att ge våra elever möjlighet till rekreation är 
bra för deras hälsa och inlärning. Mötesplat
serna i parken kan verka för en större social 
sammanhållning. En attraktiv stad där fler 
vill verka och bo ger ett större elevunderlag 
som bidrar till en bättre ekonomi för skolan.

PÅ VILKET SÄTT KAN NI BIDRA TILL ETT 

FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN?

Förvaltningen kan erbjuda direkt kontakt 
med ungdomar i åldern 1619 år för att 
ställa frågor eller ordna workshops kring 
innehåll och aktiviteter i parken.

utflyktsmål. Olika delar av parkens sträcka 
kan anpassas för barn i olika omfattning. 
I stadskärnan finns en befintlig stadsmiljö 
och där kommer fokus sannolikt ligga på 
fritid och möjlighet till utflykter. I våra 
utvecklingsområden Gässlösa och Getängen 
finns större möjlighet att lägga fokus på 
undervisning, lek och rekreation i själva 
parken. Här kan det även vara aktuellt att 
lägga skolor intill parken.

6. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 
tillstyrker Remiss: Stadsbyggnadsprogram 
Staden vid parken

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 
ställer sig positiv till remissen. Parker är 
bra för alla medborgare. En park kan vara 
hälsofrämjande och möter kommuninvån
arnas behov av rörelse och rekreation.
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kan gynna och förstärka skolans verk
samhet utomhus genom undervisning, lek 
och rekreation i parken. Parken bör vara 
anpassad för barns olika uttryck i planerade 
undervisningssituationer och i spontan lek, 
både under verksamhetstid och på barnens 
fritid. Till exempel vid utflykter kan barnen 
få upplevelse av olika typer av natur, olika 
kulturella platser och olika typer av idrott/
lekplatser i parken. Parken bör planeras 
trygg för barn, med ljussättning och utfor
mandet av platser, där man som barn lätt 
blir sedd och kan se vuxna. Även vägen till 
och från parken är viktig att den är trygg. 
Gång och cykelbanor bör utformas så att 
barn och skolverksamhet kan ta sig fram på 
ett trafiksäkert sätt.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Grundskolenämndens synpunkter och 
instämmer i tankarna om att parken även 
ska utformas för barn och att skolor kan 
nyttja parken som utemiljöer och som 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Förskolenämndens synpunkter. Målsätt
ningen är att barn ska få vara delaktiga 
i utformningen av parkmiljöerna där så 
är möjligt. Vi ser positivt på att Försko
lenämnden vill vara delaktig i fortsatt 
arbete och utformning av parken. Exakta 
arbetsformer för detta samarbete beslutas 
av styrgruppen och respektive projekt
grupp enligt stadsbyggnadsprogrammets 
förslag till organisation. Vår förhoppning 
är att personal och barn på förskolor ska 
kunna röra sig genom parken på ett tryggt 
och stimulerande sätt till målpunkter och 
utflyktsmål.

5. Grundskolenämnden
Grundskolenämnden beslutar att tillstyrka 
remissen: Stadsbyggnadsprogram; ”Staden 
vid parken”. 

Grundskolenämnden anser att Stadsbygg
nadsprogrammet ”Staden vid parken” 

Förskolenämnden lyfter även här vikten av 
att inhämta barnets perspektiv i arbetet.

VILKET ANSVAR HAR NI I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN

Ärendet är ett yttrande på en remiss och 
Förskolenämnden är därmed inte beslu
tande instans. Förskolenämnden poängterar 
dock att barnperspektivet ska beaktas från 
början när parken planeras.

PRÖVNING AV BARNS BÄSTA

Kommuner har i skyldighet att beakta 
barnets eller barnens bästa i beslut som rör 
barn. Då Förskolenämnden inte är beslu
tande instans har inte en barnrättschecklista 
upprättats som underlag för bedömning av 
hur beslutet förhåller sig till barnets eller 
barnens bästa. Förskolenämnden vill därför 
framföra vikten av att lyfta upp barnets 
perspektiv i programmet. I utformningen 
av de ytor som kommer nyttjas av barn 
vill Förskolenämnden lyfta vikten av att 
inhämta barnets perspektiv.

4. Förskolenämnden
Förskolenämnden beslutar att tillstyrka 
Stadsbyggnadsprogram för Borås Staden 
vid parken.

PÅ VILKET SÄTT SKULLE PARKEN KUNNA 

BIDRA TILL EN ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE

Förskolan kan arbeta med målen i läro
planen i en utemiljö som stimulerar barns 
olika färdigheter och utmanar deras lärande. 
I utformningen av de ytor som kommer 
nyttjas av barn vill Förskolenämnden lyfta 
vikten av att inhämta barnets perspektiv.

PÅ VILKET SÄTT KAN NI BIDRA TILL ETT 

FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN

Förskolenämnden besitter en hög grad av 
kompetens gällande barn och deras behov 
och vill därför bidra till ett förverkligande 
av planen. Förskolenämnden vill delta i de 
grupper där arbetet med parken planeras 
samt vara delaktiga i utformandet av de 
ytor som kommer att nyttjas av barn. 

och ger förutom ekologiska och klimatmäs
siga förtjänster en attraktiv miljö att leva 
och vistas i – både i och kring parkstråket.

Kulturnämnden ser vidare positivt på meto
diken att involvera medborgarna genom 
samtal, visningar med mera. I projektets 
fortsatta kommunikation med kommunme
dborgarna bör med fördel den befintliga 
förvaltningsövergripande arbetsgruppen 
Urban Talks, som arbetar för att skapa 
engagemang i stadsutvecklingsfrågor, 
involveras. Utöver detta bedömer nämnden 
också att projektet som helhet skulle gynnas 
av att nedanstående synpunkter beaktades.

Programmet redogör för parkstråkets 
förtjänster utifrån ett flertal perspektiv. 
En viktig aspekt är att parken möjliggör 
för människor att vistas i stadsmiljön 
under lugnare förutsättningar, med mindre 
trafikstörningar och ett överlag lägre tempo. 
Genom att stå, sitta, gå, cykla etc, kan borå
saren uppleva miljön bättre än i en bil eller i 

VILKET ANSVAR HAR NI I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN?

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 
stöttar där det finns kopplingar till vårt 
uppdrag och är tillgänglig för att skapa 
kontakt med elever.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Gymnasie och vuxenutbildningsnämndens 
synpunkter och ser positivt på att ni vill vara 
delaktiga och hjälpa till att skapa kontakt 
med elever i fortsatt arbete med parken.

7. Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker förslag på stads
byggnadsprogram Staden vid parken, med 
önskemål om tillägg enligt nedanstående.

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET

Kulturnämnden ser positivt på initiativet att 
genom stadsbyggnadsprogrammet Staden 
vid parken skapa ett sammanhängande 
parkstråk i Borås. Förslaget är nyskapande 

Samhällsbyggnadsnämnden önskar att 
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 
belyser följande frågeställningar: Utifrån de 
mål och det uppdrag er organisation har,

PÅ VILKET SÄTT SKULLE PARKEN KUNNA 

BIDRA TILL EN ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE?

Att ge våra elever möjlighet till rekreation är 
bra för deras hälsa och inlärning. Mötesplat
serna i parken kan verka för en större social 
sammanhållning. En attraktiv stad där fler 
vill verka och bo ger ett större elevunderlag 
som bidrar till en bättre ekonomi för skolan.

PÅ VILKET SÄTT KAN NI BIDRA TILL ETT 

FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN?

Förvaltningen kan erbjuda direkt kontakt 
med ungdomar i åldern 1619 år för att 
ställa frågor eller ordna workshops kring 
innehåll och aktiviteter i parken.

utflyktsmål. Olika delar av parkens sträcka 
kan anpassas för barn i olika omfattning. 
I stadskärnan finns en befintlig stadsmiljö 
och där kommer fokus sannolikt ligga på 
fritid och möjlighet till utflykter. I våra 
utvecklingsområden Gässlösa och Getängen 
finns större möjlighet att lägga fokus på 
undervisning, lek och rekreation i själva 
parken. Här kan det även vara aktuellt att 
lägga skolor intill parken.

6. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 
tillstyrker Remiss: Stadsbyggnadsprogram 
Staden vid parken

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 
ställer sig positiv till remissen. Parker är 
bra för alla medborgare. En park kan vara 
hälsofrämjande och möter kommuninvån
arnas behov av rörelse och rekreation.
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ÖVERENSSTÄMMELSE MED BORÅS 

STADS KULTURPROGRAM

Utifrån de mål som regleras i Borås Stads 
Kulturprogram (2020) ska Kulturnämnden 
genom sin kulturpolitik bland annat:

 » Stimulera boråsarens lust och motiva
tion att ta del av kultur

 » Arbeta för en attraktiv livsmiljö där 
konst och kultur är närvarande

 » Verka för att bevara och utveckla 
kulturarvet

 » Bidra till att öka den sociala 
hållbarheten

Dessa fyra perspektiv bedöms ha potential 
att överensstämma med de mål och möjlig
heter som det gröna stråket ger. Med andra 
ord skulle det föreslagna stadsbyggnadspro
grammets genomförande kunna bidra till 
viktiga delar av Kulturnämndens mål.

förtydligas, så att motiven till denna stora 
satsning framgår utan oklarheter. Exem
pelvis är meningen i högerspalten på s. 
7 svår att tolka: ”Genom att säkra och 
utveckla allmänna platser i samklang med 
förtätningsprocessen kommer den linjära 
parken att föda projekten och projekten att 
föda parken.” På samma sida (s. 7) nämns 
att parken kommer binda samman stads
strukturen på ett för Sverige nytt sätt, till 
viss del. Här skulle framställningen tjäna på 
att det för Sverige unika exemplifierades.

I programmet används flitigt begreppet 
”linjär park”. Denna term förefaller inte 
vara vanlig i svenska språket, däremot i 
engelskan (”linear parks”). Kanske beror 
detta på att liknande parker är ovanliga 
i Sverige, men likafullt kan det finnas 
anledning att undvika (eller åtminstone 
förtydliga) ovanliga facktermer som denna.

bebyggelsen inte längre vittnar om denna, 
exempelvis stråket över Kv Verkmästaren 
(Norrby).

Ovanstående synpunkter knyter framfö
rallt an till punkten ”Gestaltad livsmiljö” i 
programmet (s. 10). Om parkstråket avser 
bidra till stärkta kulturvärden skulle detta 
även kunna framföras under de synergief
fekter som presenteras på sida 12 (under 
”Park och natur som attraktiv granne”).

Personal från Kulturförvaltningen bör alltså 
vara delaktig i berörda delprojektgrupper 
eller motsvarande för att möjliggöra 
samverkan och helhetssyn rörande konst 
och kultur i gestaltning och utformning 
av parken. Framförallt torde detta betyda 
det administrativa delprojektet ”Stråkets 
karaktär och gestaltning”.

ÖVRIGA SYNPUNKTER

Programmet är på det hela tydligt hållet. På 
några punkter skulle språket dock kunna 

stadsträngseln. I programmet ges exemplet 
att ”Parken kan bli en öppen och tillgänglig 
konstutställning” (s. 9). Kulturnämnden 
vill här betona vikten av att man i gestalt
ningen och utformningen av parkstråkets 
olika delar tar hänsyn hur konstnärliga och 
kulturella värden kan bidra till parkmiljön. 
Genom en aktiv samverkan med personal 
från Kulturförvaltningen i några av de 
stipulerade delprojekten möjliggörs en mer 
genomgripande och strategisk planering 
av den gestaltade livsmiljö som parken 
kommer att bli del av.

Utöver de mer konstnärliga perspektiven 
bör även den kringliggande bebyggelse
miljön beaktas i parkstråkens planering. 
Särskilt avses här byggnader och hela 
miljöer med kulturhistoriska värden, vilka 
– där så är aktuellt och möjligt – man bör 
sträva efter att stärka och framhålla, då 
berörda avsnitt av parken planeras. Detta 
gäller även på platser som har en historia 
och del i stadens textila arv, men där 

Fler remissparter har haft synpunkter på 
mötet mellan gående och cyklister. Därför 
har ett nytt avsnitt ”Parken som hållbar 
transportsträcka” lagts till i stadsbygg
nadsprogrammet. I avsnittet lyfts prioritet 
mellan trafikslag. 

Som Lokalförsörjningsnämnden skriver är 
det viktigt att planera in ytor för kommu
nala verksamheter i ett tidigt stadie. Att 
arbeta med strukturskisser kan underlätta 
för planering av både parken och kommu
nala verksamheter med goda synergieffekter 
dem emellan.

9. Miljö- och 
konsumentnämnden
Miljö och konsumentnämnden tillstyrker 
förslag till Stadsbyggnadsprogram under 
forutsättning att Miljöförvaltningens 
synpunkter beaktas.

Borås Stad har tagit fram ett nytt stadsbygg
nadsprogram som ska komplettera stadens 

och att dessa utformas med en känsla av att 
parken blir en barriär för fordonen.

Parken kan även bli en tillgång för skolor, 
förskolor och fritidsanläggningar där ytor 
för utevistelse kan samutnyttjas. Ett gott 
exempel på detta är den planerade förskolan 
i Kronängsparken. Det förutsätter att det 
i ett tidigt skede i den fortsatta stadspla
neringen planeras in ytor för kommunala 
behov, tillika att idéerna förs vidare i loka
liseringsarbete som lokalresursplanering. 
Det kan även komma att krävas nya sätt 
att tänka när olika funktioner och intressen 
delar samma yta och kostnader.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar Lokal
försörjningsnämnden för synpunkterna 
och instämmer i att utformning är viktigt 
för att visa att gående och cyklister har 
företräde längs parkens sträckning. Exakt 
utformning kommer att studeras närmare 
och bestämmas i varje enskilt delprojekt. 

Talks är ett bra forum att använda sig av för 
vidare arbete med parken. 

De meningar i stadsbyggnadsprogrammet 
som Kulturnämnden upplevde otydliga har 
setts över och justerats.

8. Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att 
tillstyrka Stadsbyggnadsprogram Staden vid 
parken.

Projektet Staden vid parken kommer att 
länka samman och stärka stadens hållbara 
utveckling. Den säkerställer en långsiktig till
gång på grönområden och möjliggör att fler 
boråsare på ett naturligt sätt kan välja att ta 
sig våra kommunala byggnader till fots, såväl 
nya som befintliga. För att förstärka parken 
bör den få utskott som sträcker sig till andra 
kvarter och stadsdelar i den övriga stadspla
neringen. Avgörande för parken blir då de 
kritiska passager som programmet pekar ut 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Kulturnämndens synpunkter och instämmer 
i era inspel kring de många positiva 
aspekter som en park kan innebära. Vidare 
instämmer Samhällsbyggnadsnämnden 
i att konst och kultur är ett viktigt och 
bidragande inslag i parken. Stadsbygg
nadsprogrammet är kompletterat med mer 
information om detta. Stadsbyggnads
programmet är även kompletterat med 
information om parkens koppling till kring
liggande bebyggelsemiljö med avseende på 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer. 

I den föreslagna organisationen anges 
inte specifika deltagare i projektgrupp 
och delprojektgrupper. Det ska utses när 
stadsbyggnadsprogrammet är beslutat och 
allteftersom delprojekt startas upp. Kultur
förvaltningen kommer att bli involverade 
i kommande delprojekt. Samhällsbygg
nadsnämnden instämmer även i att Urban 
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ÖVERENSSTÄMMELSE MED BORÅS 

STADS KULTURPROGRAM

Utifrån de mål som regleras i Borås Stads 
Kulturprogram (2020) ska Kulturnämnden 
genom sin kulturpolitik bland annat:

 » Stimulera boråsarens lust och motiva
tion att ta del av kultur

 » Arbeta för en attraktiv livsmiljö där 
konst och kultur är närvarande

 » Verka för att bevara och utveckla 
kulturarvet

 » Bidra till att öka den sociala 
hållbarheten

Dessa fyra perspektiv bedöms ha potential 
att överensstämma med de mål och möjlig
heter som det gröna stråket ger. Med andra 
ord skulle det föreslagna stadsbyggnadspro
grammets genomförande kunna bidra till 
viktiga delar av Kulturnämndens mål.

förtydligas, så att motiven till denna stora 
satsning framgår utan oklarheter. Exem
pelvis är meningen i högerspalten på s. 
7 svår att tolka: ”Genom att säkra och 
utveckla allmänna platser i samklang med 
förtätningsprocessen kommer den linjära 
parken att föda projekten och projekten att 
föda parken.” På samma sida (s. 7) nämns 
att parken kommer binda samman stads
strukturen på ett för Sverige nytt sätt, till 
viss del. Här skulle framställningen tjäna på 
att det för Sverige unika exemplifierades.

I programmet används flitigt begreppet 
”linjär park”. Denna term förefaller inte 
vara vanlig i svenska språket, däremot i 
engelskan (”linear parks”). Kanske beror 
detta på att liknande parker är ovanliga 
i Sverige, men likafullt kan det finnas 
anledning att undvika (eller åtminstone 
förtydliga) ovanliga facktermer som denna.

bebyggelsen inte längre vittnar om denna, 
exempelvis stråket över Kv Verkmästaren 
(Norrby).

Ovanstående synpunkter knyter framfö
rallt an till punkten ”Gestaltad livsmiljö” i 
programmet (s. 10). Om parkstråket avser 
bidra till stärkta kulturvärden skulle detta 
även kunna framföras under de synergief
fekter som presenteras på sida 12 (under 
”Park och natur som attraktiv granne”).

Personal från Kulturförvaltningen bör alltså 
vara delaktig i berörda delprojektgrupper 
eller motsvarande för att möjliggöra 
samverkan och helhetssyn rörande konst 
och kultur i gestaltning och utformning 
av parken. Framförallt torde detta betyda 
det administrativa delprojektet ”Stråkets 
karaktär och gestaltning”.

ÖVRIGA SYNPUNKTER

Programmet är på det hela tydligt hållet. På 
några punkter skulle språket dock kunna 

stadsträngseln. I programmet ges exemplet 
att ”Parken kan bli en öppen och tillgänglig 
konstutställning” (s. 9). Kulturnämnden 
vill här betona vikten av att man i gestalt
ningen och utformningen av parkstråkets 
olika delar tar hänsyn hur konstnärliga och 
kulturella värden kan bidra till parkmiljön. 
Genom en aktiv samverkan med personal 
från Kulturförvaltningen i några av de 
stipulerade delprojekten möjliggörs en mer 
genomgripande och strategisk planering 
av den gestaltade livsmiljö som parken 
kommer att bli del av.

Utöver de mer konstnärliga perspektiven 
bör även den kringliggande bebyggelse
miljön beaktas i parkstråkens planering. 
Särskilt avses här byggnader och hela 
miljöer med kulturhistoriska värden, vilka 
– där så är aktuellt och möjligt – man bör 
sträva efter att stärka och framhålla, då 
berörda avsnitt av parken planeras. Detta 
gäller även på platser som har en historia 
och del i stadens textila arv, men där 

Fler remissparter har haft synpunkter på 
mötet mellan gående och cyklister. Därför 
har ett nytt avsnitt ”Parken som hållbar 
transportsträcka” lagts till i stadsbygg
nadsprogrammet. I avsnittet lyfts prioritet 
mellan trafikslag. 

Som Lokalförsörjningsnämnden skriver är 
det viktigt att planera in ytor för kommu
nala verksamheter i ett tidigt stadie. Att 
arbeta med strukturskisser kan underlätta 
för planering av både parken och kommu
nala verksamheter med goda synergieffekter 
dem emellan.

9. Miljö- och 
konsumentnämnden
Miljö och konsumentnämnden tillstyrker 
förslag till Stadsbyggnadsprogram under 
forutsättning att Miljöförvaltningens 
synpunkter beaktas.

Borås Stad har tagit fram ett nytt stadsbygg
nadsprogram som ska komplettera stadens 

och att dessa utformas med en känsla av att 
parken blir en barriär för fordonen.

Parken kan även bli en tillgång för skolor, 
förskolor och fritidsanläggningar där ytor 
för utevistelse kan samutnyttjas. Ett gott 
exempel på detta är den planerade förskolan 
i Kronängsparken. Det förutsätter att det 
i ett tidigt skede i den fortsatta stadspla
neringen planeras in ytor för kommunala 
behov, tillika att idéerna förs vidare i loka
liseringsarbete som lokalresursplanering. 
Det kan även komma att krävas nya sätt 
att tänka när olika funktioner och intressen 
delar samma yta och kostnader.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar Lokal
försörjningsnämnden för synpunkterna 
och instämmer i att utformning är viktigt 
för att visa att gående och cyklister har 
företräde längs parkens sträckning. Exakt 
utformning kommer att studeras närmare 
och bestämmas i varje enskilt delprojekt. 

Talks är ett bra forum att använda sig av för 
vidare arbete med parken. 

De meningar i stadsbyggnadsprogrammet 
som Kulturnämnden upplevde otydliga har 
setts över och justerats.

8. Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att 
tillstyrka Stadsbyggnadsprogram Staden vid 
parken.

Projektet Staden vid parken kommer att 
länka samman och stärka stadens hållbara 
utveckling. Den säkerställer en långsiktig till
gång på grönområden och möjliggör att fler 
boråsare på ett naturligt sätt kan välja att ta 
sig våra kommunala byggnader till fots, såväl 
nya som befintliga. För att förstärka parken 
bör den få utskott som sträcker sig till andra 
kvarter och stadsdelar i den övriga stadspla
neringen. Avgörande för parken blir då de 
kritiska passager som programmet pekar ut 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Kulturnämndens synpunkter och instämmer 
i era inspel kring de många positiva 
aspekter som en park kan innebära. Vidare 
instämmer Samhällsbyggnadsnämnden 
i att konst och kultur är ett viktigt och 
bidragande inslag i parken. Stadsbygg
nadsprogrammet är kompletterat med mer 
information om detta. Stadsbyggnads
programmet är även kompletterat med 
information om parkens koppling till kring
liggande bebyggelsemiljö med avseende på 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer. 

I den föreslagna organisationen anges 
inte specifika deltagare i projektgrupp 
och delprojektgrupper. Det ska utses när 
stadsbyggnadsprogrammet är beslutat och 
allteftersom delprojekt startas upp. Kultur
förvaltningen kommer att bli involverade 
i kommande delprojekt. Samhällsbygg
nadsnämnden instämmer även i att Urban 
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människor är en del av naturen. Barnen får 
en känsla för att vara en del av naturen och 
lär sig hur de ska förhålla sig till den. Att 
barn får en relation till natur är en förut
sättning för att de senare i livet ska förstå 
naturen och ekosystemens värde.

 » Stadsbyggnadsprogrammet kan bidra 
till att nå Borås Stads miljömål etappmål:

Etappmål 3b. Ekosystemtjänster, grön- och blå 
infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner 
och vägplaner.

Etappmål 3c. Den fysiska planeringen ska 
anpassas till framtidens klimat- och väderfenomen

Etappmål 4d. Andelen resor inom Borås Stads 
geografiska område som sker till fots, med cykel 
eller kollektivtrafik ska öka

Etappmål 4c: Energianvändningen för lokaler, 
bostäder och offentlig utomhusbelysning ska minska 
med 15 procent från 2016.

KONSEKVENSBEDÖMNING

SOCIAL OCH EKOLOGISK DIMENSION

 » Stadsbyggnadsprogrammet ser ut att 
vara ett samverkansprojekt som inkluderar 
alla hållbarhetsaspekter, kräver samverkan 
internt och externt och har möjlighet att 
skapa synergieffekter på många av Borås 
2025 Vision och strategis områden och de 
globala målen.  
Ett exempel på synergieffekt är att möjlig
heten till ökad möjlighet till att ta sig till 
fots både ger positiva hälsoeffekter, men 
också god ljudmiljö, luftkvalitet, renare 
dagvatten, mindre trängsel osv.

 » Det är avgörande att ekosystem
tjänsterna lyfts mer i dokumentet för att 
förhindra att befintliga ekosystemtjänster 
påverkas negativt.

 » Parken och de ekosystem som den 
innehåller ger de som bor i staden en peda
gogisk upplevelse och en koppling till att vi 

Arbetet förväntas löpa över 1020 år. Bland 
delprojekten nämns fortsatta utredningar 
och arbete med;

 » Investering och drift

 » Finansieringslösningar

 » Gestaltningsplan

 » Kommunikationsstrategi

Förankringsprocessen för att skapa en 
gemensam målbild, vid framtagandet av 
programmet, beskrivs också. Arbetet har 
riktats både internt inom organisationen 
men också externt mot Boråsarna. Mycket 
arbete har lagts ner på att förankra idén och 
visualisera parken.

översiktsplanering med nya infallsvinklar 
och metoder för att utveckla staden. Det 
tidigare arbetet kring stadsutveckling runt 
Viskan som resulterat ibland annat Sand
walls plats och Viskanpromenaden, breddas 
och ”en grön tvilling” till Viskan, en park, 
planeras genom hela Borås. Arbetet med 
parken kommer genomsyra all fortsatt 
arbete med fysisk planering i staden men 
också förena och ge synergier över alla håll
barhetsdimensionerna. Detta förslag skickas 
nu ut på remiss.

Stadsbyggnadsprogrammet innehåller såväl 
konkreta idéer avseende utformning men 
räknar också upp en rad fortsatta delpro
jekt som krävs för att förverkliga de fysiska 
åtgärderna. En analys har också gjorts av 
vilka hinder som skulle kunna förhindra att 
idén förverkligas och vilka åtgärder som kan 
vidtas för att undvika dessa hinder.

MILJÖFÖRVALTNINGENS BEDÖMNING

Miljöförvaltningen ser mycket positivt 
på förslaget. Miljöförvaltningen har stora 
förhoppningar om att förverkligandet av 
stadsbyggnadsprogrammet kan bli en av 
Borås Stads största miljömåls/Agenda 
2030målsåtgärder under de kommande 
två decennierna. Detta förutsatt att idéen 
utvecklas något utifrån våra följande förslag 
till komplettering/ändring av förslaget;

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Inom detta parkstråk får inte förtätning 
innebära att gröna obebyggda platser 
bebyggs med enbart en smal remsa grönt 
kvar. Kvaliteten på det ”gröna” behöver 
vara hög utifrån ett ekosystemtjänstper
spektiv. Naturliga strand och kantzoner 
utgör förutsättning för många ekosystem
tjänster men ger också en känsla av närhet 
till naturen i stadsmiljön. Därför behövs 
följande ändringar;

 » Kostnaderna för vidare utrednings
arbete är oklart om det också ska utredas 
inom ramen för delprojektet där finan
sieringsmöjligheter utreds eller om det 
förväntas ske med befintlig personal.

 » Även tidsplanering är oklar. Ett projekt 
av denna art kan svälla ut och ta tid från 
andra frågor, samtidigt kanske detta är 
den typ av samverkansprojekt staden 
behöver fokusera på och istället välja bort 
andra frågor/projekt? Ramarna behöver 
sättas tidigt för att inte drabba annan 
verksamhetsplanering.

TIDIGARE KOMMUNICERING

Miljö och konsumentnämndens presidie 
har deltagit på samarbetsworkshop 
december 2019 och på presidieöverläggning 
juni 2020.

Kommunbiolog har deltagit i projektstudion 
om Stadsbyggnadsprogrammet.

grönskan istället för att rikta åtgärderna 
mot grundproblemet. Hårdgjorda ytor och 
en steril miljö löser inte problemet. Därför 
krävs ett brett angreppssätt från början 
när en ny park skapas i Borås. Utöver 
fysiska åtgärder krävs förebyggande sociala 
åtgärder för att skapa en trygg miljö. 
Förebyggande arbete behöver ske för att 
förhindra att människor hamnar i missbruk 
och kriminalitet men också åtgärder för att 
möjliggöra för människor att ta sig ur det.

EKONOMISK DIMENSION

 » Ett av delprojekten är att utreda finan
sieringsmöjligheter. Projektet har potential 
att bidra till ett förebyggande arbete inom 
exempelvis klimatanpassning och sociala 
frågor – om det görs på ”rätt” sätt och 
därmed förebygga framtida kostnader. 
Det finns risk för förorenade massor längs 
det tänkta parkstråket vilket kan påverka 
utformning och åtgärder inom det tänkta 
stråket men också innebära ytterligare kost
nader för utredning och sanering. 

Etappmål 5a. Skapa en samlad bild av den gröna 
och blå strukturen i kommunen och väma viktiga 
korridorer,:

Etappmål 5b. Stärka det variationsrika och atrika 
mosaiklandskapet..

Även nationella mål; Frisk luft och God 
bebyggd miljö påverkas positivt.

Globala mål som berörs:

3 God hälsa och välbefinnande

11 Hållbara städer och samhällen

13 Bekämpa klimatförändringen

15 Ekosystem och biologisk mångfald

 » Ibland anses stigar genom parker/
skogar otrygga och buskage vara en plats 
för kriminell handel. Diskussion före
kommer om att ta bort platserna och 
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människor är en del av naturen. Barnen får 
en känsla för att vara en del av naturen och 
lär sig hur de ska förhålla sig till den. Att 
barn får en relation till natur är en förut
sättning för att de senare i livet ska förstå 
naturen och ekosystemens värde.

 » Stadsbyggnadsprogrammet kan bidra 
till att nå Borås Stads miljömål etappmål:

Etappmål 3b. Ekosystemtjänster, grön- och blå 
infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner 
och vägplaner.

Etappmål 3c. Den fysiska planeringen ska 
anpassas till framtidens klimat- och väderfenomen

Etappmål 4d. Andelen resor inom Borås Stads 
geografiska område som sker till fots, med cykel 
eller kollektivtrafik ska öka

Etappmål 4c: Energianvändningen för lokaler, 
bostäder och offentlig utomhusbelysning ska minska 
med 15 procent från 2016.

KONSEKVENSBEDÖMNING

SOCIAL OCH EKOLOGISK DIMENSION

 » Stadsbyggnadsprogrammet ser ut att 
vara ett samverkansprojekt som inkluderar 
alla hållbarhetsaspekter, kräver samverkan 
internt och externt och har möjlighet att 
skapa synergieffekter på många av Borås 
2025 Vision och strategis områden och de 
globala målen.  
Ett exempel på synergieffekt är att möjlig
heten till ökad möjlighet till att ta sig till 
fots både ger positiva hälsoeffekter, men 
också god ljudmiljö, luftkvalitet, renare 
dagvatten, mindre trängsel osv.

 » Det är avgörande att ekosystem
tjänsterna lyfts mer i dokumentet för att 
förhindra att befintliga ekosystemtjänster 
påverkas negativt.

 » Parken och de ekosystem som den 
innehåller ger de som bor i staden en peda
gogisk upplevelse och en koppling till att vi 

Arbetet förväntas löpa över 1020 år. Bland 
delprojekten nämns fortsatta utredningar 
och arbete med;

 » Investering och drift

 » Finansieringslösningar

 » Gestaltningsplan

 » Kommunikationsstrategi

Förankringsprocessen för att skapa en 
gemensam målbild, vid framtagandet av 
programmet, beskrivs också. Arbetet har 
riktats både internt inom organisationen 
men också externt mot Boråsarna. Mycket 
arbete har lagts ner på att förankra idén och 
visualisera parken.

översiktsplanering med nya infallsvinklar 
och metoder för att utveckla staden. Det 
tidigare arbetet kring stadsutveckling runt 
Viskan som resulterat ibland annat Sand
walls plats och Viskanpromenaden, breddas 
och ”en grön tvilling” till Viskan, en park, 
planeras genom hela Borås. Arbetet med 
parken kommer genomsyra all fortsatt 
arbete med fysisk planering i staden men 
också förena och ge synergier över alla håll
barhetsdimensionerna. Detta förslag skickas 
nu ut på remiss.

Stadsbyggnadsprogrammet innehåller såväl 
konkreta idéer avseende utformning men 
räknar också upp en rad fortsatta delpro
jekt som krävs för att förverkliga de fysiska 
åtgärderna. En analys har också gjorts av 
vilka hinder som skulle kunna förhindra att 
idén förverkligas och vilka åtgärder som kan 
vidtas för att undvika dessa hinder.

MILJÖFÖRVALTNINGENS BEDÖMNING

Miljöförvaltningen ser mycket positivt 
på förslaget. Miljöförvaltningen har stora 
förhoppningar om att förverkligandet av 
stadsbyggnadsprogrammet kan bli en av 
Borås Stads största miljömåls/Agenda 
2030målsåtgärder under de kommande 
två decennierna. Detta förutsatt att idéen 
utvecklas något utifrån våra följande förslag 
till komplettering/ändring av förslaget;

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Inom detta parkstråk får inte förtätning 
innebära att gröna obebyggda platser 
bebyggs med enbart en smal remsa grönt 
kvar. Kvaliteten på det ”gröna” behöver 
vara hög utifrån ett ekosystemtjänstper
spektiv. Naturliga strand och kantzoner 
utgör förutsättning för många ekosystem
tjänster men ger också en känsla av närhet 
till naturen i stadsmiljön. Därför behövs 
följande ändringar;

 » Kostnaderna för vidare utrednings
arbete är oklart om det också ska utredas 
inom ramen för delprojektet där finan
sieringsmöjligheter utreds eller om det 
förväntas ske med befintlig personal.

 » Även tidsplanering är oklar. Ett projekt 
av denna art kan svälla ut och ta tid från 
andra frågor, samtidigt kanske detta är 
den typ av samverkansprojekt staden 
behöver fokusera på och istället välja bort 
andra frågor/projekt? Ramarna behöver 
sättas tidigt för att inte drabba annan 
verksamhetsplanering.

TIDIGARE KOMMUNICERING

Miljö och konsumentnämndens presidie 
har deltagit på samarbetsworkshop 
december 2019 och på presidieöverläggning 
juni 2020.

Kommunbiolog har deltagit i projektstudion 
om Stadsbyggnadsprogrammet.

grönskan istället för att rikta åtgärderna 
mot grundproblemet. Hårdgjorda ytor och 
en steril miljö löser inte problemet. Därför 
krävs ett brett angreppssätt från början 
när en ny park skapas i Borås. Utöver 
fysiska åtgärder krävs förebyggande sociala 
åtgärder för att skapa en trygg miljö. 
Förebyggande arbete behöver ske för att 
förhindra att människor hamnar i missbruk 
och kriminalitet men också åtgärder för att 
möjliggöra för människor att ta sig ur det.

EKONOMISK DIMENSION

 » Ett av delprojekten är att utreda finan
sieringsmöjligheter. Projektet har potential 
att bidra till ett förebyggande arbete inom 
exempelvis klimatanpassning och sociala 
frågor – om det görs på ”rätt” sätt och 
därmed förebygga framtida kostnader. 
Det finns risk för förorenade massor längs 
det tänkta parkstråket vilket kan påverka 
utformning och åtgärder inom det tänkta 
stråket men också innebära ytterligare kost
nader för utredning och sanering. 

Etappmål 5a. Skapa en samlad bild av den gröna 
och blå strukturen i kommunen och väma viktiga 
korridorer,:

Etappmål 5b. Stärka det variationsrika och atrika 
mosaiklandskapet..

Även nationella mål; Frisk luft och God 
bebyggd miljö påverkas positivt.

Globala mål som berörs:

3 God hälsa och välbefinnande

11 Hållbara städer och samhällen

13 Bekämpa klimatförändringen

15 Ekosystem och biologisk mångfald

 » Ibland anses stigar genom parker/
skogar otrygga och buskage vara en plats 
för kriminell handel. Diskussion före
kommer om att ta bort platserna och 
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 » Områden som är gröna och har bra 
funktioner med många ekosystemtjänster 
får inte göras om till konstgjorda parkytor 
med stensättningar eller konstgräs. Ett 
exempel är den gröna gräsytan på Göta 
som är bra dränerad och därför utgör en 
gräsyta som kan nyttjas stor del av året. 
Konstgräs och stensättningar kan göras 
på redan exploaterade platser för att binda 
ihop och komplettera parken.

 » Vid infarterna till, och i centrala Åhus, 
sköts mycket gräsytor som ängsmark med 
fantastiska blommande ytor. Kan exempel
foton därifrån läggas in i dokumentet?

TRAFIK

 » Det bör förtydligas att gång och cykel
stråk behöver utgöras av genomsläppliga 
ytor i parkstråket.

SOCIALA FRÅGOR

 » Parken förblir inte trygg och säker 
bara för att den är befolkad. En medveten 

och i parker med fortsatt hänsyn till till
gänglighetsfrågor. Lägg gärna till en bild 
på en skolgård med naturmaterial eller där 
lekplatsen inrymmer natur som barnen får 
leka med. 

 » Många av fotona beskriver en park full 
bestående av hårdgjorda ytor. De behöver 
bytas ut. Den park som stadsbyggnadspro
grammet ska skapa behöver till allra största 
delen utgöras av genomsläppliga ytor om 
vi ska maximera möjligheterna naturlig 
dagvattenhantering och att parken ska 
kunna utgöra infrastruktur för grönska.

BIOLOGISK MÅNGFALD

 » Äldre villaområden och trädgårdar är 
ofta mycket värdefulla för småfåglar, polli
nerare och biologisk mångfald. Parkstråket 
ger goda förutsättningar att koppla ihop 
omkringliggande biologiskt värdefulla 
bostadsområden med varandra och med 
parken.

en å kanaliserad genom staden och en av 
människan skapad stensatt kant med växt
lighet i krukor. Bättre exempel på bilder 
kan finnas från Vallastaden.

 » Texten på sid 13 behöver komplet
teras med ytterligare ekosystemtjänster 
som parken kan utgöra (exempelvis: 
bullerdämpning, klimatanpassning, 
dagvattenrening men också kulturella 
ekosystemtjänster som stillhet och estetik 
samt pedagogik). Rubriken kan ersättas 
med Ekosystemtjänster.

 » Kraven för en skolgård är delvis annor
lunda än för en park och slitage av marken 
innebär också att ekosystemtjänster kan 
försvinna. Inom ramen för ett delprojekt 
skulle staden kunna utreda förutsättning
arna för samnyttjade av park och skolgård 
och hur detta kan ske. Med fördel kan 
delprojektet kopplas till forskning eller 
metodutveckling av hur naturmaterial kan 
nyttjas i större utsträckning på skolgårdar 

 » Lägg till text på s. 7 om vikten av 
bevarandet och utvecklandet av ekosys
temtjänsterna längs parkstråket. Det är en 
förutsättning för ytterligare förtätning i 
omkringliggande kvarter.

 » Viskan och dess kantskogar är ett 
viktigt grönt stråk och har högsta klassning 
i Borås Stads Grönområdesplan. Det är 
ett viktigt spridningsstråk och en viktig 
livsmiljö för många djur och insekter. Den 
naturligt trädbevuxna kantzonen längs 
Viskan får inte minska. Belysning längs 
Viskans naturliga stråk ska vara restriktiv 
för att inte störa framförallt insekter och 
fladdermöss. Hur många nya ”släpp” ned 
till Viskan som ska förekomma behöver 
också utredas och regleras.

 » Bild på sidan 7 behöver ändras till en 
bild som visar en å med en naturlig strand, 
bevuxen med träd omfamnad och inte
grerad i bebyggelsen. I remissförslaget visar 
bilden grönska i en hårt exploaterad miljö; 

målbild och att arbeta för att förverkliga 
den kanske kan svetsa samman många 
aktörer och stadsdelar. Parken kommer 
också att överbrygga fysiska barriärer i 
staden. Projektet behöver prioriteras.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Miljö och konsumentnämndens synpunkter 
och kommenterar dem tematiskt under 
nedanstående rubriker. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Texten om ekosystemtjänster har utökats 
med mer information och rubriken har 
döpts om till ”Ekosystemtjänster”. 

Antalet släpp ner till Viskan är inget som 
Stadsbyggnadsprogrammet redovisar. Det är 
istället något som får utredas i kommande 
arbete och delprojekt. 

Stadsbyggnadsprogrammet har komplette
rats med fler och delvis utbytta bilder för 

 » Organisationsstrukturen är något 
oklar och behöver förklaras bättre i texten. 
Beskriv också vilka som förväntas ingå i 
arbetet.

 » Sätt ramarna för hur mycket tid delpro
jekten ska få ta.

 » Förtydliga om personalkostnader 
för att bemanna delprojekten även 
ska utredas inom delprojektet om 
finansieringsmöjligheter.

 » Sid 28. ”Projektet” ska identifiera 
grönstrukturen. Texten om befintlig 
grönstruktur behöver utvecklas då den 
är otydlig. Delprojektet behöver identi
fiera både befintlig grönstruktur och dess 
ekosystemtjänster.

ÖVRIGT

Förverkligandet av parken ger synergief
fekter på flera hållbarhetsmål. Visionen om 
parken kan också vara en bra gemensam 

FÖRORENINGAR

 » Det finns risk för förorenade massor 
längs det tänkta parkstråket vilket kan 
påverka utformning och åtgärder inom 
stråket.

REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR

 » Sid 31 kartans färger har fallit bort i 
pågående planer.

FÖRVERKLIGANDE AV PROJEKTIDÉN

 » Stadsbyggnadsprogrammet bör kunna 
utgöra en större del av ett hållbarhets
program i staden. Se Social och ekologisk 
dimension under Konsekvensbedömning i 
tjänsteskrivelsen. Mycket resurser har lagts 
ned och kommer läggas ner på att förverk
liga detta stadsbyggnadsprogram. Staden 
mäktar inte med att driva flera så här stora 
projekt samtidigt då det ofta är samma 
personer som deltar i alla projekten. Detta 
projekt kan vara klokt att prioritera.

utformning och belysning, förebyggande 
sociala åtgärder och ett brett program/
aktiviteter inom parkens yta för att befolka 
krävs också. Lägg till text om detta efter 
sista meningen i första stycket på s. 9.

 » Lägg till text om möjlighet till stadsod
ling för invånare finns på någon plats längs 
denna park genom staden.

 » Vi ser positivt på att kyrkogårdarna 
ingår i parkstråket. Fortsatt dialog bör ske 
om hur det kan ske på ett hänsynsfullt 
sätt och hur vi kan lyfta och visualisera på 
plats hur kyrkogårdar bidrar till biologisk 
mångfald. Bilden

beskriver en person som ligger och vilar på 
en parkbänk; kanske kan detta ersättas med 
en illustration/bild som visar någon annan 
form av aktivitet?
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 » Områden som är gröna och har bra 
funktioner med många ekosystemtjänster 
får inte göras om till konstgjorda parkytor 
med stensättningar eller konstgräs. Ett 
exempel är den gröna gräsytan på Göta 
som är bra dränerad och därför utgör en 
gräsyta som kan nyttjas stor del av året. 
Konstgräs och stensättningar kan göras 
på redan exploaterade platser för att binda 
ihop och komplettera parken.

 » Vid infarterna till, och i centrala Åhus, 
sköts mycket gräsytor som ängsmark med 
fantastiska blommande ytor. Kan exempel
foton därifrån läggas in i dokumentet?

TRAFIK

 » Det bör förtydligas att gång och cykel
stråk behöver utgöras av genomsläppliga 
ytor i parkstråket.

SOCIALA FRÅGOR

 » Parken förblir inte trygg och säker 
bara för att den är befolkad. En medveten 

och i parker med fortsatt hänsyn till till
gänglighetsfrågor. Lägg gärna till en bild 
på en skolgård med naturmaterial eller där 
lekplatsen inrymmer natur som barnen får 
leka med. 

 » Många av fotona beskriver en park full 
bestående av hårdgjorda ytor. De behöver 
bytas ut. Den park som stadsbyggnadspro
grammet ska skapa behöver till allra största 
delen utgöras av genomsläppliga ytor om 
vi ska maximera möjligheterna naturlig 
dagvattenhantering och att parken ska 
kunna utgöra infrastruktur för grönska.

BIOLOGISK MÅNGFALD

 » Äldre villaområden och trädgårdar är 
ofta mycket värdefulla för småfåglar, polli
nerare och biologisk mångfald. Parkstråket 
ger goda förutsättningar att koppla ihop 
omkringliggande biologiskt värdefulla 
bostadsområden med varandra och med 
parken.

en å kanaliserad genom staden och en av 
människan skapad stensatt kant med växt
lighet i krukor. Bättre exempel på bilder 
kan finnas från Vallastaden.

 » Texten på sid 13 behöver komplet
teras med ytterligare ekosystemtjänster 
som parken kan utgöra (exempelvis: 
bullerdämpning, klimatanpassning, 
dagvattenrening men också kulturella 
ekosystemtjänster som stillhet och estetik 
samt pedagogik). Rubriken kan ersättas 
med Ekosystemtjänster.

 » Kraven för en skolgård är delvis annor
lunda än för en park och slitage av marken 
innebär också att ekosystemtjänster kan 
försvinna. Inom ramen för ett delprojekt 
skulle staden kunna utreda förutsättning
arna för samnyttjade av park och skolgård 
och hur detta kan ske. Med fördel kan 
delprojektet kopplas till forskning eller 
metodutveckling av hur naturmaterial kan 
nyttjas i större utsträckning på skolgårdar 

 » Lägg till text på s. 7 om vikten av 
bevarandet och utvecklandet av ekosys
temtjänsterna längs parkstråket. Det är en 
förutsättning för ytterligare förtätning i 
omkringliggande kvarter.

 » Viskan och dess kantskogar är ett 
viktigt grönt stråk och har högsta klassning 
i Borås Stads Grönområdesplan. Det är 
ett viktigt spridningsstråk och en viktig 
livsmiljö för många djur och insekter. Den 
naturligt trädbevuxna kantzonen längs 
Viskan får inte minska. Belysning längs 
Viskans naturliga stråk ska vara restriktiv 
för att inte störa framförallt insekter och 
fladdermöss. Hur många nya ”släpp” ned 
till Viskan som ska förekomma behöver 
också utredas och regleras.

 » Bild på sidan 7 behöver ändras till en 
bild som visar en å med en naturlig strand, 
bevuxen med träd omfamnad och inte
grerad i bebyggelsen. I remissförslaget visar 
bilden grönska i en hårt exploaterad miljö; 

målbild och att arbeta för att förverkliga 
den kanske kan svetsa samman många 
aktörer och stadsdelar. Parken kommer 
också att överbrygga fysiska barriärer i 
staden. Projektet behöver prioriteras.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Miljö och konsumentnämndens synpunkter 
och kommenterar dem tematiskt under 
nedanstående rubriker. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Texten om ekosystemtjänster har utökats 
med mer information och rubriken har 
döpts om till ”Ekosystemtjänster”. 

Antalet släpp ner till Viskan är inget som 
Stadsbyggnadsprogrammet redovisar. Det är 
istället något som får utredas i kommande 
arbete och delprojekt. 

Stadsbyggnadsprogrammet har komplette
rats med fler och delvis utbytta bilder för 

 » Organisationsstrukturen är något 
oklar och behöver förklaras bättre i texten. 
Beskriv också vilka som förväntas ingå i 
arbetet.

 » Sätt ramarna för hur mycket tid delpro
jekten ska få ta.

 » Förtydliga om personalkostnader 
för att bemanna delprojekten även 
ska utredas inom delprojektet om 
finansieringsmöjligheter.

 » Sid 28. ”Projektet” ska identifiera 
grönstrukturen. Texten om befintlig 
grönstruktur behöver utvecklas då den 
är otydlig. Delprojektet behöver identi
fiera både befintlig grönstruktur och dess 
ekosystemtjänster.

ÖVRIGT

Förverkligandet av parken ger synergief
fekter på flera hållbarhetsmål. Visionen om 
parken kan också vara en bra gemensam 

FÖRORENINGAR

 » Det finns risk för förorenade massor 
längs det tänkta parkstråket vilket kan 
påverka utformning och åtgärder inom 
stråket.

REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR

 » Sid 31 kartans färger har fallit bort i 
pågående planer.

FÖRVERKLIGANDE AV PROJEKTIDÉN

 » Stadsbyggnadsprogrammet bör kunna 
utgöra en större del av ett hållbarhets
program i staden. Se Social och ekologisk 
dimension under Konsekvensbedömning i 
tjänsteskrivelsen. Mycket resurser har lagts 
ned och kommer läggas ner på att förverk
liga detta stadsbyggnadsprogram. Staden 
mäktar inte med att driva flera så här stora 
projekt samtidigt då det ofta är samma 
personer som deltar i alla projekten. Detta 
projekt kan vara klokt att prioritera.

utformning och belysning, förebyggande 
sociala åtgärder och ett brett program/
aktiviteter inom parkens yta för att befolka 
krävs också. Lägg till text om detta efter 
sista meningen i första stycket på s. 9.

 » Lägg till text om möjlighet till stadsod
ling för invånare finns på någon plats längs 
denna park genom staden.

 » Vi ser positivt på att kyrkogårdarna 
ingår i parkstråket. Fortsatt dialog bör ske 
om hur det kan ske på ett hänsynsfullt 
sätt och hur vi kan lyfta och visualisera på 
plats hur kyrkogårdar bidrar till biologisk 
mångfald. Bilden

beskriver en person som ligger och vilar på 
en parkbänk; kanske kan detta ersättas med 
en illustration/bild som visar någon annan 
form av aktivitet?
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10. Servicenämnden
Servicenämnden avstyrker Stadsbyggnads
program ”Staden vid parken” då den saknar 
en analys om hur programmet påverkar 
detaljplaner för privat aktörer och Borås 
Stads möjligheter att bygga och utveckla 
i aktuella områden. Programmet saknar 
även en ekonomisk kalkyl för en tänkt 
totalkostnad samt en finansieringsplan 
vilket är av vikt då detta program kommer 
att påverka Borås Stad på en tidsperiod på 
flera decennier. Servicenämnden föreslår en 
förnyad remiss där en djupare analys säker
ställer ovan nämnda förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden i Borås Stad har 
tagit fram ett förslag vid namn Stadsbygg
nadsprogram ”Staden vid parken”. Syftet 
med programmet är lovvärt och kommer 
att skapa en lång sammanhängande park 
genom hela Borås. Att skapa utrymmen där 
människor möts och umgås och naturen får 
blomma i vår stadsmiljö är ett bra förslag 
då det skapar en plats i staden där vi kan 

stadsbyggnadsprogrammet är beslutat. 
Stadsbyggnadsprogrammet kan inte utse 
specifika personer och kompetenser redan 
nu, utan sätter de övergripande sätter 
ramarna för fortsatt arbete. Resurser i form 
av budgetmedel och tid kommer att behöva 
prioriteras från år till år. Befintliga resurser, 
konsultinsatser och projektanställningar 
med mera kan bli aktuellt, beroende av vad 
styrgruppen beslutar. 

En utgångspunkt är att detta stads
byggnadsprogram ska prioriteras och 
genomsyra arbetet framöver. Takten är 
inte bestämd. Det kommer att ske både 
genom specialinsatser och genom att olika 
detaljplaneprojekt genomförs. 

Texten i delprojektet ”Befintlig grönst
ruktur” har justerats och förtydligats enligt 
era synpunkter.

och belysning, förebyggande sociala 
åtgärder och ett brett program av aktiviteter 
och funktioner inom parkens yta. Vidare 
har även en text om att stadsodling gärna 
får förekomma lagts till. Texten om grifte
gårdarna har uppdaterats och kompletterats 
med mer förslag på funktioner och innehåll.

FÖRORENINGAR

Eventuella risker och åtgärder kopplat till 
föroreningar utreds i respektive delprojekt. 
Utredningar för stora områden såsom 
Getängen och Gässlösa nämns även som en 
viktig del i det administrativa delprojektet 
Klimatanpassning. 

REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR

Kartan har setts över och förtydligats.

FÖRVERKLIGANDE AV PROJEKTIDÉN

Organisationsstrukturen har förtydligats 
och mer förklarande text har lagts till. 
Däremot kommer specifika deltagare att 
utses och prioriteras av styrgruppen när 

att visa på både hög exploatering och mer 
naturlig utformning av och omgivning till 
parken. 

BIOLOGISK MÅNGFALD

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i 
synpunkterna om äldre villaområden och 
trädgårdar samt att gröna områden inte får 
göras om till enbart konstgjorda parkytor. 
Naturlig grönska är viktigt för biologisk 
mångfald, vilket är en av många viktiga 
funktioner i parken. 

En bild som visar ängsmark är tillagd i 
stadsbyggnadsprogrammet. 

TRAFIK

En text om att gång och cykelstråk med 
fördel kan utföras med genomsläppliga ytor 
är tillagd i stadsbyggnadsprogrammet. 

SOCIALA FRÅGOR

Stadsbyggnadsprogrammet har komplette
rats med texter om medveten utformning 

andra stor investeringar som kommer att 
belasta programmet.

Remissen ställer även tre frågorna om hur 
respektive nämnds måluppfyllelse kan öka, 
hur nämnden kan bidra till ett förverkli
gande av parken samt vad nämnden har för 
ansvar med att förverkliga parken.

När det gäller nämndens måluppfyllelse 
påverka parken absolut nämnden utifrån 
programmets planer på annan byggna
tion, där stor del av förvaltningen i dag är 
förlagd. Det kommer försvåras vårt arbete 
och ge oss nya och ökade kostnader för 
våra beställare andra förvaltningar och 
kommunala bolag. Men även mer transpor
tarbete, vilket innebär fler kilometer och 
mer tidsåtgång.

Dock kan Servicenämnden vid de två övriga 
frågorna vara behjälpliga både i planering, 
genomförande och drift då vi inom dessa 

Programmet har även en rubrik ”topografin 
och barriärerna”. Här talas om Kust till 
kustbanan samt järnvägen runt Norrby. En 
av stadens största planeringsfrågor sedan 
flera år och säkerligen framåt i tiden – Göta
landsbanan nämns inte i programmet. Detta 
trots att det kan komma och påverka staden. 
Järnvägsprojekt torde både vara något som 
kan försvåra för ”Staden vid parken” utifrån 
redovisade skisser men också en möjlighet.

Beskrivningen av finansiering för detta 
stadbyggnadsprogram är på en ytlig nivå 
och beskrivs i sitt genomförande att det ska 
säkerställas genom en rad olika upplägg. 
Bland annat säger den för att möjliggöra 
ett förverkligande av parken förslås ett 
delprojekt där finansieringslösningen utreds 
och befäst. Det bör redan nu genomföras 
en ekonomisk kalkyl innan denna plan går 
vidare. Då det i planen finns flera stora 
investeringar så som broar, inköp av fastig
heter och mark på olika ställen i Borås samt 

plats är betydande. Detta blir en direkt 
kostnad för kommunens verksamhet d.v.s. 
kommunens skattebetalare. En flyttning 
av verksamheter skulle dessutom innebära 
ökade transportkilometer samt medföl
jande kostnadsökningar.

Programmet tar även upp en tänkt tids
plan som startar 2021 och ska var klar 
någon gång efter år 2040. Ett sådant långt 
tidsperspektiv kräver en mycket solid och 
långsiktig organisation inom Borås Stad 
för att kunna hantera det. Om staden idag 
ser tillbaka på den senaste 25 åren så har 
mer än en omorganisations genomförts 
vilket säkert kommer att ske igen. Flera 
viktiga arbetsområden måste kunna fungera 
övertid med ett långt tidsperspektiv. Ett 
sådant område är kommunikation, som ska 
säkerställa att detta program lever ända fram 
till 2040 eller längre. Dessa områden beskriv 
i programmet men behöver en djupare 
analys.

andas. Det beskrivs i programmet att ett 
kärnvärde för parken skulle vara startskottet 
2021. Vi anser inte att detta är ett kärnvärde. 
Parken torde bli lika bra om startskottet är 
exempelvis två år senare. Under tiden kan 
en tydligare ekonomisk och fysisk planering 
göras.

Stadsbyggnadsprogrammet är utförligt i 
många delar men bygger på många anta
ganden. I programmet beskrivs det tidigt att 
parken kommer sätta ramar för detaljplaner 
som görs och de bygglov som ges utmed 
sträckan. Där utöver så går det att läsa att 
flera områden längs med parkens sträckning 
kommer att avvecklas i nuvarande skick 
och många verksamheter som idag finns 
där måste beredas annan plats i Borås. På 
bland annat sid 18 finns som förtydliganden 
till programmet skisser på nya huskroppar. 
Några av dessa är placerade där stor del 
av nuvarande Servicekontoret är placerat. 
Kostnaden för en rivning och ersättande 
av anläggningen på Pantängen på annan 
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10. Servicenämnden
Servicenämnden avstyrker Stadsbyggnads
program ”Staden vid parken” då den saknar 
en analys om hur programmet påverkar 
detaljplaner för privat aktörer och Borås 
Stads möjligheter att bygga och utveckla 
i aktuella områden. Programmet saknar 
även en ekonomisk kalkyl för en tänkt 
totalkostnad samt en finansieringsplan 
vilket är av vikt då detta program kommer 
att påverka Borås Stad på en tidsperiod på 
flera decennier. Servicenämnden föreslår en 
förnyad remiss där en djupare analys säker
ställer ovan nämnda förslag.

Samhällsbyggnadsnämnden i Borås Stad har 
tagit fram ett förslag vid namn Stadsbygg
nadsprogram ”Staden vid parken”. Syftet 
med programmet är lovvärt och kommer 
att skapa en lång sammanhängande park 
genom hela Borås. Att skapa utrymmen där 
människor möts och umgås och naturen får 
blomma i vår stadsmiljö är ett bra förslag 
då det skapar en plats i staden där vi kan 

stadsbyggnadsprogrammet är beslutat. 
Stadsbyggnadsprogrammet kan inte utse 
specifika personer och kompetenser redan 
nu, utan sätter de övergripande sätter 
ramarna för fortsatt arbete. Resurser i form 
av budgetmedel och tid kommer att behöva 
prioriteras från år till år. Befintliga resurser, 
konsultinsatser och projektanställningar 
med mera kan bli aktuellt, beroende av vad 
styrgruppen beslutar. 

En utgångspunkt är att detta stads
byggnadsprogram ska prioriteras och 
genomsyra arbetet framöver. Takten är 
inte bestämd. Det kommer att ske både 
genom specialinsatser och genom att olika 
detaljplaneprojekt genomförs. 

Texten i delprojektet ”Befintlig grönst
ruktur” har justerats och förtydligats enligt 
era synpunkter.

och belysning, förebyggande sociala 
åtgärder och ett brett program av aktiviteter 
och funktioner inom parkens yta. Vidare 
har även en text om att stadsodling gärna 
får förekomma lagts till. Texten om grifte
gårdarna har uppdaterats och kompletterats 
med mer förslag på funktioner och innehåll.

FÖRORENINGAR

Eventuella risker och åtgärder kopplat till 
föroreningar utreds i respektive delprojekt. 
Utredningar för stora områden såsom 
Getängen och Gässlösa nämns även som en 
viktig del i det administrativa delprojektet 
Klimatanpassning. 

REDAKTIONELLA ÄNDRINGAR

Kartan har setts över och förtydligats.

FÖRVERKLIGANDE AV PROJEKTIDÉN

Organisationsstrukturen har förtydligats 
och mer förklarande text har lagts till. 
Däremot kommer specifika deltagare att 
utses och prioriteras av styrgruppen när 

att visa på både hög exploatering och mer 
naturlig utformning av och omgivning till 
parken. 

BIOLOGISK MÅNGFALD

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i 
synpunkterna om äldre villaområden och 
trädgårdar samt att gröna områden inte får 
göras om till enbart konstgjorda parkytor. 
Naturlig grönska är viktigt för biologisk 
mångfald, vilket är en av många viktiga 
funktioner i parken. 

En bild som visar ängsmark är tillagd i 
stadsbyggnadsprogrammet. 

TRAFIK

En text om att gång och cykelstråk med 
fördel kan utföras med genomsläppliga ytor 
är tillagd i stadsbyggnadsprogrammet. 

SOCIALA FRÅGOR

Stadsbyggnadsprogrammet har komplette
rats med texter om medveten utformning 

andra stor investeringar som kommer att 
belasta programmet.

Remissen ställer även tre frågorna om hur 
respektive nämnds måluppfyllelse kan öka, 
hur nämnden kan bidra till ett förverkli
gande av parken samt vad nämnden har för 
ansvar med att förverkliga parken.

När det gäller nämndens måluppfyllelse 
påverka parken absolut nämnden utifrån 
programmets planer på annan byggna
tion, där stor del av förvaltningen i dag är 
förlagd. Det kommer försvåras vårt arbete 
och ge oss nya och ökade kostnader för 
våra beställare andra förvaltningar och 
kommunala bolag. Men även mer transpor
tarbete, vilket innebär fler kilometer och 
mer tidsåtgång.

Dock kan Servicenämnden vid de två övriga 
frågorna vara behjälpliga både i planering, 
genomförande och drift då vi inom dessa 

Programmet har även en rubrik ”topografin 
och barriärerna”. Här talas om Kust till 
kustbanan samt järnvägen runt Norrby. En 
av stadens största planeringsfrågor sedan 
flera år och säkerligen framåt i tiden – Göta
landsbanan nämns inte i programmet. Detta 
trots att det kan komma och påverka staden. 
Järnvägsprojekt torde både vara något som 
kan försvåra för ”Staden vid parken” utifrån 
redovisade skisser men också en möjlighet.

Beskrivningen av finansiering för detta 
stadbyggnadsprogram är på en ytlig nivå 
och beskrivs i sitt genomförande att det ska 
säkerställas genom en rad olika upplägg. 
Bland annat säger den för att möjliggöra 
ett förverkligande av parken förslås ett 
delprojekt där finansieringslösningen utreds 
och befäst. Det bör redan nu genomföras 
en ekonomisk kalkyl innan denna plan går 
vidare. Då det i planen finns flera stora 
investeringar så som broar, inköp av fastig
heter och mark på olika ställen i Borås samt 

plats är betydande. Detta blir en direkt 
kostnad för kommunens verksamhet d.v.s. 
kommunens skattebetalare. En flyttning 
av verksamheter skulle dessutom innebära 
ökade transportkilometer samt medföl
jande kostnadsökningar.

Programmet tar även upp en tänkt tids
plan som startar 2021 och ska var klar 
någon gång efter år 2040. Ett sådant långt 
tidsperspektiv kräver en mycket solid och 
långsiktig organisation inom Borås Stad 
för att kunna hantera det. Om staden idag 
ser tillbaka på den senaste 25 åren så har 
mer än en omorganisations genomförts 
vilket säkert kommer att ske igen. Flera 
viktiga arbetsområden måste kunna fungera 
övertid med ett långt tidsperspektiv. Ett 
sådant område är kommunikation, som ska 
säkerställa att detta program lever ända fram 
till 2040 eller längre. Dessa områden beskriv 
i programmet men behöver en djupare 
analys.

andas. Det beskrivs i programmet att ett 
kärnvärde för parken skulle vara startskottet 
2021. Vi anser inte att detta är ett kärnvärde. 
Parken torde bli lika bra om startskottet är 
exempelvis två år senare. Under tiden kan 
en tydligare ekonomisk och fysisk planering 
göras.

Stadsbyggnadsprogrammet är utförligt i 
många delar men bygger på många anta
ganden. I programmet beskrivs det tidigt att 
parken kommer sätta ramar för detaljplaner 
som görs och de bygglov som ges utmed 
sträckan. Där utöver så går det att läsa att 
flera områden längs med parkens sträckning 
kommer att avvecklas i nuvarande skick 
och många verksamheter som idag finns 
där måste beredas annan plats i Borås. På 
bland annat sid 18 finns som förtydliganden 
till programmet skisser på nya huskroppar. 
Några av dessa är placerade där stor del 
av nuvarande Servicekontoret är placerat. 
Kostnaden för en rivning och ersättande 
av anläggningen på Pantängen på annan 
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sådant likväl som genomförda och plane
rade projekt ska följas upp och utvärderas. 
Delprojekten kan inte fördjupas inom 
ramen för stadsbyggnadsprogrammet, då 
programmets funktion är att peka ut en för 
staden gemensam övergripande viljeinrikt
ning och visa på en stadsbyggnadsprincip 
som staden ska följa efter att den fyllt 
400 år. Projekten lyfts i programmet för 
att synliggöra det arbete som kommer att 
krävas för att genomföra parken. 

FRAMTIDA NY JÄRNVÄG

Projekt GöteborgBorås, en del av det 
som tidigare omnämnts Götalandsbanan, 
har varit och är en viktig planeringsfråga 
för Borås. Samhällsbyggnadsnämnden 
är medvetna om att framtida sträckning 
kommer att påverka Borås som helhet, 
och därmed även parken. Stadsbyggnads
programmet pekar ut en inriktning och en 
målsättning om att gående och cyklister 
ska kunna röra sig genom staden i en grön 
miljö utan barriärer. Det innebär att även en 

Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 
parken pekar ut inriktningen om att parken 
ska gå igenom utvecklingsområdet, men 
har inte möjlighet att ta ställning till eller 
lösa planering av övriga Borås. Dessa frågor 
måste utredas i separata planerings och/
eller styrdokument. Programmet tar inte 
heller ställning till placering och utformning 
av nya byggnader. Kartskissen har tagits 
fram för att visa förhållandet mellan park 
och stad och för att visuellt synliggöra park
stråket som stadsbyggnadsprincip.

LÅNGSIKTIGHET, KOMMUNIKATION 

OCH ORGANISATION

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer 
i att långsiktighet både organisatoriskt 
och kommunikativt är avgörande för att 
projektet ska gå att genomföra. För att 
tydliggöra detta finns flera administrativa 
delprojekt i stadsbyggnadsprogrammet. 
Bland annat ett eget för kommunikation, 
som Servicenämnden har noterat, och 
ett för uppföljning där programmet som 

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM

Att startskottet för parken ska gå under 
400årsjubiléet är en medveten idé och 
målbild. Parken utgör en ny plane
ringsprincip vilket rimmar väl med hur 
jubileumsåret 2021 blickar framåt. Det vi 
gör idag sätter riktningen och påverkar hur 
vår stad utvecklas. Jubileumsåret handlar om 
att våga drömma, våga tänka nytt och att 
våga satsa. Kärnvärdet är omformulerat så 
att denna tanke tydligare ska framgå. 

SERVICENÄMNDENS NUVARANDE PLACERING

Samhällsbyggnadsnämnden kan utläsa oron 
från Servicenämnden vad gäller er nuva
rande placering på Getängen och behov 
av flytt av verksamheten framöver, men 
vill dock poängtera att Staden vid parken 
utgår ifrån och är en fördjupning av Borås 
Stads översiktsplan och utbyggnadsstra
tegi. I dessa övergripande dokument är 
Getängen utpekat som utvecklingsom
råde, det vill säga ett område med ”stor 
potential till bostads och stadsutveckling”. 

områden redan idag har en stor kunskap 
och kapacitet.

Servicenämnden anser att en fördjupad 
analys bör göras angående hur begräs
ningar kommer påverka staden gällande 
detaljplanerna, organisation över 20 år 
samt hantering av kommunikation över 
tid. Därutöver behövs en ekonomisk 
kalkyl med en beräknad totalkostnad samt 
planering av annan plats inom Borås Stad, 
för att verksamheterna ska kunna flyttas när 
berörda områdena skall ändras till bostäder 
och park.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
synpunkterna och ser positivt på att Servi
cenämnden ser att de har möjlighet att vara 
behjälpliga i planering, genomförande och 
drift. Synpunkterna kommenteras tematiskt 
under nedanstående rubriker. 

Det är en intressant tanke att skapa parken 
och att den kommer att byggas upp av mark 
som i plan kan vara av olika beskaffenhet 
och med många olika ägare och förvaltare. 
Det kommer att innebära att var och en 
(markägare) svarar för sin bit. För att det 
ska fungera i praktiken är det viktigt att 
tillgänglighet, ansvar, driftkostnader regleras 
i avtal och överenskommelser. Om alla 
ansvarar för sin egen bit kan förhållandena 
ändras snabbt och satsningar tillintetgöras.

En viktig tanke med det gröna stråket 
genom staden som inte belyses speciellt här 
är att det också kan bli något som andra 
gröna stråk och kilar i staden kan ansluta 
till och på så sätt inte vara isolerade gröna 
”öar”.

Under förarbetet med programmet har det 
kommit ett stort antal förslag på vad som 
skulle kunna ingå i den nya parken. Det är 
viktigt att en ledstjärna är att alla föreslagna 
aktiviteter prövas mot det övergripande 

staden. Det kan bli en viktig korridor för 
både människor, djur och växter.

Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken 
påverkar många olika förvaltningar och 
kommunala bolag och om det är ett 
styrdokument för Borås Stad bör det tas 
i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäk
tige bör även fatta beslut om övergripande 
budget.

Ett program (verksamheter och metoder 
i riktning mot målen) är till hjälp i det 
kommande planarbetet och nämndens 
förhoppning är att alla parter hjälps åt att 
förverkliga detta. Tekniska nämnden är väl 
medveten om den kommande stadsparkens 
stora potential. I grönområdesplanen och 
många andra dokument poängteras vikten 
av detta blågröna stråk. Om medel priori
teras kommer området att kunna utvecklas 
till någonting unikt för Sverige. Tekniska 
nämnden är en av de aktörer som har stort 
ansvar för att förverkliga planerna.

TIDPLAN

Stadsbyggnadsprogrammet siktar på att 
parken ska vara färdigutbyggd om cirka 
20 år. Det kan dock ta både kortare och 
längre tid beroende av de olika delprojekten 
längs sträckan. Samhällsbyggnadsnämnden 
anser att tidplanen är rimlig med tanke på 
att flera projekt redan är påbörjade eller är 
i uppstartsfas. Sträckan rymmer ett stort 
spann av projekt med varierande komplex
itet. Delar av sträckan är redan gröna och 
kan med relativt enkla medel kopplas 
samman. Samhällsbyggnadsnämnden är 
medvetna om att några platser är mer 
komplicerade och kommer att ta längre tid 
och kräva mer arbete och resurser.

11. Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka 
remissen.

Tekniska nämnden ser mycket positivt till 
en sammanhängande park som går genom 

ny järnvägskoppling behöver överbryggas 
på den plats det blir aktuellt att den möter 
parken. Eftersom projekt GöteborgBorås 
inte har pekat ut var detta kommer att ske 
kan inte stadsbyggnadsprogrammet peka ut 
det i något kartmaterial. 

FINANSIERING

Stadsbyggnadsprogrammet pekar ut en 
övergripande viljeinriktning och löser 
inte alla knäckfrågor i detalj. Det är dock 
uppenbart att finansiering och ekonomiska 
kalkyler är en avgörande faktor för att 
kunna genomföra projektet, vilket Service
nämnden lyft i sitt yttrande. För att kunna 
påbörja arbetet med parken behövs ett 
övergripande beslut. För att tydliggöra det 
finns finansiering med som ett avgörande 
administrativt delprojekt som behöver 
genomföras så snart som möjlighet efter att 
stadsbyggnadsprogrammet beslutas. 
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sådant likväl som genomförda och plane
rade projekt ska följas upp och utvärderas. 
Delprojekten kan inte fördjupas inom 
ramen för stadsbyggnadsprogrammet, då 
programmets funktion är att peka ut en för 
staden gemensam övergripande viljeinrikt
ning och visa på en stadsbyggnadsprincip 
som staden ska följa efter att den fyllt 
400 år. Projekten lyfts i programmet för 
att synliggöra det arbete som kommer att 
krävas för att genomföra parken. 

FRAMTIDA NY JÄRNVÄG

Projekt GöteborgBorås, en del av det 
som tidigare omnämnts Götalandsbanan, 
har varit och är en viktig planeringsfråga 
för Borås. Samhällsbyggnadsnämnden 
är medvetna om att framtida sträckning 
kommer att påverka Borås som helhet, 
och därmed även parken. Stadsbyggnads
programmet pekar ut en inriktning och en 
målsättning om att gående och cyklister 
ska kunna röra sig genom staden i en grön 
miljö utan barriärer. Det innebär att även en 

Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 
parken pekar ut inriktningen om att parken 
ska gå igenom utvecklingsområdet, men 
har inte möjlighet att ta ställning till eller 
lösa planering av övriga Borås. Dessa frågor 
måste utredas i separata planerings och/
eller styrdokument. Programmet tar inte 
heller ställning till placering och utformning 
av nya byggnader. Kartskissen har tagits 
fram för att visa förhållandet mellan park 
och stad och för att visuellt synliggöra park
stråket som stadsbyggnadsprincip.

LÅNGSIKTIGHET, KOMMUNIKATION 

OCH ORGANISATION

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer 
i att långsiktighet både organisatoriskt 
och kommunikativt är avgörande för att 
projektet ska gå att genomföra. För att 
tydliggöra detta finns flera administrativa 
delprojekt i stadsbyggnadsprogrammet. 
Bland annat ett eget för kommunikation, 
som Servicenämnden har noterat, och 
ett för uppföljning där programmet som 

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM

Att startskottet för parken ska gå under 
400årsjubiléet är en medveten idé och 
målbild. Parken utgör en ny plane
ringsprincip vilket rimmar väl med hur 
jubileumsåret 2021 blickar framåt. Det vi 
gör idag sätter riktningen och påverkar hur 
vår stad utvecklas. Jubileumsåret handlar om 
att våga drömma, våga tänka nytt och att 
våga satsa. Kärnvärdet är omformulerat så 
att denna tanke tydligare ska framgå. 

SERVICENÄMNDENS NUVARANDE PLACERING

Samhällsbyggnadsnämnden kan utläsa oron 
från Servicenämnden vad gäller er nuva
rande placering på Getängen och behov 
av flytt av verksamheten framöver, men 
vill dock poängtera att Staden vid parken 
utgår ifrån och är en fördjupning av Borås 
Stads översiktsplan och utbyggnadsstra
tegi. I dessa övergripande dokument är 
Getängen utpekat som utvecklingsom
råde, det vill säga ett område med ”stor 
potential till bostads och stadsutveckling”. 

områden redan idag har en stor kunskap 
och kapacitet.

Servicenämnden anser att en fördjupad 
analys bör göras angående hur begräs
ningar kommer påverka staden gällande 
detaljplanerna, organisation över 20 år 
samt hantering av kommunikation över 
tid. Därutöver behövs en ekonomisk 
kalkyl med en beräknad totalkostnad samt 
planering av annan plats inom Borås Stad, 
för att verksamheterna ska kunna flyttas när 
berörda områdena skall ändras till bostäder 
och park.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
synpunkterna och ser positivt på att Servi
cenämnden ser att de har möjlighet att vara 
behjälpliga i planering, genomförande och 
drift. Synpunkterna kommenteras tematiskt 
under nedanstående rubriker. 

Det är en intressant tanke att skapa parken 
och att den kommer att byggas upp av mark 
som i plan kan vara av olika beskaffenhet 
och med många olika ägare och förvaltare. 
Det kommer att innebära att var och en 
(markägare) svarar för sin bit. För att det 
ska fungera i praktiken är det viktigt att 
tillgänglighet, ansvar, driftkostnader regleras 
i avtal och överenskommelser. Om alla 
ansvarar för sin egen bit kan förhållandena 
ändras snabbt och satsningar tillintetgöras.

En viktig tanke med det gröna stråket 
genom staden som inte belyses speciellt här 
är att det också kan bli något som andra 
gröna stråk och kilar i staden kan ansluta 
till och på så sätt inte vara isolerade gröna 
”öar”.

Under förarbetet med programmet har det 
kommit ett stort antal förslag på vad som 
skulle kunna ingå i den nya parken. Det är 
viktigt att en ledstjärna är att alla föreslagna 
aktiviteter prövas mot det övergripande 

staden. Det kan bli en viktig korridor för 
både människor, djur och växter.

Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken 
påverkar många olika förvaltningar och 
kommunala bolag och om det är ett 
styrdokument för Borås Stad bör det tas 
i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäk
tige bör även fatta beslut om övergripande 
budget.

Ett program (verksamheter och metoder 
i riktning mot målen) är till hjälp i det 
kommande planarbetet och nämndens 
förhoppning är att alla parter hjälps åt att 
förverkliga detta. Tekniska nämnden är väl 
medveten om den kommande stadsparkens 
stora potential. I grönområdesplanen och 
många andra dokument poängteras vikten 
av detta blågröna stråk. Om medel priori
teras kommer området att kunna utvecklas 
till någonting unikt för Sverige. Tekniska 
nämnden är en av de aktörer som har stort 
ansvar för att förverkliga planerna.

TIDPLAN

Stadsbyggnadsprogrammet siktar på att 
parken ska vara färdigutbyggd om cirka 
20 år. Det kan dock ta både kortare och 
längre tid beroende av de olika delprojekten 
längs sträckan. Samhällsbyggnadsnämnden 
anser att tidplanen är rimlig med tanke på 
att flera projekt redan är påbörjade eller är 
i uppstartsfas. Sträckan rymmer ett stort 
spann av projekt med varierande komplex
itet. Delar av sträckan är redan gröna och 
kan med relativt enkla medel kopplas 
samman. Samhällsbyggnadsnämnden är 
medvetna om att några platser är mer 
komplicerade och kommer att ta längre tid 
och kräva mer arbete och resurser.

11. Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka 
remissen.

Tekniska nämnden ser mycket positivt till 
en sammanhängande park som går genom 

ny järnvägskoppling behöver överbryggas 
på den plats det blir aktuellt att den möter 
parken. Eftersom projekt GöteborgBorås 
inte har pekat ut var detta kommer att ske 
kan inte stadsbyggnadsprogrammet peka ut 
det i något kartmaterial. 

FINANSIERING

Stadsbyggnadsprogrammet pekar ut en 
övergripande viljeinriktning och löser 
inte alla knäckfrågor i detalj. Det är dock 
uppenbart att finansiering och ekonomiska 
kalkyler är en avgörande faktor för att 
kunna genomföra projektet, vilket Service
nämnden lyft i sitt yttrande. För att kunna 
påbörja arbetet med parken behövs ett 
övergripande beslut. För att tydliggöra det 
finns finansiering med som ett avgörande 
administrativt delprojekt som behöver 
genomföras så snart som möjlighet efter att 
stadsbyggnadsprogrammet beslutas. 
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Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Tekniska nämndens synpunkter och 
instämmer i att parken kan bli en viktig 
korridor för både människor, djur och 
växter. Vidare instämmer Samhällsbygg
nadsnämnden i att parken inte kan tas som 
ersättning för andra gröna ytor när staden 
växer och blir tätare. Övriga synpunkter 
kommenteras tematiskt under nedanstående 
rubriker.

BESLUT OM STYRDOKUMENT OCH BUDGET

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i 
att Kommunfullmäktige bör ta beslut om 
stadsbyggnadsprogrammet och det är även 
avsikten. En av stadsbyggnadsprogrammets 
avsikter är även att Kommunfullmäktige 
på en övergripande nivå ska ta beslut om 
budget. Texterna om organisation och 
finansiering är förtydligade i stadsbygg
nadsprogrammet så att detta tydligare ska 
framgå. 

målsättning men olika delar av parken har 
olika förutsättningar. De olika delarna kan 
ha olika värde som gör att det inte ska vara 
samma mall överallt. Ett exempel är belys
ning. Belysning gör att många människor 
känner sig tryggare men har en förödande 
inverkan på många nattlevande djur.

Det kommer att bli ett fint tillskott om 
kyrko och griftegårdar kan komma med i 
den nya Stadsparken.

Där det gröna och det blå stråket skiljs 
åt är det viktigt att på sikt försöka få till 
fler möjliga ytor och passager som binder 
samman stråken.

Slutligen är det viktigt att trycka på att för 
att tanken på ett grönt stråk ska bli verk
lighet får inte parken brytas av barriärer för 
då faller hela idén.

område där boråsarna kan promenera och 
cykla är också mycket vunnet.

Det är tveksamt om Borås har sådana 
barriärer idag att bilen är ett attraktivare 
färdmedel för korta resor än cykel och buss. 
Det finns nog andra orsaker till om borå
sarna väljer att ta bilen.

I dokumentet talas om olika tekniska 
lösningar för att det gröna stråket ska kunna 
bli av som broar över vissa leder. Detta är 
dyra lösningar. I detta skede är det viktigt 
att inte låsa fast en tänkbar teknisk lösning. 
Det kan bli en senare fråga där funktion 
och ekonomi är viktiga delar. Lösningar i 
markplan kan dessutom ge andra effekter 
som bullerdämpning och sänkt hastighet. 
Fokus måste vara på att skapa en samman
hängande korridor på sikt.

En av tankarna med det nya parkstråket 
är att alla ska vilja vistas där. Det ska 
vara tryggt och tillgängligt. Det är en bra 

målet att skapa en grön korridor. Det är 
rimligt att anta att för att kunna utveckla 
andra värden behövs mark i anslutning till 
det grönblå stråket som kan kopplas ihop 
med det på liknande sätt som Stadsparken 
idag ligger vid Viskan.

Nämnden delar inte tanken på att en linjär 
park i sig möjliggör förtätning av Borås. 
Parken är en viktig del av grönstrukturen 
men kan inte tas som ersättning för andra 
grönytor ”när staden växer och blir tätare”. 
Men den linjära parken kan tillgodose 
behovet av tillgänglighet till grönstruktur 
vid förtätning av staden i den linjära parkens 
omedelbara närhet.. Därigenom ges bättre 
förutsättningar till förtätning där.

Parkens syfte är inte att binda samman 
stadsdelarnas verksamheter, bostäder och 
service. Huvudsyftet är att skapa en grön 
korridor som kan nyttjas för rekreation. 
Kan parken sedan fungera som ett bilfritt 

olika områden och stadsdelar. Samhälls
byggnadsnämnden är medvetna om att 
vissa åtgärder är mer komplexa och dyra 
än andra, men hoppas att de stora positiva 
effekterna som dessa får för parken och 
staden kan väga upp den ökade komplexi
teten och kostnaden i dessa projekt.

UTFORMNING OCH FUNKTION

Parken kommer att ha olika förutsättningar 
och se olika ut på olika platser längs stråket. 
Tanken är inte att samma mall ska användas 
överallt. Parken kan uppfylla många syften 
och funktioner, men på olika platser. 
Stadsbyggnadsprogrammet är kompletterat 
med mer information om både trygghet och 
belysning samt djur och natur. 

HÅLLBARA FÄRDMEDEL

Tekniska nämnden lyfter att det är tveksamt 
om Borås har sådana barriärer idag att bilen 
är ett attraktivare färdmedel för korta resor 
än cykel och buss. Att det sannolikt finns 
andra orsaker till om boråsarna väljer att ta 

innebär lättillgängliga gröna ytor, både i 
direkt anslutning till bostäder i exempelvis 
centrum, och genom att skapa ett stråk ut 
till större grönområden i stadens utkant. 
Stadsbyggnadsprogrammet ska däremot inte 
ses som en ersättning för all övrig grön yta, 
utan som ett komplement. 

PARKENS SYFTE

Parken har flera syften. Ett övergripande 
syfte och mål är att skapa en grön korridor 
som bland annat kan användas för rekre
ation. Samhällsbyggnadsnämnden är dock 
övertygad om att parken dessutom, genom 
sin funktion och sin utformning, kan bidra 
till att binda samman stadsdelar och därmed 
minska segregationen och underlätta för 
människors rörelse genom staden. 

Parken får inte brytas av barriärer. Därför 
ger stadsbyggnadsprogrammet exempel på 
lösningar för att överbrygga barriärer och 
pekar exempelvis ut ett antal broar som är 
viktiga för att skapa gena kopplingar mellan 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer 
i att det övergripande målet om en grön 
korridor ska genomsyra allt arbete och att 
alla delprojekt och satsningar längs stråket 
ska förhålla sig till detta. Stadsbyggnads
programmet är kompletterat med mer text 
om gröna aspekter vilket förhoppningsvis 
hjälper till att förtydliga det övergripande 
målet. 

Parken går på vissa platser längs Viskan. 
Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i 
synpunkten om att det är viktigt att på sikt 
försöka få till fler möjliga ytor och passager 
som binder samman stråken där det gröna 
och det blå stråket skiljs åt.

FÖRTÄTNING

Tekniska nämnden har rätt i att en linjär 
park i sig inte möjliggör förtätning. Dock 
innebär stadsbyggnadsprogrammet som 
planeringsprincip med dess övergripande 
målbild och funktion möjlighet att förtäta 
och utveckla stora delar av staden. Parken 

ANSVAR 

Det kommer att krävas flertalet avtal och 
överenskommelser för att kunna genomföra 
parken i sin helhet. Privata remissinstanser 
har tillstyrkt programmet och Samhälls
byggnadsnämnden känner sig trygga i att 
många parter kan och vill vara delaktiga och 
samverka kring projektet. 

GRÖNA KILAR OCH KOPPLING TILL VISKAN

Idén om att andra gröna stråk och kilar i 
staden kan ansluta till parken är god idé 
och något som Samhällsbyggnadsnämnden 
hoppas att kommunen tillsammans med 
privata aktörer kan genomföra på sikt. I 
detta stadsbyggnadsprogram pekas dock 
den övergripande målbilden för en sträcka 
ut. Stadsbyggnadsprogrammet som sådant 
hindrar dock inte att gröna kopplingar 
skapas, utan uppmuntrar snarare till att 
parken ska vara enkel att nå från övriga 
delar av staden, både byggprojekt och 
befintliga rekreationsområden, även om de 
inte ligger i direkt anslutning till parken. 
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Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Tekniska nämndens synpunkter och 
instämmer i att parken kan bli en viktig 
korridor för både människor, djur och 
växter. Vidare instämmer Samhällsbygg
nadsnämnden i att parken inte kan tas som 
ersättning för andra gröna ytor när staden 
växer och blir tätare. Övriga synpunkter 
kommenteras tematiskt under nedanstående 
rubriker.

BESLUT OM STYRDOKUMENT OCH BUDGET

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i 
att Kommunfullmäktige bör ta beslut om 
stadsbyggnadsprogrammet och det är även 
avsikten. En av stadsbyggnadsprogrammets 
avsikter är även att Kommunfullmäktige 
på en övergripande nivå ska ta beslut om 
budget. Texterna om organisation och 
finansiering är förtydligade i stadsbygg
nadsprogrammet så att detta tydligare ska 
framgå. 

målsättning men olika delar av parken har 
olika förutsättningar. De olika delarna kan 
ha olika värde som gör att det inte ska vara 
samma mall överallt. Ett exempel är belys
ning. Belysning gör att många människor 
känner sig tryggare men har en förödande 
inverkan på många nattlevande djur.

Det kommer att bli ett fint tillskott om 
kyrko och griftegårdar kan komma med i 
den nya Stadsparken.

Där det gröna och det blå stråket skiljs 
åt är det viktigt att på sikt försöka få till 
fler möjliga ytor och passager som binder 
samman stråken.

Slutligen är det viktigt att trycka på att för 
att tanken på ett grönt stråk ska bli verk
lighet får inte parken brytas av barriärer för 
då faller hela idén.

område där boråsarna kan promenera och 
cykla är också mycket vunnet.

Det är tveksamt om Borås har sådana 
barriärer idag att bilen är ett attraktivare 
färdmedel för korta resor än cykel och buss. 
Det finns nog andra orsaker till om borå
sarna väljer att ta bilen.

I dokumentet talas om olika tekniska 
lösningar för att det gröna stråket ska kunna 
bli av som broar över vissa leder. Detta är 
dyra lösningar. I detta skede är det viktigt 
att inte låsa fast en tänkbar teknisk lösning. 
Det kan bli en senare fråga där funktion 
och ekonomi är viktiga delar. Lösningar i 
markplan kan dessutom ge andra effekter 
som bullerdämpning och sänkt hastighet. 
Fokus måste vara på att skapa en samman
hängande korridor på sikt.

En av tankarna med det nya parkstråket 
är att alla ska vilja vistas där. Det ska 
vara tryggt och tillgängligt. Det är en bra 

målet att skapa en grön korridor. Det är 
rimligt att anta att för att kunna utveckla 
andra värden behövs mark i anslutning till 
det grönblå stråket som kan kopplas ihop 
med det på liknande sätt som Stadsparken 
idag ligger vid Viskan.

Nämnden delar inte tanken på att en linjär 
park i sig möjliggör förtätning av Borås. 
Parken är en viktig del av grönstrukturen 
men kan inte tas som ersättning för andra 
grönytor ”när staden växer och blir tätare”. 
Men den linjära parken kan tillgodose 
behovet av tillgänglighet till grönstruktur 
vid förtätning av staden i den linjära parkens 
omedelbara närhet.. Därigenom ges bättre 
förutsättningar till förtätning där.

Parkens syfte är inte att binda samman 
stadsdelarnas verksamheter, bostäder och 
service. Huvudsyftet är att skapa en grön 
korridor som kan nyttjas för rekreation. 
Kan parken sedan fungera som ett bilfritt 

olika områden och stadsdelar. Samhälls
byggnadsnämnden är medvetna om att 
vissa åtgärder är mer komplexa och dyra 
än andra, men hoppas att de stora positiva 
effekterna som dessa får för parken och 
staden kan väga upp den ökade komplexi
teten och kostnaden i dessa projekt.

UTFORMNING OCH FUNKTION

Parken kommer att ha olika förutsättningar 
och se olika ut på olika platser längs stråket. 
Tanken är inte att samma mall ska användas 
överallt. Parken kan uppfylla många syften 
och funktioner, men på olika platser. 
Stadsbyggnadsprogrammet är kompletterat 
med mer information om både trygghet och 
belysning samt djur och natur. 

HÅLLBARA FÄRDMEDEL

Tekniska nämnden lyfter att det är tveksamt 
om Borås har sådana barriärer idag att bilen 
är ett attraktivare färdmedel för korta resor 
än cykel och buss. Att det sannolikt finns 
andra orsaker till om boråsarna väljer att ta 

innebär lättillgängliga gröna ytor, både i 
direkt anslutning till bostäder i exempelvis 
centrum, och genom att skapa ett stråk ut 
till större grönområden i stadens utkant. 
Stadsbyggnadsprogrammet ska däremot inte 
ses som en ersättning för all övrig grön yta, 
utan som ett komplement. 

PARKENS SYFTE

Parken har flera syften. Ett övergripande 
syfte och mål är att skapa en grön korridor 
som bland annat kan användas för rekre
ation. Samhällsbyggnadsnämnden är dock 
övertygad om att parken dessutom, genom 
sin funktion och sin utformning, kan bidra 
till att binda samman stadsdelar och därmed 
minska segregationen och underlätta för 
människors rörelse genom staden. 

Parken får inte brytas av barriärer. Därför 
ger stadsbyggnadsprogrammet exempel på 
lösningar för att överbrygga barriärer och 
pekar exempelvis ut ett antal broar som är 
viktiga för att skapa gena kopplingar mellan 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer 
i att det övergripande målet om en grön 
korridor ska genomsyra allt arbete och att 
alla delprojekt och satsningar längs stråket 
ska förhålla sig till detta. Stadsbyggnads
programmet är kompletterat med mer text 
om gröna aspekter vilket förhoppningsvis 
hjälper till att förtydliga det övergripande 
målet. 

Parken går på vissa platser längs Viskan. 
Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i 
synpunkten om att det är viktigt att på sikt 
försöka få till fler möjliga ytor och passager 
som binder samman stråken där det gröna 
och det blå stråket skiljs åt.

FÖRTÄTNING

Tekniska nämnden har rätt i att en linjär 
park i sig inte möjliggör förtätning. Dock 
innebär stadsbyggnadsprogrammet som 
planeringsprincip med dess övergripande 
målbild och funktion möjlighet att förtäta 
och utveckla stora delar av staden. Parken 

ANSVAR 

Det kommer att krävas flertalet avtal och 
överenskommelser för att kunna genomföra 
parken i sin helhet. Privata remissinstanser 
har tillstyrkt programmet och Samhälls
byggnadsnämnden känner sig trygga i att 
många parter kan och vill vara delaktiga och 
samverka kring projektet. 

GRÖNA KILAR OCH KOPPLING TILL VISKAN

Idén om att andra gröna stråk och kilar i 
staden kan ansluta till parken är god idé 
och något som Samhällsbyggnadsnämnden 
hoppas att kommunen tillsammans med 
privata aktörer kan genomföra på sikt. I 
detta stadsbyggnadsprogram pekas dock 
den övergripande målbilden för en sträcka 
ut. Stadsbyggnadsprogrammet som sådant 
hindrar dock inte att gröna kopplingar 
skapas, utan uppmuntrar snarare till att 
parken ska vara enkel att nå från övriga 
delar av staden, både byggprojekt och 
befintliga rekreationsområden, även om de 
inte ligger i direkt anslutning till parken. 
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i merparten av stadsdelarna, där vi byggt 
åtskilliga bostadskvarter över åren. Vi har 
alltid värnat om att våra hyresgäster ska ha 
en grön attraktiv utemiljö. Under senare år 
har vi gjort stora satsningar i våra utvändiga 
gårdsmiljöer. Framförallt med nya inslag 
av stadsodlingar. Efterfrågan på odlingsbar 
mark i stadsmiljö är stor. När det gäller att 
integrera Norrby med stadens centrum, 
gillar vi sträckningen över nedre Norrby, 
med en bro över järnvägen genom vårt 
pågående projekt Viskaholm. Med denna 
lösning blir det enkelt att förflytta sig mellan 
Norrby och centrum och visse versa. Vi ser 
därför att remissförslaget ligger väl i linje 
med bolagets ambitioner.

När det gäller finansiering av parkstråket 
utgår vi ifrån att Borås stad svarar för detta. 
Vi har svårt att se att det kan vara någon 
annan än stadens som har detta ansvar. 
Parkstråket är till för alla boråsare och bör 
därför vara skattefinansierat.

Kommunala bolag

14. AB Bostäder
AB Bostäder i Borås tillstyrker 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
stadsbyggnadsprogram Staden vid parken.

BOLAGETS YTTRANDE I SAMMANFATTNING

AB Bostäder i Borås är positiv till ambitio
nerna för stadsbyggnadsprogrammet. Vi ser 
också vikten av att stadsdelen Norrby får 
bättre förutsättningar för att integreras med 
stadens centrum. Här ser vi att det gröna 
stråket kan göra skillnad om utbyggnaden 
kan prioriteras i närtid. Vidare vill vi också 
trycka på att framtida markregleringsfrågor 
sker i positiv dialog med berörda fastighets
ägare. Finansieringen av parkens utbyggnad 
utgår vi ifrån att Borås Stad ansvarar för.

BOLAGETS YTTRANDE I SIN HELHET

AB Bostäder i Borås har varit en aktiv 
samhällsbyggare sedan bolagsstarten 1923. 
Våra avtryck i stadens utveckling kan ses 

Vård och äldrenämnden tillstyrker 
remissen, med synpunkter.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för Vård 
och äldrenämndens synpunkter och förslag 
på innehåll i parken och instämmer i att till
gänglighet och trygghet är viktiga aspekter. 
Stadsbyggnadsprogrammet har komplette
rats med mer text om detta.

13. Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden avstår från att 
yttra sig. 

bilen. Samhällsbyggnadsnämnden tycker att 
frågan är intressant och ser gärna att frågan 
utreds närmare för att gemensamt kunna 
planera staden på bästa möjliga sätt.

12. Vård- och äldrenämnden
Vård och äldrenämnden beslutar att till
styrka Stadsbyggnadsprogram ”Staden vid 
parken”.

Vård och äldrenämnden ser positivt på 
Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid 
parken”, men vill understryka vikten av att 
parken utformas med fokus på tillgänglighet 
och trygghet. En attraktiv parkmiljö med 
möjlighet till både social samvaro och fysisk 
aktivitet bidrar till bibehållen eller ökad 
hälsa hos äldre. I parkmiljön får det gärna 
finnas områden för enklare träning. Det 
behöver också finnas sittmöjligheter så att 
äldre under sin promenad kan sitta ner och 
ta en paus.

HUI) Parken är därmed en tillgång och ger 
ökad positiv upplevelse när både besökaren 
och boråsaren är i staden.

Parkens norra del gränsar mot ”porten till 
naturen”, ett arbetsnamn på ett område 
som vi tillsammans med andra förvaltningar 
identifierat som ett utvecklingsområde. 
Området kopplar samman staden med 
naturen och vårt naturreservat Rya Asar, 
som är Sveriges närmaste stadsnära reservat.

Vi kanske inte har direkta möjligheter 
att vara med och bidra till att förverkliga 
parken, men har en stor önskan och vilja 
att den blir förverkligad. När parken är klar 
marknadsför och aktiverar vi den gärna.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
BoråsBorås TME AB:s synpunkter och ser 
positivt på att ni gärna är med och bidrar 
genom att marknadsföra och aktivera 
parken.

dialog och samverkan mellan alla inblan
dade aktörer.

15. Akademiplatsen AB
Akademiplatsen AB ställer sig bakom 
remissen och tillstyrker förslaget. Bolaget 
anser att parken höjer värdet av Borås som 
en upplevelse. Parken kan i framtiden även 
kanske locka fler besökare till staden.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar och 
instämmer med Akademiplatsen AB:s 
synpunkter.

16. BoråsBorås TME AB
BoråsBorås TME AB ställer sig bakom 
remissen och tillstyrker förslaget.

Vi bedömer att parken i sig, inte är en stor 
reseanledning, men att vara en ”promenad
vänlig” stad är en högt rankad parameter 
för val av städer att semestra i * (källfakta 
*undersökning Semestra i Sverige 2019. 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för AB 
Bostäders synpunkter och instämmer i att 
kopplingen mellan centrum och Norrby är 
en viktig del av parken. Kopplingen minskar 
upplevelsen av avstånd och kan bidra till 
ökad integration i staden. Vidare instämmer 
Samhällsbyggnadsnämnden i att parken är 
till för alla boråsare. Det kommer däremot 
inte att vara möjligt för Borås Stad att 
ensam stå för hela finansieringen av parken. 
För att parken ska bli så bra som möjligt är 
det viktigt att alla parter bidrar på de sätt 
de kan. Flera remissinstanser har lyft att de 
gärna bidrar och hjälper till med att hitta 
modeller för gemensamma finansieringslös
ningar, vilket Samhällsbyggnadsnämnden 
ser är en förutsättning för att parken ska gå 
att genomföra. Förhoppningsvis kan alla 
parter hitta nyttor och positiva aspekter och 
på så vis se att deltagande och bidrag till 
utbyggnaden gynnar även den egna verk
samheten. Givetvis ska arbetet ske i nära 

PÅ VILKET SÄTT SKULLE PARKEN KUNNA 

BIDRA TILL EN ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE?

En bättre stadsmiljö för Boråsarna ligger 
helt i linje med stadens mål till 2025. I takt 
med stadens utbyggnad och förtätningar, är 
det viktigt att få med attraktiva gröna rekre
ationsmiljöer för boråsarnas bästa.

PÅ VILKET SÄTT KAN NI BIDRA TILL ETT 

FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN?

Parken planeras in genom några av våra 
fastigheter i centrum och på Norrby. AB 
Bostäder accepterar att Borås Stad anlägger 
parkstråket där, efter samråd med bolaget 
om genomförandet.

VILKET ANSVAR HAR NI I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN?

AB Bostäder kan möjliggöra Borås Stads 
anordning av parken över våra fastigheter 
genom att vara öppen och ha en bra dialog 
gentemot Borås stad under planering och 
installation.
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i merparten av stadsdelarna, där vi byggt 
åtskilliga bostadskvarter över åren. Vi har 
alltid värnat om att våra hyresgäster ska ha 
en grön attraktiv utemiljö. Under senare år 
har vi gjort stora satsningar i våra utvändiga 
gårdsmiljöer. Framförallt med nya inslag 
av stadsodlingar. Efterfrågan på odlingsbar 
mark i stadsmiljö är stor. När det gäller att 
integrera Norrby med stadens centrum, 
gillar vi sträckningen över nedre Norrby, 
med en bro över järnvägen genom vårt 
pågående projekt Viskaholm. Med denna 
lösning blir det enkelt att förflytta sig mellan 
Norrby och centrum och visse versa. Vi ser 
därför att remissförslaget ligger väl i linje 
med bolagets ambitioner.

När det gäller finansiering av parkstråket 
utgår vi ifrån att Borås stad svarar för detta. 
Vi har svårt att se att det kan vara någon 
annan än stadens som har detta ansvar. 
Parkstråket är till för alla boråsare och bör 
därför vara skattefinansierat.

Kommunala bolag

14. AB Bostäder
AB Bostäder i Borås tillstyrker 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
stadsbyggnadsprogram Staden vid parken.

BOLAGETS YTTRANDE I SAMMANFATTNING

AB Bostäder i Borås är positiv till ambitio
nerna för stadsbyggnadsprogrammet. Vi ser 
också vikten av att stadsdelen Norrby får 
bättre förutsättningar för att integreras med 
stadens centrum. Här ser vi att det gröna 
stråket kan göra skillnad om utbyggnaden 
kan prioriteras i närtid. Vidare vill vi också 
trycka på att framtida markregleringsfrågor 
sker i positiv dialog med berörda fastighets
ägare. Finansieringen av parkens utbyggnad 
utgår vi ifrån att Borås Stad ansvarar för.

BOLAGETS YTTRANDE I SIN HELHET

AB Bostäder i Borås har varit en aktiv 
samhällsbyggare sedan bolagsstarten 1923. 
Våra avtryck i stadens utveckling kan ses 

Vård och äldrenämnden tillstyrker 
remissen, med synpunkter.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för Vård 
och äldrenämndens synpunkter och förslag 
på innehåll i parken och instämmer i att till
gänglighet och trygghet är viktiga aspekter. 
Stadsbyggnadsprogrammet har komplette
rats med mer text om detta.

13. Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden avstår från att 
yttra sig. 

bilen. Samhällsbyggnadsnämnden tycker att 
frågan är intressant och ser gärna att frågan 
utreds närmare för att gemensamt kunna 
planera staden på bästa möjliga sätt.

12. Vård- och äldrenämnden
Vård och äldrenämnden beslutar att till
styrka Stadsbyggnadsprogram ”Staden vid 
parken”.

Vård och äldrenämnden ser positivt på 
Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid 
parken”, men vill understryka vikten av att 
parken utformas med fokus på tillgänglighet 
och trygghet. En attraktiv parkmiljö med 
möjlighet till både social samvaro och fysisk 
aktivitet bidrar till bibehållen eller ökad 
hälsa hos äldre. I parkmiljön får det gärna 
finnas områden för enklare träning. Det 
behöver också finnas sittmöjligheter så att 
äldre under sin promenad kan sitta ner och 
ta en paus.

HUI) Parken är därmed en tillgång och ger 
ökad positiv upplevelse när både besökaren 
och boråsaren är i staden.

Parkens norra del gränsar mot ”porten till 
naturen”, ett arbetsnamn på ett område 
som vi tillsammans med andra förvaltningar 
identifierat som ett utvecklingsområde. 
Området kopplar samman staden med 
naturen och vårt naturreservat Rya Asar, 
som är Sveriges närmaste stadsnära reservat.

Vi kanske inte har direkta möjligheter 
att vara med och bidra till att förverkliga 
parken, men har en stor önskan och vilja 
att den blir förverkligad. När parken är klar 
marknadsför och aktiverar vi den gärna.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
BoråsBorås TME AB:s synpunkter och ser 
positivt på att ni gärna är med och bidrar 
genom att marknadsföra och aktivera 
parken.

dialog och samverkan mellan alla inblan
dade aktörer.

15. Akademiplatsen AB
Akademiplatsen AB ställer sig bakom 
remissen och tillstyrker förslaget. Bolaget 
anser att parken höjer värdet av Borås som 
en upplevelse. Parken kan i framtiden även 
kanske locka fler besökare till staden.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar och 
instämmer med Akademiplatsen AB:s 
synpunkter.

16. BoråsBorås TME AB
BoråsBorås TME AB ställer sig bakom 
remissen och tillstyrker förslaget.

Vi bedömer att parken i sig, inte är en stor 
reseanledning, men att vara en ”promenad
vänlig” stad är en högt rankad parameter 
för val av städer att semestra i * (källfakta 
*undersökning Semestra i Sverige 2019. 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för AB 
Bostäders synpunkter och instämmer i att 
kopplingen mellan centrum och Norrby är 
en viktig del av parken. Kopplingen minskar 
upplevelsen av avstånd och kan bidra till 
ökad integration i staden. Vidare instämmer 
Samhällsbyggnadsnämnden i att parken är 
till för alla boråsare. Det kommer däremot 
inte att vara möjligt för Borås Stad att 
ensam stå för hela finansieringen av parken. 
För att parken ska bli så bra som möjligt är 
det viktigt att alla parter bidrar på de sätt 
de kan. Flera remissinstanser har lyft att de 
gärna bidrar och hjälper till med att hitta 
modeller för gemensamma finansieringslös
ningar, vilket Samhällsbyggnadsnämnden 
ser är en förutsättning för att parken ska gå 
att genomföra. Förhoppningsvis kan alla 
parter hitta nyttor och positiva aspekter och 
på så vis se att deltagande och bidrag till 
utbyggnaden gynnar även den egna verk
samheten. Givetvis ska arbetet ske i nära 

PÅ VILKET SÄTT SKULLE PARKEN KUNNA 

BIDRA TILL EN ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE?

En bättre stadsmiljö för Boråsarna ligger 
helt i linje med stadens mål till 2025. I takt 
med stadens utbyggnad och förtätningar, är 
det viktigt att få med attraktiva gröna rekre
ationsmiljöer för boråsarnas bästa.

PÅ VILKET SÄTT KAN NI BIDRA TILL ETT 

FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN?

Parken planeras in genom några av våra 
fastigheter i centrum och på Norrby. AB 
Bostäder accepterar att Borås Stad anlägger 
parkstråket där, efter samråd med bolaget 
om genomförandet.

VILKET ANSVAR HAR NI I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN?

AB Bostäder kan möjliggöra Borås Stads 
anordning av parken över våra fastigheter 
genom att vara öppen och ha en bra dialog 
gentemot Borås stad under planering och 
installation.
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en attraktiv livsmiljö. Därför är Viskan ett 
viktigt element som kompletterar bygg
nader, torg och gröna ytor. De stråk som 
ligger intill Viskan behöver platser och torg 
som inbjuder till möten. Utgångspunkten är 
att Viskan ska vara tillgänglig för alla, såväl 
boråsare som besökare.

I målbilden för parken står följande att läsa 
”Vi skapar en vackrare och attraktivare stad. 
En välanvänd grön promenad samman
länkar och befolkar platser, funktioner och 
stadsdelar. Den säkerställer en långsiktig 
tillgång till vatten och grönområden av 
god kvalité och är den självklara ryggraden 
i en växande stad.” Det finns inte någon 
fördjupad text i dokumentet kring hur 
en välanvänd grön promenad säkerställer 
långsiktig tillgång till vattenområden av god 
kvalité mer än att parken ska inrymma en 
stor variation av ekosystemtjänster.

Utvecklingen av målbilden i dokumentet 
skulle kunna knyta ihop med nedstående 

från staden. Ett effektivt användande av 
grönytorna kan och bör både bidra till 
en attraktivare stad samt minska stadens 
miljöpåverkan på Viskan samt koppla till 
EU:s översvämningsdirektiv.

Utifrån ovanstående bör även möjligheten 
till fördröjning och rening av dagvatten 
beaktas i planen. Detta är för övrigt även 
i linje med ÖP. I Borås stads ÖP, under 
kapitlet Hänsyn och riksintressen, tas 
ramdirektivet för vatten upp och att det 
är viktigt att kommunen säkerställer god 
vattenkvalitet för alla medborgare idag 
och i framtiden. Fördröjning av dagvatten 
kopplar även till klimatstrategin under 
samma kapitel. Vi anser att det bör avvaras 
plats för dagvattenrening.

Gällande formuleringen på sida 23 i doku
mentet Staden vid parken, så föreslår vi 
den omformuleras enligt följande för att 
vara mer förenlig med intentionerna i ÖP: 
Tillgången till rent vatten ska vara god i 

18. Borås Energi och Miljö AB
Staden vid parken har enligt dokumentet 
tagits fram då traditionell översiktsplanering 
enligt plan och bygglagen inte räcker till, 
det krävs en stadsbyggnadsplan. 

När Borås ska förtätas är det av vikt att 
göra rätt prioriteringar för att utveckla de 
platser som finns mellan huskropparna. ÖP 
bevakar eller tryggar ej heller möjlig mark 
för fördröjning, hantering och rening av 
dagvatten och vissa av ytorna som ska tas i 
anspråk i Staden vid parken är samma ytor 
där möjlighet finns att fördröja och rena 
dagvatten med en förtätad stad. Utifrån 
EU:s ramdirektiv för vatten ska MKN vara 
uppnådda till ett i föreskrifter och för den 
enskilda recipienten reglerat årtal. Normen 
för kemisk status reglerar vilken högsta halt 
av s.k. prioriterade ämnen (för närvarande 
45 ämnen) som får finnas i vattenmiljön. 
Vi uppnår ej god kemisk status i Viskan 
nedströms Borås och ett bidrag till föro
reningar till Viskan är just dagvatten 

17. Borås Elnät AB
Borås Elnät tillstyrker förslaget på stads
byggnadsprogram ”Staden vid parken”. 

Borås Elnät förutsätter att man tar hänsyn 
till underjordiska ledningar i planeringen av 
ny park. Vi kommer givetvis bistå staden 
med den kunskap vi kan bidra med i 
eventuella kommande projekt för att skapa 
parken. 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för Borås 
Elnäts synpunkter. Varje enskilt projekt 
kommer att ta hänsyn till eventuella under
jordiska ledningar. I vissa fall kommer det 
ske i samband med detaljplanering. I andra 
fall sker dialog på annat sätt, exempelvis 
vid ombyggnad från gata till parkmiljöer. 
Samhällsbyggnadsnämnden uppskattar att 
Borås Elnät AB vill vara delaktiga och bidra 
för att skapa parken.

visionen. Vi ser positivt på att utifrån 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
Stadsbyggnadsprogram ”Staden vid parken” 
vara delaktig i planering och genomförande 
av arbetet och tillsammans till ett förverk
ligande av parken. Vi främjar och positivt 
uppmuntrar till ordet delaktighet och 
samverkan. På så sätt skulle parken kunna 
bidra till en ökad måluppfyllelse och vi 
bidrar till förverkligande av parken.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
IBAB:s synpunkter och instämmer i 
kommentaren om att all stadens verksam
heter såsom bolag och förvaltningar är 
viktiga för helheten och för att staden vision 
ska kunna nås, och ser positivt på att IBAB 
är villiga att vara delaktiga i planering och 
genomförande av parken.

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) har 
uppdrag att vara aktiv i näringslivspoli
tiken genom ny, om och tillbyggnad av 
fastigheter. Bolaget ska vara ett komple
ment till det utbud som finns på orten 
och vara en aktör inom den kommunala 
exploateringsverksamheten. Ett av IBAB 
mål är att förvalta och utveckla fastigheter 
som bidrar till samhällsutveckling på ett 
ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt. 
IBAB uppdrag är också att bevaka möjlig
heterna till förvärv och projektutveckling av 
strategiska fastigheter för att medverka till 
stadens utveckling.

All stadens verksamheter såsom bolag och 
förvaltningar är viktiga för helheten och 
för att stadens vision ska kunna uppnås. 
En helhetssyn och ett nyttoperspektiv 
för staden och dess invånare ska därför 
sätta sin prägel på verksamheten. Bolaget 
ska genom sitt arbete tillsammans i ett 
koncernperspektiv medverka till utveck
lingen av Borås Stad och på sätt som stöder 

till att minska stadens miljöpåverkan på 
Viskan. Se även kommentar till Miljö och 
konsumentnämnden. 

Formuleringen om rent vatten i avsnittet 
”Borås översiktsplan” (sida 23 i remissför
slaget) har justerats enligt yttrandet. 

Parkens övergripande målbild fördjupas och 
förklaras genom hela programmet under 
respektive rubrik och tema. Formuleringen 
om säkerställandet av en långsiktig tillgång 
till vatten och grönområden av god kvalité 
fördjupas i avsnittet ”Ekosystemtjänster” 
och även i delprojekten ”Befintlig grönst
ruktur” och ”Klimatanpassning”.

19. Industribyggnader 
i Borås AB
Industribyggnader i Borås AB ser positivt 
på förslaget och tillstyrker Stadsbyggnads
program ”Staden vid parken”.

text i ÖP: ”Gröna och blå strukturer 
Grönska och vatten skapar förutsättningar 
för en god livsmiljö genom att erbjuda 
rekreationsmöjligheter, mötesplatser, 
ekosystemtjänster och biologisk mång
fald. När befolkningen växer och staden 
blir tätare är det särskilt viktigt att gröna 
strukturer tas tillvara och görs tillgängliga. 
Grönområdenas värde för till exempel 
rekreation, upplevelse, biologisk mång
fald, omhändertagande av dagvatten eller 
andra ekosystemtjänster, samt deras del i 
en sammanhängande grön struktur, ska 
bedömas i samband med planeringen.”

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Borås Energi och Miljös synpunkter. 
Stadsbyggnadsprogrammet är komplet
terat med mer text om parkens funktion 
för fördröjning och rening av dagvatten i 
avsnittet om dagvattenhantering. Samma 
avsnitt är även kompletterat med informa
tion kopplat till parkens möjlighet att bidra 
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en attraktiv livsmiljö. Därför är Viskan ett 
viktigt element som kompletterar bygg
nader, torg och gröna ytor. De stråk som 
ligger intill Viskan behöver platser och torg 
som inbjuder till möten. Utgångspunkten är 
att Viskan ska vara tillgänglig för alla, såväl 
boråsare som besökare.

I målbilden för parken står följande att läsa 
”Vi skapar en vackrare och attraktivare stad. 
En välanvänd grön promenad samman
länkar och befolkar platser, funktioner och 
stadsdelar. Den säkerställer en långsiktig 
tillgång till vatten och grönområden av 
god kvalité och är den självklara ryggraden 
i en växande stad.” Det finns inte någon 
fördjupad text i dokumentet kring hur 
en välanvänd grön promenad säkerställer 
långsiktig tillgång till vattenområden av god 
kvalité mer än att parken ska inrymma en 
stor variation av ekosystemtjänster.

Utvecklingen av målbilden i dokumentet 
skulle kunna knyta ihop med nedstående 

från staden. Ett effektivt användande av 
grönytorna kan och bör både bidra till 
en attraktivare stad samt minska stadens 
miljöpåverkan på Viskan samt koppla till 
EU:s översvämningsdirektiv.

Utifrån ovanstående bör även möjligheten 
till fördröjning och rening av dagvatten 
beaktas i planen. Detta är för övrigt även 
i linje med ÖP. I Borås stads ÖP, under 
kapitlet Hänsyn och riksintressen, tas 
ramdirektivet för vatten upp och att det 
är viktigt att kommunen säkerställer god 
vattenkvalitet för alla medborgare idag 
och i framtiden. Fördröjning av dagvatten 
kopplar även till klimatstrategin under 
samma kapitel. Vi anser att det bör avvaras 
plats för dagvattenrening.

Gällande formuleringen på sida 23 i doku
mentet Staden vid parken, så föreslår vi 
den omformuleras enligt följande för att 
vara mer förenlig med intentionerna i ÖP: 
Tillgången till rent vatten ska vara god i 

18. Borås Energi och Miljö AB
Staden vid parken har enligt dokumentet 
tagits fram då traditionell översiktsplanering 
enligt plan och bygglagen inte räcker till, 
det krävs en stadsbyggnadsplan. 

När Borås ska förtätas är det av vikt att 
göra rätt prioriteringar för att utveckla de 
platser som finns mellan huskropparna. ÖP 
bevakar eller tryggar ej heller möjlig mark 
för fördröjning, hantering och rening av 
dagvatten och vissa av ytorna som ska tas i 
anspråk i Staden vid parken är samma ytor 
där möjlighet finns att fördröja och rena 
dagvatten med en förtätad stad. Utifrån 
EU:s ramdirektiv för vatten ska MKN vara 
uppnådda till ett i föreskrifter och för den 
enskilda recipienten reglerat årtal. Normen 
för kemisk status reglerar vilken högsta halt 
av s.k. prioriterade ämnen (för närvarande 
45 ämnen) som får finnas i vattenmiljön. 
Vi uppnår ej god kemisk status i Viskan 
nedströms Borås och ett bidrag till föro
reningar till Viskan är just dagvatten 

17. Borås Elnät AB
Borås Elnät tillstyrker förslaget på stads
byggnadsprogram ”Staden vid parken”. 

Borås Elnät förutsätter att man tar hänsyn 
till underjordiska ledningar i planeringen av 
ny park. Vi kommer givetvis bistå staden 
med den kunskap vi kan bidra med i 
eventuella kommande projekt för att skapa 
parken. 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för Borås 
Elnäts synpunkter. Varje enskilt projekt 
kommer att ta hänsyn till eventuella under
jordiska ledningar. I vissa fall kommer det 
ske i samband med detaljplanering. I andra 
fall sker dialog på annat sätt, exempelvis 
vid ombyggnad från gata till parkmiljöer. 
Samhällsbyggnadsnämnden uppskattar att 
Borås Elnät AB vill vara delaktiga och bidra 
för att skapa parken.

visionen. Vi ser positivt på att utifrån 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag på 
Stadsbyggnadsprogram ”Staden vid parken” 
vara delaktig i planering och genomförande 
av arbetet och tillsammans till ett förverk
ligande av parken. Vi främjar och positivt 
uppmuntrar till ordet delaktighet och 
samverkan. På så sätt skulle parken kunna 
bidra till en ökad måluppfyllelse och vi 
bidrar till förverkligande av parken.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
IBAB:s synpunkter och instämmer i 
kommentaren om att all stadens verksam
heter såsom bolag och förvaltningar är 
viktiga för helheten och för att staden vision 
ska kunna nås, och ser positivt på att IBAB 
är villiga att vara delaktiga i planering och 
genomförande av parken.

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) har 
uppdrag att vara aktiv i näringslivspoli
tiken genom ny, om och tillbyggnad av 
fastigheter. Bolaget ska vara ett komple
ment till det utbud som finns på orten 
och vara en aktör inom den kommunala 
exploateringsverksamheten. Ett av IBAB 
mål är att förvalta och utveckla fastigheter 
som bidrar till samhällsutveckling på ett 
ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt. 
IBAB uppdrag är också att bevaka möjlig
heterna till förvärv och projektutveckling av 
strategiska fastigheter för att medverka till 
stadens utveckling.

All stadens verksamheter såsom bolag och 
förvaltningar är viktiga för helheten och 
för att stadens vision ska kunna uppnås. 
En helhetssyn och ett nyttoperspektiv 
för staden och dess invånare ska därför 
sätta sin prägel på verksamheten. Bolaget 
ska genom sitt arbete tillsammans i ett 
koncernperspektiv medverka till utveck
lingen av Borås Stad och på sätt som stöder 

till att minska stadens miljöpåverkan på 
Viskan. Se även kommentar till Miljö och 
konsumentnämnden. 

Formuleringen om rent vatten i avsnittet 
”Borås översiktsplan” (sida 23 i remissför
slaget) har justerats enligt yttrandet. 

Parkens övergripande målbild fördjupas och 
förklaras genom hela programmet under 
respektive rubrik och tema. Formuleringen 
om säkerställandet av en långsiktig tillgång 
till vatten och grönområden av god kvalité 
fördjupas i avsnittet ”Ekosystemtjänster” 
och även i delprojekten ”Befintlig grönst
ruktur” och ”Klimatanpassning”.

19. Industribyggnader 
i Borås AB
Industribyggnader i Borås AB ser positivt 
på förslaget och tillstyrker Stadsbyggnads
program ”Staden vid parken”.

text i ÖP: ”Gröna och blå strukturer 
Grönska och vatten skapar förutsättningar 
för en god livsmiljö genom att erbjuda 
rekreationsmöjligheter, mötesplatser, 
ekosystemtjänster och biologisk mång
fald. När befolkningen växer och staden 
blir tätare är det särskilt viktigt att gröna 
strukturer tas tillvara och görs tillgängliga. 
Grönområdenas värde för till exempel 
rekreation, upplevelse, biologisk mång
fald, omhändertagande av dagvatten eller 
andra ekosystemtjänster, samt deras del i 
en sammanhängande grön struktur, ska 
bedömas i samband med planeringen.”

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Borås Energi och Miljös synpunkter. 
Stadsbyggnadsprogrammet är komplet
terat med mer text om parkens funktion 
för fördröjning och rening av dagvatten i 
avsnittet om dagvattenhantering. Samma 
avsnitt är även kompletterat med informa
tion kopplat till parkens möjlighet att bidra 
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positivt på att Borås City Samverkan AB 
kan vara med och bidra i detta arbete.

21. Borås Näringsliv
Borås Näringsliv är en lokal företagar
förening där den största delen av Borås 
näringsliv är representerade. Vi är en 
samverkanspart med Borås Stad och 
Högskolan i Borås.

Näringslivet i Borås är både intresserade 
och beroende av att Borås fortsätter 
utvecklas och växa på ett gynnsamt sätt. Det 
finns också ett stort engagemang i närings
livet att tillsammans utveckla vår stad.

Vi vill med detta yttrande från Borås 
Näringsliv tillstyrka förslaget Stadsbygg
nadsprogram Staden vid parken.

Borås Näringslivs huvuduppgift är att 
initiera, stödja, vara delaktiga och driva 
utvecklande projekt som gynnar Borås 
näringsliv och en positiv tillväxt i staden. Vi 

verksamheter enkelt kan fylla stråket med 
popupinnehåll.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Borås City samverkan AB:s synpunkter 
och ser positivt på att ni önskar vara med 
och samverka och hjälpa till med kommu
nikation genom hela projektet. Vidare 
instämmer Samhällsbyggnadsnämnden 
i era synpunkter om olika funktioner, 
belysning, trygghet, teknologi och vikten 
av smart utformning av korsningspunkter 
i stadskärnan. Många av era synpunkter 
finns nu beskrivna eller exemplifierade i 
stadsbyggnadsprogrammet. 

Det är en god idé att försöka etablera en 
förskola i centrala delarna av staden, då 
detta är en funktion som saknas i dagsläget. 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i att 
boråsarna bör involveras i projektet, både 
i planeringsfas och i utförande, och ser 

ett parkråd? Vi kan också bidra med att 
regelbundet sköta kommunikationen med 
våra medlemmar, verksamheterna i city som 
i allra högsta grad berörs av projektet, så att 
de känner sig uppdaterade och involverade,

Vi tror också på att engagera Boråsaren 
i utformning, utförandet och skötsel tex 
Parkens vänner. Och genom sociala medier 
fråga utmana och involvera Boråsarna i 
utvecklingen för att skapa transparans och 
engagemang och genom det även ha en 
kontinuerlig och tydlig kommunikation 
projektet igenom. Borås City kan bidra med 
att både skapa och dela information så att 
många nås av kommunikationen.

Parken är framtiden så såväl tekniken. Wi-fi-
punkter och fasta elkontakter för olika event 
längst med parken tror vi kan bidra till att 
den kan nyttjas för fler ändamål. Även för 
försäljningsytor i de centrala delarna där 
glasskiosker, food trucks och motsvarande 

Organisationer

20. Borås City samverkan AB
Borås City samverkan AB ställer sig bakom 
remissen och tillstyrker förslaget och ser 
det som ett välkommet bidrag för stadens 
utveckling.

Vi anser att det är viktigt att Parken får olika 
utformning beroende på i vilken miljö den 
passerar och att olika belysningsprogram 
anpassas till de olika miljöerna. Viktigt att 
trygghetsaspekten råder längst med hela 
sträckan. Stadskärnans gröna korsningar 
med Parken mellan olika trafikslag bör 
prioriteras så tillgängligheten inte kraftigt 
begränsas. Vi saknar barnomsorg och 
motsvarande verksamheter i Borås City 
idag och ser det som en bra möjlighet att 
etablera en förskola vid Parken i centrum så 
löser vi utemiljön för barnen.

Borås City önskar vara med att samverka 
genom hela projektet. Förslagsvis bilda 

anläggningssektorns andel av Sveriges BNP 
överstiger 11 procent.

Det finns dock en oro över det rådande 
läget, då branschen kommer sent in i 
konjunkturcykler. Hur skapar vi förutsätt
ningar för att tillsammans genomföra staden 
vid parken. Här vill vi poängtera vikten av 
att vi kommer in tidigt i processen. Nyttja 
kompetens, kunnande, kreativitet och idéer 
som medlemmarna besitter. 

Det är glädjande att vi har en växande stad. 

NEDAN FÖLJER YTTERLIGARE ETT 

ANTAL SYNPUNKTER OCH FRÅGOR

Byggföretagen ser positivt på att utveckla 
gröna miljöer som länkar samman stadens 
olika delar, både bostadsområden som 
mer kommersiella områden. Detta bidrar 
till en attraktiv stad och innebär en positiv 
utveckling som skapar förutsättningar för 
nybyggnation.

ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER

Vi är positiva till att Byggföretagen tillfrågas 
som remissinstans för stadens stadsbygg
nadsprogram Staden vid parken.

Vi är glada att staden växer och att den 
under de senaste åren haft en god tillväxt. 
Vi ser positivt till att staden har visioner 
som nu omsätts för att ytterligare stärka 
stadens attraktivitet. Det ger ett underlag till 
hållbar tillväxt med ytterligare byggnation av 
infrastruktur, hus och bostäder. 

Byggbranschen är en viktig aktör när det 
gäller att genomföra stadsbyggnadspro
grammet Staden vid parken. Det är vi som 
bygger samhällsfastigheter, kommersiella 
lokaler, infrastruktur och bostäder. Vi är 
också en viktig del av näringslivet och 
svensk samhällsekonomi. Branschen går 
fortfarande bra, trots pågående hälsokris. 
Vi bidrog 2019 med 356 300 arbetstill
fällen nationellt, 62 500 (VGR). Bygg och 

Borås Näringsliv ser också parken som 
en positiv målbild för näringsliv, stad och 
akademi att sträva emot och att startskottet 
görs under vårt jubileumsår skapar också en 
positiv kraft.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för Borås 
näringslivs synpunkter och är glada över att 
ni ser att parken kan bidra till integration 
och en positiv utveckling av Borås. Vidare 
ser Samhällsbyggnadsnämnden mycket 
positivt på att Borås Näringsliv kan verka 
för samverkan mellan stad, näringsliv och 
akademi och bidra med att sprida informa
tion kring parken.

22. Byggföretagen i väst
Byggföretagen ser positivt på och tillstyrker 
förslaget om stadsbyggnadsprogram Staden 
vid parken.

ser parken som något som ligger helt i linje 
med det som bidrar till en positiv utveckling 
av vår stad.

Parken skulle göra vår stad ännu mera 
attraktiv och därmed bidra till att människor 
vill vistas här. En attraktiv stadsmiljö bidrar 
till att företag vill etablera sig här och 
att studenter vill plugga här. Långsiktigt 
innebär det att parken bidrar till en positiv 
tillväxt av Borås.

Parken kan också som en länk genom vår 
stad och bidra till integration vilket är viktigt 
för vår stads positiva utveckling. Parken blir 
ett mötesstråk parallellt med Viskan.

Borås Näringsliv kan bidra med att verka 
för att parken utvecklas genom samverkan 
mellan stad, näringsliv och akademi. Vi kan 
bidra med att informera och lyfta parken för 
att skapa lust och kännedom om parken.
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positivt på att Borås City Samverkan AB 
kan vara med och bidra i detta arbete.

21. Borås Näringsliv
Borås Näringsliv är en lokal företagar
förening där den största delen av Borås 
näringsliv är representerade. Vi är en 
samverkanspart med Borås Stad och 
Högskolan i Borås.

Näringslivet i Borås är både intresserade 
och beroende av att Borås fortsätter 
utvecklas och växa på ett gynnsamt sätt. Det 
finns också ett stort engagemang i närings
livet att tillsammans utveckla vår stad.

Vi vill med detta yttrande från Borås 
Näringsliv tillstyrka förslaget Stadsbygg
nadsprogram Staden vid parken.

Borås Näringslivs huvuduppgift är att 
initiera, stödja, vara delaktiga och driva 
utvecklande projekt som gynnar Borås 
näringsliv och en positiv tillväxt i staden. Vi 

verksamheter enkelt kan fylla stråket med 
popupinnehåll.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Borås City samverkan AB:s synpunkter 
och ser positivt på att ni önskar vara med 
och samverka och hjälpa till med kommu
nikation genom hela projektet. Vidare 
instämmer Samhällsbyggnadsnämnden 
i era synpunkter om olika funktioner, 
belysning, trygghet, teknologi och vikten 
av smart utformning av korsningspunkter 
i stadskärnan. Många av era synpunkter 
finns nu beskrivna eller exemplifierade i 
stadsbyggnadsprogrammet. 

Det är en god idé att försöka etablera en 
förskola i centrala delarna av staden, då 
detta är en funktion som saknas i dagsläget. 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i att 
boråsarna bör involveras i projektet, både 
i planeringsfas och i utförande, och ser 

ett parkråd? Vi kan också bidra med att 
regelbundet sköta kommunikationen med 
våra medlemmar, verksamheterna i city som 
i allra högsta grad berörs av projektet, så att 
de känner sig uppdaterade och involverade,

Vi tror också på att engagera Boråsaren 
i utformning, utförandet och skötsel tex 
Parkens vänner. Och genom sociala medier 
fråga utmana och involvera Boråsarna i 
utvecklingen för att skapa transparans och 
engagemang och genom det även ha en 
kontinuerlig och tydlig kommunikation 
projektet igenom. Borås City kan bidra med 
att både skapa och dela information så att 
många nås av kommunikationen.

Parken är framtiden så såväl tekniken. Wi-fi-
punkter och fasta elkontakter för olika event 
längst med parken tror vi kan bidra till att 
den kan nyttjas för fler ändamål. Även för 
försäljningsytor i de centrala delarna där 
glasskiosker, food trucks och motsvarande 

Organisationer

20. Borås City samverkan AB
Borås City samverkan AB ställer sig bakom 
remissen och tillstyrker förslaget och ser 
det som ett välkommet bidrag för stadens 
utveckling.

Vi anser att det är viktigt att Parken får olika 
utformning beroende på i vilken miljö den 
passerar och att olika belysningsprogram 
anpassas till de olika miljöerna. Viktigt att 
trygghetsaspekten råder längst med hela 
sträckan. Stadskärnans gröna korsningar 
med Parken mellan olika trafikslag bör 
prioriteras så tillgängligheten inte kraftigt 
begränsas. Vi saknar barnomsorg och 
motsvarande verksamheter i Borås City 
idag och ser det som en bra möjlighet att 
etablera en förskola vid Parken i centrum så 
löser vi utemiljön för barnen.

Borås City önskar vara med att samverka 
genom hela projektet. Förslagsvis bilda 

anläggningssektorns andel av Sveriges BNP 
överstiger 11 procent.

Det finns dock en oro över det rådande 
läget, då branschen kommer sent in i 
konjunkturcykler. Hur skapar vi förutsätt
ningar för att tillsammans genomföra staden 
vid parken. Här vill vi poängtera vikten av 
att vi kommer in tidigt i processen. Nyttja 
kompetens, kunnande, kreativitet och idéer 
som medlemmarna besitter. 

Det är glädjande att vi har en växande stad. 

NEDAN FÖLJER YTTERLIGARE ETT 

ANTAL SYNPUNKTER OCH FRÅGOR

Byggföretagen ser positivt på att utveckla 
gröna miljöer som länkar samman stadens 
olika delar, både bostadsområden som 
mer kommersiella områden. Detta bidrar 
till en attraktiv stad och innebär en positiv 
utveckling som skapar förutsättningar för 
nybyggnation.

ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER

Vi är positiva till att Byggföretagen tillfrågas 
som remissinstans för stadens stadsbygg
nadsprogram Staden vid parken.

Vi är glada att staden växer och att den 
under de senaste åren haft en god tillväxt. 
Vi ser positivt till att staden har visioner 
som nu omsätts för att ytterligare stärka 
stadens attraktivitet. Det ger ett underlag till 
hållbar tillväxt med ytterligare byggnation av 
infrastruktur, hus och bostäder. 

Byggbranschen är en viktig aktör när det 
gäller att genomföra stadsbyggnadspro
grammet Staden vid parken. Det är vi som 
bygger samhällsfastigheter, kommersiella 
lokaler, infrastruktur och bostäder. Vi är 
också en viktig del av näringslivet och 
svensk samhällsekonomi. Branschen går 
fortfarande bra, trots pågående hälsokris. 
Vi bidrog 2019 med 356 300 arbetstill
fällen nationellt, 62 500 (VGR). Bygg och 

Borås Näringsliv ser också parken som 
en positiv målbild för näringsliv, stad och 
akademi att sträva emot och att startskottet 
görs under vårt jubileumsår skapar också en 
positiv kraft.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för Borås 
näringslivs synpunkter och är glada över att 
ni ser att parken kan bidra till integration 
och en positiv utveckling av Borås. Vidare 
ser Samhällsbyggnadsnämnden mycket 
positivt på att Borås Näringsliv kan verka 
för samverkan mellan stad, näringsliv och 
akademi och bidra med att sprida informa
tion kring parken.

22. Byggföretagen i väst
Byggföretagen ser positivt på och tillstyrker 
förslaget om stadsbyggnadsprogram Staden 
vid parken.

ser parken som något som ligger helt i linje 
med det som bidrar till en positiv utveckling 
av vår stad.

Parken skulle göra vår stad ännu mera 
attraktiv och därmed bidra till att människor 
vill vistas här. En attraktiv stadsmiljö bidrar 
till att företag vill etablera sig här och 
att studenter vill plugga här. Långsiktigt 
innebär det att parken bidrar till en positiv 
tillväxt av Borås.

Parken kan också som en länk genom vår 
stad och bidra till integration vilket är viktigt 
för vår stads positiva utveckling. Parken blir 
ett mötesstråk parallellt med Viskan.

Borås Näringsliv kan bidra med att verka 
för att parken utvecklas genom samverkan 
mellan stad, näringsliv och akademi. Vi kan 
bidra med att informera och lyfta parken för 
att skapa lust och kännedom om parken.
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 » Delaktighet för fastighetsägare 
i framtagandet av gemensamma 
finansieringslösningar

 » Att arbetet med detaljplaner inte 
bromsas upp

 » Ständig utvärdering av hur processen 
fortlöper tillsammans med fastighetsägarna 
för att kunna hitta arbetsprocesser som 
fungerar för alla parter

 » Kommunikation med intressenter och 
medborgare

 » En tydlig tidplan som ligger till grund 
för fastighetsägarnas möjlighet att planera 
eventuella investeringar i utvecklingen av 
stråket

Centrumfastigheter i Borås skulle önska:

förlängingen innebära en positiv utveckling 
för fastighetsmarknaden. De största värdena 
för Centrumfastigheter i Borås med en park 
genom staden är att parken bidrar till:

 » en attraktiv stadsmiljö där människor 
vill vistas och företag etablera sig

 » skapa ett bra kommunikationsstråk som 
bidrar till en bättre miljön och hållbarare 
samhälle

 » i förlängningen kan detta även 
bidra till en positiv utveckling för 
fastighetsmarknaden

Fastighetsägarna anser att följande är av 
särskild vikt för förverkligandet:

 » Konkreta tydliga bilder av parkens 
tänkta sträckning, så snart det är möjligt.

vid parken. Vår tidigare erfarenhet med 
upprustning av gatustråken i samarbete med 
staden, ser vi som ett bra exempel på att 
skapa en attraktiv stadsmiljö.

Att förstärka kommunikationsstråken och 
länka samman de yttre delarna av stads
kärnan skapar även positiv påverkan både 
för miljön och medborgarnas vilja att vistas 
i stråket och stadskärnan. Detta ge följd
effekten att förutsättningarna förbättras 
för näringsidkare att etablera då flöden av 
människor önskar.

Med ett stråk kan Borås Stad skapa en USP 
(unique selling point), i konkurrens med 
andra städer.

ORGANISATIONENS YTTRANDE I SIN HELHET 

Centrumfastigheter i Borås ser positivt 
på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 
parken. Stråk som förenklar kommunika
tionen in till och från stadskärnan bidrar till 
en mer attraktiv stadskärna och därmed i 

hindrar dock inte att gröna kopplingar 
skapas, utan uppmuntrar snarare till att 
parken ska vara enkel att nå från övriga 
delar av staden, både byggprojekt och 
befintliga rekreationsområden, även om de 
inte ligger i direkt anslutning till parken. 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i 
era synpunkter om att tillfälliga lösningar är 
ett bra sätt att befästa stråket och att testa 
hur olika lösningar fungerar. Stadsbygg
nadsprogrammet är kompletterat med mer 
information om att detta bör ske i kapitel 
”Arbete härnäst”.

23. Centrumfastigheter 
i Borås (CIB)
Organisationen tillstyrker förslaget till 
Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken

ORGANISATIONENS YTTRANDE 

I SAMMANFATTNING 

Centrumfastigheter i Borås ser positivt 
på stadsbyggnadsprogrammet Staden 

att byggbranschen är en viktig aktör för 
att genomföra stadsbyggnadsprogrammet 
och håller med om att det är viktigt att 
byggföretag, näringsliv och medborgare 
får vara delaktiga tidigt och löpande under 
processen. Vidare är det viktigt med trans
parens för att skapa så goda samarbeten 
som möjligt mellan alla inblandade parter.

Samhällsbyggnadsnämnden tycker att 
det är roligt att Byggföretagen önskar att 
byggnation av parken påbörjas så snart 
som möjligt. Målsättningen är att några 
delprojekt kan påbörjas eller till och med 
färdigställas redan under 2021 i samband 
med Borås 400årsjubileum. 

Idén om ”stickspår” till parken är god idé 
och något som Samhällsbyggnadsnämnden 
hoppas att kommunen tillsammans med 
privata aktörer kan genomföra på sikt. I 
detta stadsbyggnadsprogram pekas dock 
den övergripande målbilden för en sträcka 
ut. Stadsbyggnadsprogrammet som sådant 

 » Att utveckla idén om olika stickspår till 
huvudparken så att områden som byggs i 
närhet men inte i direkt anslutning också 
kan bli en del av parken.

 » Att utröna och se om det finns 
möjligheter till att koppla ihop övriga 
rekreationsområden i Borås, såsom 
Regementsområdet och dess löparspår, 
närhet till Pickesjön, Parkstaden med 
Ramnasjön samt Byttorp. 

 » Att ta tillvara på möjligheten att testa 
idéer utmed stråket och resans gång samt 
att det görs i samverkan med Byggföreta
gens medlemmar.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Byggföretagen region västs synpunkter 
och är glada över att ni är positivt inställda 
till parken och att ni ser hur parken kan 
bidra till attraktivitet och hållbar tillväxt. 
Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i 

företag, kompetens och som innebär att 
fastigheter ökar i värde. 

 » Att områden i och runt parken kan 
lyftas och utvecklas. Det skapar förutsätt
ningar för ökad byggnation.

 » Att ett spännande och nyskapande 
projekt som detta gör att det blir mer 
attraktivt att investera, utveckla och bygga.

Byggföretagen anser det är viktigt:

 » Att staden har en fortsatt tät dialog 
med näringsliv och medborgare, för 
fortsatt delaktighet och transparens i 
processen. 

 » Att det är viktigt att byggföretagen som 
investerar och utför byggnation, kommer 
in tidigt i processen.

 » Att påbörja byggnationen av parken så 
snart som möjligt.

De workshops som Borås stad har bjudit in 
till och genomfört har inkluderat närings
livet. Det har skapat engagemang och 
förståelse för stadsutvecklingen hos Bygg
företagens medlemmar, vilket är mycket 
positivt. Programmet som tagits fram är väl 
genomarbetat. Aspekter och scenarion ur 
olika synvinklar har lyfts fram för att visa 
på möjligheterna och flexibiliteten med 
parkens utformning och genomförande.

Positiva effekter som parken kan bidra till är 
bland annat: 

 » Att tillgängligheten i staden blir bättre. 
Staden växer men avstånden krymper

 » Att ta till vara det lilla vatten som finns 
genom att tillföra mer grönt är mycket 
positivt. 

 » Att parken bidrar till en mer attraktiv 
stad som i sin tur attraherar invånare, 
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 » Delaktighet för fastighetsägare 
i framtagandet av gemensamma 
finansieringslösningar

 » Att arbetet med detaljplaner inte 
bromsas upp

 » Ständig utvärdering av hur processen 
fortlöper tillsammans med fastighetsägarna 
för att kunna hitta arbetsprocesser som 
fungerar för alla parter

 » Kommunikation med intressenter och 
medborgare

 » En tydlig tidplan som ligger till grund 
för fastighetsägarnas möjlighet att planera 
eventuella investeringar i utvecklingen av 
stråket

Centrumfastigheter i Borås skulle önska:

förlängingen innebära en positiv utveckling 
för fastighetsmarknaden. De största värdena 
för Centrumfastigheter i Borås med en park 
genom staden är att parken bidrar till:

 » en attraktiv stadsmiljö där människor 
vill vistas och företag etablera sig

 » skapa ett bra kommunikationsstråk som 
bidrar till en bättre miljön och hållbarare 
samhälle

 » i förlängningen kan detta även 
bidra till en positiv utveckling för 
fastighetsmarknaden

Fastighetsägarna anser att följande är av 
särskild vikt för förverkligandet:

 » Konkreta tydliga bilder av parkens 
tänkta sträckning, så snart det är möjligt.

vid parken. Vår tidigare erfarenhet med 
upprustning av gatustråken i samarbete med 
staden, ser vi som ett bra exempel på att 
skapa en attraktiv stadsmiljö.

Att förstärka kommunikationsstråken och 
länka samman de yttre delarna av stads
kärnan skapar även positiv påverkan både 
för miljön och medborgarnas vilja att vistas 
i stråket och stadskärnan. Detta ge följd
effekten att förutsättningarna förbättras 
för näringsidkare att etablera då flöden av 
människor önskar.

Med ett stråk kan Borås Stad skapa en USP 
(unique selling point), i konkurrens med 
andra städer.

ORGANISATIONENS YTTRANDE I SIN HELHET 

Centrumfastigheter i Borås ser positivt 
på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 
parken. Stråk som förenklar kommunika
tionen in till och från stadskärnan bidrar till 
en mer attraktiv stadskärna och därmed i 

hindrar dock inte att gröna kopplingar 
skapas, utan uppmuntrar snarare till att 
parken ska vara enkel att nå från övriga 
delar av staden, både byggprojekt och 
befintliga rekreationsområden, även om de 
inte ligger i direkt anslutning till parken. 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i 
era synpunkter om att tillfälliga lösningar är 
ett bra sätt att befästa stråket och att testa 
hur olika lösningar fungerar. Stadsbygg
nadsprogrammet är kompletterat med mer 
information om att detta bör ske i kapitel 
”Arbete härnäst”.

23. Centrumfastigheter 
i Borås (CIB)
Organisationen tillstyrker förslaget till 
Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken

ORGANISATIONENS YTTRANDE 

I SAMMANFATTNING 

Centrumfastigheter i Borås ser positivt 
på stadsbyggnadsprogrammet Staden 

att byggbranschen är en viktig aktör för 
att genomföra stadsbyggnadsprogrammet 
och håller med om att det är viktigt att 
byggföretag, näringsliv och medborgare 
får vara delaktiga tidigt och löpande under 
processen. Vidare är det viktigt med trans
parens för att skapa så goda samarbeten 
som möjligt mellan alla inblandade parter.

Samhällsbyggnadsnämnden tycker att 
det är roligt att Byggföretagen önskar att 
byggnation av parken påbörjas så snart 
som möjligt. Målsättningen är att några 
delprojekt kan påbörjas eller till och med 
färdigställas redan under 2021 i samband 
med Borås 400årsjubileum. 

Idén om ”stickspår” till parken är god idé 
och något som Samhällsbyggnadsnämnden 
hoppas att kommunen tillsammans med 
privata aktörer kan genomföra på sikt. I 
detta stadsbyggnadsprogram pekas dock 
den övergripande målbilden för en sträcka 
ut. Stadsbyggnadsprogrammet som sådant 

 » Att utveckla idén om olika stickspår till 
huvudparken så att områden som byggs i 
närhet men inte i direkt anslutning också 
kan bli en del av parken.

 » Att utröna och se om det finns 
möjligheter till att koppla ihop övriga 
rekreationsområden i Borås, såsom 
Regementsområdet och dess löparspår, 
närhet till Pickesjön, Parkstaden med 
Ramnasjön samt Byttorp. 

 » Att ta tillvara på möjligheten att testa 
idéer utmed stråket och resans gång samt 
att det görs i samverkan med Byggföreta
gens medlemmar.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Byggföretagen region västs synpunkter 
och är glada över att ni är positivt inställda 
till parken och att ni ser hur parken kan 
bidra till attraktivitet och hållbar tillväxt. 
Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i 

företag, kompetens och som innebär att 
fastigheter ökar i värde. 

 » Att områden i och runt parken kan 
lyftas och utvecklas. Det skapar förutsätt
ningar för ökad byggnation.

 » Att ett spännande och nyskapande 
projekt som detta gör att det blir mer 
attraktivt att investera, utveckla och bygga.

Byggföretagen anser det är viktigt:

 » Att staden har en fortsatt tät dialog 
med näringsliv och medborgare, för 
fortsatt delaktighet och transparens i 
processen. 

 » Att det är viktigt att byggföretagen som 
investerar och utför byggnation, kommer 
in tidigt i processen.

 » Att påbörja byggnationen av parken så 
snart som möjligt.

De workshops som Borås stad har bjudit in 
till och genomfört har inkluderat närings
livet. Det har skapat engagemang och 
förståelse för stadsutvecklingen hos Bygg
företagens medlemmar, vilket är mycket 
positivt. Programmet som tagits fram är väl 
genomarbetat. Aspekter och scenarion ur 
olika synvinklar har lyfts fram för att visa 
på möjligheterna och flexibiliteten med 
parkens utformning och genomförande.

Positiva effekter som parken kan bidra till är 
bland annat: 

 » Att tillgängligheten i staden blir bättre. 
Staden växer men avstånden krymper

 » Att ta till vara det lilla vatten som finns 
genom att tillföra mer grönt är mycket 
positivt. 

 » Att parken bidrar till en mer attraktiv 
stad som i sin tur attraherar invånare, 
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genom guidade vandringar. Ett föredömligt 
sätt att skapa engagemang, delaktighet och 
förståelse för stadsutveckling. Stadsbygg
nadsprogrammet är väl genomarbetat och 
har med många aspekter som kommer att 
vara viktiga för att få det att bli en process 
som kan hålla över lång tid. Vi vill i vårt 
svar peka på de delar som Fastighetsägarna 
anser vara av störst värde samt viktigast för 
förverkligandet.

De största värdena för fastighetsägare i 
Borås med en park genom staden är att 
parken bidrar till:

 » ökade fastighetsvärden genom attraktiv 
stadsmiljö.

 » fler hållbara transporter genom staden 
och därmed minskad klimatpåverkan samt 
ökat välmående hos invånarna som får en 
plats för rekreation och fysisk aktivitet.

ORGANISATIONENS YTTRANDE 

I SAMMANFATTNING

Fastighetsägarna ser positivt på stadsbygg
nadsprogrammet Staden vid parken. Gröna 
miljöer som länkar samman Borås kommer 
starkt att bidra till en mer attraktiv stad 
och därmed innebära en positiv utveckling 
för fastighetsmarknaden. Det är viktigt att 
processen hela tiden inkluderar fastighetsä
garna i tidiga dialoger då parkens utveckling 
kommer att påverka nybyggnation och även 
beröra befintliga fastigheters möjligheter till 
utveckling.

ORGANISATIONENS YTTRANDE I SIN HELHET

Fastighetsägarna ser positivt på stadsbygg
nadsprogrammet Staden vid parken. Gröna 
miljöer som länkar samman Borås kommer 
starkt att bidra till en mer attraktiv stad 
och därmed innebära en positiv utveck
ling för fastighetsmarknaden. Idén om 
parken är redan väl förankrad i näringslivet 
genom den workshop som genomfördes 
på Samrådsarenan, samt hos medborgarna 

Tidplan för respektive projekt får sättas i 
samband med projektstart för det enskilda 
projektet.

Samhällbyggnadsförvaltningens verksam
hetsplan för detaljplanering beslutas årligen. 
Där tas projekt som kräver detaljplan upp 
efter beslutat planuppdrag. 

INSPIRATIONSBILDER FÖRHÅLLANDE 

MELLAN PARK OCH FASTIGHETER

Stadsbyggnadsprogrammet innehåller flera 
exempelsektioner och inspirationsbilder. 
Efter remissen har antalet bilder utökats 
för att visa på bredden av innehåll och 
funktioner. Tydligare inspirationsbilder och 
exempel på lösningar bör tas fram inled
ningsvis i respektive delprojekt för att visa 
på vad det aktuella projektet ska uppnå. 

24. Fastighetsägarna i Borås
Organisationen tillstyrker förslaget till 
Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken.

KOMMUNIKATION

Kommunikation är givetvis väldigt viktigt 
för att kunna genomföra projektet. 
Kommunikation är med som ett över
gripande administrativt delprojekt. 
Varje enskilt projekt kommer också att 
kommuniceras och föras dialog kring med 
medborgare. Fastighetsägare är en viktig 
part i alla projekt och är utpekade både som 
referensgrupper, men också som samarbets
partners i specifika projekt. 

TIDPLAN

Stasbyggnadsprogrammet ska hålla under 
lång tid och ordningen på när delprojekt 
genomförs kan påverkas av många faktorer. 
Tidplanen kommer inte att införlivas i 
stadsbyggnadsprogrammet utan bör vara ett 
mer levande separat dokument. I stads
byggnadsprogrammet är det förtydligat att 
styrgruppen har ett ansvar att ta fram en 
övergripande tidplan som blickar 24 år 
framåt i tiden. 

styrgruppen när stadsbyggnadsprogrammet 
är beslutat. 

DETALJPLANER

Vår målsättning är att detaljplanearbeten 
inte ska ta längre tid på grund av att parken 
går genom området. Stadsbyggnadspro
grammet ska utgöra en grund och ett stöd 
redan inledningsvis i respektive planarbete 
och målsättningen är att hitta goda samar
beten mellan privata aktörer och Borås Stad. 

UTVÄRDERING

Utvärdering och uppföljning är viktigt. 
Uppföljning är därför lyft som ett adminis
trativt delprojekt som behöver löpa under 
hela utbyggnadstiden. Projektet innefattar 
både uppföljning av stadsbyggnadspro
grammet som sådant och av pågående 
och genomförda projekt. Projektet har 
kompletterats med att också utvärdera 
arbetsprocesser och samarbeten. 

Stadsbyggnadsprogrammet pekar ut en 
övergripande viljeinriktning och målbild och 
kan inte visa på detaljerade lösningar för 
samtliga platser som berörs längs sträckan. 
Mer konkreta förslag tas fram allteftersom 
fysiska delprojekt planeras och genomförs. 
Utöver det är sträckan genom centrum 
viktig att klargöra tidigt och är därför lyft 
som ett administrativt delprojekt som 
behöver starta så snart som möjligt efter att 
stadsbyggnadsprogrammet beslutas. 

DELAKTIGHET

Fastighetsägare kommer att bjudas in 
och få vara delaktiga i fortsatt arbete och 
diskussion kring finansieringslösningar och 
arbetsprocesser. För att lyfta vikten av dessa 
arbeten är det utpekat som ett administra
tivt delprojekt som behöver göras tidigt och 
löpande under utbyggnaden. Vi har förtyd
ligat fastighetsägarnas viktiga roll i detta 
arbete. Exakta arbetsformer och tidpunkter 
för när arbetet startas upp bestäms av 

har då kunnat hitta finansieringslösningar 
tillsammans med staden som förverkligat 
projekten.

 » Då stråket är långt och omfattar fler 
fastighetsägare än våra medlemmar, bör 
man finna alternativ finansieringsmodell.

Centrumfastigheter i Borås ser fram emot 
att vara delaktiga i att förverkliga en park 
för hela Borås.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Centrumfastigheter i Borås synpunkter och 
är glada över att ni är positivt inställda till 
parken och att ni ser att ni kan bidra med 
kunskap och hjälp under projektets genom
förande. Era synpunkter kommenteras 
tematiskt under nedanstående rubriker.

KONKRETA BILDER AV PARKENS STRÄCKNING

Parkens tänkta sträckning visas i en 
karta i stadsbyggnadsprogrammet. 

 » Inspirationsbilder, skisser som 
ger en bild hur stråket förhåller sig till 
fastigheterna.

FASTIGHETSÄGARNAS MÅL OCH HUR 

PARKEN RELATERAR TILL DEM

 » Ett spännande, nyskapande projekt 
som skapar större attraktivitet och intresse 
för etableringar och investeringar i Borås

SÅ KAN FASTIGHETSÄGARNA BIDRA 

TILL FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN

 » Som samordnande förening för fast
ighetsägare i centrum, kan vi hjälpa till att 
få en samsyn i projektet för de delar som 
sker i anslutning till våra medlemmars 
fastigheter.

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN

 »  I de tidigare gatuombyggnadspro
jekten som genomförts i centrum har 
Centrumfastigheter i Borås varit den part 
som samlat berörda fastighetsägare. Vi 
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genom guidade vandringar. Ett föredömligt 
sätt att skapa engagemang, delaktighet och 
förståelse för stadsutveckling. Stadsbygg
nadsprogrammet är väl genomarbetat och 
har med många aspekter som kommer att 
vara viktiga för att få det att bli en process 
som kan hålla över lång tid. Vi vill i vårt 
svar peka på de delar som Fastighetsägarna 
anser vara av störst värde samt viktigast för 
förverkligandet.

De största värdena för fastighetsägare i 
Borås med en park genom staden är att 
parken bidrar till:

 » ökade fastighetsvärden genom attraktiv 
stadsmiljö.

 » fler hållbara transporter genom staden 
och därmed minskad klimatpåverkan samt 
ökat välmående hos invånarna som får en 
plats för rekreation och fysisk aktivitet.

ORGANISATIONENS YTTRANDE 

I SAMMANFATTNING

Fastighetsägarna ser positivt på stadsbygg
nadsprogrammet Staden vid parken. Gröna 
miljöer som länkar samman Borås kommer 
starkt att bidra till en mer attraktiv stad 
och därmed innebära en positiv utveckling 
för fastighetsmarknaden. Det är viktigt att 
processen hela tiden inkluderar fastighetsä
garna i tidiga dialoger då parkens utveckling 
kommer att påverka nybyggnation och även 
beröra befintliga fastigheters möjligheter till 
utveckling.

ORGANISATIONENS YTTRANDE I SIN HELHET

Fastighetsägarna ser positivt på stadsbygg
nadsprogrammet Staden vid parken. Gröna 
miljöer som länkar samman Borås kommer 
starkt att bidra till en mer attraktiv stad 
och därmed innebära en positiv utveck
ling för fastighetsmarknaden. Idén om 
parken är redan väl förankrad i näringslivet 
genom den workshop som genomfördes 
på Samrådsarenan, samt hos medborgarna 

Tidplan för respektive projekt får sättas i 
samband med projektstart för det enskilda 
projektet.

Samhällbyggnadsförvaltningens verksam
hetsplan för detaljplanering beslutas årligen. 
Där tas projekt som kräver detaljplan upp 
efter beslutat planuppdrag. 

INSPIRATIONSBILDER FÖRHÅLLANDE 

MELLAN PARK OCH FASTIGHETER

Stadsbyggnadsprogrammet innehåller flera 
exempelsektioner och inspirationsbilder. 
Efter remissen har antalet bilder utökats 
för att visa på bredden av innehåll och 
funktioner. Tydligare inspirationsbilder och 
exempel på lösningar bör tas fram inled
ningsvis i respektive delprojekt för att visa 
på vad det aktuella projektet ska uppnå. 

24. Fastighetsägarna i Borås
Organisationen tillstyrker förslaget till 
Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken.

KOMMUNIKATION

Kommunikation är givetvis väldigt viktigt 
för att kunna genomföra projektet. 
Kommunikation är med som ett över
gripande administrativt delprojekt. 
Varje enskilt projekt kommer också att 
kommuniceras och föras dialog kring med 
medborgare. Fastighetsägare är en viktig 
part i alla projekt och är utpekade både som 
referensgrupper, men också som samarbets
partners i specifika projekt. 

TIDPLAN

Stasbyggnadsprogrammet ska hålla under 
lång tid och ordningen på när delprojekt 
genomförs kan påverkas av många faktorer. 
Tidplanen kommer inte att införlivas i 
stadsbyggnadsprogrammet utan bör vara ett 
mer levande separat dokument. I stads
byggnadsprogrammet är det förtydligat att 
styrgruppen har ett ansvar att ta fram en 
övergripande tidplan som blickar 24 år 
framåt i tiden. 

styrgruppen när stadsbyggnadsprogrammet 
är beslutat. 

DETALJPLANER

Vår målsättning är att detaljplanearbeten 
inte ska ta längre tid på grund av att parken 
går genom området. Stadsbyggnadspro
grammet ska utgöra en grund och ett stöd 
redan inledningsvis i respektive planarbete 
och målsättningen är att hitta goda samar
beten mellan privata aktörer och Borås Stad. 

UTVÄRDERING

Utvärdering och uppföljning är viktigt. 
Uppföljning är därför lyft som ett adminis
trativt delprojekt som behöver löpa under 
hela utbyggnadstiden. Projektet innefattar 
både uppföljning av stadsbyggnadspro
grammet som sådant och av pågående 
och genomförda projekt. Projektet har 
kompletterats med att också utvärdera 
arbetsprocesser och samarbeten. 

Stadsbyggnadsprogrammet pekar ut en 
övergripande viljeinriktning och målbild och 
kan inte visa på detaljerade lösningar för 
samtliga platser som berörs längs sträckan. 
Mer konkreta förslag tas fram allteftersom 
fysiska delprojekt planeras och genomförs. 
Utöver det är sträckan genom centrum 
viktig att klargöra tidigt och är därför lyft 
som ett administrativt delprojekt som 
behöver starta så snart som möjligt efter att 
stadsbyggnadsprogrammet beslutas. 

DELAKTIGHET

Fastighetsägare kommer att bjudas in 
och få vara delaktiga i fortsatt arbete och 
diskussion kring finansieringslösningar och 
arbetsprocesser. För att lyfta vikten av dessa 
arbeten är det utpekat som ett administra
tivt delprojekt som behöver göras tidigt och 
löpande under utbyggnaden. Vi har förtyd
ligat fastighetsägarnas viktiga roll i detta 
arbete. Exakta arbetsformer och tidpunkter 
för när arbetet startas upp bestäms av 

har då kunnat hitta finansieringslösningar 
tillsammans med staden som förverkligat 
projekten.

 » Då stråket är långt och omfattar fler 
fastighetsägare än våra medlemmar, bör 
man finna alternativ finansieringsmodell.

Centrumfastigheter i Borås ser fram emot 
att vara delaktiga i att förverkliga en park 
för hela Borås.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Centrumfastigheter i Borås synpunkter och 
är glada över att ni är positivt inställda till 
parken och att ni ser att ni kan bidra med 
kunskap och hjälp under projektets genom
förande. Era synpunkter kommenteras 
tematiskt under nedanstående rubriker.

KONKRETA BILDER AV PARKENS STRÄCKNING

Parkens tänkta sträckning visas i en 
karta i stadsbyggnadsprogrammet. 

 » Inspirationsbilder, skisser som 
ger en bild hur stråket förhåller sig till 
fastigheterna.

FASTIGHETSÄGARNAS MÅL OCH HUR 

PARKEN RELATERAR TILL DEM

 » Ett spännande, nyskapande projekt 
som skapar större attraktivitet och intresse 
för etableringar och investeringar i Borås

SÅ KAN FASTIGHETSÄGARNA BIDRA 

TILL FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN

 » Som samordnande förening för fast
ighetsägare i centrum, kan vi hjälpa till att 
få en samsyn i projektet för de delar som 
sker i anslutning till våra medlemmars 
fastigheter.

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN

 »  I de tidigare gatuombyggnadspro
jekten som genomförts i centrum har 
Centrumfastigheter i Borås varit den part 
som samlat berörda fastighetsägare. Vi 
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ATTRAKTIV STUDENTSTAD

Vi vill vara en attraktiv högskola för både 
studenter och medarbetare. Tillsammans 
med det omgivande samhället skapar vi 
en attraktiv helhet för studenten. Det kan 
handla om tillgång på studentbostäder, 
kultur och fritidsliv och inte minst en tillta
lande livsmiljö.

HÅLLBARHET

Att arbeta med hållbar utveckling är priori
terat för Högskolan i Borås. Majoriteten av 
vår utbildning på grundnivå har moment 
som knyter an till detta område. Vi prio
riterar också forskning som handlar om 
hållbar utveckling. I vårt samverkansarbete 
har hållbarhetsperspektivet alltid stor vikt. 
Vi har hållbarhetsavtal med flertalet av de 
fastighetsägare vi hyr lokaler av.

GRÖNA FÖRGRENINGAR MOT 

HÖGSKOLANS CAMPUS

Förslagen som skissas upp i ”Staden vid 
parken” ser vi stödjer Högskolan i Borås 

exempel på växtlighet på tak och väggar. 
Ytterligare exempel och inspirationsmate
rial kan tas fram i kommande arbete med 
parkens olika delar.

För ytterligare kommentarer om vad Fastig
hetsägarna i Borås anser är av särskild vikt 
för ett förverkligande, se svar till Centrum
fastigheter i Borås, som lämnat in liknande 
synpunkter.

25. Högskolan i Borås
Högskolan i Borås tillstyrker remissför
frågan angående Stadsbyggnadsprogram 
Staden vid parken.

Via Högskolan i Borås vision: ”Tillsammans 
tar vi ansvar för framtiden. Genom profilering av 
utbildning och forskning gör vi skillnad” pekar 
vi ut riktningen för vårt arbete där håll
barhet och samverkan med det omgivande 
samhället är mycket viktigt.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Fastighetsägarna i Borås synpunkter och 
är glada över att ni är positivt inställda till 
parken. Det är positivt att ni bland annat ser 
att fastigheter kan få ökade värden genom 
att skapa en attraktiv stadsmiljö och att 
parken kan bidra till fler hållbara transporter 
och att minska segregation i staden. Vidare 
är Samhällsbyggnadsnämnden glada över 
att ni ser att ni kan bidra med kunskap 
och hjälp för att ta fram goda exempel på 
finansieringsmodeller. 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i era 
synpunkter om att tillfälliga installationer 
och testlösningar är ett bra sätt att befästa 
stråket och att testa hur olika lösningar 
fungerar. Stadsbyggnadsprogrammet är 
kompletterat med mer information om att 
detta bör ske i kapitel ”Arbete härnäst”. 

Stadsbyggnadsprogrammet har komplet
terats med ett par bilder som visar goda 

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN

En stor del i förverkligandet av parken 
kommer att vara att hitta lösningar för 
samfinansiering av delar av parken. Vi 
har sett lösningar för samfinansiering av 
offentlig miljö i Borås och övriga Sverige 
som varit framgångsrika för att kunna 
utveckla attraktiva och trygga platser. Som 
branschorganisation uppmuntrar vi våra 
medlemmar att engagera sig i denna typ av 
samverkan för att det skapar trivsammare 
och tryggare stadsdelar och mervärde i såväl 
fastighetsförvaltningen som för samhället. 
Vi tror att detta kan vara ett sätt att arbeta 
med förverkligandet av parken. Vi kan som 
branschorganisation bidra med att ta fram 
goda exempel på finansieringsmodeller. 

Fastighetsägarna ser fram emot att vara 
delaktiga i att förverkliga en park för hela 
Borås. Vi tror att vi når dit genom en 
långsiktig gemensam utvecklingsplan med 
snabba testlösningar längs vägen.

 » Ett hållbart sätt att transportera sig 
genom staden, som ger minskad klimatpå
verkan och ökat välmående för Boråsarna 
som tillförs en plats för rekreation och 
fysisk aktivitet.

 » Fastighetsägarna ser kommande stora 
utmaningar med vårt förändrade klimat 
vilket gör att klimatanpassning av fastig
heter och stadsmiljö kommer att behöva 
prioriteras, det är därför positivt att parken 
kan bli en resurs i denna fråga.

SÅ KAN FASTIGHETSÄGARNA BIDRA 

TILL FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN

Som branschorganisation med lokal förank
ring kan vi bidra med att peka på parkens 
möjlighet att stärka attraktionskraften i 
Borås och vilka värden som skapas för våra 
medlemmar. Vi kan även bidra med att 
hjälpa till att samla fastighetsägare i Borås 
för dialog kring olika delar av processen. 

FASTIGHETSÄGARNAS MÅL OCH HUR 

PARKEN RELATERAR TILL DEM

Fastighetsägarna är en branschorganisa
tion för fastighetsföretag. Vi ska verka för 
att medlemmarna får de bästa förutsätt
ningarna för att bedriva en framgångsrik 
verksamhet och medverka till en positiv 
samhällsutveckling. Vi ser att parken kan 
bidra till goda förutsättningar för fram
gångsrikt fastighetsägande samt positiv 
samhällsutveckling, främst genom följande:

 » Ett spännande, nyskapande projekt 
som skapa större attraktivitet och intresse 
för investeringar i Borås.

 » Attraktiva grönytor i anslutning till fast
igheten bidrar till ett ökat fastighetsvärde.

 » Parken som en länk mellan stadsdelar 
som i längden kan minska segrega
tionen och skapa trygghet bidrar starkt 
till fastighetsägarnas mål om en positiv 
samhällsutveckling.

 » Ständig utvärdering av hur processen 
fortlöper tillsammans med fastighetsägarna 
för att kunna hitta arbetsprocesser som 
fungerar för alla parter.

 » Kommunikation med intressenter och 
medborgare.

 » Att tillfälliga installationer och test
lösningar används som ett sätt att befästa 
stråket och tidigt ge en helhetsupplevelse 
av stråket. Användningen av tillfälliga 
lösningar är också en bra metod för att 
se vad som fungerar och hur invånare 
och näringsliv uppfattar och använder 
platserna. 

Fastighetsägarna skulle önska:

 » Inspiration och goda exempel kring hur 
fastigheterna kan bli en del av parken med 
till exempel växtlighet på tak och väggar.

 » att bli en resurs för att undvika 
översvämningar. 

 » att minska och motverka segregation på 
lång sikt.

Fastighetsägarna anser att följande är av 
särskild vikt för förverkligandet:

 » Konkreta tydliga bilder av parkens 
tänkta sträckning, så snart det är möjligt.

 » Delaktighet för fastighetsägare 
i framtagandet av gemensamma 
finansieringslösningar.

 » Att arbetet med detaljplaner inte 
bromsas upp.

 » En tydlig tidplan som ligger till grund 
för fastighetsägarnas möjlighet att planera 
eventuella investeringar i utvecklingen av 
stråket. 



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  18 m

ars 2021

B 1526

36 37

ATTRAKTIV STUDENTSTAD

Vi vill vara en attraktiv högskola för både 
studenter och medarbetare. Tillsammans 
med det omgivande samhället skapar vi 
en attraktiv helhet för studenten. Det kan 
handla om tillgång på studentbostäder, 
kultur och fritidsliv och inte minst en tillta
lande livsmiljö.

HÅLLBARHET

Att arbeta med hållbar utveckling är priori
terat för Högskolan i Borås. Majoriteten av 
vår utbildning på grundnivå har moment 
som knyter an till detta område. Vi prio
riterar också forskning som handlar om 
hållbar utveckling. I vårt samverkansarbete 
har hållbarhetsperspektivet alltid stor vikt. 
Vi har hållbarhetsavtal med flertalet av de 
fastighetsägare vi hyr lokaler av.

GRÖNA FÖRGRENINGAR MOT 

HÖGSKOLANS CAMPUS

Förslagen som skissas upp i ”Staden vid 
parken” ser vi stödjer Högskolan i Borås 

exempel på växtlighet på tak och väggar. 
Ytterligare exempel och inspirationsmate
rial kan tas fram i kommande arbete med 
parkens olika delar.

För ytterligare kommentarer om vad Fastig
hetsägarna i Borås anser är av särskild vikt 
för ett förverkligande, se svar till Centrum
fastigheter i Borås, som lämnat in liknande 
synpunkter.

25. Högskolan i Borås
Högskolan i Borås tillstyrker remissför
frågan angående Stadsbyggnadsprogram 
Staden vid parken.

Via Högskolan i Borås vision: ”Tillsammans 
tar vi ansvar för framtiden. Genom profilering av 
utbildning och forskning gör vi skillnad” pekar 
vi ut riktningen för vårt arbete där håll
barhet och samverkan med det omgivande 
samhället är mycket viktigt.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Fastighetsägarna i Borås synpunkter och 
är glada över att ni är positivt inställda till 
parken. Det är positivt att ni bland annat ser 
att fastigheter kan få ökade värden genom 
att skapa en attraktiv stadsmiljö och att 
parken kan bidra till fler hållbara transporter 
och att minska segregation i staden. Vidare 
är Samhällsbyggnadsnämnden glada över 
att ni ser att ni kan bidra med kunskap 
och hjälp för att ta fram goda exempel på 
finansieringsmodeller. 

Samhällsbyggnadsnämnden instämmer i era 
synpunkter om att tillfälliga installationer 
och testlösningar är ett bra sätt att befästa 
stråket och att testa hur olika lösningar 
fungerar. Stadsbyggnadsprogrammet är 
kompletterat med mer information om att 
detta bör ske i kapitel ”Arbete härnäst”. 

Stadsbyggnadsprogrammet har komplet
terats med ett par bilder som visar goda 

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN

En stor del i förverkligandet av parken 
kommer att vara att hitta lösningar för 
samfinansiering av delar av parken. Vi 
har sett lösningar för samfinansiering av 
offentlig miljö i Borås och övriga Sverige 
som varit framgångsrika för att kunna 
utveckla attraktiva och trygga platser. Som 
branschorganisation uppmuntrar vi våra 
medlemmar att engagera sig i denna typ av 
samverkan för att det skapar trivsammare 
och tryggare stadsdelar och mervärde i såväl 
fastighetsförvaltningen som för samhället. 
Vi tror att detta kan vara ett sätt att arbeta 
med förverkligandet av parken. Vi kan som 
branschorganisation bidra med att ta fram 
goda exempel på finansieringsmodeller. 

Fastighetsägarna ser fram emot att vara 
delaktiga i att förverkliga en park för hela 
Borås. Vi tror att vi når dit genom en 
långsiktig gemensam utvecklingsplan med 
snabba testlösningar längs vägen.

 » Ett hållbart sätt att transportera sig 
genom staden, som ger minskad klimatpå
verkan och ökat välmående för Boråsarna 
som tillförs en plats för rekreation och 
fysisk aktivitet.

 » Fastighetsägarna ser kommande stora 
utmaningar med vårt förändrade klimat 
vilket gör att klimatanpassning av fastig
heter och stadsmiljö kommer att behöva 
prioriteras, det är därför positivt att parken 
kan bli en resurs i denna fråga.

SÅ KAN FASTIGHETSÄGARNA BIDRA 

TILL FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN

Som branschorganisation med lokal förank
ring kan vi bidra med att peka på parkens 
möjlighet att stärka attraktionskraften i 
Borås och vilka värden som skapas för våra 
medlemmar. Vi kan även bidra med att 
hjälpa till att samla fastighetsägare i Borås 
för dialog kring olika delar av processen. 

FASTIGHETSÄGARNAS MÅL OCH HUR 

PARKEN RELATERAR TILL DEM

Fastighetsägarna är en branschorganisa
tion för fastighetsföretag. Vi ska verka för 
att medlemmarna får de bästa förutsätt
ningarna för att bedriva en framgångsrik 
verksamhet och medverka till en positiv 
samhällsutveckling. Vi ser att parken kan 
bidra till goda förutsättningar för fram
gångsrikt fastighetsägande samt positiv 
samhällsutveckling, främst genom följande:

 » Ett spännande, nyskapande projekt 
som skapa större attraktivitet och intresse 
för investeringar i Borås.

 » Attraktiva grönytor i anslutning till fast
igheten bidrar till ett ökat fastighetsvärde.

 » Parken som en länk mellan stadsdelar 
som i längden kan minska segrega
tionen och skapa trygghet bidrar starkt 
till fastighetsägarnas mål om en positiv 
samhällsutveckling.

 » Ständig utvärdering av hur processen 
fortlöper tillsammans med fastighetsägarna 
för att kunna hitta arbetsprocesser som 
fungerar för alla parter.

 » Kommunikation med intressenter och 
medborgare.

 » Att tillfälliga installationer och test
lösningar används som ett sätt att befästa 
stråket och tidigt ge en helhetsupplevelse 
av stråket. Användningen av tillfälliga 
lösningar är också en bra metod för att 
se vad som fungerar och hur invånare 
och näringsliv uppfattar och använder 
platserna. 

Fastighetsägarna skulle önska:

 » Inspiration och goda exempel kring hur 
fastigheterna kan bli en del av parken med 
till exempel växtlighet på tak och väggar.

 » att bli en resurs för att undvika 
översvämningar. 

 » att minska och motverka segregation på 
lång sikt.

Fastighetsägarna anser att följande är av 
särskild vikt för förverkligandet:

 » Konkreta tydliga bilder av parkens 
tänkta sträckning, så snart det är möjligt.

 » Delaktighet för fastighetsägare 
i framtagandet av gemensamma 
finansieringslösningar.

 » Att arbetet med detaljplaner inte 
bromsas upp.

 » En tydlig tidplan som ligger till grund 
för fastighetsägarnas möjlighet att planera 
eventuella investeringar i utvecklingen av 
stråket. 
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27. Studentkåren i Borås

TILLSTYRKER NI I HUVUDSAK FÖRSLAGET?

Tillstyrker

SAMMANFATTNING AV DE 

VIKTIGASTE SYNPUNKTERNA

 » En grönare och attraktivare studentstad 

 » Bra nät av gång och cykelvägar i Borås

 » Ökad tillgänglighet av gratis hälsofräm
jande aktiviteter 

 » Önskas: Grönt campusområde och 
många sopsorteringsstationer längs hela 
sträckan i parken

MER UTFÖRLIG BESKRIVNING 

AV ERA SYNPUNKTER

Studentkåren i Borås tillstyrker förslaget. 
En park av detta slag gynnar hälsofräm
jande aktiviteter, även så för studenter. En 
ökad gemenskap är något vi ser som en 

Parken planeras att anläggas för många, 
både för människor, djur, insekter, flora och 
fauna. Den anläggs för att gynna biologisk 
mångfald, men även för att skapa förutsätt
ningar för att kunna exploatera i staden med 
tanke på bostadsbrist och en ökad befolk
ningsstorlek. Parken innebär att de boende 
i centrum kan få tillgång till parkmiljö nära 
bostaden men också en smidig väg ut till 
större grönområden. Tanken är inte att 
denna park ersätter andra parker – den 
kompletterar dem likt andra kompletterar 
parken. För att möjliggöra en förtätning av 
staden behöver vi fler grönytor. I dagsläget 
skulle vi behöva riva ett kvarter och ersätta 
det med grönyta för att uppfylla de krav 
som finns om närhet till grönska. Parken 
är ett komplement och en lösning för att 
undvika det. Ytterligare gröna ytor behöver 
sedan komma till för att undvika att en 
liknande situation uppstår igen. Befintliga 
grönytor ska främjas och förhoppningsvis 
inkluderas i parken. Borås Stads grönområ
desplan kommer fortsatt att gälla.

PÅ VILKET SÄTT KAN NI BIDRA TILL ETT 

FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN?

Naturskyddsföreningen bidrar gärna med 
den kunskap vi har. Detta kan ske som boll
plank eller deltagande i olika arbetsgrupper 
som vi utgår ifrån måste till för att förverk
liga parken.

VILKET ANSVAR HAR NI I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN?

Genomförs parkprojektet på ett för naturen 
hållbart sätt kommer vi att sprida och infor
mera om detta projekt i de kanaler vi verkar.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Naturskyddsföreningens synpunkter. Stads
byggnadsprogrammet har kompletterats 
med mer förslag på innehåll och lagt till 
exempel om pedagogiska och utbildande 
inslag. Programmet har även komplette
rats med utökad information om biologisk 
mångfald samt information om ljusa och 
mörka stråk kopplat till det. 

belysningens påverkan och vilka växter och 
träd av olika storlek som krävs. Viskan som 
resurs bör lyftas fram bättre när parken ska 
förverkligas.

Vi uppfattar att vissa delar av parken blir 
väldigt smala. Här behövs fördjupade 
studier så de gröna stråken kan vidgas. 
Många goda förslag har inkommit i enkät
svaren. Naturskyddsföreningen vill då 
trycka på de gröna förslagen som gynnar 
faunan och floran. Pedagogiska informa
tionsskyltar av olika slag för utbildning 
och information är ett måste för en lyckad 
satsning.

Naturskyddsföreningens syn på målupp
fyllelse måste vara att i första hand gynna 
den biologiska mångfalden i tätorten. Detta 
kräver att stora delar av parken sköts på ett 
sätt som då gynnar den biologiska mång
falden. I andra hand ska parken tillgodose 
människornas behov av rekreation i form av 
upplevelser och fysiska behov.

26. Naturskyddsföreningen
Föreningen tillstyrker idéen med Staden vid 
parken. Dock finns mycket att fundera på 
innan parken kan förverkligas.

Samhällsbyggnadsnämnden önskar även 
belysning av följande frågeställningar: 
Utifrån de mål och det uppdrag er organi
sation har, 

PÅ VILKET SÄTT SKULLE PARKEN KUNNA 

BIDRA TILL EN ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE?

För vem anläggs parken? För dagaktiva 
människor och djur som kräver mer eller 
mindre ljus även under dygnets mörka 
timmar? För nattaktiva djur och insekter 
som är beroende mörker för näringssök och 
fortplantning. Nattaktiva insekter och även 
djur bidrar i hög grad till pollineringen av 
våra växter.

För att tillfredsställa de olika intressena 
måste kanske både ljusa och mörka stråk 
anläggas. Här krävs gedigen kunskap om 

kan komma en grön gren till Högskolan i 
framtiden. 

Parken är tänkt att hållas naturlig och grön 
i största utsträckning, där träd kan utgöra 
naturligt väderskydd. På vissa platser kan 
det dock vara aktuellt med extra skydd mot 
regn, framförallt välanvända stråk till och 
från kollektivtrafik. Vi har lagt till infor
mation om detta under avsnittet Hållbara 
transporter. 

Mötet mellan cyklister/personer som nyttjar 
parken för transport och gående/personer 
som nyttjas parken för kontemplation har 
lyfts av flera remissinstanser. Vi har lagt till 
ett nytt avsnitt ”Parken som hållbar trans
portsträcka” i stadsbyggnadsprogrammet 
som beskriver prioriteringen mellan olika 
trafikslag. 

säkert sätt hela vägen från Resecentrum till 
högskolan.

Ett medskick i processen med det fortsatta 
arbetet av ”staden vid parken” är mötet/
interaktionen mellan de som promenerar 
eller nyttjar parken för kontemplation och 
t.ex. cyklister som är på väg till eller från 
arbete/studier genom parken.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar 
Högskolan i Borås för era synpunkter och 
är glada att ni ser att parken skapar incita
ment för studenter att vilja studera i Borås. 

Vi håller med om att mer park och en 
sträckning till Högskolan i Borås vore 
fantastiskt, både för att högskolan, som 
ni skriver, är en mötesplats för många 
människor och även för att göra Borås 
till en attraktivare studentstad. I detta 
stadsbyggnadsprogram fokuserar vi på 
en sträcka. Det utesluter dock inte att det 

arbete med att skapa incitament för 
studenter att vilja studera i Borås och göra 
staden mer lockande. En grön korridor 
som löper genom staden kommer att ge 
staden och dess invånare attraktiva miljöer 
för friluftsliv, gröna bilfria transportvägar 
och naturupplevelser. Vi ser gärna en 
fortsatt planering av gröna utstickare/
grenar till andra platser i staden, exempelvis 
Högskolan i Borås, som är en mötesplats 
för många människor. På så sätt knyts även 
dessa delar ihop med den gröna parken. En 
gren som skulle vara attraktiv för oss skulle 
kunna gå via högskolan och växa sig norrut 
(öster om järnvägen) till våra övningslo
kaler på Sagagatan och sedan vidare under 
järnvägen, förbi Abecita och de nya student
bostäderna som planeras där för att sedan 
avslutas vid djurparken.

Många av våra medarbetare och studenter 
pendlar till Borås med buss eller tåg. 
Vi skulle gärna se ett grönt stråk som 
möjliggör att förflytta sig på ett torrt och 
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27. Studentkåren i Borås

TILLSTYRKER NI I HUVUDSAK FÖRSLAGET?

Tillstyrker

SAMMANFATTNING AV DE 

VIKTIGASTE SYNPUNKTERNA

 » En grönare och attraktivare studentstad 

 » Bra nät av gång och cykelvägar i Borås

 » Ökad tillgänglighet av gratis hälsofräm
jande aktiviteter 

 » Önskas: Grönt campusområde och 
många sopsorteringsstationer längs hela 
sträckan i parken

MER UTFÖRLIG BESKRIVNING 

AV ERA SYNPUNKTER

Studentkåren i Borås tillstyrker förslaget. 
En park av detta slag gynnar hälsofräm
jande aktiviteter, även så för studenter. En 
ökad gemenskap är något vi ser som en 

Parken planeras att anläggas för många, 
både för människor, djur, insekter, flora och 
fauna. Den anläggs för att gynna biologisk 
mångfald, men även för att skapa förutsätt
ningar för att kunna exploatera i staden med 
tanke på bostadsbrist och en ökad befolk
ningsstorlek. Parken innebär att de boende 
i centrum kan få tillgång till parkmiljö nära 
bostaden men också en smidig väg ut till 
större grönområden. Tanken är inte att 
denna park ersätter andra parker – den 
kompletterar dem likt andra kompletterar 
parken. För att möjliggöra en förtätning av 
staden behöver vi fler grönytor. I dagsläget 
skulle vi behöva riva ett kvarter och ersätta 
det med grönyta för att uppfylla de krav 
som finns om närhet till grönska. Parken 
är ett komplement och en lösning för att 
undvika det. Ytterligare gröna ytor behöver 
sedan komma till för att undvika att en 
liknande situation uppstår igen. Befintliga 
grönytor ska främjas och förhoppningsvis 
inkluderas i parken. Borås Stads grönområ
desplan kommer fortsatt att gälla.

PÅ VILKET SÄTT KAN NI BIDRA TILL ETT 

FÖRVERKLIGANDE AV PARKEN?

Naturskyddsföreningen bidrar gärna med 
den kunskap vi har. Detta kan ske som boll
plank eller deltagande i olika arbetsgrupper 
som vi utgår ifrån måste till för att förverk
liga parken.

VILKET ANSVAR HAR NI I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PARKEN?

Genomförs parkprojektet på ett för naturen 
hållbart sätt kommer vi att sprida och infor
mera om detta projekt i de kanaler vi verkar.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Naturskyddsföreningens synpunkter. Stads
byggnadsprogrammet har kompletterats 
med mer förslag på innehåll och lagt till 
exempel om pedagogiska och utbildande 
inslag. Programmet har även komplette
rats med utökad information om biologisk 
mångfald samt information om ljusa och 
mörka stråk kopplat till det. 

belysningens påverkan och vilka växter och 
träd av olika storlek som krävs. Viskan som 
resurs bör lyftas fram bättre när parken ska 
förverkligas.

Vi uppfattar att vissa delar av parken blir 
väldigt smala. Här behövs fördjupade 
studier så de gröna stråken kan vidgas. 
Många goda förslag har inkommit i enkät
svaren. Naturskyddsföreningen vill då 
trycka på de gröna förslagen som gynnar 
faunan och floran. Pedagogiska informa
tionsskyltar av olika slag för utbildning 
och information är ett måste för en lyckad 
satsning.

Naturskyddsföreningens syn på målupp
fyllelse måste vara att i första hand gynna 
den biologiska mångfalden i tätorten. Detta 
kräver att stora delar av parken sköts på ett 
sätt som då gynnar den biologiska mång
falden. I andra hand ska parken tillgodose 
människornas behov av rekreation i form av 
upplevelser och fysiska behov.

26. Naturskyddsföreningen
Föreningen tillstyrker idéen med Staden vid 
parken. Dock finns mycket att fundera på 
innan parken kan förverkligas.

Samhällsbyggnadsnämnden önskar även 
belysning av följande frågeställningar: 
Utifrån de mål och det uppdrag er organi
sation har, 

PÅ VILKET SÄTT SKULLE PARKEN KUNNA 

BIDRA TILL EN ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE?

För vem anläggs parken? För dagaktiva 
människor och djur som kräver mer eller 
mindre ljus även under dygnets mörka 
timmar? För nattaktiva djur och insekter 
som är beroende mörker för näringssök och 
fortplantning. Nattaktiva insekter och även 
djur bidrar i hög grad till pollineringen av 
våra växter.

För att tillfredsställa de olika intressena 
måste kanske både ljusa och mörka stråk 
anläggas. Här krävs gedigen kunskap om 

kan komma en grön gren till Högskolan i 
framtiden. 

Parken är tänkt att hållas naturlig och grön 
i största utsträckning, där träd kan utgöra 
naturligt väderskydd. På vissa platser kan 
det dock vara aktuellt med extra skydd mot 
regn, framförallt välanvända stråk till och 
från kollektivtrafik. Vi har lagt till infor
mation om detta under avsnittet Hållbara 
transporter. 

Mötet mellan cyklister/personer som nyttjar 
parken för transport och gående/personer 
som nyttjas parken för kontemplation har 
lyfts av flera remissinstanser. Vi har lagt till 
ett nytt avsnitt ”Parken som hållbar trans
portsträcka” i stadsbyggnadsprogrammet 
som beskriver prioriteringen mellan olika 
trafikslag. 

säkert sätt hela vägen från Resecentrum till 
högskolan.

Ett medskick i processen med det fortsatta 
arbetet av ”staden vid parken” är mötet/
interaktionen mellan de som promenerar 
eller nyttjar parken för kontemplation och 
t.ex. cyklister som är på väg till eller från 
arbete/studier genom parken.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar 
Högskolan i Borås för era synpunkter och 
är glada att ni ser att parken skapar incita
ment för studenter att vilja studera i Borås. 

Vi håller med om att mer park och en 
sträckning till Högskolan i Borås vore 
fantastiskt, både för att högskolan, som 
ni skriver, är en mötesplats för många 
människor och även för att göra Borås 
till en attraktivare studentstad. I detta 
stadsbyggnadsprogram fokuserar vi på 
en sträcka. Det utesluter dock inte att det 

arbete med att skapa incitament för 
studenter att vilja studera i Borås och göra 
staden mer lockande. En grön korridor 
som löper genom staden kommer att ge 
staden och dess invånare attraktiva miljöer 
för friluftsliv, gröna bilfria transportvägar 
och naturupplevelser. Vi ser gärna en 
fortsatt planering av gröna utstickare/
grenar till andra platser i staden, exempelvis 
Högskolan i Borås, som är en mötesplats 
för många människor. På så sätt knyts även 
dessa delar ihop med den gröna parken. En 
gren som skulle vara attraktiv för oss skulle 
kunna gå via högskolan och växa sig norrut 
(öster om järnvägen) till våra övningslo
kaler på Sagagatan och sedan vidare under 
järnvägen, förbi Abecita och de nya student
bostäderna som planeras där för att sedan 
avslutas vid djurparken.

Många av våra medarbetare och studenter 
pendlar till Borås med buss eller tåg. 
Vi skulle gärna se ett grönt stråk som 
möjliggör att förflytta sig på ett torrt och 
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och därmed används av kriminella. 
Samhällsbyggnadsnämnden är medvetna 
om att vissa parkmiljöer kan upplevas 
otrygga och utformning kommer att vara 
en viktig del i hela parkens utbyggnad. 
Exempelvis handlar det om belysningens 
och vegetationens utformning. Stadsbygg
nadsprogrammet är kompletterat med 
mer information om detta under avsnittet 
”Trygga och tillgängliga allmänna platser”.

30. Privatperson 2 
Väldigt fint med tanke och plan för park 
genom Borås och använda Viskan som linje. 
Vatten är och har varit livgivande i staden 
för företagande och som levande människa, 
djur och växtlighet. Vi kan ju också med 
viss besvikelse eller lycka konstatera att det 
kommer en del vatten uppifrån också. 

Vad jag förstår är sträckningen tänkt kring 
Viskan genom staden. När staden växer är 
den linjen mycket bra eftersom den inte 
begränsar.

Privatpersoner

29. Privatperson 1
Parken är en god idé, men som invånare 
och skattebetalare i Borås skäms jag. Det är 
helt fel fokus just nu. Vi måste få bukt med 
de problem som pågår gällande gängkri
minalitet och droger, istället för att stoppa 
huvudet i sanden och drömma om nya 
grönytor. De nya ytorna blir ett tillhåll för 
skumma affärer, såsom Fjärdingsparken, 
Utrymmet under bron vid Simonsland, järn
vägsområdet vid Skaraborgsvägen mfl.

Kommentar
Tack för dina synpunkter. Samhällsbygg
nadsnämnden hoppas att parken kan 
fungera som ett verktyg för ökad integra
tion. Sträckningen på parken är ett medvetet 
val för att binda samman flera stadsdelar 
som vanligtvis inte har en koppling till 
varandra. Parken skapar också andra 
rörelsemönster och hjälper till att befolka 
platser som idag är relativt avskärmade 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Västtrafiks synpunkter. Vidare uppskattar 
Samhällsbyggnadsnämnden att Västtrafik 
vill vara delaktiga i parkens utbyggnad. 
Ett nytt avsnitt ”Parken som hållbar 
transportsträcka” har lagts till för tydliggöra 
vikten av just hållbara transporter, både som 
parken i sig innebär, men också till och från 
parken.

parkens olika etapper byggs för att säker
ställa att man kan ta sig till och från parken 
på ett hållbart sätt.

VILKET ANSVAR HAR NI I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PLANEN?

Västtrafiks ansvar och uppdrag är att 
tillhandahålla och utveckla kollektivtrafik 
i Västra Götaland. Ett direkt ansvar för 
att förverkliga planen åligger oss därför 
inte, samtidigt ser vi att förverkligandet av 
planen går i linje med vår vision om att göra 
hållbart resande till norm. För att stimulera 
stadens invånare att resa hållbart behöver 
många olika åtgärder vidtas; att erbjuda god 
kollektivtrafik är en, att skapa stadsmiljöer 
som underlättar och bjuder in till hållbar 
rörlighet är en annan. Därför ser vi att 
byggnationen av parken kan stötta oss i vår 
vision samtidigt som kollektivtrafiken kan 
underlätta för stadens invånare att ta sig till 
och från parken.

28. Västtrafik
Västtrafik tillstyrker det remitterade ärendet.

En hållbar stadsutveckling går hand i hand 
med utvecklingen av kollektivtrafiken. 
Byggnationen av parken kommer att bidra 
till ytterligare förtätning av staden, ur ett 
kollektivtrafikperspektiv är detta positivt 
då vi redan har välutbyggd kollektivtrafik 
på plats. Det skapar ett större underlag och 
således möjligheter att utveckla kollektivtra
fiken ytterligare.

Det är positivt att kommunen arbetar för 
att ersätta korta resor som sker med bil med 
andra mer hållbara färdsätt som gång och 
cykling. För bussarna i stadstrafiken innebär 
det en bättre framkomlighet när det blir 
färre bilar på vägarna. Samtidigt kan man 
tänka sig att de invånarna som väljer att 
nyttja parken en delsträcka kommer att vara 
i behov av en busshållplats för att fortsätta 
sin resa. Det är därför bra om Västtrafik 
och kommunen för en tät dialog när 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Studentkårens synpunkter och är glada över 
att ni ser att parken skulle gynna era mål 
och att den kan göra Borås till en bättre och 
attraktivare studentstad som studenter vill 
bo kvar i. 

En ny gren från parken till Högskolan 
vore önskvärt. Stadsbyggnadsprogrammet 
pekar dock ut en övergripande målbild 
för sträckan. Programmet hindrar dock 
inte en sådan grön koppling i framtiden. 
Programmet uppmuntrar till att skapa 
möjligheter för att enkelt nå parken från 
olika delar av staden.

Sopsortering är en självklar del i det 
fortsatta arbetet med parken. Placering av 
papperskorgar kommer att finnas med i 
fortsatt arbete med detaljerade förslag på 
respektive delsträcka.

med fokus på grönområden där människor 
samlas för umgås. 

Utifrån de mål som studentkåren i Borås 
har så skulle parken kunna bidra till: 

 » En grönare och attraktivare studentstad 

 » Bra nät av gång och cykelvägar i Borås

 » Ökad tillgänglighet av gratis hälsofräm
jande aktiviteter 

Som studentkår har vi möjlighet att bidra till 
att fylla parken med liv och aktiviteter med 
studenter i fokus. Genom att arbeta för en 
attraktivare studentstad är förhoppningen 
att fler studenter ska vilja stanna kvar i 
Borås och bidra med kompetent arbetskraft 
och invånare som trivs i staden. 

Det ansvar som studentkåren har är att 
fortsätta påverkansarbetet för att göra Borås 
till en bättre stad för studenter. 

möjlighet då denna park kan vara ett steg 
i att ”binda samman” Borås stad och även 
bidra till att studenter trivs bättre i Borås 
som studentstad. Ökade möjligheter till allt 
ifrån utegym, lekplatser och andra gratisak
tiviteter ser studentkåren positivt på då 
studentgruppen inte är en homogen grupp 
med samma fritidsintressen och förutsätt
ningar. Den ekonomiska situationen för 
studenter är begränsad och få har tillgång 
till bil vilket gör att parken ökar möjligheten 
för studenter att röra sig genom staden på 
ett ekonomiskt, hållbart och miljövänligt 
sätt. Studentkåren ska arbeta för att det ska 
finnas ett bra nät av gång- och cykelvägar 
i Borås och denna park är ett steg i rätt 
riktning. En önskan är dock att parken även 
sträckt sig till högskolans campusområde 
för att underlätta för studenter samt göra 
Borås till en attraktivare studentstad att 
bo, leva och verka i. En annan önskan är 
även frekventa möjligheter till sopsortering 
och papperskorgar längs hela parksträckan 
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och därmed används av kriminella. 
Samhällsbyggnadsnämnden är medvetna 
om att vissa parkmiljöer kan upplevas 
otrygga och utformning kommer att vara 
en viktig del i hela parkens utbyggnad. 
Exempelvis handlar det om belysningens 
och vegetationens utformning. Stadsbygg
nadsprogrammet är kompletterat med 
mer information om detta under avsnittet 
”Trygga och tillgängliga allmänna platser”.

30. Privatperson 2 
Väldigt fint med tanke och plan för park 
genom Borås och använda Viskan som linje. 
Vatten är och har varit livgivande i staden 
för företagande och som levande människa, 
djur och växtlighet. Vi kan ju också med 
viss besvikelse eller lycka konstatera att det 
kommer en del vatten uppifrån också. 

Vad jag förstår är sträckningen tänkt kring 
Viskan genom staden. När staden växer är 
den linjen mycket bra eftersom den inte 
begränsar.

Privatpersoner

29. Privatperson 1
Parken är en god idé, men som invånare 
och skattebetalare i Borås skäms jag. Det är 
helt fel fokus just nu. Vi måste få bukt med 
de problem som pågår gällande gängkri
minalitet och droger, istället för att stoppa 
huvudet i sanden och drömma om nya 
grönytor. De nya ytorna blir ett tillhåll för 
skumma affärer, såsom Fjärdingsparken, 
Utrymmet under bron vid Simonsland, järn
vägsområdet vid Skaraborgsvägen mfl.

Kommentar
Tack för dina synpunkter. Samhällsbygg
nadsnämnden hoppas att parken kan 
fungera som ett verktyg för ökad integra
tion. Sträckningen på parken är ett medvetet 
val för att binda samman flera stadsdelar 
som vanligtvis inte har en koppling till 
varandra. Parken skapar också andra 
rörelsemönster och hjälper till att befolka 
platser som idag är relativt avskärmade 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Västtrafiks synpunkter. Vidare uppskattar 
Samhällsbyggnadsnämnden att Västtrafik 
vill vara delaktiga i parkens utbyggnad. 
Ett nytt avsnitt ”Parken som hållbar 
transportsträcka” har lagts till för tydliggöra 
vikten av just hållbara transporter, både som 
parken i sig innebär, men också till och från 
parken.

parkens olika etapper byggs för att säker
ställa att man kan ta sig till och från parken 
på ett hållbart sätt.

VILKET ANSVAR HAR NI I ARBETET 

MED ATT FÖRVERKLIGA PLANEN?

Västtrafiks ansvar och uppdrag är att 
tillhandahålla och utveckla kollektivtrafik 
i Västra Götaland. Ett direkt ansvar för 
att förverkliga planen åligger oss därför 
inte, samtidigt ser vi att förverkligandet av 
planen går i linje med vår vision om att göra 
hållbart resande till norm. För att stimulera 
stadens invånare att resa hållbart behöver 
många olika åtgärder vidtas; att erbjuda god 
kollektivtrafik är en, att skapa stadsmiljöer 
som underlättar och bjuder in till hållbar 
rörlighet är en annan. Därför ser vi att 
byggnationen av parken kan stötta oss i vår 
vision samtidigt som kollektivtrafiken kan 
underlätta för stadens invånare att ta sig till 
och från parken.

28. Västtrafik
Västtrafik tillstyrker det remitterade ärendet.

En hållbar stadsutveckling går hand i hand 
med utvecklingen av kollektivtrafiken. 
Byggnationen av parken kommer att bidra 
till ytterligare förtätning av staden, ur ett 
kollektivtrafikperspektiv är detta positivt 
då vi redan har välutbyggd kollektivtrafik 
på plats. Det skapar ett större underlag och 
således möjligheter att utveckla kollektivtra
fiken ytterligare.

Det är positivt att kommunen arbetar för 
att ersätta korta resor som sker med bil med 
andra mer hållbara färdsätt som gång och 
cykling. För bussarna i stadstrafiken innebär 
det en bättre framkomlighet när det blir 
färre bilar på vägarna. Samtidigt kan man 
tänka sig att de invånarna som väljer att 
nyttja parken en delsträcka kommer att vara 
i behov av en busshållplats för att fortsätta 
sin resa. Det är därför bra om Västtrafik 
och kommunen för en tät dialog när 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för 
Studentkårens synpunkter och är glada över 
att ni ser att parken skulle gynna era mål 
och att den kan göra Borås till en bättre och 
attraktivare studentstad som studenter vill 
bo kvar i. 

En ny gren från parken till Högskolan 
vore önskvärt. Stadsbyggnadsprogrammet 
pekar dock ut en övergripande målbild 
för sträckan. Programmet hindrar dock 
inte en sådan grön koppling i framtiden. 
Programmet uppmuntrar till att skapa 
möjligheter för att enkelt nå parken från 
olika delar av staden.

Sopsortering är en självklar del i det 
fortsatta arbetet med parken. Placering av 
papperskorgar kommer att finnas med i 
fortsatt arbete med detaljerade förslag på 
respektive delsträcka.

med fokus på grönområden där människor 
samlas för umgås. 

Utifrån de mål som studentkåren i Borås 
har så skulle parken kunna bidra till: 

 » En grönare och attraktivare studentstad 

 » Bra nät av gång och cykelvägar i Borås

 » Ökad tillgänglighet av gratis hälsofräm
jande aktiviteter 

Som studentkår har vi möjlighet att bidra till 
att fylla parken med liv och aktiviteter med 
studenter i fokus. Genom att arbeta för en 
attraktivare studentstad är förhoppningen 
att fler studenter ska vilja stanna kvar i 
Borås och bidra med kompetent arbetskraft 
och invånare som trivs i staden. 

Det ansvar som studentkåren har är att 
fortsätta påverkansarbetet för att göra Borås 
till en bättre stad för studenter. 

möjlighet då denna park kan vara ett steg 
i att ”binda samman” Borås stad och även 
bidra till att studenter trivs bättre i Borås 
som studentstad. Ökade möjligheter till allt 
ifrån utegym, lekplatser och andra gratisak
tiviteter ser studentkåren positivt på då 
studentgruppen inte är en homogen grupp 
med samma fritidsintressen och förutsätt
ningar. Den ekonomiska situationen för 
studenter är begränsad och få har tillgång 
till bil vilket gör att parken ökar möjligheten 
för studenter att röra sig genom staden på 
ett ekonomiskt, hållbart och miljövänligt 
sätt. Studentkåren ska arbeta för att det ska 
finnas ett bra nät av gång- och cykelvägar 
i Borås och denna park är ett steg i rätt 
riktning. En önskan är dock att parken även 
sträckt sig till högskolans campusområde 
för att underlätta för studenter samt göra 
Borås till en attraktivare studentstad att 
bo, leva och verka i. En annan önskan är 
även frekventa möjligheter till sopsortering 
och papperskorgar längs hela parksträckan 
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givetvis att det ska göras på ett bra och väl 
fungerande sätt. Borås Stad arbetar för att 
hela staden ska vara ren och fin. Nedskräp
ning och städning är ett gemensamt ansvar 
och det är upp till varje boråsare och 
besökare att inte skräpa ner. Borås rent och 
snyggt är ett samarbete mellan olika aktörer 
som arbetar med frågan, genom bland 
annat informationsspridning. Placering av 
papperskorgar kommer att finnas med som 
en självklar punkt i fortsatt arbete med 
detaljerade förslag på respektive delsträcka.

framför alla bilar som jämt får företräde 
annars. Jätteparken blir något man kan ta 
upp i olika sammanhang och som skapar 
mervärde, t ex för att tipsa besökare om en 
bra löprunda utan bilar eller guidade vand
ringar för att se på olika växter. Jag hoppas 
att ni som anlägger parken också planerar 
för hur den ska skötas och tas hand om i 
framtiden. Städning och skräpplockning är 
tyvärr nästintill obefintligt i den här stan 
men ett måste om inte jätteprojektet ska bli 
till åtlöje. (Men städa då i hela stan och inte 
bara i parken! 

Kommentar
Tack för goda idéer om innehåll 
och aktiviteter kopplade till parken. 
Ett par av dina förslag omnämns i 
stadsbyggnadsprogrammet. 

Drift och skötsel ska ingå i budget för de 
enskilda projekten. Det kommer förmod
ligen att vara olika aktörer som sköter om 
olika delar av parken, men målsättningen är 

innebär inte heller att det inte ska anläggas 
mer grönt på andra platser. Enligt Borås 
grönområdesplan ska alla medborgare ha 
nära tillgång till gröna ytor av olika kvalitet 
och det är något som Borås Stad kommer 
att fortsätta planera för. Parken blir ett av 
dessa gröna områden. 

Vattnet som du beskriver kommer uppi
från har vi tänkt på genom att låta parken 
fungera som yta för dagvattenhantering. 
Genom smarta lösningar kan vatten 
fördröjas i parken. 

Dina synpunkter om busstorget kommer 
inte att behandlas i detta stadsbyggnads
program. Det är en separat fråga som inte 
påverkar eller påverkas av parkens sträck
ning genom staden.

31. Privatperson 3
Ser framemot parken! Ett lyft för vår stad 
och ett bevis på att man äntligen priori
terar grönska och att förflytta sig till fots 

en oas. Stadens fina stadspark förtjänar en 
vacker miljö även på andra sidan viskan 
som harmonierar med grönområdet och en 
vacker levande stadskärna.

En knutpunkt för bussar är mer rimligt och 
logiskt vid ett resecentrum i anslutning till 
fjärrbussar och tåg. Jag kan ana att handeln 
i Borås inte är förtjusta i förflyttning av 
bussarna men långsiktigt, för att bygga en 
vacker och praktisk stad anser jag att det är 
det bästa att flytta på dem.

Jag vill ha en vacker och grön stad. Tack för 
att jag fick dela med mig! Allt Gott!

Kommentar
Tack för dina idéer om parkens sträckning. 
Samhällsbyggnadsnämnden håller med om 
att ännu mer park vore fantastiskt. Just det 
här stadsbyggnadsprogrammet fokuserar 
dock på en sträcka. Det utesluter dock 
inte att parken i framtiden får förgreningar 
och kopplingar i andra riktningar. Parken 

En annan tanke för att omringa, omfamna 
stadens nuvarande innerkärna är en sträck
ning också runt via Annelundsparken, 
kyrkparken vid Gustav Adolfs kyrka, vatten
tornet och grönområdet vid Caroli kyrka 
(som ju är Borås äldsta byggnad Borås 
400År). Bara en tanke för att inkludera 
staden från fler vinklar såsom kultur och 
höjd.

Men en åtgärd jag tycker är mycket viktig 
i det här sammanhanget, och som jag är 
förvånad över att den inte redan är utförd är 
att ta bort knutpunkten för bussar på södra 
torget. Bussarna är många och sträcker 
sig också långt utanför torget. Det känns 
mycket ologiskt och opraktiskt och dess
utom farligt så som de är organiserade nu.

Genom att hitta en annan lösning för 
bussarnas knutpunkt, lämpligast vid 
resecentrum, kan man få en helt annan 
förstärkt känsla av staden med stadspar
kens grönområde och Sandvalls plats som 
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givetvis att det ska göras på ett bra och väl 
fungerande sätt. Borås Stad arbetar för att 
hela staden ska vara ren och fin. Nedskräp
ning och städning är ett gemensamt ansvar 
och det är upp till varje boråsare och 
besökare att inte skräpa ner. Borås rent och 
snyggt är ett samarbete mellan olika aktörer 
som arbetar med frågan, genom bland 
annat informationsspridning. Placering av 
papperskorgar kommer att finnas med som 
en självklar punkt i fortsatt arbete med 
detaljerade förslag på respektive delsträcka.

framför alla bilar som jämt får företräde 
annars. Jätteparken blir något man kan ta 
upp i olika sammanhang och som skapar 
mervärde, t ex för att tipsa besökare om en 
bra löprunda utan bilar eller guidade vand
ringar för att se på olika växter. Jag hoppas 
att ni som anlägger parken också planerar 
för hur den ska skötas och tas hand om i 
framtiden. Städning och skräpplockning är 
tyvärr nästintill obefintligt i den här stan 
men ett måste om inte jätteprojektet ska bli 
till åtlöje. (Men städa då i hela stan och inte 
bara i parken! 

Kommentar
Tack för goda idéer om innehåll 
och aktiviteter kopplade till parken. 
Ett par av dina förslag omnämns i 
stadsbyggnadsprogrammet. 

Drift och skötsel ska ingå i budget för de 
enskilda projekten. Det kommer förmod
ligen att vara olika aktörer som sköter om 
olika delar av parken, men målsättningen är 

innebär inte heller att det inte ska anläggas 
mer grönt på andra platser. Enligt Borås 
grönområdesplan ska alla medborgare ha 
nära tillgång till gröna ytor av olika kvalitet 
och det är något som Borås Stad kommer 
att fortsätta planera för. Parken blir ett av 
dessa gröna områden. 

Vattnet som du beskriver kommer uppi
från har vi tänkt på genom att låta parken 
fungera som yta för dagvattenhantering. 
Genom smarta lösningar kan vatten 
fördröjas i parken. 

Dina synpunkter om busstorget kommer 
inte att behandlas i detta stadsbyggnads
program. Det är en separat fråga som inte 
påverkar eller påverkas av parkens sträck
ning genom staden.

31. Privatperson 3
Ser framemot parken! Ett lyft för vår stad 
och ett bevis på att man äntligen priori
terar grönska och att förflytta sig till fots 

en oas. Stadens fina stadspark förtjänar en 
vacker miljö även på andra sidan viskan 
som harmonierar med grönområdet och en 
vacker levande stadskärna.

En knutpunkt för bussar är mer rimligt och 
logiskt vid ett resecentrum i anslutning till 
fjärrbussar och tåg. Jag kan ana att handeln 
i Borås inte är förtjusta i förflyttning av 
bussarna men långsiktigt, för att bygga en 
vacker och praktisk stad anser jag att det är 
det bästa att flytta på dem.

Jag vill ha en vacker och grön stad. Tack för 
att jag fick dela med mig! Allt Gott!

Kommentar
Tack för dina idéer om parkens sträckning. 
Samhällsbyggnadsnämnden håller med om 
att ännu mer park vore fantastiskt. Just det 
här stadsbyggnadsprogrammet fokuserar 
dock på en sträcka. Det utesluter dock 
inte att parken i framtiden får förgreningar 
och kopplingar i andra riktningar. Parken 

En annan tanke för att omringa, omfamna 
stadens nuvarande innerkärna är en sträck
ning också runt via Annelundsparken, 
kyrkparken vid Gustav Adolfs kyrka, vatten
tornet och grönområdet vid Caroli kyrka 
(som ju är Borås äldsta byggnad Borås 
400År). Bara en tanke för att inkludera 
staden från fler vinklar såsom kultur och 
höjd.

Men en åtgärd jag tycker är mycket viktig 
i det här sammanhanget, och som jag är 
förvånad över att den inte redan är utförd är 
att ta bort knutpunkten för bussar på södra 
torget. Bussarna är många och sträcker 
sig också långt utanför torget. Det känns 
mycket ologiskt och opraktiskt och dess
utom farligt så som de är organiserade nu.

Genom att hitta en annan lösning för 
bussarnas knutpunkt, lämpligast vid 
resecentrum, kan man få en helt annan 
förstärkt känsla av staden med stadspar
kens grönområde och Sandvalls plats som 
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Sammanfattning
I samband med remissen marknadsfördes 
parken på Borås Stads Instagram. I en enkel 
enkät ställdes fyra snabba frågor. Svaren 
ser ni på bilderna på sida 44 samt i svaren 
under rubrikerna nedan. Tre av frågorna 
var ja/nejfrågor och en av frågorna gav 
möjlighet att svara i fritext. 

Efter dialog med kommunens kommu
nikatörer är bedömningen att parken har 
fått stor spridning och många svar från 
boråsare i jämförelse med andra kommuni
kationsinsatser som kommunen genomfört. 
Sammanfattningsvis har projektet Staden 
vid parken nått ett stort antal personer.

HAR DU HÖRT OM PARKEN TIDIGARE?

330 av 498 svarade att de hört om parken 
tidigare.

LÄMNADE DU SYNPUNKTER DÅ?

29 av 442 svarade att de lämnade 
synpunkter då. 

LÅTER EN FEM KILOMETER LÅNG PARK 

SOM EN BRA IDÉ? 

467 av 495 svarade att de tycker att en fem 
kilometer lång park låter som en bra idé. 

HAR VI MISSAT NÅGOT VIKTIGT I VÅRT 

STADSBYGGNADSPROGRAM, ELLER HAR 

DU NÅGRA ANDRA SYNPUNKTER?

 » Lägg tillbaka Ulricehamnsbanan och 
kör snabbspårväg så vi slipper trafiken på 
40

 » Hoppas parken blir upplyst så man inte 
behöver vara rädd o ta en promenad

 » Voi

 » Snälla, jag ber er! Slösa inte skatte
pengar på en park. Sänk skatten och låt oss 
behålla dem! 

 » Hoppas det kommer finnas lekplatser 
utmed den! ☺

 » Djur

 » Lycka till med detta!

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för de 
synpunkter och förslag som inkommit och 
ser positivt på att Staden vid parken nåtts av 
så många personer och att en stor andel av 
dessa personer är positiva till projektet. 

Vidare har Samhällsbyggnadsnämnden 
förståelse för att några personer anser att 
andra frågor bör få ökat fokus innan parken 
planeras. Dock hoppas och tror Samhälls
byggnadsnämnden att parken som projekt 
kommer att skapa stora positiva effekter 
och mervärden för staden som helhet. 

Flera av de förslag som kommit in lyfts 
på olika sätt i stadsbyggnadsprogrammet, 
medan andra är frågor som är svåra att 
lösa i stadsbyggnadsprogrammet som 
sådant. Detaljer kring utformning kommer 
att studeras och bestämmas närmare i 
kommande delprojekt. 

Statistik och kommentarer från Instagramenkät

Bilder från undersökningen som gjordes på Instagram. 
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Sammanfattning
I samband med remissen marknadsfördes 
parken på Borås Stads Instagram. I en enkel 
enkät ställdes fyra snabba frågor. Svaren 
ser ni på bilderna på sida 44 samt i svaren 
under rubrikerna nedan. Tre av frågorna 
var ja/nejfrågor och en av frågorna gav 
möjlighet att svara i fritext. 

Efter dialog med kommunens kommu
nikatörer är bedömningen att parken har 
fått stor spridning och många svar från 
boråsare i jämförelse med andra kommuni
kationsinsatser som kommunen genomfört. 
Sammanfattningsvis har projektet Staden 
vid parken nått ett stort antal personer.

HAR DU HÖRT OM PARKEN TIDIGARE?

330 av 498 svarade att de hört om parken 
tidigare.

LÄMNADE DU SYNPUNKTER DÅ?

29 av 442 svarade att de lämnade 
synpunkter då. 

LÅTER EN FEM KILOMETER LÅNG PARK 

SOM EN BRA IDÉ? 

467 av 495 svarade att de tycker att en fem 
kilometer lång park låter som en bra idé. 

HAR VI MISSAT NÅGOT VIKTIGT I VÅRT 

STADSBYGGNADSPROGRAM, ELLER HAR 

DU NÅGRA ANDRA SYNPUNKTER?

 » Lägg tillbaka Ulricehamnsbanan och 
kör snabbspårväg så vi slipper trafiken på 
40

 » Hoppas parken blir upplyst så man inte 
behöver vara rädd o ta en promenad

 » Voi

 » Snälla, jag ber er! Slösa inte skatte
pengar på en park. Sänk skatten och låt oss 
behålla dem! 

 » Hoppas det kommer finnas lekplatser 
utmed den! ☺

 » Djur

 » Lycka till med detta!

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för de 
synpunkter och förslag som inkommit och 
ser positivt på att Staden vid parken nåtts av 
så många personer och att en stor andel av 
dessa personer är positiva till projektet. 

Vidare har Samhällsbyggnadsnämnden 
förståelse för att några personer anser att 
andra frågor bör få ökat fokus innan parken 
planeras. Dock hoppas och tror Samhälls
byggnadsnämnden att parken som projekt 
kommer att skapa stora positiva effekter 
och mervärden för staden som helhet. 

Flera av de förslag som kommit in lyfts 
på olika sätt i stadsbyggnadsprogrammet, 
medan andra är frågor som är svåra att 
lösa i stadsbyggnadsprogrammet som 
sådant. Detaljer kring utformning kommer 
att studeras och bestämmas närmare i 
kommande delprojekt. 

Statistik och kommentarer från Instagramenkät

Bilder från undersökningen som gjordes på Instagram. 
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Stadsplanering på ett nytt sätt − igen!
Staden vid parken
Stadsbyggnadsprogram för Borås
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Stadsbyggnadsprogrammet är en konkretisering 
av översiktsplanens och utbyggnadsstrategins 
inriktning mot gröna och blå strukturer. 
Stadsbyggnadsprogrammet syftar till att peka 
ut en långsiktig målsättning och viljeinriktning 
på övergripande nivå och är en planerings
princip där allmänt tillgänglig yta planeras 
först och byggnation därefter. Det kommer att 
ta tid, kräva mycket arbete och kosta pengar att 
genomföra stadsbyggnadsprogrammet som helhet. 
Stadsbyggnads programmet avser att underlätta 
detta arbete så långt som det är möjligt genom att 
identifiera delprojekt och knäckfrågor som kräver 
lösningar för att möjliggöra ett genomförande. 

Medverkande
Representanter från Fritids och folkhälso
förvaltningen (FOF), Lokalförsörjnings
förvaltningen (LFF), Miljö förvaltningen (MF), 
Samhällsbyggnads förvaltningen (SBF), Tekniska 
förvaltningens (TEK) trafikenhet och parkenhet, 
samt Stadslednings kansliets (SKA) strategiska 
samhällsplanerings avdelning (SPA) och mark och 
exploaterings avdelning (MEX).

Styrgrupp
Strategiska gruppen (förvaltningschefer 
Fritids och folkhälsoförvaltningen, 
Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvalt
ningen samt chef för Strategisk samhällsplanering 
under Stadsledningskansliet).

Programmets arbetsgrupp
Paulina Bredberg, planarkitekt 
Felix Lorentzon, planarkitekt 
Richard Mattsson, stadsarkitekt 
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare

Bildmaterial 
Samtliga illustrationer är gjorda av Borås Stad. Om 
inte annat anges är bilder antingen  fotograferade 
av tjänstepersoner alternativt fria att använda för 
 kommersiellt bruk. 

Innehåll

MÅLBILD FÖR PARKEN 5

VI SKA BYGGA EN PARK FÖR HELA BORÅS 6

PARKEN ÄR ETT RESULTAT AV BORÅS ÖVERGRIPANDE MÅL 20

PARKER I OMVÄRLDEN 22

KARTA ÖVER PARKEN 26

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT GENOMFÖRANDE 30

ARBETE HITTILLS 32

ARBETE HÄRNÄST 34

ADMINISTRATIVA DELPROJEKT 37

FYSISKA DELPROJEKT 40

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM ÅR 2021 43

Till vänster: karta över parkens sträckning. Kartan finns i större format på sidorna 26-27.

Borås Stad har under 20 år arbetat med 

utveckling runt Viskan. Nu breddar 

vi mittfåran och planerar en grön 

tvilling. Ett park och mötesstråk som 

löper parallellt med stadens blå stråk, 

Viskan. Stadsbyggnadsprogrammet 

”Staden vid Viskan” beslutades 2002 

och då, precis som nu, såg staden 

att traditionell översiktsplanering 

enligt plan och bygglagen inte 

räcker till. Nu tar vi återigen fram ett 

stadsbyggnadsprogram, Staden vid 

parken. Vi arbetar med stadsplanering 

på ett nytt sätt, igen! 
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Stadsbyggnadsprogrammet är en konkretisering 
av översiktsplanens och utbyggnadsstrategins 
inriktning mot gröna och blå strukturer. 
Stadsbyggnadsprogrammet syftar till att peka 
ut en långsiktig målsättning och viljeinriktning 
på övergripande nivå och är en planerings
princip där allmänt tillgänglig yta planeras 
först och byggnation därefter. Det kommer att 
ta tid, kräva mycket arbete och kosta pengar att 
genomföra stadsbyggnadsprogrammet som helhet. 
Stadsbyggnads programmet avser att underlätta 
detta arbete så långt som det är möjligt genom att 
identifiera delprojekt och knäckfrågor som kräver 
lösningar för att möjliggöra ett genomförande. 

Medverkande
Representanter från Fritids och folkhälso
förvaltningen (FOF), Lokalförsörjnings
förvaltningen (LFF), Miljö förvaltningen (MF), 
Samhällsbyggnads förvaltningen (SBF), Tekniska 
förvaltningens (TEK) trafikenhet och parkenhet, 
samt Stadslednings kansliets (SKA) strategiska 
samhällsplanerings avdelning (SPA) och mark och 
exploaterings avdelning (MEX).

Styrgrupp
Strategiska gruppen (förvaltningschefer 
Fritids och folkhälsoförvaltningen, 
Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvalt
ningen samt chef för Strategisk samhällsplanering 
under Stadsledningskansliet).

Programmets arbetsgrupp
Paulina Bredberg, planarkitekt 
Felix Lorentzon, planarkitekt 
Richard Mattsson, stadsarkitekt 
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare

Bildmaterial 
Samtliga illustrationer är gjorda av Borås Stad. Om 
inte annat anges är bilder antingen  fotograferade 
av tjänstepersoner alternativt fria att använda för 
 kommersiellt bruk. 

Innehåll

MÅLBILD FÖR PARKEN 5

VI SKA BYGGA EN PARK FÖR HELA BORÅS 6

PARKEN ÄR ETT RESULTAT AV BORÅS ÖVERGRIPANDE MÅL 20

PARKER I OMVÄRLDEN 22

KARTA ÖVER PARKEN 26

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT GENOMFÖRANDE 30

ARBETE HITTILLS 32

ARBETE HÄRNÄST 34

ADMINISTRATIVA DELPROJEKT 37

FYSISKA DELPROJEKT 40

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM ÅR 2021 43

Till vänster: karta över parkens sträckning. Kartan finns i större format på sidorna 26-27.

Borås Stad har under 20 år arbetat med 

utveckling runt Viskan. Nu breddar 

vi mittfåran och planerar en grön 

tvilling. Ett park och mötesstråk som 

löper parallellt med stadens blå stråk, 

Viskan. Stadsbyggnadsprogrammet 

”Staden vid Viskan” beslutades 2002 

och då, precis som nu, såg staden 

att traditionell översiktsplanering 

enligt plan och bygglagen inte 

räcker till. Nu tar vi återigen fram ett 

stadsbyggnadsprogram, Staden vid 

parken. Vi arbetar med stadsplanering 

på ett nytt sätt, igen! 
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”Vi skapar en vackrare och 
attraktivare stad. En välanvänd 
grön promenad sammanlänkar 
och befolkar platser, funktioner 
och stadsdelar. Den säkerställer 
en långsiktig tillgång till vatten 
och grönområden av god 
kvalité och är den självklara 
ryggraden i en växande stad.”

Målbild 
för 

parken
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”Vi skapar en vackrare och 
attraktivare stad. En välanvänd 
grön promenad sammanlänkar 
och befolkar platser, funktioner 
och stadsdelar. Den säkerställer 
en långsiktig tillgång till vatten 
och grönområden av god 
kvalité och är den självklara 
ryggraden i en växande stad.”

Målbild 
för 

parken
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”Vi skapar en vackrare och 
attraktivare stad. En välanvänd 
grön promenad sammanlänkar 
och befolkar platser, funktioner 
och stadsdelar. Den säkerställer 
en långsiktig tillgång till vatten 
och grönområden av god 
kvalité och är den självklara 
ryggraden i en växande stad.”

Målbild 
för 

parken

6 7

Vi ska bygga en park för hela Borås

möjliggör snabba, enkla och miljövänliga 
rörelsemönster genom stadsstrukturen. 
Parken gör det smidigt att till fots eller 
cykel röra sig ut till fria ytor samtidigt som 
det är smidigt att ta sig in till centrum. 
Långsammare rörelser ger liv och rörelse till 
fastigheternas första våningar. Därigenom 
kommer förtätningsmöjligheter att uppstå 
där sträckningen för parken säkras och 
förverkligas. Borås utbyggnadsstrategi 
styr, utöver mycket annat, utvecklingen 
av den linjära parken genom staden.

På de allmänna platserna sker stadens 
dagliga flöden, människor möts och umgås. 
Här sker handel och transporter och det går 
stundtals att få en glimt av stadens identitet. 
När Borås ska förtätas är det av vikt att göra 
rätt prioriteringar för att utveckla de platser 
som finns mellan huskropparna. Grön
struktur och människors rörelsemönster får 
i första hand det bästa utrymmet. Då skapas 
platser både för de som bor i närheten men 
också för de som vistas i stadsrummet. Det 

En linjär park krymper avstånden 
och möjliggör förtätning av Borås

Parken blir en grön väg för långsamma färd

sätt och pekar ut riktningen för förtätningen 

och utbyggnaden av centrala Borås. 

Förtätning innebär att mark som tidigare 
inte varit bebyggd tas i anspråk eller att 
äldre byggnader rivs eller kompletteras 
med ny bebyggelse, vilket innebär mer 
bebyggelse än tidigare. Enligt utbyggnads
strategin för Borås ska antalet bostäder 
öka i centrum. Det innebär att efterfrågan 
och behov av närhet till allmän plats, 
parker och torg kommer att öka. En 
linjär park säkerställer att det behovet 
uppfylls och är på sikt en bättre lösning 
än att riva och ersätta befintliga kvarter i 
centrum med parker. Tillgången till fria 
ytor är också en viktig faktor för att vi 
ska trivas och må bra i urbana miljöer. 
En sammanhängande linjär park som 
sträcker sig mellan två natur områden 
(Rya åsar i norr och Gässlösa i söder) 

och Knalleland i norr, via stads
delarna Norrby, Centrum, Göta och 
 Gässlösa till Gässlösaskogen i söder.

 » Parken ska vara allmänt tillgänglig, men 
behöver inte ägas till fullo av kommunen. 

 » Parkens olika delar och platser ska bidra 
till sin närmaste omgivning, med aktiviteter, 
funktioner och mötesplatser, samtidigt som 
platserna tillsammans bildar en helhet.

 » Parken skapas successivt under många 
år genom att flera platser blir klara.

 » Parken ska sätta ramarna för 
de detaljplaner som görs och de 
bygglov som ges utmed sträckan. 

 » Parken som ny stadsbyggnads
princip tar avstamp i Borås 
400årsjubileum år 2021. 

Parkens kärnvärden
Parkens grundkoncept formuleras i 
tio kärnvärden. Parkens kärnvärden, 
utan inbördes ordning, är att:

 » Parken ska utformas med fokus på 
gestaltad livsmiljö: livet mellan husen.

 » Parken ska utgöra en sammanhängande 
grön struktur som knyter an till naturen i 
parkens utkant och vara en plats där träd 
som får växa sig stora ryms i stadsmiljön.

 » Parken ska inrymma en stor 
variation av ekosystemtjänster.

 » Parken ska löpa parallellt 
med Viskan och samspela på de 
platser där det är möjligt. 

 » Parken ska i ett sammanhängande 
stråk sträcka sig från Getängen, Sjöbo 

En lång, sammanhängande park genom hela Borås. Där människor möts och 
umgås. Där vi träffar nya och gamla bekanta. Där det finns rum för både vila och 
rörelse. Där små och stora får utrymme. Där naturen får blomma och djuren får 
trivas. Där smarta lösningar kan bidra till ett bättre klimat. Där staden kan växa 
och staden kopplas samman. En lång, sammanhängande park för alla boråsare.

Parken omfamnas och integreras i den kringliggande bebyggelsen.Hallbergsbron byggdes för att bära biltrafik. Nu visar vi vad den bör bära – träd!
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Vi ska bygga en park för hela Borås

möjliggör snabba, enkla och miljövänliga 
rörelsemönster genom stadsstrukturen. 
Parken gör det smidigt att till fots eller 
cykel röra sig ut till fria ytor samtidigt som 
det är smidigt att ta sig in till centrum. 
Långsammare rörelser ger liv och rörelse till 
fastigheternas första våningar. Därigenom 
kommer förtätningsmöjligheter att uppstå 
där sträckningen för parken säkras och 
förverkligas. Borås utbyggnadsstrategi 
styr, utöver mycket annat, utvecklingen 
av den linjära parken genom staden.

På de allmänna platserna sker stadens 
dagliga flöden, människor möts och umgås. 
Här sker handel och transporter och det går 
stundtals att få en glimt av stadens identitet. 
När Borås ska förtätas är det av vikt att göra 
rätt prioriteringar för att utveckla de platser 
som finns mellan huskropparna. Grön
struktur och människors rörelsemönster får 
i första hand det bästa utrymmet. Då skapas 
platser både för de som bor i närheten men 
också för de som vistas i stadsrummet. Det 

En linjär park krymper avstånden 
och möjliggör förtätning av Borås

Parken blir en grön väg för långsamma färd

sätt och pekar ut riktningen för förtätningen 

och utbyggnaden av centrala Borås. 

Förtätning innebär att mark som tidigare 
inte varit bebyggd tas i anspråk eller att 
äldre byggnader rivs eller kompletteras 
med ny bebyggelse, vilket innebär mer 
bebyggelse än tidigare. Enligt utbyggnads
strategin för Borås ska antalet bostäder 
öka i centrum. Det innebär att efterfrågan 
och behov av närhet till allmän plats, 
parker och torg kommer att öka. En 
linjär park säkerställer att det behovet 
uppfylls och är på sikt en bättre lösning 
än att riva och ersätta befintliga kvarter i 
centrum med parker. Tillgången till fria 
ytor är också en viktig faktor för att vi 
ska trivas och må bra i urbana miljöer. 
En sammanhängande linjär park som 
sträcker sig mellan två natur områden 
(Rya åsar i norr och Gässlösa i söder) 

och Knalleland i norr, via stads
delarna Norrby, Centrum, Göta och 
 Gässlösa till Gässlösaskogen i söder.

 » Parken ska vara allmänt tillgänglig, men 
behöver inte ägas till fullo av kommunen. 

 » Parkens olika delar och platser ska bidra 
till sin närmaste omgivning, med aktiviteter, 
funktioner och mötesplatser, samtidigt som 
platserna tillsammans bildar en helhet.

 » Parken skapas successivt under många 
år genom att flera platser blir klara.

 » Parken ska sätta ramarna för 
de detaljplaner som görs och de 
bygglov som ges utmed sträckan. 

 » Parken som ny stadsbyggnads
princip tar avstamp i Borås 
400årsjubileum år 2021. 

Parkens kärnvärden
Parkens grundkoncept formuleras i 
tio kärnvärden. Parkens kärnvärden, 
utan inbördes ordning, är att:

 » Parken ska utformas med fokus på 
gestaltad livsmiljö: livet mellan husen.

 » Parken ska utgöra en sammanhängande 
grön struktur som knyter an till naturen i 
parkens utkant och vara en plats där träd 
som får växa sig stora ryms i stadsmiljön.

 » Parken ska inrymma en stor 
variation av ekosystemtjänster.

 » Parken ska löpa parallellt 
med Viskan och samspela på de 
platser där det är möjligt. 

 » Parken ska i ett sammanhängande 
stråk sträcka sig från Getängen, Sjöbo 

En lång, sammanhängande park genom hela Borås. Där människor möts och 
umgås. Där vi träffar nya och gamla bekanta. Där det finns rum för både vila och 
rörelse. Där små och stora får utrymme. Där naturen får blomma och djuren får 
trivas. Där smarta lösningar kan bidra till ett bättre klimat. Där staden kan växa 
och staden kopplas samman. En lång, sammanhängande park för alla boråsare.

Parken omfamnas och integreras i den kringliggande bebyggelsen.Hallbergsbron byggdes för att bära biltrafik. Nu visar vi vad den bör bära – träd!
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 » Parken binder samman naturområden 
och kan fungera som viktig livsmiljö och 
spridningsväg genom ett urbant landskap 
och ge ökad biologisk mångfald i staden.

 » Parken binder samman stadsdelarna 
Getängen, Norrby, Centrum, Druvefors, 
Göta och Gässlösa med lokaler för 
verksamheter, bostäder och service. 
På så vis aktiveras stadsdelarna. De 
ökar i status och blir på ett sätt en del 
av centrum i och med att tillgänglig
heten till de olika stadsdelarna ökar.

 » Parken minskar och motverkar 
segre gation genom att nya rörelse
mönster skapas. Det raderar barriärer 
mellan stadsdelar som tidigare varit 
segregerade och befunnit sig på 
olika socioekonomiska nivåer. 

 » Parken korsar eller tangerar Viskan 
på flera punkter genom stadsväven. Det 
kommer att skapa intressanta noder 
med höga rekreativa värden. Några 
exempel på platser är Ekoplatsen vid 
Holmsgatan, Hallbergsplatsen strax 
norr om Stadsparken, Repslagare
gatan i stadsdelen Getängen och 
Viskaslänten i stadsdelen Göta.

ökar antalet människor i centrum. Parken 
genererar sedan en stadsväv och tydliggör 
en struktur runt sig som blir tillgänglig och 
hållbar. Genom parken visar och skapar 
kommunen en förståelse för hur staden 
kommer att utvecklas över tid. Parken i 
sig underlättar möjligheten att förtäta och 
bygga stad runtomkring, och byggprojekten 
i sig kommer att förbättra kvaliteten i 
parken genom att befolka och skapa liv. 
Den linjära parken möjliggör och stärker 
projekten och projekten gör detsamma 
för parken – ett plus ett blir tre, det vill 
säga helheten blir bättre än dess delar. 

En linjär park utvecklar allmänt tillgängliga 
platser när staden växer och blir tätare. 
Genom att säkra och utveckla allmänna 
platser i samklang med förtätningsprocessen 
skapas attraktiva lägen. Parken ansluter 
till kvarter och stadsdelar samt binder 
samman stadsstrukturen på ett för Borås, 
och även Sverige, nytt sätt. I dagsläget 
finns inget liknande projekt i Sverige. När 
stadsdelar som idag är skilda från varandra 
binds samman syresätts stadsstrukturen. 
En linjär parks främsta styrkor är att:

 » Parken mynnar i två stora natur
områden (norr och söder) som från 
centrum med lätthet nås med cykel på 
15 minuter åt både norr och söder. 

En ramp behöver byggas genom Viskaholmskvarteret för att bron ska kunna gå över järnvägen, vilket knyter ihop staden. Här kan många olika aktiviteter och funktioner samlas.
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 » Parken binder samman naturområden 
och kan fungera som viktig livsmiljö och 
spridningsväg genom ett urbant landskap 
och ge ökad biologisk mångfald i staden.

 » Parken binder samman stadsdelarna 
Getängen, Norrby, Centrum, Druvefors, 
Göta och Gässlösa med lokaler för 
verksamheter, bostäder och service. 
På så vis aktiveras stadsdelarna. De 
ökar i status och blir på ett sätt en del 
av centrum i och med att tillgänglig
heten till de olika stadsdelarna ökar.

 » Parken minskar och motverkar 
segre gation genom att nya rörelse
mönster skapas. Det raderar barriärer 
mellan stadsdelar som tidigare varit 
segregerade och befunnit sig på 
olika socioekonomiska nivåer. 

 » Parken korsar eller tangerar Viskan 
på flera punkter genom stadsväven. Det 
kommer att skapa intressanta noder 
med höga rekreativa värden. Några 
exempel på platser är Ekoplatsen vid 
Holmsgatan, Hallbergsplatsen strax 
norr om Stadsparken, Repslagare
gatan i stadsdelen Getängen och 
Viskaslänten i stadsdelen Göta.

ökar antalet människor i centrum. Parken 
genererar sedan en stadsväv och tydliggör 
en struktur runt sig som blir tillgänglig och 
hållbar. Genom parken visar och skapar 
kommunen en förståelse för hur staden 
kommer att utvecklas över tid. Parken i 
sig underlättar möjligheten att förtäta och 
bygga stad runtomkring, och byggprojekten 
i sig kommer att förbättra kvaliteten i 
parken genom att befolka och skapa liv. 
Den linjära parken möjliggör och stärker 
projekten och projekten gör detsamma 
för parken – ett plus ett blir tre, det vill 
säga helheten blir bättre än dess delar. 

En linjär park utvecklar allmänt tillgängliga 
platser när staden växer och blir tätare. 
Genom att säkra och utveckla allmänna 
platser i samklang med förtätningsprocessen 
skapas attraktiva lägen. Parken ansluter 
till kvarter och stadsdelar samt binder 
samman stadsstrukturen på ett för Borås, 
och även Sverige, nytt sätt. I dagsläget 
finns inget liknande projekt i Sverige. När 
stadsdelar som idag är skilda från varandra 
binds samman syresätts stadsstrukturen. 
En linjär parks främsta styrkor är att:

 » Parken mynnar i två stora natur
områden (norr och söder) som från 
centrum med lätthet nås med cykel på 
15 minuter åt både norr och söder. 

En ramp behöver byggas genom Viskaholmskvarteret för att bron ska kunna gå över järnvägen, vilket knyter ihop staden. Här kan många olika aktiviteter och funktioner samlas.
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Parken ska innehålla gröna element längs 
hela sträckan. Ibland är det skog, ibland 
en grön vägg, parkletter, en trädarkad 
eller en refug. Det viktiga är att det gröna 
prioriteras och utformas på ett genom
tänkt och gestaltat sätt som inte bara gör 
gott för ekosystemtjänster, dagvatten
hantering och djur, utan också gör gott för 
människor som rör sig i och längs parken.

Viskan fungerar parken som komplement 
och grön spridningskorridor, och vice versa. 
Parken ska inte ersätta de funktioner, både 
för rekreations och naturvärden, som lyfts 
och premieras i Borås grönområdesplan. 
Istället ska parken identifiera befintliga 
grönområden och vara ett komplement 
och en möjlighet att öka den totala ytan 
och kvaliteten på grönområden och stråk i 
Borås. Befintliga grönområden kan kopplas 
till parken för att skapa ännu bättre värden. 

Ekosystemtjänster

Parken tillhandahåller viktiga ekosystem

tjänster, bidrar till en bättre dagvatten

hantering och stärker befintlig grön struktur. 

En grön parkmiljö ger människan en 
mängd gratis ekosystemtjänster. Förutom 
de ekosystemtjänster kopplade till hälsa, 
rekreation och upplevelser som parken 
bidrar med fungerar den dessutom som 
en viktig klimatmässig resurs. Smarta 
lösningar, som genomsläppliga material 
eller funktion ella ytor som också kan 

fyllas med vatten, gör att parken hjälper 
till med fördröjning och rening av stora 
mängder regn och dagvatten. Parken 
kommer även att bidra till tjänster som 
exempelvis pollinering och rening av 
luften med träd och annan växtlighet. 

Parken kommer i samspel med Viskan 
fungera som spridningsstråk för djur och 
växtliv. För att även värna nattaktiva djur 
och växter behöver belysning vid dessa 
stråk utformas på lämpligt sätt. Där 
byggnationen tillåts ta större plats intill 

Tåsinge Plads i Köpenhamn har gjorts om från en asfalterad yta till att vara en multifunktionell plats. Den bidrar med grönska, lek- 

och parkmiljö och även till dagvattenhanteringen. Den är också en oas för stadens invånare, såväl människor som djur och insekter.

Parkens koppling till Viskan kan bestå av ordnade eller av mer 

naturliga strandkanter. Ovan: Vallastaden. Nedan: Söderköping.

Grönskan fördröjer dagvattnet mellan byggnad och parkering 

samt längs båda sidor av cykelbanan. Köpenhamn.
Bilderna visar en variation på gröna miljöer. De på övre raden 

visar hur ängsmark och olika typer av blommor och växter 

kan bli en del av parken och bidra till biologisk mångfald. De 

till höger visar gröna väggar, som är ett bra sätt att skapa mer 

grönska i täta stadsmiljöer. Utöver redan nämnda fördelar 

och att miljöerna är vackra, bidrar de gröna miljöerna till 

viktiga ekosystem tjänster och stadens dagvattenhantering. Inte 

minst ger de plats till djur och insekter, likt hotellet nedan.

Foto: Scandinavian Green Roof  Institute, Malmö Foto: Scandinavian Green Roof  Institute, Malmö
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Parken ska innehålla gröna element längs 
hela sträckan. Ibland är det skog, ibland 
en grön vägg, parkletter, en trädarkad 
eller en refug. Det viktiga är att det gröna 
prioriteras och utformas på ett genom
tänkt och gestaltat sätt som inte bara gör 
gott för ekosystemtjänster, dagvatten
hantering och djur, utan också gör gott för 
människor som rör sig i och längs parken.

Viskan fungerar parken som komplement 
och grön spridningskorridor, och vice versa. 
Parken ska inte ersätta de funktioner, både 
för rekreations och naturvärden, som lyfts 
och premieras i Borås grönområdesplan. 
Istället ska parken identifiera befintliga 
grönområden och vara ett komplement 
och en möjlighet att öka den totala ytan 
och kvaliteten på grönområden och stråk i 
Borås. Befintliga grönområden kan kopplas 
till parken för att skapa ännu bättre värden. 

Ekosystemtjänster

Parken tillhandahåller viktiga ekosystem

tjänster, bidrar till en bättre dagvatten

hantering och stärker befintlig grön struktur. 

En grön parkmiljö ger människan en 
mängd gratis ekosystemtjänster. Förutom 
de ekosystemtjänster kopplade till hälsa, 
rekreation och upplevelser som parken 
bidrar med fungerar den dessutom som 
en viktig klimatmässig resurs. Smarta 
lösningar, som genomsläppliga material 
eller funktion ella ytor som också kan 

fyllas med vatten, gör att parken hjälper 
till med fördröjning och rening av stora 
mängder regn och dagvatten. Parken 
kommer även att bidra till tjänster som 
exempelvis pollinering och rening av 
luften med träd och annan växtlighet. 

Parken kommer i samspel med Viskan 
fungera som spridningsstråk för djur och 
växtliv. För att även värna nattaktiva djur 
och växter behöver belysning vid dessa 
stråk utformas på lämpligt sätt. Där 
byggnationen tillåts ta större plats intill 

Tåsinge Plads i Köpenhamn har gjorts om från en asfalterad yta till att vara en multifunktionell plats. Den bidrar med grönska, lek- 

och parkmiljö och även till dagvattenhanteringen. Den är också en oas för stadens invånare, såväl människor som djur och insekter.

Parkens koppling till Viskan kan bestå av ordnade eller av mer 

naturliga strandkanter. Ovan: Vallastaden. Nedan: Söderköping.

Grönskan fördröjer dagvattnet mellan byggnad och parkering 

samt längs båda sidor av cykelbanan. Köpenhamn.
Bilderna visar en variation på gröna miljöer. De på övre raden 

visar hur ängsmark och olika typer av blommor och växter 

kan bli en del av parken och bidra till biologisk mångfald. De 

till höger visar gröna väggar, som är ett bra sätt att skapa mer 

grönska i täta stadsmiljöer. Utöver redan nämnda fördelar 

och att miljöerna är vackra, bidrar de gröna miljöerna till 

viktiga ekosystem tjänster och stadens dagvattenhantering. Inte 

minst ger de plats till djur och insekter, likt hotellet nedan.

Foto: Scandinavian Green Roof  Institute, Malmö Foto: Scandinavian Green Roof  Institute, Malmö
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ligger i att platsen gestaltas och formas för 
att alla ska vilja vistas där, för att på så vis 
bidra till den linjära parkens sammanlagda 
utbredning från norr till söder. Det gör 
också att parken blir alla boråsares park.

Topografin och barriärerna

Parken överbygger Borås barriärer och 

kopplar samman staden. 

Borås stadsstruktur är brokig, och på 
några platser dåligt sammanlänkad, med 
flera stora barriärer som delar staden och 
framförallt avskärmar centrum från väst, 
ost och syd. Järnvägen runt Norrby, Kust 
till kustbanan som klyver Göta, motor
vägen som delar staden och Viskan som 
slingrar sig genom Gässlösa och Getängen 
är några tydliga exempel på barriärer. 
Barriärerna leder bland annat till att bilen 
fortsatt är ett attraktivare färdmedel för 
korta resor än vad cykeln eller bussen är.

En linjär park bryter stadsdelarnas 
isolering och ändrar de dagliga flödena 
genom staden. När nya platser aktiveras 

kommer upplevelsen av närhet inom 
Borås tätort att öka. Upplevelsen av 
närhet ökar i sin tur känslan av närvaro 
och trygghet. Genom god gestaltning 
av offentliga rum kan segregation 
byggas bort i ett längre tidsperspektiv.

Parken är allmän plats

Parken är hela Borås park och olika delar 

kan förvaltas och ägas av olika aktörer. 

Med allmän plats menas i detta stads
byggnadsprogram mellanrummen mellan 
husen som av stadens invånare uppfattas 
som offentlig. Det innebär att det inte 
nödvändigtvis måste vara mark som i 
detaljplan har bestämmelsen park, natur, 
gata eller torg. Det måste inte heller vara 
mark ägd av kommunen utan även privata 
bostadsgårdar och förträdgårdar kan ingå. 

Köpenhamn. Marken höjs med en svag lutning upp mot bron över den fyrfiliga bilvägen.Broar kan bygga bort de barriärer som 

parken korsar och skapar effektiva flöden.

Bro mellan S:ta Birgittas griftegård och Götavallen som tar parken över en av barriärerna längs sträckan. 

Alla har ett ansvar i att parken upplevs 
som en allmän plats, det kan handla om 
ägandeskap och utformning men också 
att de som använder parken bidrar till att 
hålla den ren och välskött. Tyngdpunkten 

Olika funktioner och miljöer 
blir en del av parken

Parken får olika funktioner på olika delar 

och bidrar till sin omgivning på olika sätt 

beroende på plats och behov just där. 

Parken kan exempelvis bli en öppen och 
tillgänglig konst utställning, förskolor och 
skolor kan använda parken som skolgård, 
människor kanske kan odla, restauranger 
och foodtrucks kan använda parken som 
matplats. På vissa platser längs sträckan 
finns redan idag funktioner som inkluderas i 
parken och som kan utvecklas eller bevaras 
som de är idag. När parkens olika delar 
kopplas samman skapas unika funktioner 
i sig, som en lång motionssträcka. 

GRIFTEGÅRDAR

Svenska kyrkan i Borås har sett att det finns 
intresse av att vistas och uppehålla sig på 
kyrko och griftegårdar även utan att besöka 
en gravplats eller en intilliggande kyrka. 
Ett tydligt exempel på det är Brämhults 

En trygg och tillgänglig park

Parken ska vara trygg och tillgänglig för dem 

som vill vistas i den. 

Att få känna sig trygg på allmän plats ska 
vara en rättighet för alla. Parken ska ha en 
medveten utformning och belysning som 
säkerställer trygga platser utan gömda vrår. 
Den ska uppmuntra social kontakt och ha 
ett brett program av aktiviteter och funk
tioner inom dess yta. Parkens sträckning 
ska också utformas på ett tillgängligt sätt 
så att så många som möjligt, så långt som 
möjligt, kan ta sig längs parkens sträcka. 
Den linjära parkens popularitet ökar 
genom god gestaltning, säkra passager 
för gående och cyklister i förhållande till 
andra trafikslag, närheten till kommunal 
och privat service och möjligheten att nå 
stora ytor för aktivitet och rörelse. En grön, 
linjär park förblir trygg, säker och tillgänglig 
tack vare att den är rikligt befolkad och 
välbesökt under stora delar av dygnet. 

Griftegårdarna blir en del av parken.
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ligger i att platsen gestaltas och formas för 
att alla ska vilja vistas där, för att på så vis 
bidra till den linjära parkens sammanlagda 
utbredning från norr till söder. Det gör 
också att parken blir alla boråsares park.

Topografin och barriärerna

Parken överbygger Borås barriärer och 

kopplar samman staden. 

Borås stadsstruktur är brokig, och på 
några platser dåligt sammanlänkad, med 
flera stora barriärer som delar staden och 
framförallt avskärmar centrum från väst, 
ost och syd. Järnvägen runt Norrby, Kust 
till kustbanan som klyver Göta, motor
vägen som delar staden och Viskan som 
slingrar sig genom Gässlösa och Getängen 
är några tydliga exempel på barriärer. 
Barriärerna leder bland annat till att bilen 
fortsatt är ett attraktivare färdmedel för 
korta resor än vad cykeln eller bussen är.

En linjär park bryter stadsdelarnas 
isolering och ändrar de dagliga flödena 
genom staden. När nya platser aktiveras 

kommer upplevelsen av närhet inom 
Borås tätort att öka. Upplevelsen av 
närhet ökar i sin tur känslan av närvaro 
och trygghet. Genom god gestaltning 
av offentliga rum kan segregation 
byggas bort i ett längre tidsperspektiv.

Parken är allmän plats

Parken är hela Borås park och olika delar 

kan förvaltas och ägas av olika aktörer. 

Med allmän plats menas i detta stads
byggnadsprogram mellanrummen mellan 
husen som av stadens invånare uppfattas 
som offentlig. Det innebär att det inte 
nödvändigtvis måste vara mark som i 
detaljplan har bestämmelsen park, natur, 
gata eller torg. Det måste inte heller vara 
mark ägd av kommunen utan även privata 
bostadsgårdar och förträdgårdar kan ingå. 

Köpenhamn. Marken höjs med en svag lutning upp mot bron över den fyrfiliga bilvägen.Broar kan bygga bort de barriärer som 

parken korsar och skapar effektiva flöden.

Bro mellan S:ta Birgittas griftegård och Götavallen som tar parken över en av barriärerna längs sträckan. 

Alla har ett ansvar i att parken upplevs 
som en allmän plats, det kan handla om 
ägandeskap och utformning men också 
att de som använder parken bidrar till att 
hålla den ren och välskött. Tyngdpunkten 

Olika funktioner och miljöer 
blir en del av parken

Parken får olika funktioner på olika delar 

och bidrar till sin omgivning på olika sätt 

beroende på plats och behov just där. 

Parken kan exempelvis bli en öppen och 
tillgänglig konst utställning, förskolor och 
skolor kan använda parken som skolgård, 
människor kanske kan odla, restauranger 
och foodtrucks kan använda parken som 
matplats. På vissa platser längs sträckan 
finns redan idag funktioner som inkluderas i 
parken och som kan utvecklas eller bevaras 
som de är idag. När parkens olika delar 
kopplas samman skapas unika funktioner 
i sig, som en lång motionssträcka. 

GRIFTEGÅRDAR

Svenska kyrkan i Borås har sett att det finns 
intresse av att vistas och uppehålla sig på 
kyrko och griftegårdar även utan att besöka 
en gravplats eller en intilliggande kyrka. 
Ett tydligt exempel på det är Brämhults 

En trygg och tillgänglig park

Parken ska vara trygg och tillgänglig för dem 

som vill vistas i den. 

Att få känna sig trygg på allmän plats ska 
vara en rättighet för alla. Parken ska ha en 
medveten utformning och belysning som 
säkerställer trygga platser utan gömda vrår. 
Den ska uppmuntra social kontakt och ha 
ett brett program av aktiviteter och funk
tioner inom dess yta. Parkens sträckning 
ska också utformas på ett tillgängligt sätt 
så att så många som möjligt, så långt som 
möjligt, kan ta sig längs parkens sträcka. 
Den linjära parkens popularitet ökar 
genom god gestaltning, säkra passager 
för gående och cyklister i förhållande till 
andra trafikslag, närheten till kommunal 
och privat service och möjligheten att nå 
stora ytor för aktivitet och rörelse. En grön, 
linjär park förblir trygg, säker och tillgänglig 
tack vare att den är rikligt befolkad och 
välbesökt under stora delar av dygnet. 

Griftegårdarna blir en del av parken.
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”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, 
design, offentlig konst och kulturarv  ska 
bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle där alla ska få möjlighet 
att påverka vår gemensamma miljö.”1

Hur påverkar byggnader stadens mellanrum 
och var slutar egentligen dess gränser? 
Vad mer än trafiken påverkar hur stadens 
gatunät är utformat och hur utformas ett 
torg för framtidens behov i en stad? Arki
tektur, form och design påverkar våra liv 
och vår vardag  hur vi uppfattar varandra 
och oss själva, hur vi samarbetar och lever 
våra liv tillsammans. Genom god gestaltad 
livsmiljö kan vi förändra vår vardag och 
kanske även vår omvärld till det bättre. 

Gestaltad livsmiljö

Parken prioriterar mellanrummet mellan 

husen, lyfter fram konstens roll i staden och 

bidrar till ett hållbart och mindre segregerat 

samhälle. 

Boverket fick i maj 2018 i uppdrag av 
Sveriges riksdag att samordna politiken, 
bevaka utvecklingen, höja kompetensen 
och vägleda bland annat kommuner i hur 
framtidens mellanrum mellan husen i staden 
formas och utvecklas. I svenska städer ska 
vi bli bättre på att lyfta fram arkitekturens, 
formens och designens roll i samhället. Med 
gestaltad livsmiljö menas förenklat allting 
som finns runt omkring oss: offentliga 
byggnader och bostadshus, men också 
det offentliga rummet så som parker, 
gator och torg. Målet för uppdraget är: 

SKOLGÅRDAR, LEK- OCH IDROTTSPLATSER

När Borås förtätas måste alla verksamheter 
kompromissa och vara delaktiga i ett större 
syfte – att skapa en hållbar, säker, attraktiv 
och inkluderande miljö mellan husen. Intill 
parken i stadsdelen Norrby kommer det att 
uppföras en byggnad som innehåller både 
förskola och studentbostäder. Förskolans 
gård kommer till viss del att vara en del 
av parkens och allmänhetens lekplats. 

I stadsdelen Göta ingår en större gräsyta 
som tidigare använts som fotbollsplan i 
parkens planerade sträckning. Ytor för 
spontan lek och rörelse är viktiga för att alla 
barn och unga ska få möjlighet till rörelse 
och motion. Forskning visar att lek och 
idrottsplatser som utformas på ett sätt 
som talar till fantasin och leken snarare 
än till att utöva idrott gör att flickor blir 
mer delaktiga och att pojkar tenderar att 
dominera leken i mindre utsträckning.

kyrkogård som även har uppfört ett utegym 
och slingor för promenad och motion. Från 
centrum och söderut sträcker sig Borås 
griftegårdar som på ett pärlband. Närmast 
centrum ligger Sankt Ansgars vid Stads
parken, efterföljt av Sankta Birgitta på Göta 
och Sankt Sigfrid på Gässlösa. Samtliga 
griftegårdar tangerar parkens sträckning och 
kommer kunna bidra med tillgängliga gröna 
miljöer för rekreation. Städer i Europa som 
har en högre densitet än vad Borås har 
använder flitigt kyrko och griftegårdar som 
gröna och lättillgängliga offentliga miljöer. 
Självklart sker det med respekt för de som 
ligger begravda där och deras anhöriga. Ett 
bra exempel är Assistentens kyrkogård i 
Nørrebro, Köpenhamn som är öppen för 
allmänheten att cykla igenom eller dricka 
sitt medhavda kaffe i. Griftegårdarna bidrar 
också med gröna miljöer som gynnar 
den biologiska mångfalden i parken. 

Konstnärligt utformad lekplats i grön miljö.  

Kristineberg i Stockholm.

Parken kan i vissa partier vara mer urban. Dock 

ska det alltid finnas grönska i någon form. 

Kultur kan samspela med funktion, här i form av 

hinder för actionsporter så som skateboard. 

Puckelbollplanen i Malmö är ett 

konstverk som vill förmedla budskapet 

att verkligheten inte alltid förhåller 

sig till förutbestämda regler och att 

förutsättningarna kan ändras. En 

yta som inte är jämn och helt rättvis 

suddar ut individens skicklighet och 

gör att det inte är givet på förhand vem 

som är bäst på att spela puckelboll. 

1 Boverket

Lekfull konst i Örebro som en del av Open Art. 

Popcornet stod på en tillfälligt avstängd gata.

En stor boll av böcker. Även denna var 

en del av Open Art i Örebro. 

Foto: Svensk Markservice AB

Hallbergsbron är en av många delar i parken. Redan idag 

har grönska tillförts genom mobila trädplanteringar.
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”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, 
design, offentlig konst och kulturarv  ska 
bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 
segregerat samhälle där alla ska få möjlighet 
att påverka vår gemensamma miljö.”1

Hur påverkar byggnader stadens mellanrum 
och var slutar egentligen dess gränser? 
Vad mer än trafiken påverkar hur stadens 
gatunät är utformat och hur utformas ett 
torg för framtidens behov i en stad? Arki
tektur, form och design påverkar våra liv 
och vår vardag  hur vi uppfattar varandra 
och oss själva, hur vi samarbetar och lever 
våra liv tillsammans. Genom god gestaltad 
livsmiljö kan vi förändra vår vardag och 
kanske även vår omvärld till det bättre. 

Gestaltad livsmiljö

Parken prioriterar mellanrummet mellan 

husen, lyfter fram konstens roll i staden och 

bidrar till ett hållbart och mindre segregerat 

samhälle. 

Boverket fick i maj 2018 i uppdrag av 
Sveriges riksdag att samordna politiken, 
bevaka utvecklingen, höja kompetensen 
och vägleda bland annat kommuner i hur 
framtidens mellanrum mellan husen i staden 
formas och utvecklas. I svenska städer ska 
vi bli bättre på att lyfta fram arkitekturens, 
formens och designens roll i samhället. Med 
gestaltad livsmiljö menas förenklat allting 
som finns runt omkring oss: offentliga 
byggnader och bostadshus, men också 
det offentliga rummet så som parker, 
gator och torg. Målet för uppdraget är: 

SKOLGÅRDAR, LEK- OCH IDROTTSPLATSER

När Borås förtätas måste alla verksamheter 
kompromissa och vara delaktiga i ett större 
syfte – att skapa en hållbar, säker, attraktiv 
och inkluderande miljö mellan husen. Intill 
parken i stadsdelen Norrby kommer det att 
uppföras en byggnad som innehåller både 
förskola och studentbostäder. Förskolans 
gård kommer till viss del att vara en del 
av parkens och allmänhetens lekplats. 

I stadsdelen Göta ingår en större gräsyta 
som tidigare använts som fotbollsplan i 
parkens planerade sträckning. Ytor för 
spontan lek och rörelse är viktiga för att alla 
barn och unga ska få möjlighet till rörelse 
och motion. Forskning visar att lek och 
idrottsplatser som utformas på ett sätt 
som talar till fantasin och leken snarare 
än till att utöva idrott gör att flickor blir 
mer delaktiga och att pojkar tenderar att 
dominera leken i mindre utsträckning.

kyrkogård som även har uppfört ett utegym 
och slingor för promenad och motion. Från 
centrum och söderut sträcker sig Borås 
griftegårdar som på ett pärlband. Närmast 
centrum ligger Sankt Ansgars vid Stads
parken, efterföljt av Sankta Birgitta på Göta 
och Sankt Sigfrid på Gässlösa. Samtliga 
griftegårdar tangerar parkens sträckning och 
kommer kunna bidra med tillgängliga gröna 
miljöer för rekreation. Städer i Europa som 
har en högre densitet än vad Borås har 
använder flitigt kyrko och griftegårdar som 
gröna och lättillgängliga offentliga miljöer. 
Självklart sker det med respekt för de som 
ligger begravda där och deras anhöriga. Ett 
bra exempel är Assistentens kyrkogård i 
Nørrebro, Köpenhamn som är öppen för 
allmänheten att cykla igenom eller dricka 
sitt medhavda kaffe i. Griftegårdarna bidrar 
också med gröna miljöer som gynnar 
den biologiska mångfalden i parken. 

Konstnärligt utformad lekplats i grön miljö.  

Kristineberg i Stockholm.

Parken kan i vissa partier vara mer urban. Dock 

ska det alltid finnas grönska i någon form. 

Kultur kan samspela med funktion, här i form av 

hinder för actionsporter så som skateboard. 

Puckelbollplanen i Malmö är ett 

konstverk som vill förmedla budskapet 

att verkligheten inte alltid förhåller 

sig till förutbestämda regler och att 

förutsättningarna kan ändras. En 

yta som inte är jämn och helt rättvis 

suddar ut individens skicklighet och 

gör att det inte är givet på förhand vem 

som är bäst på att spela puckelboll. 

1 Boverket

Lekfull konst i Örebro som en del av Open Art. 

Popcornet stod på en tillfälligt avstängd gata.

En stor boll av böcker. Även denna var 

en del av Open Art i Örebro. 

Foto: Svensk Markservice AB

Hallbergsbron är en av många delar i parken. Redan idag 

har grönska tillförts genom mobila trädplanteringar.
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Park, kultur och natur 
som attraktiv granne 

Parken gör närområdet attraktivare och 

ökar fastighetsvärden. 

Bland de senaste 25 årens nyetableringar 
i Borås lyfts allt som ofta en närhet till 
gröna miljöer fram för rekreation, rörelse 
och möten. Det tycks finnas flera synergi
effekter mellan byggnation och grönska. 
Både befintliga och nybyggda byggnaders 
närhet till grön allmän plats verkar ge 
ett ökat fastighetsvärde. Det finns flera 
exempel på projekt inom kommunen där 
ett tungt försäljningsargument är eller 
har varit närheten till park, natur och 
rekreation. Redan byggda projekt är till 
exempel Hestra Parkstad, Trädgårds staden 
Hestra och Regementsstaden. Projekt i 
planeringsfasen är exempelvis Räfseryd 
(vid Tosseryd) och Hulta Ängar. Ett 
internationellt känt exempel är parken 

High Line i New York som i sig blev så 
attraktivt att även angränsande fastigheters 
attraktivitet och värde ökade snabbt. Det 
finns också synergieffekter i att ansluta 
konst och kulturmiljöer till byggnation. 
Parken kan dra nytta av att präglas av 
historien i det område den passerar. 

Områdena där parken planeras, beslutas 
och byggs kommer möjliggöra för 
synergier enligt ovan. Genom att 
mellanrummen mellan husen priori
teras och säkras i ett första skede blir 
fastigheter som får möjlighet att angöra 
parken attraktivare och tryggare, och 
får i förlängningen ett ökat värde.

I parkens södra ände, vid Gässlösaskogen, möter parken den befintliga naturen.

Parken kopplar an till och framhåller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Parken kan kombineras med kreativa tekniska lösningar, som att anlägga ett glastak mellan två byggnader istället för att tilläggsisolera.
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Park, kultur och natur 
som attraktiv granne 

Parken gör närområdet attraktivare och 

ökar fastighetsvärden. 

Bland de senaste 25 årens nyetableringar 
i Borås lyfts allt som ofta en närhet till 
gröna miljöer fram för rekreation, rörelse 
och möten. Det tycks finnas flera synergi
effekter mellan byggnation och grönska. 
Både befintliga och nybyggda byggnaders 
närhet till grön allmän plats verkar ge 
ett ökat fastighetsvärde. Det finns flera 
exempel på projekt inom kommunen där 
ett tungt försäljningsargument är eller 
har varit närheten till park, natur och 
rekreation. Redan byggda projekt är till 
exempel Hestra Parkstad, Trädgårds staden 
Hestra och Regementsstaden. Projekt i 
planeringsfasen är exempelvis Räfseryd 
(vid Tosseryd) och Hulta Ängar. Ett 
internationellt känt exempel är parken 

High Line i New York som i sig blev så 
attraktivt att även angränsande fastigheters 
attraktivitet och värde ökade snabbt. Det 
finns också synergieffekter i att ansluta 
konst och kulturmiljöer till byggnation. 
Parken kan dra nytta av att präglas av 
historien i det område den passerar. 

Områdena där parken planeras, beslutas 
och byggs kommer möjliggöra för 
synergier enligt ovan. Genom att 
mellanrummen mellan husen priori
teras och säkras i ett första skede blir 
fastigheter som får möjlighet att angöra 
parken attraktivare och tryggare, och 
får i förlängningen ett ökat värde.

I parkens södra ände, vid Gässlösaskogen, möter parken den befintliga naturen.

Parken kopplar an till och framhåller kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Parken kan kombineras med kreativa tekniska lösningar, som att anlägga ett glastak mellan två byggnader istället för att tilläggsisolera.
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kommunikation, livliga bottenvåningar 
och känslan av att vara en del av stadens 
puls. Parken sträcker sig parallellt mellan 
de urbana stråken och i snittet från urbant 
stråk till urbant stråk blir det tydligt att 
fokus ligger på ett lägre tempo. Det går 
i linje med gällande översiktsplan, Borås 
utbyggnadsstrategi samt visionen för 
Borås 2025 att identifiera och aktivera 
de noder och stråk i vår stad som har 
den potentialen. Möjligheten till rörelse i 
staden utökas. Det är aldrig svårt att ta sig 
från en del av staden till en annan – via 
de urbana stråken eller via parken.

För att underlätta för hållbara transporter 
i stråket finns det fördelar i att anlägga 
hållplatser i anslutning till parken. Det gör 
att personer kan ta bussen till och från olika 
platser och ta en promenad längs delar av 
sträckan. Det skapar också en möjlighet 
att ta sig till ena änden på ett smidigt sätt 
för att sedan gå längs med hela parken.

Parkens möte med urbana stråk

Parken skapar höga värden för boråsaren på 

liknande sätt som stadens urbana stråk. 

Urbana stråk är utvecklingsstråk där ny 
bebyggelse och andra åtgärder särskilt 
bör främjas – där ligger fokus på god 

Schematisk skiss över hur parken och parkens omgivning kan placeras i förhållande till varandra. Här innehåller parken både gång- och cykelväg och dagvattenhanteringslösningar. 

Illustrationen visar hur parkering kan gömmas under mark och hur grönskan sprider sig mellan bebyggelsen och övergår i en naturlig strandkant till Viskan.

Parken som hållbar 
transportsträcka

Parken utgör en kontrast till de snabba 

transporter som sker med motoriserade 

fordon. 

Gående och cyklister prioriteras i parken. 
Det finns dock konflikter mellan dessa 
två kategorier: de behöver dela på ytan 
och cyklister rör sig snabbare än gående. 
Om mötet mellan dem inte hanteras på 
rätt sätt uppstår en risk där båda parter 
blir missnöjda. Utgångspunkten är att det 
genom hela stråket ska gå att promenera 
och cykla från punkt A till punkt B. På 
de platser där det av någon anledning 

Parken passerar tunnlar längs sträckan. Här finns möjlighet att göra annars otrygga miljöer till en tryggare plats. Genom att bygga en bro över motorvägen som bär grönska skapas en genare väg för fotgängare och cyklister. 

Samtidigt marknadsförs Borås för passerande på riksväg 40 som en stad som värdesätter både hälsa och klimat.

blir en för stor konflikt mellan dessa 
trafikslag, exempelvis där det är ont om 
plats, ska gående ha företräde och cyklist
erna ledas om för att sedan återkomma 
till huvudstråket så snart som möjligt. 

Ett av syftena med parken är att kunna 
röra sig som gående eller cyklist på ett 
hållbart sätt, utan barriärer. I korsnings
punkter med biltrafik måste stort fokus 
och extra omsorg läggas på mötet mellan 
trafikslagen. Det ska vara tydligt att gående 
och cyklister har företräde. Exempelvis 
kan markbeläggning användas för att 
sänka hastigheten på motorfordon. 
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kommunikation, livliga bottenvåningar 
och känslan av att vara en del av stadens 
puls. Parken sträcker sig parallellt mellan 
de urbana stråken och i snittet från urbant 
stråk till urbant stråk blir det tydligt att 
fokus ligger på ett lägre tempo. Det går 
i linje med gällande översiktsplan, Borås 
utbyggnadsstrategi samt visionen för 
Borås 2025 att identifiera och aktivera 
de noder och stråk i vår stad som har 
den potentialen. Möjligheten till rörelse i 
staden utökas. Det är aldrig svårt att ta sig 
från en del av staden till en annan – via 
de urbana stråken eller via parken.

För att underlätta för hållbara transporter 
i stråket finns det fördelar i att anlägga 
hållplatser i anslutning till parken. Det gör 
att personer kan ta bussen till och från olika 
platser och ta en promenad längs delar av 
sträckan. Det skapar också en möjlighet 
att ta sig till ena änden på ett smidigt sätt 
för att sedan gå längs med hela parken.

Parkens möte med urbana stråk

Parken skapar höga värden för boråsaren på 

liknande sätt som stadens urbana stråk. 

Urbana stråk är utvecklingsstråk där ny 
bebyggelse och andra åtgärder särskilt 
bör främjas – där ligger fokus på god 

Schematisk skiss över hur parken och parkens omgivning kan placeras i förhållande till varandra. Här innehåller parken både gång- och cykelväg och dagvattenhanteringslösningar. 

Illustrationen visar hur parkering kan gömmas under mark och hur grönskan sprider sig mellan bebyggelsen och övergår i en naturlig strandkant till Viskan.

Parken som hållbar 
transportsträcka

Parken utgör en kontrast till de snabba 

transporter som sker med motoriserade 

fordon. 

Gående och cyklister prioriteras i parken. 
Det finns dock konflikter mellan dessa 
två kategorier: de behöver dela på ytan 
och cyklister rör sig snabbare än gående. 
Om mötet mellan dem inte hanteras på 
rätt sätt uppstår en risk där båda parter 
blir missnöjda. Utgångspunkten är att det 
genom hela stråket ska gå att promenera 
och cykla från punkt A till punkt B. På 
de platser där det av någon anledning 

Parken passerar tunnlar längs sträckan. Här finns möjlighet att göra annars otrygga miljöer till en tryggare plats. Genom att bygga en bro över motorvägen som bär grönska skapas en genare väg för fotgängare och cyklister. 

Samtidigt marknadsförs Borås för passerande på riksväg 40 som en stad som värdesätter både hälsa och klimat.

blir en för stor konflikt mellan dessa 
trafikslag, exempelvis där det är ont om 
plats, ska gående ha företräde och cyklist
erna ledas om för att sedan återkomma 
till huvudstråket så snart som möjligt. 

Ett av syftena med parken är att kunna 
röra sig som gående eller cyklist på ett 
hållbart sätt, utan barriärer. I korsnings
punkter med biltrafik måste stort fokus 
och extra omsorg läggas på mötet mellan 
trafikslagen. Det ska vara tydligt att gående 
och cyklister har företräde. Exempelvis 
kan markbeläggning användas för att 
sänka hastigheten på motorfordon. 
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kommunikation, livliga bottenvåningar 
och känslan av att vara en del av stadens 
puls. Parken sträcker sig parallellt mellan 
de urbana stråken och i snittet från urbant 
stråk till urbant stråk blir det tydligt att 
fokus ligger på ett lägre tempo. Det går 
i linje med gällande översiktsplan, Borås 
utbyggnadsstrategi samt visionen för 
Borås 2025 att identifiera och aktivera 
de noder och stråk i vår stad som har 
den potentialen. Möjligheten till rörelse i 
staden utökas. Det är aldrig svårt att ta sig 
från en del av staden till en annan – via 
de urbana stråken eller via parken.

För att underlätta för hållbara transporter 
i stråket finns det fördelar i att anlägga 
hållplatser i anslutning till parken. Det gör 
att personer kan ta bussen till och från olika 
platser och ta en promenad längs delar av 
sträckan. Det skapar också en möjlighet 
att ta sig till ena änden på ett smidigt sätt 
för att sedan gå längs med hela parken.

Parkens möte med urbana stråk

Parken skapar höga värden för boråsaren på 

liknande sätt som stadens urbana stråk. 

Urbana stråk är utvecklingsstråk där ny 
bebyggelse och andra åtgärder särskilt 
bör främjas – där ligger fokus på god 

Schematisk skiss över hur parken och parkens omgivning kan placeras i förhållande till varandra. Här innehåller parken både gång- och cykelväg och dagvattenhanteringslösningar. 

Illustrationen visar hur parkering kan gömmas under mark och hur grönskan sprider sig mellan bebyggelsen och övergår i en naturlig strandkant till Viskan.

Parken som hållbar 
transportsträcka

Parken utgör en kontrast till de snabba 

transporter som sker med motoriserade 

fordon. 

Gående och cyklister prioriteras i parken. 
Det finns dock konflikter mellan dessa 
två kategorier: de behöver dela på ytan 
och cyklister rör sig snabbare än gående. 
Om mötet mellan dem inte hanteras på 
rätt sätt uppstår en risk där båda parter 
blir missnöjda. Utgångspunkten är att det 
genom hela stråket ska gå att promenera 
och cykla från punkt A till punkt B. På 
de platser där det av någon anledning 

Parken passerar tunnlar längs sträckan. Här finns möjlighet att göra annars otrygga miljöer till en tryggare plats. Genom att bygga en bro över motorvägen som bär grönska skapas en genare väg för fotgängare och cyklister. 

Samtidigt marknadsförs Borås för passerande på riksväg 40 som en stad som värdesätter både hälsa och klimat.

blir en för stor konflikt mellan dessa 
trafikslag, exempelvis där det är ont om 
plats, ska gående ha företräde och cyklist
erna ledas om för att sedan återkomma 
till huvudstråket så snart som möjligt. 

Ett av syftena med parken är att kunna 
röra sig som gående eller cyklist på ett 
hållbart sätt, utan barriärer. I korsnings
punkter med biltrafik måste stort fokus 
och extra omsorg läggas på mötet mellan 
trafikslagen. Det ska vara tydligt att gående 
och cyklister har företräde. Exempelvis 
kan markbeläggning användas för att 
sänka hastigheten på motorfordon. 
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med Viskan med både nya boende
miljöer, arbetsplatser men också med 
utrymme för grönytor. Miljön längs med 
Viskan ska fortsätta integreras i staden 
och ses som en del av stadsrummet. 
Innerstaden omfamnar Viskan med 
gröna stråk, parker och mötesplatser.

Borås översiktsplan
I Borås Stads översiktsplan från 2018 
lyfts betyd elsen av gröna och blå struk
turer – grönska och vatten – fram då 
de skapar förut sättningar för en god 
livsmiljö. Översiktsplanen anger även 
behovet av att se över hur gröna och blå 
strukturer bör bevaras, utvecklas och 
inkluderas vid förtätning av staden.

Stadens utbud av parker och grönområden 
ska inte påverkas negativt när stadens 
kärna ska förtätas. Växtlighet på tak och 
väggar, pocket parks med mera anges som 
smarta lösningar som dessutom ofta har 
sociala värden i form av mötesplatser. 

I centrum har Borås Stad viljan att åter 
vända sig mot Viskan som genom århundra
dena varit den självklara livsnerven. Flertalet 
lyckade arbeten har också gjort detta 
möjligt. Parken som tvilling till Viskan 
förstärker dessa tidigare ansträngningar 
och förtydligar vår fortsatta utveckling.

Ett av de tidigare arbetena med Viskan 
är Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden 
vid Viskan” från 2002. Programmet gav 
en tydlig bild av stadsutvecklingen utmed 
Viskan och har varit en betydande del 
av dess utveckling. Programmet bidrog 
till ett samarbete mellan stadens olika 
aktörer, vilket mynnade ut i exempelvis 
Sandwalls plats och Viskanpromenaden. 

Vision 2025
Borås vision 2025 framhåller att Viskan 
är en plats för inspiration, rekreation 
och upplevelser. Detta motiverar att 
tillgängliggöra och stärka miljöerna längs 

Parken är ett resultat av 
Borås övergripande mål

Borås Stads översiktsplan från 2018, Stadsbyggnadsprogrammet för Viskan från 2002 och Borås Vision 2025. 

Inledning

Översiktsplan för Borås

det här stadsbyggnadsprogrammet är 
omnämnt som en grön tvilling till Viskan. 
Viskan och dess gröna tvilling blir hela 
stadens sociala mötesstråk där boråsare 
från alla stadsdelar och orter kan mötas.

I budget 2020 gav Kommunfullmäktige 
uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden 
att ”konkretisera förslag på att förverk
liga det som i översiktsplanen kallas det 
grönblå stråket (parken genom staden) 
som ingår i den beslutade utbyggnads
strategin. Förslagen ska redovisas till 
Kommunstyrelsen för beslut.”

Det ”grönblå stråket” var ett tidigt 
arbetsnamn för parken genom staden. 
Syftet med namnet vara att tydliggöra 
parkens koppling till Viskan som 
stadens blå, och parallella, stråk. 

Borås utbyggnadsstrategi
I Borås Stads utbyggnadsstrategi 20182035 
pekas Viskan ut som stadens ryggrad. 
Viskan är grunden för både det gamla 
och nya Borås. Den är ett rekreations
stråk för vistelse och upplevelser. Den 
är också ett viktigt grönt stråk med höga 
naturvärden och ekosystemtjänster. 
Utmed Viskan skapas nya offentliga 
platser, där människor möts och där 
det finns möjlighet till aktiviteter. 

Staden vid parken
Det här stadsbyggnadsprogrammet bygger 
vidare på de mål som lyfts i alla ovan 
nämnda styrdokument. Översiktsplanen 
beskriver att staden har höga natur och 
rekreationskvaliteter genom att gröna 
platser bevaras, utvecklas och skapas. 
När staden växer från norr till söder ska 
dessa kvaliteter kontinuerligt utvecklas 
längs med Viskanstråket. Precis som 
bebyggelsen bildar de gröna platserna 
ett sammanhängande parkstråk som i 

Översiktsplanen pekar också ut ett antal 
urbana stråk. Det är i mellanrummet mellan 
dessa urbana stråk som både Viskan, och 
Viskans gröna tvilling  parken  befinner 
sig. Vi skapar staden omkring, utmed 
och mellan stråken, Viskan och parken.

Tillgången till rent vatten ska vara god i 
en attraktiv livsmiljö. Därför är Viskan 
ett viktigt element som kompletterar 
byggnader, torg och gröna ytor. De stråk 
som ligger intill Viskan behöver platser 
och torg som inbjuder till möten. Utgångs
punkten är att Viskan ska vara tillgänglig 
för alla, såväl boråsare som besökare. 
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med Viskan med både nya boende
miljöer, arbetsplatser men också med 
utrymme för grönytor. Miljön längs med 
Viskan ska fortsätta integreras i staden 
och ses som en del av stadsrummet. 
Innerstaden omfamnar Viskan med 
gröna stråk, parker och mötesplatser.

Borås översiktsplan
I Borås Stads översiktsplan från 2018 
lyfts betyd elsen av gröna och blå struk
turer – grönska och vatten – fram då 
de skapar förut sättningar för en god 
livsmiljö. Översiktsplanen anger även 
behovet av att se över hur gröna och blå 
strukturer bör bevaras, utvecklas och 
inkluderas vid förtätning av staden.

Stadens utbud av parker och grönområden 
ska inte påverkas negativt när stadens 
kärna ska förtätas. Växtlighet på tak och 
väggar, pocket parks med mera anges som 
smarta lösningar som dessutom ofta har 
sociala värden i form av mötesplatser. 

I centrum har Borås Stad viljan att åter 
vända sig mot Viskan som genom århundra
dena varit den självklara livsnerven. Flertalet 
lyckade arbeten har också gjort detta 
möjligt. Parken som tvilling till Viskan 
förstärker dessa tidigare ansträngningar 
och förtydligar vår fortsatta utveckling.

Ett av de tidigare arbetena med Viskan 
är Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden 
vid Viskan” från 2002. Programmet gav 
en tydlig bild av stadsutvecklingen utmed 
Viskan och har varit en betydande del 
av dess utveckling. Programmet bidrog 
till ett samarbete mellan stadens olika 
aktörer, vilket mynnade ut i exempelvis 
Sandwalls plats och Viskanpromenaden. 

Vision 2025
Borås vision 2025 framhåller att Viskan 
är en plats för inspiration, rekreation 
och upplevelser. Detta motiverar att 
tillgängliggöra och stärka miljöerna längs 

Parken är ett resultat av 
Borås övergripande mål

Borås Stads översiktsplan från 2018, Stadsbyggnadsprogrammet för Viskan från 2002 och Borås Vision 2025. 

Inledning

Översiktsplan för Borås

det här stadsbyggnadsprogrammet är 
omnämnt som en grön tvilling till Viskan. 
Viskan och dess gröna tvilling blir hela 
stadens sociala mötesstråk där boråsare 
från alla stadsdelar och orter kan mötas.

I budget 2020 gav Kommunfullmäktige 
uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden 
att ”konkretisera förslag på att förverk
liga det som i översiktsplanen kallas det 
grönblå stråket (parken genom staden) 
som ingår i den beslutade utbyggnads
strategin. Förslagen ska redovisas till 
Kommunstyrelsen för beslut.”

Det ”grönblå stråket” var ett tidigt 
arbetsnamn för parken genom staden. 
Syftet med namnet vara att tydliggöra 
parkens koppling till Viskan som 
stadens blå, och parallella, stråk. 

Borås utbyggnadsstrategi
I Borås Stads utbyggnadsstrategi 20182035 
pekas Viskan ut som stadens ryggrad. 
Viskan är grunden för både det gamla 
och nya Borås. Den är ett rekreations
stråk för vistelse och upplevelser. Den 
är också ett viktigt grönt stråk med höga 
naturvärden och ekosystemtjänster. 
Utmed Viskan skapas nya offentliga 
platser, där människor möts och där 
det finns möjlighet till aktiviteter. 

Staden vid parken
Det här stadsbyggnadsprogrammet bygger 
vidare på de mål som lyfts i alla ovan 
nämnda styrdokument. Översiktsplanen 
beskriver att staden har höga natur och 
rekreationskvaliteter genom att gröna 
platser bevaras, utvecklas och skapas. 
När staden växer från norr till söder ska 
dessa kvaliteter kontinuerligt utvecklas 
längs med Viskanstråket. Precis som 
bebyggelsen bildar de gröna platserna 
ett sammanhängande parkstråk som i 

Översiktsplanen pekar också ut ett antal 
urbana stråk. Det är i mellanrummet mellan 
dessa urbana stråk som både Viskan, och 
Viskans gröna tvilling  parken  befinner 
sig. Vi skapar staden omkring, utmed 
och mellan stråken, Viskan och parken.

Tillgången till rent vatten ska vara god i 
en attraktiv livsmiljö. Därför är Viskan 
ett viktigt element som kompletterar 
byggnader, torg och gröna ytor. De stråk 
som ligger intill Viskan behöver platser 
och torg som inbjuder till möten. Utgångs
punkten är att Viskan ska vara tillgänglig 
för alla, såväl boråsare som besökare. 



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |   18 m

ars 2021

 B 1557

22 23

Parker i omvärlden
ScaniaparkenSuperkilen

Malmö, Scaniaparken
I samband med att bomässan Bo01 i 
Malmö öppnade 2001 färdigställdes 
Scaniaparken i Västra Hamnen. Parken 
anlades längst ut i Västra Hamnen för att 
säkra tillgången till strandremsan i samband 
med att exploateringen tog fart i området. 
Parken är idag en mycket välbesökt plats 
av såväl boende i stadsdelen som i övriga 
Malmö. Värdet av att bibehålla tillgäng
lighet till kustremsan för allmänheten har 
gett värden så som att stråken befolkas 
av en större mängd människor, botten
våningar i stadsdelen Västra Hamnen 
fortsätter vara aktiverade och mindre 
verksamheter blir framgångsrika.

Köpenhamn, Superkilen
Ett gammalt och uttjänt rangerområde har 
omvandlats till ett diversifierat parkstråk. 
Stråket representerar befolkningen i 
när  området genom en samling objekt från 
olika länder med koppling till befolkningens 
ursprung. Därtill bidrar stråket till goda 
möjligheter för transporter med cykel 
eller till fots och fysisk aktivitet enskilt 
eller i grupp. Den linjära parken korsar 
några större trafikleder där cykel och 
gångtrafik har prioriterats för att skapa 
ett tryggt sammanhängande stråk genom 
brokonstruktioner. Det finns få plan
korsningar längs sträckan, vilket skapar 
ett i mångt och mycket sömlöst stråk.

Flertalet andra städer har använt sig av 
liknande koncept för att anlägga nya stads
delar, aktivera slumrande kvarter och skapa 
tryggare allmänna platser i urbana miljöer.

Konstverk i Odense som också fungerar som en klättervägg.

Odense, från förort till fjord
Den danska staden har likt Borås ett 
vattendrag som leder genom staden. 
Odense jobbar med att aktivera vatten
draget och koppla samman parker i 
ett långt linjärt stråk. Projektet kallas 
för ”från förort till fjord” och följer 
Odense Å från förorten i sydväst, 
genom centrum till fjorden i nordöst.

Längs med stråket finns ett samman
länkat nät av parker och i parkerna finns 
tretton stycken lek och aktivitetsplatser, 
alla med olika teman och inriktningar 
för barn och unga i skiftande åldrar.

Det finns flera platser där olika inrikt
ningar möts och finner gemensamma 
nämnare för att utveckla och gestalta 
livsrummet i Odense. Ett exempel är där 
kultur och idrott/rörelse möts genom en 
konstinstallation på en husfasad i form 
av en klättervägg med fallskydd under. 



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  18 m

ars 2021

B 1558

22 23

Parker i omvärlden
ScaniaparkenSuperkilen

Malmö, Scaniaparken
I samband med att bomässan Bo01 i 
Malmö öppnade 2001 färdigställdes 
Scaniaparken i Västra Hamnen. Parken 
anlades längst ut i Västra Hamnen för att 
säkra tillgången till strandremsan i samband 
med att exploateringen tog fart i området. 
Parken är idag en mycket välbesökt plats 
av såväl boende i stadsdelen som i övriga 
Malmö. Värdet av att bibehålla tillgäng
lighet till kustremsan för allmänheten har 
gett värden så som att stråken befolkas 
av en större mängd människor, botten
våningar i stadsdelen Västra Hamnen 
fortsätter vara aktiverade och mindre 
verksamheter blir framgångsrika.

Köpenhamn, Superkilen
Ett gammalt och uttjänt rangerområde har 
omvandlats till ett diversifierat parkstråk. 
Stråket representerar befolkningen i 
när  området genom en samling objekt från 
olika länder med koppling till befolkningens 
ursprung. Därtill bidrar stråket till goda 
möjligheter för transporter med cykel 
eller till fots och fysisk aktivitet enskilt 
eller i grupp. Den linjära parken korsar 
några större trafikleder där cykel och 
gångtrafik har prioriterats för att skapa 
ett tryggt sammanhängande stråk genom 
brokonstruktioner. Det finns få plan
korsningar längs sträckan, vilket skapar 
ett i mångt och mycket sömlöst stråk.

Flertalet andra städer har använt sig av 
liknande koncept för att anlägga nya stads
delar, aktivera slumrande kvarter och skapa 
tryggare allmänna platser i urbana miljöer.

Konstverk i Odense som också fungerar som en klättervägg.

Odense, från förort till fjord
Den danska staden har likt Borås ett 
vattendrag som leder genom staden. 
Odense jobbar med att aktivera vatten
draget och koppla samman parker i 
ett långt linjärt stråk. Projektet kallas 
för ”från förort till fjord” och följer 
Odense Å från förorten i sydväst, 
genom centrum till fjorden i nordöst.

Längs med stråket finns ett samman
länkat nät av parker och i parkerna finns 
tretton stycken lek och aktivitetsplatser, 
alla med olika teman och inriktningar 
för barn och unga i skiftande åldrar.

Det finns flera platser där olika inrikt
ningar möts och finner gemensamma 
nämnare för att utveckla och gestalta 
livsrummet i Odense. Ett exempel är där 
kultur och idrott/rörelse möts genom en 
konstinstallation på en husfasad i form 
av en klättervägg med fallskydd under. 
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Till höger: i Paris har parken Coulée verte René-Dumont ersatt vägens plats i stadslandskapet. 

Samtliga bilder är därifrån och visar hur parken ändrar form.

Även sektioner av gator har omvand
lats och blivit bilfria vilket lett till 
att långa park promenader kopplar 
samman delar av CRD när den inte 
löper på järnvägsspåret. Se bild 2.

För att ta upp höjdskillnader på sträckan 
har tillgängliga ramper byggts in i kvarters
strukturen så att parken utan avbrott 
kan korsa tätt trafikerade gator och 
områden med kollektivtrafik. Se bild 3.

Parken angör flera platser längs vägen. 
För att cykeltrafiken ska kunna passera 
gräsmattan friktionsfritt har cykelbana 
lagts på en bro över parken. Se bild 4.

Paris, Coulée verte René-Dumont
Coulée verte RenéDumont (CRD) är en 
linjär park i Paris som sträcker sig 4,5 kilo
meter genom stadens södra delar. Projektet 
startade omkring 1980 på delar av den 
nedlagda järnvägslinjen mellan Vincennes 
och Paris. CRD är den första byggda (och 
till viss del upphöjda) linjära parken i sitt 
slag som byggts genom en tät stadsstruktur 
där befintliga byggnadselement har 
integrerats. Många städer har sedan följt 
efter och kopierat den lyckade strategin. 

Under parken inryms lokaler för butiker 
och service. Tidigare passerade järnvägen 
på viadukten och i butiks lokalerna låg 
stationen. Kollektivtrafiken sker nu 
under mark och den upphöjda gamla 
järnvägen har ersatts med park. Se bild 1. 

High Line ger New York mer grönska och har ökat fastighetsvärden runt parken.

New York, High Line
På Manhattans västra sida i Meatpacking 
District omvandlades 2009 en nedlagd 
upphöjd järnväg till en allmän park på 
1,6 kilometer genom stadsdelen från 
norr till söder. Parken har lyft stadsdelens 
status i New York vilket lett till högre 
välstånd, trygghet och rörelse i stads
delen. Angränsande fastigheters ökade 
värde har hjälpt till att bekosta parken 
genom ökade skatteintäkter för staden. I 
förlängningen har det lett till att parken 
bekostade sig själv dubbelt så snabbt mot 
vad som var budgeterat för projektet.

1 2

3 4
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Till höger: i Paris har parken Coulée verte René-Dumont ersatt vägens plats i stadslandskapet. 

Samtliga bilder är därifrån och visar hur parken ändrar form.

Även sektioner av gator har omvand
lats och blivit bilfria vilket lett till 
att långa park promenader kopplar 
samman delar av CRD när den inte 
löper på järnvägsspåret. Se bild 2.

För att ta upp höjdskillnader på sträckan 
har tillgängliga ramper byggts in i kvarters
strukturen så att parken utan avbrott 
kan korsa tätt trafikerade gator och 
områden med kollektivtrafik. Se bild 3.

Parken angör flera platser längs vägen. 
För att cykeltrafiken ska kunna passera 
gräsmattan friktionsfritt har cykelbana 
lagts på en bro över parken. Se bild 4.

Paris, Coulée verte René-Dumont
Coulée verte RenéDumont (CRD) är en 
linjär park i Paris som sträcker sig 4,5 kilo
meter genom stadens södra delar. Projektet 
startade omkring 1980 på delar av den 
nedlagda järnvägslinjen mellan Vincennes 
och Paris. CRD är den första byggda (och 
till viss del upphöjda) linjära parken i sitt 
slag som byggts genom en tät stadsstruktur 
där befintliga byggnadselement har 
integrerats. Många städer har sedan följt 
efter och kopierat den lyckade strategin. 

Under parken inryms lokaler för butiker 
och service. Tidigare passerade järnvägen 
på viadukten och i butiks lokalerna låg 
stationen. Kollektivtrafiken sker nu 
under mark och den upphöjda gamla 
järnvägen har ersatts med park. Se bild 1. 

High Line ger New York mer grönska och har ökat fastighetsvärden runt parken.

New York, High Line
På Manhattans västra sida i Meatpacking 
District omvandlades 2009 en nedlagd 
upphöjd järnväg till en allmän park på 
1,6 kilometer genom stadsdelen från 
norr till söder. Parken har lyft stadsdelens 
status i New York vilket lett till högre 
välstånd, trygghet och rörelse i stads
delen. Angränsande fastigheters ökade 
värde har hjälpt till att bekosta parken 
genom ökade skatteintäkter för staden. I 
förlängningen har det lett till att parken 
bekostade sig själv dubbelt så snabbt mot 
vad som var budgeterat för projektet.

1 2

3 4
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Karta över parken

N

Parkens planerade sträckning  redovisas 
i form av denna karta. Parkens exakta 
utformning och bredd bestäms inte 
i stadsbyggnadsprogrammet, vilket 
förtydligas med flera exempel sektioner 
(se uppslag på sida 2829).

Läs kartan så här:
Parkens sträckning genom staden är i 
princip klar. Sträckningen kan redovisas på 
olika sätt, antingen som ett enkelt streck 
eller som här: en kartskiss. Det enkla 
strecket ger flexibilitet inför framtiden, men 
tydliggör inte ambitioner och möjligheter. 
En kartskiss däremot förtydligar förhåll
andet mellan parken och den omgivande 
stadskontexten – befintlig och framförallt 
tillkommande bebyggelse. Hur parken 
och stadskontexten ska utformas i detalj 
avgörs senare i planeringsprocessen. 

I skissen ges också exempel på  framtida 
förgreningar av parken. Även det 
viktiga ”släktskapet” med Viskans 
parallella sträckning tydliggörs. 

Karta över parken 2
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Exempelsektioner 2

Exempelsektioner

NORRBY TORG

VISKAHOLM

HALLBERGSBRON

PASSAGE VID RIKSVÄG 40

PULSENOMRÅDET

SVEN ERIKSONSGATAN

S:TA BIRGITTAS GRIFTEGÅRD

GÖTAVALLEN MOT S:TA BIRGITTAS GRIFTEGÅRD

PARKEN MÖTER GÄSSLÖSASKOGEN

VISKAHOLMSBRON

KRONÄNGSPARKEN OCH NORRBYHUSET

EVEDALSGATAN

TUNNLARNA UNDER JÄRNVÄGEN OCH BÄCKESKOGSGATAN
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Synergieffekter
Det är tydligt att de fysiska delprojekten 
krävs för att parken ska bli hel. Det är 
dock minst lika viktigt att de administrativa 
delprojekten genomförs. Genom att skapa 
gemensamma lösningar, förutsättningar 
och arbetssätt skapar vi synergieffekter 
och likabehandling gentemot alla aktörer. 
Det är inte möjligt att arbeta med olika och 
individuella lösningar i varje enskilt projekt. 

Delaktighet 
För att det ska vara möjligt att förverkliga 
parken krävs engagemang och delaktig
 het från många parter: kommunen, 
privata aktörer och allmänheten. Det 
krävs tillit och mod från alla parter för 
ett förverkligande av den gemensamma 
målbilden. Det krävs både kommunala 
och privata initiativ och projekt. 

Risker och hot
De fysiska delprojekten såväl som 
de  administrativa delprojekten som i 
stadsbyggnads programmet identifieras och 
lyfts är avgörande för ett genomförande. 
Ett hot mot parken är om något delpro
jekt inte genomförs. Det avgjort största 
hotet mot parken och dess grundkoncept 
(se sida 6) är om det blir glapp i 
parkens sträckning. Antingen om det på 
delsträckor inte byggs någon park alls, 
eller om aktörer väljer att stänga delar 
för allmänheten. Då faller grundidén. 

Ett annat stort hot mot parken är om vi 
förlorar möjligheten till gemensamma 
lösningar och finansieringar. Parken 
kan omöjligt byggas av en enskild aktör. 
Parken är vår gemensamma park. 

Det kommer att ta tid, kräva mycket arbete 
och kosta pengar att genomföra stads
byggnadsprogrammet som helhet. I ett så 
nytänkande, omfattande och tidsmässigt 
långt projekt som det här finns det självklart 
många risker och hot mot ett genom
förande. Det är därför av vikt att tidigt 
hitta en organisation för sammanhållning 
och gemensamt arbete, både internt och 
externt, med projektet som helhet och de 
olika delprojekten. I det här kapitlet lyfts 
och problematiseras några av risk faktorerna 
som identifierats redan nu. I kapitlet 
Arbete härnäst föreslås en organisation 
och arbetssätt framöver. Där lyfts också 
ett antal delprojekt som behöver ta vid när 
stadsbyggnadsprogrammet är beslutat. 

Förutsättningar för ett genomförande

Långsiktighet
Parken innebär ett nytt sätt att planera. 
Parken som ett sammanhängande stråk av 
allmänt tillgängliga platser kräver hållbar 
styrning för tjänstepersoner och politik. 
För att uppnå målbilden säkras parkens 
utveckling över tid genom fastställande i 
planprogram och detaljplaner. Vi får inte 
förlora hoppet eller bli otåliga. Vi håller fast 
vid parkens sträckning med en långsiktig, 
handfast och tydlig politisk styrning. Stads
byggnadsprogrammet är styrande och olika 
parter förhåller sig till parken och vågar 
– i de fall det krävs – släppa på sina egna 
frågor. Parken och programmet i sin helhet 
är hela Borås Stads gemensamma ansvar.

Inom ramen för projektet Kronängsparken på Norrby har kommunala förvaltningar arbetat över förvaltningsgränser i ett samlat och delvis gemensamt projekt – mycket av samma vara som behövs för att genomföra parken. 
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Synergieffekter
Det är tydligt att de fysiska delprojekten 
krävs för att parken ska bli hel. Det är 
dock minst lika viktigt att de administrativa 
delprojekten genomförs. Genom att skapa 
gemensamma lösningar, förutsättningar 
och arbetssätt skapar vi synergieffekter 
och likabehandling gentemot alla aktörer. 
Det är inte möjligt att arbeta med olika och 
individuella lösningar i varje enskilt projekt. 

Delaktighet 
För att det ska vara möjligt att förverkliga 
parken krävs engagemang och delaktig
 het från många parter: kommunen, 
privata aktörer och allmänheten. Det 
krävs tillit och mod från alla parter för 
ett förverkligande av den gemensamma 
målbilden. Det krävs både kommunala 
och privata initiativ och projekt. 

Risker och hot
De fysiska delprojekten såväl som 
de  administrativa delprojekten som i 
stadsbyggnads programmet identifieras och 
lyfts är avgörande för ett genomförande. 
Ett hot mot parken är om något delpro
jekt inte genomförs. Det avgjort största 
hotet mot parken och dess grundkoncept 
(se sida 6) är om det blir glapp i 
parkens sträckning. Antingen om det på 
delsträckor inte byggs någon park alls, 
eller om aktörer väljer att stänga delar 
för allmänheten. Då faller grundidén. 

Ett annat stort hot mot parken är om vi 
förlorar möjligheten till gemensamma 
lösningar och finansieringar. Parken 
kan omöjligt byggas av en enskild aktör. 
Parken är vår gemensamma park. 

Det kommer att ta tid, kräva mycket arbete 
och kosta pengar att genomföra stads
byggnadsprogrammet som helhet. I ett så 
nytänkande, omfattande och tidsmässigt 
långt projekt som det här finns det självklart 
många risker och hot mot ett genom
förande. Det är därför av vikt att tidigt 
hitta en organisation för sammanhållning 
och gemensamt arbete, både internt och 
externt, med projektet som helhet och de 
olika delprojekten. I det här kapitlet lyfts 
och problematiseras några av risk faktorerna 
som identifierats redan nu. I kapitlet 
Arbete härnäst föreslås en organisation 
och arbetssätt framöver. Där lyfts också 
ett antal delprojekt som behöver ta vid när 
stadsbyggnadsprogrammet är beslutat. 

Förutsättningar för ett genomförande

Långsiktighet
Parken innebär ett nytt sätt att planera. 
Parken som ett sammanhängande stråk av 
allmänt tillgängliga platser kräver hållbar 
styrning för tjänstepersoner och politik. 
För att uppnå målbilden säkras parkens 
utveckling över tid genom fastställande i 
planprogram och detaljplaner. Vi får inte 
förlora hoppet eller bli otåliga. Vi håller fast 
vid parkens sträckning med en långsiktig, 
handfast och tydlig politisk styrning. Stads
byggnadsprogrammet är styrande och olika 
parter förhåller sig till parken och vågar 
– i de fall det krävs – släppa på sina egna 
frågor. Parken och programmet i sin helhet 
är hela Borås Stads gemensamma ansvar.

Inom ramen för projektet Kronängsparken på Norrby har kommunala förvaltningar arbetat över förvaltningsgränser i ett samlat och delvis gemensamt projekt – mycket av samma vara som behövs för att genomföra parken. 
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Arbete hittills

3 Samrådsarena är ett forum där staden, näringslivet och akade-

mien möts för samverkan kring frågor gällande Borås utveckling.

Presidieöverläggning juni 2020
I juni 2020 hölls en presidieöverläggning 
för förankring och diskussion kring stads
byggnads programmet. Inbjudna var samma 
personer som till samarbets workshopen i 
december. På presidieöverläggningen fördes 
dialog kring beslutsgången, dokumentets 
varaktighet och stöd för kommande 
arbete samt engagemang hos boråsaren. 
En slutsats från mötet var att det skulle 
genomföras en dialog med boråsarna innan 
vidare politiska beslut. En annan slutsats var 
att Samhällsbyggnadsnämnden skulle skicka 
ut ett förslag till stadsbyggnads program på 
en öppen remiss innan nämnden över
sänder förslaget till Kommunstyrelsen.

till presidier och förvaltningschefer från 
Tekniska nämnden, Lokalförsörjnings
nämnden, Miljö och konsumentnämnden 
och Fritids och folkhälsonämnden samt 
ansvariga kommunalråd och oppositions
 råd. Som underlag för workshopen 
användes det material som hade arbetats 
fram i projektstudion under hösten.

Workshop på Samrådsarenan
Med utgångspunkt i projektstudio materialet 
och den genomförda workshopen i 
december genomfördes en workshop om 
det grönblå stråket på Samrådsarenan3 
den 34 mars 2020. Detta för att invol
vera näringslivet, fastighetsägare och 
akademien i att utforma förslag på hur 
ambitionerna skulle kunna förverkligas.

2. Förankra denna målbild genom att 
framtagandet av den sker i nära samarbete 
med de närmast berörda parterna.

3. Identifiera avgörande förutsätt
ningar och eventuella hinder som 
påverkar genomförbarheten, så 
konkret som möjligt i tid och rum.

4. Ge förslag på åtgärder för att säkra 
de avgörande förutsättningarna och 
undanröja potentiella hinder i god tid.

Samarbetsworkshop
Utifrån det samarbetsuppdrag som 
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fått av 
Kommunfullmäktige (KF) bjöd SBN in 
till en workshop den 11 december 2019. 
Workshopen syftade till att förbereda 
för en politisk förankring av arbetet med 
det grönblå stråket. Inbjudan riktades 

2 Projektstudio är ett arbetsformat där flera förvaltningar 

tillsammans arbetar intensivt med ett projekt.

Projektstudio
Strategiska gruppen (se sida 3) beslutade 
den 20 maj 2019 att utgöra styr/lednings
grupp för arbetet med att möjliggöra det 
grönblå stråket. Styrgruppen beslutade då 
även att ta initiativ till en projektstudio2 med 
syfte att ta fram en konkretiserad målbild 
för det grönblå stråket genom staden, 
i såväl kart och bildform som i text.

Under hösten 2019 genomfördes nio 
projektstudiotillfällen. Syftet var att 
möjliggöra ett förverkligande av visionens, 
översiktsplanens och utbyggnads strategins 
intentioner och ambitioner vad gäller 
att skapa ett sammanhängande park
stråk genom innerstaden, parallellt med 
Viskan som stadens blå stråk. Målen 
för projektstudioarbetet var följande:

1. Ta fram en konkretiserad målbild för 
det gröna och blå stråket genom staden, 
i såväl kart och bildform som i text.

Bilder från dialogen med boråsare.

Dialog boråsare augusti-
september 2020
Under perioden 14 augusti till 13 september 
2020 hölls en dialog med boråsarna kring 
parken. Under dialogen var parkens tänkta 
sträckning genom staden markerad med 
grönt målade pilar och prickar, gröna 
pinnar och informationsskyltar längs 
med vägen. Det genomfördes guidade 
vandringar och cykelturer med stads
arkitekt och stadsträdgårds mästare längs 
stråket och det fanns även en utställning 
om parken i Kulturhuset. På Borås 
Stads hemsida fanns information och 
en enkät som boråsarna uppmanades 
att fylla i för att tycka till om parkens 
utformning. Vandringarna, cykelturen 
och enkäten marknadsfördes via sociala 
medier och i Borås Stads egna kanaler. 

Öppen remiss november 2020
Under november 2020 var ett förslag till 
stadsbyggnadsprogram ute på remiss. 
Remissen var öppen, vilket innebar att vem 
som helst fick lämna synpunkter. Remissen 
marknadsfördes även genom Borås 
Stads sociala medier vilket innebar stor 
spridning hos boråsarna. Stadsbyggnads
programmet fick sammantaget mycket 
god respons. Synpunkter som lyftes under 
remissen har så långt det varit möjligt 
arbetats in i stadsbyggnadsprogrammet 
genom nya och förtydligade texter och 
genom fler och delvis utbytta bilder och 
illustrationer. En del synpunkter som kom 
in under remissen var väldigt detaljerade 
förslag på innehåll och konkretiseringar. 
Eftersom stadsbyggnads programmet 
pekar ut en översiktlig målsättning och 
vilje inriktning är det inte möjligt att 
tillgodose dessa synpunkter i det här 
skedet. Detaljerade lösningar får utredas 
och beslutas i kommande delprojekt.
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Arbete hittills

3 Samrådsarena är ett forum där staden, näringslivet och akade-

mien möts för samverkan kring frågor gällande Borås utveckling.

Presidieöverläggning juni 2020
I juni 2020 hölls en presidieöverläggning 
för förankring och diskussion kring stads
byggnads programmet. Inbjudna var samma 
personer som till samarbets workshopen i 
december. På presidieöverläggningen fördes 
dialog kring beslutsgången, dokumentets 
varaktighet och stöd för kommande 
arbete samt engagemang hos boråsaren. 
En slutsats från mötet var att det skulle 
genomföras en dialog med boråsarna innan 
vidare politiska beslut. En annan slutsats var 
att Samhällsbyggnadsnämnden skulle skicka 
ut ett förslag till stadsbyggnads program på 
en öppen remiss innan nämnden över
sänder förslaget till Kommunstyrelsen.

till presidier och förvaltningschefer från 
Tekniska nämnden, Lokalförsörjnings
nämnden, Miljö och konsumentnämnden 
och Fritids och folkhälsonämnden samt 
ansvariga kommunalråd och oppositions
 råd. Som underlag för workshopen 
användes det material som hade arbetats 
fram i projektstudion under hösten.

Workshop på Samrådsarenan
Med utgångspunkt i projektstudio materialet 
och den genomförda workshopen i 
december genomfördes en workshop om 
det grönblå stråket på Samrådsarenan3 
den 34 mars 2020. Detta för att invol
vera näringslivet, fastighetsägare och 
akademien i att utforma förslag på hur 
ambitionerna skulle kunna förverkligas.

2. Förankra denna målbild genom att 
framtagandet av den sker i nära samarbete 
med de närmast berörda parterna.

3. Identifiera avgörande förutsätt
ningar och eventuella hinder som 
påverkar genomförbarheten, så 
konkret som möjligt i tid och rum.

4. Ge förslag på åtgärder för att säkra 
de avgörande förutsättningarna och 
undanröja potentiella hinder i god tid.

Samarbetsworkshop
Utifrån det samarbetsuppdrag som 
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fått av 
Kommunfullmäktige (KF) bjöd SBN in 
till en workshop den 11 december 2019. 
Workshopen syftade till att förbereda 
för en politisk förankring av arbetet med 
det grönblå stråket. Inbjudan riktades 

2 Projektstudio är ett arbetsformat där flera förvaltningar 

tillsammans arbetar intensivt med ett projekt.

Projektstudio
Strategiska gruppen (se sida 3) beslutade 
den 20 maj 2019 att utgöra styr/lednings
grupp för arbetet med att möjliggöra det 
grönblå stråket. Styrgruppen beslutade då 
även att ta initiativ till en projektstudio2 med 
syfte att ta fram en konkretiserad målbild 
för det grönblå stråket genom staden, 
i såväl kart och bildform som i text.

Under hösten 2019 genomfördes nio 
projektstudiotillfällen. Syftet var att 
möjliggöra ett förverkligande av visionens, 
översiktsplanens och utbyggnads strategins 
intentioner och ambitioner vad gäller 
att skapa ett sammanhängande park
stråk genom innerstaden, parallellt med 
Viskan som stadens blå stråk. Målen 
för projektstudioarbetet var följande:

1. Ta fram en konkretiserad målbild för 
det gröna och blå stråket genom staden, 
i såväl kart och bildform som i text.

Bilder från dialogen med boråsare.

Dialog boråsare augusti-
september 2020
Under perioden 14 augusti till 13 september 
2020 hölls en dialog med boråsarna kring 
parken. Under dialogen var parkens tänkta 
sträckning genom staden markerad med 
grönt målade pilar och prickar, gröna 
pinnar och informationsskyltar längs 
med vägen. Det genomfördes guidade 
vandringar och cykelturer med stads
arkitekt och stadsträdgårds mästare längs 
stråket och det fanns även en utställning 
om parken i Kulturhuset. På Borås 
Stads hemsida fanns information och 
en enkät som boråsarna uppmanades 
att fylla i för att tycka till om parkens 
utformning. Vandringarna, cykelturen 
och enkäten marknadsfördes via sociala 
medier och i Borås Stads egna kanaler. 

Öppen remiss november 2020
Under november 2020 var ett förslag till 
stadsbyggnadsprogram ute på remiss. 
Remissen var öppen, vilket innebar att vem 
som helst fick lämna synpunkter. Remissen 
marknadsfördes även genom Borås 
Stads sociala medier vilket innebar stor 
spridning hos boråsarna. Stadsbyggnads
programmet fick sammantaget mycket 
god respons. Synpunkter som lyftes under 
remissen har så långt det varit möjligt 
arbetats in i stadsbyggnadsprogrammet 
genom nya och förtydligade texter och 
genom fler och delvis utbytta bilder och 
illustrationer. En del synpunkter som kom 
in under remissen var väldigt detaljerade 
förslag på innehåll och konkretiseringar. 
Eftersom stadsbyggnads programmet 
pekar ut en översiktlig målsättning och 
vilje inriktning är det inte möjligt att 
tillgodose dessa synpunkter i det här 
skedet. Detaljerade lösningar får utredas 
och beslutas i kommande delprojekt.
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Tidplan
Parken är beroende av flera fysiska 
delprojekt som länkas samman till 
en linjär park och det kommer att ta 
många år innan helheten finns på plats. 
Stadsbyggnadsprogrammet siktar på 
att parken är färdigställd runt 2040. 
Startskottet för parkens utbyggnad sker i 
samband med Borås 400årsjubileum år 
2021. Startskottet kan innefatta allt från 
uppstart av planeringsprocesser till genom
förande eller ombyggnad till invigning 
av färdigställda delprojekt under året. 

Eftersom helheten kommer att ta lång tid 
vet vi i dagsläget inte alla detaljer kring 
alla kommande projekt, men många av de 
projekt som ligger i närtid är identifierade. 
Vissa projekt är redan igång (se kapitel 
Fysiska delprojekt på sida 40). Ordning 
på delprojekt och delområdens utbyggnad 
görs med utgångspunkt i Borås utbyggnads
strategi, men är beroende av flera faktorer, 

Kommunstyrelsen har i sin roll som 
projektägare möjlighet att anpassa 
projektorganisationen vid behov. 

På tjänstepersonnivå föreslås att kommun
direktören står som beställare och att 
strategiska gruppen (se sida 3) utgör 
styrgrupp. Styrgruppen föreslås bland annat 
få ansvar för löpande tidplanering med 
utblick minst två till fyra år framåt i tiden. 
Styrgruppen har även ansvar att utse en 
övergripande, förvaltnings överskridande 
projektgrupp samt att godkänna projekt
gruppens förslag på delprojektens 
innehåll, deltagare och tidplaner. 

Näringsliv, akademi, medborgare och 
föreningar föreslås utgöra referens
grupper i samtliga delprojekt. Den 
privata sektorn kommer också att 
vara samarbetspartners och deltagare 
i de gemensamma delprojekten. 

på nästa sida. Kommunen arbetar gene
rellt med årliga budgetar som beslutas 
av Kommunfullmäktige. För att gynna 
parken och dess delprojekt som helhet 
samt underlätta samarbete över nämnd 
och förvaltningsgränser föreslås att 
Kommunstyrelsen får ett övergripande 
ansvar för budgetmedel kopplat till parken. 
Dessa budgetmedel kan sedan fördelas 
på nämndöverskridande projektbudgetar. 
Kommunstyrelsen får därmed en över
gripande koordinerande roll med ansvar 
för samordning, helhet och långsiktighet. 

Vidare föreslås att Kommunstyrelsen tar 
hjälp av en politisk referensgrupp bestå
ende av kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare för de partier som inte är 
representerade bland kommunalråden samt 
presidier från Samhällsbyggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, Fritids och folkhälso
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden 
och Miljö och konsumentnämnden. 

Det krävs mycket arbete för att parken ska 
bli verklighet. Delprojekt av både fysisk 
och administrativ karaktär behöver sättas 
igång. De administrativa har ett kortare 
tidsspann än de fysiska delprojekten och 
behöver färdigställas tidigt för att underlätta 
för ytterligare och kommande fysiska 
projekt. De administrativa delprojekt en 
har kopplingar till varandra och flera av 
dem kan med fördel genomföras av samma 
projektgrupp. Många av delprojekten 
behöver genomföras och färdigställas så 
snart som möjligt under 2021. Vissa av 
delprojekten lever kvar under lång tid. 
Exempelvis behöver en kommunikations 
strategi tas fram  inlednings vis, men 
projektet kommunikation lever kvar 
under hela utbyggnadsperioden. 

Organisation
Stadsbyggnadsprogrammet föreslår hur 
den kommunala organisationen bör se 
ut för att underlätta kommande arbete 
med projektet, se organisationsstruktur 

Arbete härnäst

Projektgrupp
Förvaltningsöverskridande
Deltagare utses och beslutas av styrgrupp

Projektägare och budgetansvar
Kommunstyrelsen

• Beslutar om styrdokument 
• Beslutar om övergripande budget

Politisk referensgrupp
Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare samt 
presidier från SBN, TN, FOFN, LFN och MKN

• Förankring och dialog inför beslut om budgetmedel i Kommunstyrelsen

Beställare
Stadsdirektör

• Ger uppdrag och direktiv till styrgrupp

• Arbetar operativt med projektet   
• Föreslår delprojekt, tidplaner och delprojektledare till styrgrupp   
• Förbereder underlag för budget till styrgruppen

Delprojektgrupper • Ansvarar för olika delprojekt (specifika detaljplaner, utredningar/studier etcetera)   
• Rapporterar till projektgruppen

Styrgrupp
Strategiska gruppen: förvaltningschefer från 
SBF, TF, FOF, LFF och MF samt chef för SPA

• Bevakar budgetandel i årlig budgetprocess 
• Föreslår fördelning av budgetmedel för investering och drift
• Övergripande ansvar för projektet som helhet och synkning mellan delprojekt 
• Beslutar om uppstart av delprojekt samt tidplan och deltagare i delprojektgrupper   
• Ansvarar för projektets samspel med översiktsplanen   
• Beslutar om deltagare i projektgrupp
• Ansvar för löpande, övergripande tidplanering

Referensgrupper
Näringsliv, akademi, 
medborgare, föreningar

• Deltar aktivt i olika delprojekt   
• Budbärare och diskussionspart

Föreslagen organisation och fördelning av ansvarsområden för det kommande arbetet med parken.
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Tidplan
Parken är beroende av flera fysiska 
delprojekt som länkas samman till 
en linjär park och det kommer att ta 
många år innan helheten finns på plats. 
Stadsbyggnadsprogrammet siktar på 
att parken är färdigställd runt 2040. 
Startskottet för parkens utbyggnad sker i 
samband med Borås 400årsjubileum år 
2021. Startskottet kan innefatta allt från 
uppstart av planeringsprocesser till genom
förande eller ombyggnad till invigning 
av färdigställda delprojekt under året. 

Eftersom helheten kommer att ta lång tid 
vet vi i dagsläget inte alla detaljer kring 
alla kommande projekt, men många av de 
projekt som ligger i närtid är identifierade. 
Vissa projekt är redan igång (se kapitel 
Fysiska delprojekt på sida 40). Ordning 
på delprojekt och delområdens utbyggnad 
görs med utgångspunkt i Borås utbyggnads
strategi, men är beroende av flera faktorer, 

Kommunstyrelsen har i sin roll som 
projektägare möjlighet att anpassa 
projektorganisationen vid behov. 

På tjänstepersonnivå föreslås att kommun
direktören står som beställare och att 
strategiska gruppen (se sida 3) utgör 
styrgrupp. Styrgruppen föreslås bland annat 
få ansvar för löpande tidplanering med 
utblick minst två till fyra år framåt i tiden. 
Styrgruppen har även ansvar att utse en 
övergripande, förvaltnings överskridande 
projektgrupp samt att godkänna projekt
gruppens förslag på delprojektens 
innehåll, deltagare och tidplaner. 

Näringsliv, akademi, medborgare och 
föreningar föreslås utgöra referens
grupper i samtliga delprojekt. Den 
privata sektorn kommer också att 
vara samarbetspartners och deltagare 
i de gemensamma delprojekten. 

på nästa sida. Kommunen arbetar gene
rellt med årliga budgetar som beslutas 
av Kommunfullmäktige. För att gynna 
parken och dess delprojekt som helhet 
samt underlätta samarbete över nämnd 
och förvaltningsgränser föreslås att 
Kommunstyrelsen får ett övergripande 
ansvar för budgetmedel kopplat till parken. 
Dessa budgetmedel kan sedan fördelas 
på nämndöverskridande projektbudgetar. 
Kommunstyrelsen får därmed en över
gripande koordinerande roll med ansvar 
för samordning, helhet och långsiktighet. 

Vidare föreslås att Kommunstyrelsen tar 
hjälp av en politisk referensgrupp bestå
ende av kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare för de partier som inte är 
representerade bland kommunalråden samt 
presidier från Samhällsbyggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, Fritids och folkhälso
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden 
och Miljö och konsumentnämnden. 

Det krävs mycket arbete för att parken ska 
bli verklighet. Delprojekt av både fysisk 
och administrativ karaktär behöver sättas 
igång. De administrativa har ett kortare 
tidsspann än de fysiska delprojekten och 
behöver färdigställas tidigt för att underlätta 
för ytterligare och kommande fysiska 
projekt. De administrativa delprojekt en 
har kopplingar till varandra och flera av 
dem kan med fördel genomföras av samma 
projektgrupp. Många av delprojekten 
behöver genomföras och färdigställas så 
snart som möjligt under 2021. Vissa av 
delprojekten lever kvar under lång tid. 
Exempelvis behöver en kommunikations 
strategi tas fram  inlednings vis, men 
projektet kommunikation lever kvar 
under hela utbyggnadsperioden. 

Organisation
Stadsbyggnadsprogrammet föreslår hur 
den kommunala organisationen bör se 
ut för att underlätta kommande arbete 
med projektet, se organisationsstruktur 

Arbete härnäst

Projektgrupp
Förvaltningsöverskridande
Deltagare utses och beslutas av styrgrupp

Projektägare och budgetansvar
Kommunstyrelsen

• Beslutar om styrdokument 
• Beslutar om övergripande budget

Politisk referensgrupp
Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare samt 
presidier från SBN, TN, FOFN, LFN och MKN

• Förankring och dialog inför beslut om budgetmedel i Kommunstyrelsen

Beställare
Stadsdirektör

• Ger uppdrag och direktiv till styrgrupp

• Arbetar operativt med projektet   
• Föreslår delprojekt, tidplaner och delprojektledare till styrgrupp   
• Förbereder underlag för budget till styrgruppen

Delprojektgrupper • Ansvarar för olika delprojekt (specifika detaljplaner, utredningar/studier etcetera)   
• Rapporterar till projektgruppen

Styrgrupp
Strategiska gruppen: förvaltningschefer från 
SBF, TF, FOF, LFF och MF samt chef för SPA

• Bevakar budgetandel i årlig budgetprocess 
• Föreslår fördelning av budgetmedel för investering och drift
• Övergripande ansvar för projektet som helhet och synkning mellan delprojekt 
• Beslutar om uppstart av delprojekt samt tidplan och deltagare i delprojektgrupper   
• Ansvarar för projektets samspel med översiktsplanen   
• Beslutar om deltagare i projektgrupp
• Ansvar för löpande, övergripande tidplanering

Referensgrupper
Näringsliv, akademi, 
medborgare, föreningar

• Deltar aktivt i olika delprojekt   
• Budbärare och diskussionspart

Föreslagen organisation och fördelning av ansvarsområden för det kommande arbetet med parken.
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exempelvis behov av detaljplanering och 
årliga kommunala respektive privata inves
teringsbudgetar. För att skapa tydlighet och 
transparens för alla inblandade parter bör 
tidplanen för planering och genom förande 
av delprojekt hela tiden blicka två till fyra år 
framåt i tiden. Styrgruppen föreslås ha ett 
övergripande ansvar för löpande tid plan
ering, se mer under rubrik Organisation. 

Tillfälliga lösningar 
och testprojekt
För att tidigt skapa en känsla av helhet är 
målsättningen att parken redan från start 
ska vara markerad och möjlig att följa, även 
om besökaren behöver ta vissa omvägar 
innan parken är helt färdigställd. Ett bra 
sätt att skapa förståelse för projektet är 
att använda tillfälliga installationer och 
lösningar och att genomföra testprojekt 

längs sträckan. Exempelvis kan befintliga 
gator tillföras grönska och aktivitet i form 
av mobila träd, buskar, konstinstallationer 
och bänkar. Väggar kan kläs med grönska 
och verksamheter kan tillfälligt flytta ut 
sina aktiviteter till stråket. Både kommunen 
och privata aktörer uppmanas att använda 
sig av tillfälliga lösningar och testprojekt.

Uppföljning
Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid 
parken” ska fungera under parkens totala 
utbyggnad. Stadsbyggnads programmet 
ska följas upp och vid behov revideras 
löpande under utbyggnadstiden. Inled
nings vis bör uppföljning ske ofta för 
att säkerställa att alla administrativa 
delprojekt är i fas. För att belysa behovet 
av att avsätta resurser för uppföljning 
finns det omnämnt som ett delprojekt. 

Finansiering
För en jämn utbyggnad av parken under 
lång tid föreslås att det löpande genom
förs en blandning av de komplexa, mer 
kostsamma åtgärderna och de enklare, 
mindre kostsamma och därmed snabbare 
åtgärderna. Kommunala budgetmedel 
ska alltid ges för investering och drift 
ihop. Under rubriken Organisation före
slås hur kommunen ska organisera sig 
kring budget. I övrigt är finansiering en 
avgörande fråga och ett viktigt fortsatt 
arbete. Parken kräver nya lösningar för 
samarbete och gemensamma finansierings
modeller mellan kommunen och privata 
aktörer. För att möjliggöra ett förverk
ligande av parken föreslås ett delprojekt 
där finansieringslösningar utreds och 
befästs ihop med privata aktörer. 

Administrativa delprojekt

parkens sträckning. Detta delprojekt ska 
identifiera och kartlägga ytterligare befintlig 
grönstruktur och dess ekosystemtjänster 
i syfte att utgöra kunskapsunderlag för 
fortsatt planering och utbyggnad av 
parken. Kartläggningen behövs för att 
hitta platser där befintlig grönstruktur kan 
kopplas samman och utgöra faktiska delar 
av parken. Vidare behövs kartläggningen 
för att lyfta event uella brister som kan 
åtgärdas genom parkens utbyggnad. Det 
kan handla om både ekosystemtjänster 
och rekreativa värden som kan stärkas.. 
Det innebär att projektet ska ta fram en 
plan för att stärka och utveckla befintlig 
struktur och initiera fysiska del projekt 
som behövs för att möjliggöra detta. 

KLIMATANPASSNING 

Parken har, utöver dess rekreativa 
funktioner och värden, även stora klimat
mässiga fördelar. Parken ska förstärka 
ekosystem tjänster och fungera som 
verktyg för klimatanpassning. Genom 

framgå att varje enskild plats/sträcka är del 
av ett större, sammanhängande stråk. För 
att uppnå detta behöver projektgruppen 
identifiera och befästa stråkets bredd och 
karaktär i olika delar av staden samt ta fram 
en gemensam gestaltningsplan för stråket 
som helhet. Gestaltningsplanen bör bland 
annat innehålla en samling med exempel 
på olika designelement för grönska som 
kan nyttjas på olika platser längs stråket. 

I projektet ingår att identifiera platser 
längs stråket där det finns risk för 
konflikter mellan gående, cyklister och 
övriga fordon, samt, med utgångspunkt 
i stadsbyggnadsprogrammets över
gripande målbild, ta fram en plan för hur 
konflikterna ska lösas på dessa platser. 

BEFINTLIG GRÖNSTRUKTUR 

Stadsbyggnadsprogrammet lyfter grifte
gårdar som redan befintliga, gröna områden 
som kan tillföra värde till parken och 
som kan dra nytta av att vara en del av 

KOMMUNIKATION 

En tydlig kommunikation kommer att 
krävas under hela parkens utbyggnad. 
Olika typer av kommunikation krävs för 
olika etapper, delprojekt och tidsperioder. 
Det behöver tas fram en kommunika
tionsplan samt ett grafiskt manér. Det 
behöver finnas en grupp som ansvarar 
för kommunikation kring projektet som 
helhet och de olika delprojekten.

KONKRETISERA CENTRUMSTRÄCKAN

Redan nu pågår flera projekt i centrala 
Borås. För att parken ska få en tydlig 
plats och genomsyra dessa projekt 
måste sträckan som går genom centrum 
konkretiseras mer i detalj än vad som 
framgår av detta stadsbyggnadsprogram. 

STRÅKETS KARAKTÄR, INNEHÅLL 

OCH GESTALTNING

Parken kommer att ha olika bredd och 
karaktär (identitet) på olika delar. Däremot 
ska stråket hänga samman och det ska 

att göra klimatanpassningsåtgärder 
i exempelvis områdena Getängen 
och Knalleland kan över svämningar 
nedströms undvikas. I projektet ingår 
att göra övergripande karteringar för att 
identifiera möjliga åtgärder. Projektet ska 
dessutom identifiera utredningsbehov 
avseende föroreningar utmed parken. 

DETALJPLANER, GÄLLANDE OCH NYA 

Projektet innebär att gällande planer 
inom strategiska områden ses över. 
Projektet ska identifiera planer inom 
strategiska områden som motverkar den 
övergripande målbilden. Projektet ska 
även identifiera vilka nya detaljplaner 
som krävs för utbyggnad av parken. 

Ett sätt att skapa park i stadsmiljö är att göra 

så kallade parkletter. Små ytor som med grönska, 

stolar och bord görs attraktiva och tillgängliga för 

människan istället för bilen. Förträdgårdar och andra 

ytor intill byggnader kan på ett enkelt sätt göras 

gröna och bli en del av parken. Här visas exempel 

på odlingslådor och parkletter som både kan vara 

tillfälliga lösningar eller göras som en permanent del 

av parken. Olika testprojekt och tillfälliga lösningar 

bör genomföras tidigt och löpande under utbyggnaden.

En tidslinje över de administrativa delprojekten 
finns på nästa uppslag.

Kommunikation 
När ett projekt sträcker sig över en bygg
period på kring 1020 år är det viktigt med 
kommunikation. Det är också viktigt att 
prata både om helheten och om delarna. 
Varje delprojekt ska sättas in i kontexten 
det är en del av, men det ska också pekas 
på nyttan för olika målgrupper med just 
det färdigställda delprojektet. Varje plats är 
viktig och ska bidra både i sin enskildhet 
idag och till helheten i framtiden. 

Kommunikation pågår parallellt med 
hela processen. För att belysa behovet av 
att avsätta resurser för kommunikation 
finns det omnämnt som ett delprojekt.
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exempelvis behov av detaljplanering och 
årliga kommunala respektive privata inves
teringsbudgetar. För att skapa tydlighet och 
transparens för alla inblandade parter bör 
tidplanen för planering och genom förande 
av delprojekt hela tiden blicka två till fyra år 
framåt i tiden. Styrgruppen föreslås ha ett 
övergripande ansvar för löpande tid plan
ering, se mer under rubrik Organisation. 

Tillfälliga lösningar 
och testprojekt
För att tidigt skapa en känsla av helhet är 
målsättningen att parken redan från start 
ska vara markerad och möjlig att följa, även 
om besökaren behöver ta vissa omvägar 
innan parken är helt färdigställd. Ett bra 
sätt att skapa förståelse för projektet är 
att använda tillfälliga installationer och 
lösningar och att genomföra testprojekt 

längs sträckan. Exempelvis kan befintliga 
gator tillföras grönska och aktivitet i form 
av mobila träd, buskar, konstinstallationer 
och bänkar. Väggar kan kläs med grönska 
och verksamheter kan tillfälligt flytta ut 
sina aktiviteter till stråket. Både kommunen 
och privata aktörer uppmanas att använda 
sig av tillfälliga lösningar och testprojekt.

Uppföljning
Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid 
parken” ska fungera under parkens totala 
utbyggnad. Stadsbyggnads programmet 
ska följas upp och vid behov revideras 
löpande under utbyggnadstiden. Inled
nings vis bör uppföljning ske ofta för 
att säkerställa att alla administrativa 
delprojekt är i fas. För att belysa behovet 
av att avsätta resurser för uppföljning 
finns det omnämnt som ett delprojekt. 

Finansiering
För en jämn utbyggnad av parken under 
lång tid föreslås att det löpande genom
förs en blandning av de komplexa, mer 
kostsamma åtgärderna och de enklare, 
mindre kostsamma och därmed snabbare 
åtgärderna. Kommunala budgetmedel 
ska alltid ges för investering och drift 
ihop. Under rubriken Organisation före
slås hur kommunen ska organisera sig 
kring budget. I övrigt är finansiering en 
avgörande fråga och ett viktigt fortsatt 
arbete. Parken kräver nya lösningar för 
samarbete och gemensamma finansierings
modeller mellan kommunen och privata 
aktörer. För att möjliggöra ett förverk
ligande av parken föreslås ett delprojekt 
där finansieringslösningar utreds och 
befästs ihop med privata aktörer. 

Administrativa delprojekt

parkens sträckning. Detta delprojekt ska 
identifiera och kartlägga ytterligare befintlig 
grönstruktur och dess ekosystemtjänster 
i syfte att utgöra kunskapsunderlag för 
fortsatt planering och utbyggnad av 
parken. Kartläggningen behövs för att 
hitta platser där befintlig grönstruktur kan 
kopplas samman och utgöra faktiska delar 
av parken. Vidare behövs kartläggningen 
för att lyfta event uella brister som kan 
åtgärdas genom parkens utbyggnad. Det 
kan handla om både ekosystemtjänster 
och rekreativa värden som kan stärkas.. 
Det innebär att projektet ska ta fram en 
plan för att stärka och utveckla befintlig 
struktur och initiera fysiska del projekt 
som behövs för att möjliggöra detta. 

KLIMATANPASSNING 

Parken har, utöver dess rekreativa 
funktioner och värden, även stora klimat
mässiga fördelar. Parken ska förstärka 
ekosystem tjänster och fungera som 
verktyg för klimatanpassning. Genom 

framgå att varje enskild plats/sträcka är del 
av ett större, sammanhängande stråk. För 
att uppnå detta behöver projektgruppen 
identifiera och befästa stråkets bredd och 
karaktär i olika delar av staden samt ta fram 
en gemensam gestaltningsplan för stråket 
som helhet. Gestaltningsplanen bör bland 
annat innehålla en samling med exempel 
på olika designelement för grönska som 
kan nyttjas på olika platser längs stråket. 

I projektet ingår att identifiera platser 
längs stråket där det finns risk för 
konflikter mellan gående, cyklister och 
övriga fordon, samt, med utgångspunkt 
i stadsbyggnadsprogrammets över
gripande målbild, ta fram en plan för hur 
konflikterna ska lösas på dessa platser. 

BEFINTLIG GRÖNSTRUKTUR 

Stadsbyggnadsprogrammet lyfter grifte
gårdar som redan befintliga, gröna områden 
som kan tillföra värde till parken och 
som kan dra nytta av att vara en del av 

KOMMUNIKATION 

En tydlig kommunikation kommer att 
krävas under hela parkens utbyggnad. 
Olika typer av kommunikation krävs för 
olika etapper, delprojekt och tidsperioder. 
Det behöver tas fram en kommunika
tionsplan samt ett grafiskt manér. Det 
behöver finnas en grupp som ansvarar 
för kommunikation kring projektet som 
helhet och de olika delprojekten.

KONKRETISERA CENTRUMSTRÄCKAN

Redan nu pågår flera projekt i centrala 
Borås. För att parken ska få en tydlig 
plats och genomsyra dessa projekt 
måste sträckan som går genom centrum 
konkretiseras mer i detalj än vad som 
framgår av detta stadsbyggnadsprogram. 

STRÅKETS KARAKTÄR, INNEHÅLL 

OCH GESTALTNING

Parken kommer att ha olika bredd och 
karaktär (identitet) på olika delar. Däremot 
ska stråket hänga samman och det ska 

att göra klimatanpassningsåtgärder 
i exempelvis områdena Getängen 
och Knalleland kan över svämningar 
nedströms undvikas. I projektet ingår 
att göra övergripande karteringar för att 
identifiera möjliga åtgärder. Projektet ska 
dessutom identifiera utredningsbehov 
avseende föroreningar utmed parken. 

DETALJPLANER, GÄLLANDE OCH NYA 

Projektet innebär att gällande planer 
inom strategiska områden ses över. 
Projektet ska identifiera planer inom 
strategiska områden som motverkar den 
övergripande målbilden. Projektet ska 
även identifiera vilka nya detaljplaner 
som krävs för utbyggnad av parken. 

Ett sätt att skapa park i stadsmiljö är att göra 

så kallade parkletter. Små ytor som med grönska, 

stolar och bord görs attraktiva och tillgängliga för 

människan istället för bilen. Förträdgårdar och andra 

ytor intill byggnader kan på ett enkelt sätt göras 

gröna och bli en del av parken. Här visas exempel 

på odlingslådor och parkletter som både kan vara 

tillfälliga lösningar eller göras som en permanent del 

av parken. Olika testprojekt och tillfälliga lösningar 

bör genomföras tidigt och löpande under utbyggnaden.

En tidslinje över de administrativa delprojekten 
finns på nästa uppslag.

Kommunikation 
När ett projekt sträcker sig över en bygg
period på kring 1020 år är det viktigt med 
kommunikation. Det är också viktigt att 
prata både om helheten och om delarna. 
Varje delprojekt ska sättas in i kontexten 
det är en del av, men det ska också pekas 
på nyttan för olika målgrupper med just 
det färdigställda delprojektet. Varje plats är 
viktig och ska bidra både i sin enskildhet 
idag och till helheten i framtiden. 

Kommunikation pågår parallellt med 
hela processen. För att belysa behovet av 
att avsätta resurser för kommunikation 
finns det omnämnt som ett delprojekt.
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Administrativa delprojekt som krävs för att möjliggöra ett genomförande. Projekten ovanför tidslinjen har påbörjats inom ramen för detta stadsbyggnadsprogram. Projekten under tidslinjen behöver startas så snart programmet beslutats.

Borås 400-årsjubileum

Kommunikation

Sommar höst 2021 2022 2040Sommar Höst

Konkretisera centrumsträckan

Stråkets karaktär, innehåll och gestaltning 

Uppföljning

Befintlig grönstruktur

Klimatanpassning

Detaljplaner, gällande och nya

Finansiering

FINANSIERING

Projektet ska utreda och ta fram gemen
samma modeller för finansiering och 
kompensationsåtgärder. Inom ramen 
för projektet ska även frågor om huvud
mannaskap belysas och klargöras för 
att skapa tydlighet i kommande fysiska 
delprojekt. Arbetet ska göras i samarbete 
med fastighetsägare och näringsliv. 

I delprojektet utreds finansierings
möjligheter inom gällande lagstiftning så 
som Plan och bygglagen, Kommunallagen 
och Lagen om offentlig upphandling. I 
projektet utreds också eventuella möjlig
heter till statlig medfinansiering för 
utbyggnad av grönstruktur, exempelvis 
Naturvårdsverkets bidrag för lokala 
naturvårdssatsningar och Boverkets 
stöd för gröna och trygga samhällen.

Delprojektet ska komma fram till en eller 
flera finansieringsmodeller för kommunala 
förvaltningars gemensamma projekt, 

exempelvis projektbudgetar, för att gynna 
projekten som helhet och underlätta 
samarbete över förvaltningsgränserna. 
Delprojektet ska även ta fram en eller flera 
finansieringsmodeller för projekt som görs 
gemensamt mellan kommun och privata 
aktörer. Baserat på liknande projekt som 
genomförts i andra länder kommer fastig
heter som ligger längs parken att få ett ökat 
värde. Därför är utgångspunkten att dessa 
fastighetsägare ska vara med och bidra. 

Delprojektet ska dessutom komma fram 
till en finansieringsmodell för att möjlig
göra extern finansiering av de åtgärder 
som är stora och dyra, exempelvis där 
parken ska överbrygga stora barriärer 
så som järnväg eller riksväg 40. Här ska 
influensområden för medfinansiering 
samt rimliga fördelningsnycklar klargöras. 
Målsättningen är att projekt i de stora 
utvecklingsområdena (Gässlösa och 
Getängen) kan vara med och finansiera 
andra delar av parken för att säkra helheten. 

I delprojektet ingår också att komma 
fram till lösningar för hur och när 
kompensationsåtgärder i detaljplane
projekt kan vara aktuella att utföra i 
parken. Ramar för kompensationsåtgärder 
ska utgå ifrån avstånd till grönområden 
enligt Borås grönområdesplan.

UPPFÖLJNING

Uppföljning och utvärdering kommer 
att krävas löpande under hela parkens 
utbyggnad. Uppföljningsprojektet 
innefattar översyn och utvärdering av 
stadsbyggnadsprogrammet i sig men 
också uppföljning och utvärdering av 
projektet i sin helhet, genomförda och 
planerade administrativa och fysiska projekt 
samt arbetsprocesser och samarbeten. I 
projektet bör samtliga involverade parter 
delta på, för ändamålet, lämpligt sätt. 

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM

Parken ska vara en del av Borås 
400årsjubileum år 2021. Delprojektet 
syftar till att planera och genomföra 
aktiviteter kopplade till jubileet. 
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Administrativa delprojekt som krävs för att möjliggöra ett genomförande. Projekten ovanför tidslinjen har påbörjats inom ramen för detta stadsbyggnadsprogram. Projekten under tidslinjen behöver startas så snart programmet beslutats.

Borås 400-årsjubileum

Kommunikation

Sommar höst 2021 2022 2040Sommar Höst

Konkretisera centrumsträckan

Stråkets karaktär, innehåll och gestaltning 

Uppföljning

Befintlig grönstruktur

Klimatanpassning

Detaljplaner, gällande och nya

Finansiering

FINANSIERING

Projektet ska utreda och ta fram gemen
samma modeller för finansiering och 
kompensationsåtgärder. Inom ramen 
för projektet ska även frågor om huvud
mannaskap belysas och klargöras för 
att skapa tydlighet i kommande fysiska 
delprojekt. Arbetet ska göras i samarbete 
med fastighetsägare och näringsliv. 

I delprojektet utreds finansierings
möjligheter inom gällande lagstiftning så 
som Plan och bygglagen, Kommunallagen 
och Lagen om offentlig upphandling. I 
projektet utreds också eventuella möjlig
heter till statlig medfinansiering för 
utbyggnad av grönstruktur, exempelvis 
Naturvårdsverkets bidrag för lokala 
naturvårdssatsningar och Boverkets 
stöd för gröna och trygga samhällen.

Delprojektet ska komma fram till en eller 
flera finansieringsmodeller för kommunala 
förvaltningars gemensamma projekt, 

exempelvis projektbudgetar, för att gynna 
projekten som helhet och underlätta 
samarbete över förvaltningsgränserna. 
Delprojektet ska även ta fram en eller flera 
finansieringsmodeller för projekt som görs 
gemensamt mellan kommun och privata 
aktörer. Baserat på liknande projekt som 
genomförts i andra länder kommer fastig
heter som ligger längs parken att få ett ökat 
värde. Därför är utgångspunkten att dessa 
fastighetsägare ska vara med och bidra. 

Delprojektet ska dessutom komma fram 
till en finansieringsmodell för att möjlig
göra extern finansiering av de åtgärder 
som är stora och dyra, exempelvis där 
parken ska överbrygga stora barriärer 
så som järnväg eller riksväg 40. Här ska 
influensområden för medfinansiering 
samt rimliga fördelningsnycklar klargöras. 
Målsättningen är att projekt i de stora 
utvecklingsområdena (Gässlösa och 
Getängen) kan vara med och finansiera 
andra delar av parken för att säkra helheten. 

I delprojektet ingår också att komma 
fram till lösningar för hur och när 
kompensationsåtgärder i detaljplane
projekt kan vara aktuella att utföra i 
parken. Ramar för kompensationsåtgärder 
ska utgå ifrån avstånd till grönområden 
enligt Borås grönområdesplan.

UPPFÖLJNING

Uppföljning och utvärdering kommer 
att krävas löpande under hela parkens 
utbyggnad. Uppföljningsprojektet 
innefattar översyn och utvärdering av 
stadsbyggnadsprogrammet i sig men 
också uppföljning och utvärdering av 
projektet i sin helhet, genomförda och 
planerade administrativa och fysiska projekt 
samt arbetsprocesser och samarbeten. I 
projektet bör samtliga involverade parter 
delta på, för ändamålet, lämpligt sätt. 

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM

Parken ska vara en del av Borås 
400årsjubileum år 2021. Delprojektet 
syftar till att planera och genomföra 
aktiviteter kopplade till jubileet. 



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |   18 m

ars 2021

 B 1575 40 41

KNALLETORGET (MORFEUS)

I detaljplanen för Morfeus görs Knalle
torget om. Torget planeras att ha en 
tydligare koppling via Lilla Brogatan 
mot Hallbergsgatan och parken. 

HALLBERGSBRON

Hallbergsbron är konstruerad på ett sätt 
som möjliggör plantering av stora träd. 
Redan nu har tillfälliga lösningar börjat 
testas för att göra bron mer grön.

Till höger: pågående och kommande projekt i anslutning till parken.

Pågående
KRONÄNGSPARKEN

Projektering av Kronängsparken är 
påbörjad och byggstart är förväntad 
under 2021. Kronängsparken blir därmed 
ett av de första projektet att färdigställas 
som en del av parkens sträckning. 

VISKAHOLM

Planarbetet för Viskaholm 2 har påbörjats. 
Parken ska sträcka sig genom kvarteret och 
bron som sträcker sig från kvarteret över 
järnvägen ska möjliggöras i detaljplanen. 

TORGET VID KVARTERET EKO

Just nu pågår ombyggnad av kvarteret 
Eko och torget som ligger mellan 
 kvarteret och Viskan. Målsättningen är 
att platsen ska bli en ny social och grön 
mötesplats i centrum med verksamheter, 
bostäder och restauranger precis intill.

De fysiska delprojekten har ett långt 
tidsspann och varierar i omfattning och 
tid. Vissa av dem är redan pågående och 
det är viktigt att dessa tar hänsyn till och 
möjliggör parken. Därtill finns det många 
kommande kända projekt som utgår från 
Borås Stads utbyggnadsstrategi, men även 
om eller nybyggnadsprojekt som har 
identifierats som krav för ett förverkli
gande av parken som helhet. Utöver det 
finns det projekt som vi inte vet om ännu. 
Slutligen ska alla delprojekt/platser länkas 
samman, vilket sker successivt på både 
kommunens och privata aktörers initiativ. 
Sammanlänkningen skapar helheten.

På kartan på nästa sida syns alla kända 
fysiska projekt. Redan pågående 
projekt är markerade med rött och 
kommande kända projekt är vita.

Fysiska delprojekt

Kommande fysiska projekt på nästa uppslag.
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KNALLETORGET (MORFEUS)

I detaljplanen för Morfeus görs Knalle
torget om. Torget planeras att ha en 
tydligare koppling via Lilla Brogatan 
mot Hallbergsgatan och parken. 

HALLBERGSBRON

Hallbergsbron är konstruerad på ett sätt 
som möjliggör plantering av stora träd. 
Redan nu har tillfälliga lösningar börjat 
testas för att göra bron mer grön.

Till höger: pågående och kommande projekt i anslutning till parken.

Pågående
KRONÄNGSPARKEN

Projektering av Kronängsparken är 
påbörjad och byggstart är förväntad 
under 2021. Kronängsparken blir därmed 
ett av de första projektet att färdigställas 
som en del av parkens sträckning. 

VISKAHOLM

Planarbetet för Viskaholm 2 har påbörjats. 
Parken ska sträcka sig genom kvarteret och 
bron som sträcker sig från kvarteret över 
järnvägen ska möjliggöras i detaljplanen. 

TORGET VID KVARTERET EKO

Just nu pågår ombyggnad av kvarteret 
Eko och torget som ligger mellan 
 kvarteret och Viskan. Målsättningen är 
att platsen ska bli en ny social och grön 
mötesplats i centrum med verksamheter, 
bostäder och restauranger precis intill.

De fysiska delprojekten har ett långt 
tidsspann och varierar i omfattning och 
tid. Vissa av dem är redan pågående och 
det är viktigt att dessa tar hänsyn till och 
möjliggör parken. Därtill finns det många 
kommande kända projekt som utgår från 
Borås Stads utbyggnadsstrategi, men även 
om eller nybyggnadsprojekt som har 
identifierats som krav för ett förverkli
gande av parken som helhet. Utöver det 
finns det projekt som vi inte vet om ännu. 
Slutligen ska alla delprojekt/platser länkas 
samman, vilket sker successivt på både 
kommunens och privata aktörers initiativ. 
Sammanlänkningen skapar helheten.

På kartan på nästa sida syns alla kända 
fysiska projekt. Redan pågående 
projekt är markerade med rött och 
kommande kända projekt är vita.

Fysiska delprojekt

Kommande fysiska projekt på nästa uppslag.
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Kommande
KNALLELAND

Knalleland är ett av stadens utvecklings
områden. Parken ska vara en central del i 
planeringen och utvecklingen av området. 

GETÄNGEN

Getängen är ett av stadens utvecklings
områden. Planeringen av området ska 
möjliggöra parken och arbetet bör dra 
nytta av att området ligger intill en 
av parkens ändpunkter, Rya åsar. 

REPSLAGAREGATAN

Repslagaregatan är bred och har stor 
potential att göras om och därmed 
koppla ihop parkens södra delar med 
både Knalleland och Getängen. Gatan 
är viktig för att binda ihop parken som 
helhet. Biltrafikens utrymme bör minskas 
till förmån för aktiviteter vid gatan. 

NEDRE NORRBY

Nedre Norrby är ett av stadens utvecklings
områden. Planeringen ska ta hänsyn 
till och möjliggöra bron över järnvägen 
som kommer att gå igenom området. 

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, CENTRUM – NORRBY

Bron är ett mycket viktigt projekt, både för 
parkens och stadens skull. Den möjliggör 
parkens linjära sträckning samtidigt som 
den bygger bort en av stadens största 
barriärer: järnvägen. Genom en ny koppling 
mellan Norrby och centrum möjliggörs 
genare vägar till Norrby och i längden 
Getängen, men också genare vägar till 
centrum från fler platser i staden.

HALLBERGS PLATS OCH HALLBERGSGATAN

Området ligger mitt i centrum, med 
stenbelagda ytor och tät bebyggelse. 
Hallbergsgatan och Hallbergs plats blir, 
precis som Hallbergsbron, viktiga element i 
parkens sträckning via Stadsparken, genom 
centrum vidare mot Viskaholm och Norrby.

BRO ÖVER SVEN ERIKSONSGATAN

Genom att utnyttja topografin och bygga 
en bro mellan kullarna som finns på 
vardera sida av gatan skapar vi en genare 
väg och en säkrare och tryggare passage.

BRO ÖVER RIKSVÄG 40

Det finns redan idag en bro mellan 
Blåklinten och Astern över riksväg 40. 
Den kan dock inte bära grönska. Vid 
planering av området ska en ny eller 
ombyggd bro över riksväg 40 inkluderas. 

BLÅKLINTEN 1 OCH ASTERN 2, 3, 5, 6, 7

Ett planprogram för norra sidan av riksväg 
40 är godkänt och det finns planuppdrag 
för båda sidor. Planering av vardera sida ska 
möjliggöra parken och bron över riksväg 40.

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, GÖTA

Järnvägen mellan S:ta Birgittas griftegård 
och Götavallen ligger lågt och det finns 
stor potential att genom en bro skapa 
goda och gena kopplingar mellan Götas 
olika delar. Parken och bron bygger bort 
barriären som järnvägen idag utgör.

ÅLANDSGATAN

Ålandsgatan är bred och har stor 
potential att göras om och bli en viktig 
del av parken och utvecklingen av 
området. Gatan är viktig för att binda 
ihop parken som helhet. Biltrafikens 

utrymme bör minskas till förmån för 
grönska och aktiviteter vid gatan. 

HÄSSLABRON

Hässlabron över Viskan är en viktig kopp
ling mellan Göta och Gässlösa. Bron har 
redan tillgängliggjorts för allmänheten, men 
bron och dess omgivning utmed Viskans 
båda stränder ska utvecklas. Området 
norr om bron bör göras om i samband 
med exploatering av området norrut. 

GÄSSLÖSA

Gässlösa är ett av stadens utvecklings
områden och Gässlösaskogen intill 
Kronängs idrottsplats är en av änd 
punkterna för parken. Likt i planeringen 
av Getängen ska parkens sträckning tidigt 
pekas ut och möjliggöras. Även här ska 
planeringen dra nytta av att området 
ligger intill en av parkens ändpunkter.

43

fester, konstverk, idrottsevenemang, före
läsningar, historievandringar, utställningar, 
kongresser, byggstarter och konserter. 
Totalt ska det vara minst 400 anledningar 
eller sätt att fira 400 år. 2021 blir ett år 
då vi som till sammans utgör Borås gör 
ett avstamp mot en framtid då boråsare 
kan säga: ”Det där var en del av firandet 
den där gången. Nu har det utvecklats 
till allt det här”. I boråsarens framtida 
minne av jubileet, framför allt för alla dem 
som inte var födda eller var barn 2021, 
kommer den fem kilometer långa parken 
genom staden sannolikt vara den största 
jubileumssatsningen som de minns.

År 2021 fyller Borås 400 år. Firandet 
ska visa och symbolisera hur Borås ska 
bli en snyggare, modernare stad i större 
kostym. Parken spelar självklart en stor och 
 betydande roll i detta. Jubileet blir ett starkt 
avstamp för arbetet med parken och under 
året föreslås ett antal aktiviteter kopplade 
till parken att genomföras. Planering och 
genomförande av dessa aktiviteter finns 
med som ett administrativt delprojekt (läs 
mer i kapitel Administrativa delprojekt). 

Firandet av jubileet kommer som helhet 
att bestå av bland annat utveckling av 
urbana stråk som binder samman staden, 

Borås 400-årsjubileum år 2021
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Kommande
KNALLELAND

Knalleland är ett av stadens utvecklings
områden. Parken ska vara en central del i 
planeringen och utvecklingen av området. 

GETÄNGEN

Getängen är ett av stadens utvecklings
områden. Planeringen av området ska 
möjliggöra parken och arbetet bör dra 
nytta av att området ligger intill en 
av parkens ändpunkter, Rya åsar. 

REPSLAGAREGATAN

Repslagaregatan är bred och har stor 
potential att göras om och därmed 
koppla ihop parkens södra delar med 
både Knalleland och Getängen. Gatan 
är viktig för att binda ihop parken som 
helhet. Biltrafikens utrymme bör minskas 
till förmån för aktiviteter vid gatan. 

NEDRE NORRBY

Nedre Norrby är ett av stadens utvecklings
områden. Planeringen ska ta hänsyn 
till och möjliggöra bron över järnvägen 
som kommer att gå igenom området. 

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, CENTRUM – NORRBY

Bron är ett mycket viktigt projekt, både för 
parkens och stadens skull. Den möjliggör 
parkens linjära sträckning samtidigt som 
den bygger bort en av stadens största 
barriärer: järnvägen. Genom en ny koppling 
mellan Norrby och centrum möjliggörs 
genare vägar till Norrby och i längden 
Getängen, men också genare vägar till 
centrum från fler platser i staden.

HALLBERGS PLATS OCH HALLBERGSGATAN

Området ligger mitt i centrum, med 
stenbelagda ytor och tät bebyggelse. 
Hallbergsgatan och Hallbergs plats blir, 
precis som Hallbergsbron, viktiga element i 
parkens sträckning via Stadsparken, genom 
centrum vidare mot Viskaholm och Norrby.

BRO ÖVER SVEN ERIKSONSGATAN

Genom att utnyttja topografin och bygga 
en bro mellan kullarna som finns på 
vardera sida av gatan skapar vi en genare 
väg och en säkrare och tryggare passage.

BRO ÖVER RIKSVÄG 40

Det finns redan idag en bro mellan 
Blåklinten och Astern över riksväg 40. 
Den kan dock inte bära grönska. Vid 
planering av området ska en ny eller 
ombyggd bro över riksväg 40 inkluderas. 

BLÅKLINTEN 1 OCH ASTERN 2, 3, 5, 6, 7

Ett planprogram för norra sidan av riksväg 
40 är godkänt och det finns planuppdrag 
för båda sidor. Planering av vardera sida ska 
möjliggöra parken och bron över riksväg 40.

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, GÖTA

Järnvägen mellan S:ta Birgittas griftegård 
och Götavallen ligger lågt och det finns 
stor potential att genom en bro skapa 
goda och gena kopplingar mellan Götas 
olika delar. Parken och bron bygger bort 
barriären som järnvägen idag utgör.

ÅLANDSGATAN

Ålandsgatan är bred och har stor 
potential att göras om och bli en viktig 
del av parken och utvecklingen av 
området. Gatan är viktig för att binda 
ihop parken som helhet. Biltrafikens 

utrymme bör minskas till förmån för 
grönska och aktiviteter vid gatan. 

HÄSSLABRON

Hässlabron över Viskan är en viktig kopp
ling mellan Göta och Gässlösa. Bron har 
redan tillgängliggjorts för allmänheten, men 
bron och dess omgivning utmed Viskans 
båda stränder ska utvecklas. Området 
norr om bron bör göras om i samband 
med exploatering av området norrut. 

GÄSSLÖSA

Gässlösa är ett av stadens utvecklings
områden och Gässlösaskogen intill 
Kronängs idrottsplats är en av änd 
punkterna för parken. Likt i planeringen 
av Getängen ska parkens sträckning tidigt 
pekas ut och möjliggöras. Även här ska 
planeringen dra nytta av att området 
ligger intill en av parkens ändpunkter.
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fester, konstverk, idrottsevenemang, före
läsningar, historievandringar, utställningar, 
kongresser, byggstarter och konserter. 
Totalt ska det vara minst 400 anledningar 
eller sätt att fira 400 år. 2021 blir ett år 
då vi som till sammans utgör Borås gör 
ett avstamp mot en framtid då boråsare 
kan säga: ”Det där var en del av firandet 
den där gången. Nu har det utvecklats 
till allt det här”. I boråsarens framtida 
minne av jubileet, framför allt för alla dem 
som inte var födda eller var barn 2021, 
kommer den fem kilometer långa parken 
genom staden sannolikt vara den största 
jubileumssatsningen som de minns.

År 2021 fyller Borås 400 år. Firandet 
ska visa och symbolisera hur Borås ska 
bli en snyggare, modernare stad i större 
kostym. Parken spelar självklart en stor och 
 betydande roll i detta. Jubileet blir ett starkt 
avstamp för arbetet med parken och under 
året föreslås ett antal aktiviteter kopplade 
till parken att genomföras. Planering och 
genomförande av dessa aktiviteter finns 
med som ett administrativt delprojekt (läs 
mer i kapitel Administrativa delprojekt). 

Firandet av jubileet kommer som helhet 
att bestå av bland annat utveckling av 
urbana stråk som binder samman staden, 

Borås 400-årsjubileum år 2021
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§29 

Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken  

Ärendenummer: BN 2020-2034 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända upprättat stadsbyggnadsprogram ”Staden vid 
parken” till Kommunfullmäktige för godkännande. Detta stadsbyggnadsprogram utgör 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag på hur parken genom staden kan förverkligas. 

Ärendebeskrivning 
I budget 2020 gav Kommunfullmäktige uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att ”konkretisera 
förslag på att förverkliga det som i översiktsplanen kallas det grönblå stråket (parken genom staden) 
som ingår i den beslutade utbyggnadsstrategin. Förslagen ska redovisas till Kommunstyrelsen för 
beslut.”.  

Det "grönblå stråket" var ett tidigt arbetsnamn för parken genom staden. Syftet med namnet vara att 
tydliggöra parkens koppling till Viskan som stadens blå, och parallella, stråk. Detta 
stadsbyggnadsprogram utgör Samhällsbyggnadsnämndens svar på uppdraget från 
Kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen har i sitt remissvar framfört att de anser att Samhällsbyggnadsnämnden har 
genomfört uppdraget. Kommunstyrelsen föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
översända det slutliga förslaget på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken, till 
Kommunfullmäktige för godkännande. 

Projektstudio 
Under hösten 2019 genomfördes nio projektstudiotillfällen. Syftet var att möjliggöra ett 
förverkligande av visionens, översiktsplanens och utbyggnadsstrategins intentioner och ambitioner 
vad gäller att skapa ett sammanhängande parkstråk genom innerstaden, parallellt med Viskan som 
stadens blå stråk.  

Samarbetsworkshop  
Utifrån det samarbetsuppdrag som Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fått av Kommunfullmäktige 
(KF) bjöd SBN in till en workshop den 11 december 2019. Workshopen syftade till att förbereda för 
en politisk förankring av arbetet med det grönblå stråket. Inbjudan riktades till presidier och 
förvaltningschefer från Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt ansvariga kommunalråd och 
oppositionsråd. Som underlag för workshopen användes det material som hade arbetats fram i 
projektstudion under hösten.  

Workshop på Samrådsarenan 
Med utgångspunkt i projektstudiomaterialet och den genomförda workshopen i december 
genomfördes en workshop om det grönblå stråket på Samrådsarenan den 3-4 mars 2020. Detta för att 
involvera näringslivet, fastighetsägare och akademien i att utforma förslag på hur ambitionerna skulle 
kunna förverkligas. 

Beslutsdatum  Sida 72 (87) 
2021-01-28 

 

Presidieöverläggning juni 2020 
I juni 2020 hölls en presidieöverläggning för förankring och diskussion kring 
stadsbyggnadsprogrammet. Inbjudna var samma personer som till samarbetsworkshopen i december. 
På presidieöverläggningen fördes dialog kring beslutsgången, dokumentets varaktighet och stöd för 
kommande arbete samt engagemang hos boråsaren. En slutsats från mötet var att det skulle 
genomföras en dialog med boråsarna innan vidare politiska beslut. En annan slutsats var att 
Samhällsbyggnadsnämnden skulle skicka ut ett förslag till stadsbyggnadsprogram på en öppen remiss 
innan nämnden översänder förslaget till stadsbyggnadsprogram till Kommunstyrelsen. 

Dialog boråsare augusti-september 2020 
Under perioden 14 augusti till 13 september 2020 hölls en dialog med boråsarna kring parken. Under 
dialogen var parkens tänkta sträckning genom staden markerad med gröna målade pilar och prickar, 
gröna pinnar och informationsskyltar längs med vägen. Det genomfördes guidade vandringar och 
cykelturer med stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare längs stråket och det var en utställning om 
parken i Kulturhuset. På en hemsida fanns information och en enkät som boråsarna uppmanades att 
fylla i. Vandringarna, cykelturen och enkäten marknadsfördes via sociala medier.  

Remiss november-december 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2020-11-22 §317 att godkänna förslaget till 
stadsbyggnadsprogram Staden vid parken och skicka förslaget på remiss. Remissen var öppen, vilket 
innebar att vem som helst fick svara. Under remissen inkom 31 remissvar. 27 parter tillstyrkte eller var 
positiva till stadsbyggnadsprogrammet. Två parter avstyrkte stadsbyggnadsprogrammet och två parter 
svarade att de väljer att inte yttra sig. En sammanställning av inkomna yttranden samt kommentarer 
finns i tillhörande remissredogörelse. I remissredogörelsen finns även en sammanfattning av de 
justeringar som är gjorda i stadsbyggnadsprogrammet utifrån inkomna synpunkter. 

I samband med remissen marknadsfördes parken på Borås Stads Instagram. Efter dialog med 
kommunens kommunikatörer är bedömningen att parken har fått stor spridning och många svar från 
boråsare i jämförelse med andra kommunikationsinsatser som kommunen genomfört. 
Sammanfattningsvis har projektet Staden vid parken nått ett stort antal personer. 

Kommande arbete 
I 2021 års budget har Samhällsbyggnadsnämnden fått två miljoner kronor för att ha möjlighet att 
medverka i förvaltningsöverskridande samarbeten. Därmed har Samhällsbyggnadsförvaltningens 
förutsättningar att delta i förverkligandet av bland annat Staden vid parken förbättrats.  

Borås 400-årsjubileum 2021 
Målsättningen är att stadsbyggnadsprogrammets startskott ska gå under Borås jubileumsår 2021. Det 
innebär att det är angeläget att programmet godkänns och arbetet påbörjas så snart som möjligt under 
våren 2021.  

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken 
Remissredogörelse Staden vid parken 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Beslutsdatum  Sida 72 (87) 
2021-01-28 

 

Presidieöverläggning juni 2020 
I juni 2020 hölls en presidieöverläggning för förankring och diskussion kring 
stadsbyggnadsprogrammet. Inbjudna var samma personer som till samarbetsworkshopen i december. 
På presidieöverläggningen fördes dialog kring beslutsgången, dokumentets varaktighet och stöd för 
kommande arbete samt engagemang hos boråsaren. En slutsats från mötet var att det skulle 
genomföras en dialog med boråsarna innan vidare politiska beslut. En annan slutsats var att 
Samhällsbyggnadsnämnden skulle skicka ut ett förslag till stadsbyggnadsprogram på en öppen remiss 
innan nämnden översänder förslaget till stadsbyggnadsprogram till Kommunstyrelsen. 

Dialog boråsare augusti-september 2020 
Under perioden 14 augusti till 13 september 2020 hölls en dialog med boråsarna kring parken. Under 
dialogen var parkens tänkta sträckning genom staden markerad med gröna målade pilar och prickar, 
gröna pinnar och informationsskyltar längs med vägen. Det genomfördes guidade vandringar och 
cykelturer med stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare längs stråket och det var en utställning om 
parken i Kulturhuset. På en hemsida fanns information och en enkät som boråsarna uppmanades att 
fylla i. Vandringarna, cykelturen och enkäten marknadsfördes via sociala medier.  

Remiss november-december 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2020-11-22 §317 att godkänna förslaget till 
stadsbyggnadsprogram Staden vid parken och skicka förslaget på remiss. Remissen var öppen, vilket 
innebar att vem som helst fick svara. Under remissen inkom 31 remissvar. 27 parter tillstyrkte eller var 
positiva till stadsbyggnadsprogrammet. Två parter avstyrkte stadsbyggnadsprogrammet och två parter 
svarade att de väljer att inte yttra sig. En sammanställning av inkomna yttranden samt kommentarer 
finns i tillhörande remissredogörelse. I remissredogörelsen finns även en sammanfattning av de 
justeringar som är gjorda i stadsbyggnadsprogrammet utifrån inkomna synpunkter. 

I samband med remissen marknadsfördes parken på Borås Stads Instagram. Efter dialog med 
kommunens kommunikatörer är bedömningen att parken har fått stor spridning och många svar från 
boråsare i jämförelse med andra kommunikationsinsatser som kommunen genomfört. 
Sammanfattningsvis har projektet Staden vid parken nått ett stort antal personer. 

Kommande arbete 
I 2021 års budget har Samhällsbyggnadsnämnden fått två miljoner kronor för att ha möjlighet att 
medverka i förvaltningsöverskridande samarbeten. Därmed har Samhällsbyggnadsförvaltningens 
förutsättningar att delta i förverkligandet av bland annat Staden vid parken förbättrats.  

Borås 400-årsjubileum 2021 
Målsättningen är att stadsbyggnadsprogrammets startskott ska gå under Borås jubileumsår 2021. Det 
innebär att det är angeläget att programmet godkänns och arbetet påbörjas så snart som möjligt under 
våren 2021.  

Beslutsunderlag 
Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken 
Remissredogörelse Staden vid parken 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00245 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Feriejobb 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Arbetslivsnämnden beviljas ett tillfälligt höjt kommunbidrag på 2,0 mnkr år 
2021 för att kunna tillskapa fler feriearbetsplatser.           

Sammanfattning 
Behovet av feriejobb har ökat kraftigt vilket beror på att målgruppen har ökat 
samt att ungdomsarbetslösheten stigit vilket även slår mot möjligheten att söka 
feriejobb inom näringslivet. 

Arbetslivsförvaltningen har tagit fram en plan för att genom stadens försorg 
kunna erbjuda fler feriejobb. För att tillskapa fler feriejobb och därmed möta 
önskemålen/behoven behöver Arbetslivsnämnden ett tillskott på ca 2 mnkr för 
handledningskostnader. Man kan då möta behoven på ett liknande sätt som 
2020. Alternativet till att ge nämnden ett tillskott är att begränsa målgruppen, 
t.ex. att undanta ungdomar mellan årskurs 2 och 3 på gymnasiet från 
möjligheten att få feriejobb. 

Arbetslivsnämndens presidium bedömer att nämnden inte kan rymma 
extrakostnader för fler feriejobb inom befintlig budgetram.           

Beslutsunderlag 
1. Plan för fler feriejobb och konsekvensanalys 2021-02-19  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla nämnder 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-03-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00245 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Feriejobb 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Arbetslivsnämnden beviljas ett tillfälligt höjt kommunbidrag på 2,0 mnkr år 
2021 för att kunna tillskapa fler feriearbetsplatser.           

Sammanfattning 
Behovet av feriejobb har ökat kraftigt vilket beror på att målgruppen har ökat 
samt att ungdomsarbetslösheten stigit vilket även slår mot möjligheten att söka 
feriejobb inom näringslivet. 

Arbetslivsförvaltningen har tagit fram en plan för att genom stadens försorg 
kunna erbjuda fler feriejobb. För att tillskapa fler feriejobb och därmed möta 
önskemålen/behoven behöver Arbetslivsnämnden ett tillskott på ca 2 mnkr för 
handledningskostnader. Man kan då möta behoven på ett liknande sätt som 
2020. Alternativet till att ge nämnden ett tillskott är att begränsa målgruppen, 
t.ex. att undanta ungdomar mellan årskurs 2 och 3 på gymnasiet från 
möjligheten att få feriejobb. 

Arbetslivsnämndens presidium bedömer att nämnden inte kan rymma 
extrakostnader för fler feriejobb inom befintlig budgetram.           

Beslutsunderlag 
1. Plan för fler feriejobb och konsekvensanalys 2021-02-19  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla nämnder 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Nr 50
Feriejobb 2021

2021-03-08 Dnr KS 2021-00245 1.1.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 
 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
 

 

 

 

 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-02-19 

  
  

 
 

 
 

Hans Johansson, Arbetslivsförvaltningen 
 

 
 

 

 

Feriejobb 2021 
Målgruppen för feriejobb sommaren 2021 är 3985 ungdomar, vilket är fler än 
tidigare år. Arbetsmarknaden har drastiskt förändrats under pandemin och 
särskilt har ungdomsarbetslösheten ökat, ökningen är ca 85% på riksnivå 
jämfört med före pandemin. 
Detta slår givetvis även mot de som söker feriejobb i näringslivet under 
sommaren. 
 
Fram till vecka 7 har det inkommit 846 platser mot beräknat behov på drygt 
1500. Platserna som inkommit fördelas enligt följande: 
 
ALF   44 
FOF   71 
FF   29 
GRF   66 
GVUF   18 
IFO   2 
KUF   14 
LFF   0 
MF   0 
REV   0 
SBF   0 
SK   40 
SOF   13 
SKA   0 
TEK   14 
VÄF   289 
UKU (unga kommunutvecklare) 39 
 
Kommunala bolag  112 
Föreningar   95 
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Postadress 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 
 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
 

 

 

 

 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-02-19 

  
  

 
 

 
 

Hans Johansson, Arbetslivsförvaltningen 
 

 
 

 

 

Feriejobb 2021 
Målgruppen för feriejobb sommaren 2021 är 3985 ungdomar, vilket är fler än 
tidigare år. Arbetsmarknaden har drastiskt förändrats under pandemin och 
särskilt har ungdomsarbetslösheten ökat, ökningen är ca 85% på riksnivå 
jämfört med före pandemin. 
Detta slår givetvis även mot de som söker feriejobb i näringslivet under 
sommaren. 
 
Fram till vecka 7 har det inkommit 846 platser mot beräknat behov på drygt 
1500. Platserna som inkommit fördelas enligt följande: 
 
ALF   44 
FOF   71 
FF   29 
GRF   66 
GVUF   18 
IFO   2 
KUF   14 
LFF   0 
MF   0 
REV   0 
SBF   0 
SK   40 
SOF   13 
SKA   0 
TEK   14 
VÄF   289 
UKU (unga kommunutvecklare) 39 
 
Kommunala bolag  112 
Föreningar   95 
 

Borås Stad 
Datum 
2021-02-19 

  
  

Sida 
2(2) 

 

 

Under förutsättning att läget gällande restriktioner släpper inför sommaren har 
Grundskoleförvaltningen sagt sig villiga att skapa upp till 190 platser totalt 
(+124 platser). 
Förskoleförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen har tagit ställning till 
att det inte är möjligt i det läge man befinner sig i, att skapa fler platser inför 
sommaren. 
 
Arbetslivsförvaltningen har i dialog med den upphandlade aktören som driver 
ferieentreprenör, tagit ett beslut om att detta året höja startbidraget till de ungas 
företagande till 3000 kr, för att göra ferieentreprenör mera attraktivt. 
 
Som det ser ut i nuläget finns det inte en rimlig chans att vi får fram de platser 
som behövs, för att kunna erbjuda alla ungdomar ett feriejobb. 
 
Så det finns två alternativ 

- Skapa fler platser, vilket kräver ett tillskott på ca 2 mkr för 
handledningskostnader, för att skapa jobb på samma sätt som 2020. 

- Begränsa målgruppen, att detta året undanta exempelvis alla som är i 
den äldre ålderskategorin, mellan åk 2 och 3 på gymnasiet. 

 
En rimlig bedömning är att staten även detta året kommer att ge kommuner ett 
tillskott för att skapa fler feriejobb, tyvärr kommer ofta beslutet så sent som 
under april, men beslutet om att skapa fler platser bör tas snarast. 
 
I dialog med Arbetslivsnämndens presidie, är bedömningar att 
Arbetslivsnämnden inte har någon möjlighet att rymma extrakostnader för 
handledning inom befintlig budgetram. 
Beslutet om skapa fler platser och finansiering av de extrakostnaderna som 
uppstår får därför tas av Kommunledningen, alternativt att begränsa 
målgruppen. 
 
 
Hans Johansson 
Verksamhetschef Arbetslivsförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-02-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00144 532  

 Se dnr 2010/KS0686 

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kerstin Koivisto (vägvalet): Utred 
möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik i 
Borås.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motion anses besvarad 

Sammanfattning 
Kerstin Koivisto (vägvalet) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-
09-21 lämnat in förslaget att utreda möjligheten till spårbunden kollektivtrafik i 
och runt staden. Idag angör Kust-till kustbanan, Viskadalsbanan och 
Herrljungabanan alla Borås. Dessa banor passerar kranskommuner och 
ytterkommundelar runt Borås innerstad samt också olika stadsdelar. 
Motionären vill utreda möjligheten att nyttja dessa befintliga spår till pendel-
/spårvagnsliknande trafik. Detta för att komplettera och avlasta busstrafiken. 
Att utnyttja dessa befintliga spår och eventuellt komplettera dessa vore en stor 
miljöinvestering för kommande generationer.  
 

Västra Götalandsregionen har gjort en utredning avseende öppnandet av nya 
stationer för att åstadkomma pendeltågslikande trafik i regionen. När Västra 
Götalandsregionen skickade Västtågsutredningen på remiss svarade 
Kommunstyrelsen att det för närvarande inte var aktuellt med en nya 
järnvägsstation under de trafikeringsförutsättningar tidigare trafikutredningar 
redovisat i Västtågsutredningen (KS 2017-12-04 § 580.) 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-26 att det inte är aktuellt med en ny 
järnvägsstation i Sjömarken, under nuvarande planeringsförutsättningar. Om 
utvecklingen av Kust-till Kustbanan leder till ökade resmöjligheter och 
Sjömarken växer så kan detta komma omprövas.  

Borås Stad är beredd att använda befintliga spår för kollektivtrafik när 
resandeunderlaget medger detta. Även andra stationer utmed Kust-till-Kust 
banan kan vara intressanta, förutsatt att trafikeringen och tillgängligheten även 
till Dalsjöfors kan upprätthållas. Den sammanlagda kollektivtrafikens turtäthet 
och tillgänglighet i stråken får inte försämras av eventuella nya stationer. 
 

Nr 51
Svar på motion av Kerstin Koivisto (vägvalet): Utred 
möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik 
i Borås.

2021-02-25 Dnr KS 2017-00144 532 (Se dnr 2010/KS0686)

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

I den pågående Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för Kust till kustbanan Göteborg–
Borås är syftet att besvara vilken roll det befintliga transportsystemet ska spela 
efter färdigställandet av ny stambana Göteborg - Borås.  
 
2013-12-16 beslutade Kommunstyrelsen att ge Stadskansliet i uppdrag att 
utreda konsekvenserna av införandet av Bus Rapid Transit (BRT) i Borås, en 
lösning som innebär en snabb och kapacitetsstark busslinje som är att likna med 
tågtrafik. Detta har genomförts i nära samarbete med Västra Götalandsregionen 
och Västtrafik. Flera utredningar har genomförts och slutsatsen är att renodlad 
Bus Rapid Transit i egna körfält inte är genomförbart i Borås. 
Kommunfullmäktige har i budget 2020 fattat beslut om en politiskt ledd 
utredning av kollektivtrafiken genom stadens centrala delar. Den kunskap som 
utredande av BRT har genererat kan utgöra en del av underlaget i det fortsatta 
arbetet, däremot finns inget skäl att låta Kommunstyrelsens uppdrag att utreda 
BRT kvarstå som ett separat ärende. 

Motionen anses härmed besvarad  

Beslutsunderlag 
1.  Motion av Kerstin Koivisto (Vägv): Utred möjligheten till spårbunden 
pendel- och kollektivtrafik i Borås 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 
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Borås 2010-09-21

Motion ställd till Borås kommunfullmäktige

Utred möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik i Borås

Rovdriften på vår planet har åsamkat stora skador vilka man undrar om de någonsin kommer att 
läka. I Borås stad har vi under de senaste decennierna på olika sätt arbetat med att få en bättre miljö. 
Vi har höga mål såsom att få en fossilbränslefri stad, vi sorterar våra sopor och våra bussar körs 
redan med biogas osv. 

Vi vill nu gå ett steg vidare för att värna miljön. Vi vill utreda möjligheten till spårbunden 
kollektivtrafik i och runt staden. Idag angör Kust-till kustbanan, Viskadalsbanan och 
Herrjungabanan alla Borås. Dessa banor passerar kranskommuner och ytterkommundelar runt 
Borås innerstad samt också olika stadsdelar. Vi vill utreda möjligheten att nyttja dessa befintliga 
spår till pendel-/spårvagnsliknande trafik. Detta för att komplettera och avlasta busstrafiken. Bussar 
kommer säkert att finnas kvar många år men de tar stor plats, bullrar och är inte alltid så 
miljövänliga. Det är många som föredrar att åka bil eftersom det är dyrt och osmidigt att åka buss. 
Vi måste vi ha en fungerande kollektivtrafik som är prisvärd, snabb och lättåtkomlig både för unga 
och gamla. Att utnyttja dessa befintliga spår och eventuellt komplettera dessa vore en stor 
miljöinvestering för kommande generationer. 

Därför är vårt förslag att man snarast utreder möjligheterna att: 

driva spårbunden pendeltrafik/spårvagnsliknande kollektivtrafik i Borås stad med omnejd. 

Vägvalets fullmäktigegrupp 
genom Kerstin Koivisto
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) ”inför Lag 
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda 
boenden för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen besvarad.  
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga. 

Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga. 

Ärendet i sin helhet 
Anne-Marie Ekström (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-
24 lämnat in förslaget att införa valfrihet i särskilt boende för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Enligt förslaget skulle det ge en högre 
kvalitet, mer specialiserade boenden avseende språk och livsstil och människor 
får genom möjlighet till val bestämma över sina liv.  Dessutom ges en möjlighet 
till främst kvinnor som idag jobbar som undersköterskor att starta eget företag.  

I staden drivs ett antal boenden för äldre och för personer med 
funktionsnedsättning på entreprenad. Det finns 17 grupp- och servicebostäder 
enligt LSS som drivs i extern regi och två äldreboenden som drivs i 
entreprenadform. Samtliga boenden – utom ett som drivs som ett 
föräldrakooperativ – drivs idag av Vardaga, Frösunda Omsorg, Nytida, 
Humana eller Attendo.  

Att lämna ut en verksamhet på entreprenad innebär att kommunen i ett anbud 
ställer villkor för utförandet och utföraren lämnar ett svar till vilket pris 
utföraren vill och kan bedriva verksamheten för. Valfrihet innebär att 
kommunen sätter ett pris för utförandet eller tjänsten och den som har rätt till 
tjänsten kan välja mellan olika privata och kommunala utförare. Skillnaden 
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Borås 2010-09-21

Motion ställd till Borås kommunfullmäktige

Utred möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik i Borås

Rovdriften på vår planet har åsamkat stora skador vilka man undrar om de någonsin kommer att 
läka. I Borås stad har vi under de senaste decennierna på olika sätt arbetat med att få en bättre miljö. 
Vi har höga mål såsom att få en fossilbränslefri stad, vi sorterar våra sopor och våra bussar körs 
redan med biogas osv. 

Vi vill nu gå ett steg vidare för att värna miljön. Vi vill utreda möjligheten till spårbunden 
kollektivtrafik i och runt staden. Idag angör Kust-till kustbanan, Viskadalsbanan och 
Herrjungabanan alla Borås. Dessa banor passerar kranskommuner och ytterkommundelar runt 
Borås innerstad samt också olika stadsdelar. Vi vill utreda möjligheten att nyttja dessa befintliga 
spår till pendel-/spårvagnsliknande trafik. Detta för att komplettera och avlasta busstrafiken. Bussar 
kommer säkert att finnas kvar många år men de tar stor plats, bullrar och är inte alltid så 
miljövänliga. Det är många som föredrar att åka bil eftersom det är dyrt och osmidigt att åka buss. 
Vi måste vi ha en fungerande kollektivtrafik som är prisvärd, snabb och lättåtkomlig både för unga 
och gamla. Att utnyttja dessa befintliga spår och eventuellt komplettera dessa vore en stor 
miljöinvestering för kommande generationer. 

Därför är vårt förslag att man snarast utreder möjligheterna att: 

driva spårbunden pendeltrafik/spårvagnsliknande kollektivtrafik i Borås stad med omnejd. 

Vägvalets fullmäktigegrupp 
genom Kerstin Koivisto
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) ”inför Lag 
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda 
boenden för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen besvarad.  
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga. 

Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga. 

Ärendet i sin helhet 
Anne-Marie Ekström (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-
24 lämnat in förslaget att införa valfrihet i särskilt boende för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Enligt förslaget skulle det ge en högre 
kvalitet, mer specialiserade boenden avseende språk och livsstil och människor 
får genom möjlighet till val bestämma över sina liv.  Dessutom ges en möjlighet 
till främst kvinnor som idag jobbar som undersköterskor att starta eget företag.  

I staden drivs ett antal boenden för äldre och för personer med 
funktionsnedsättning på entreprenad. Det finns 17 grupp- och servicebostäder 
enligt LSS som drivs i extern regi och två äldreboenden som drivs i 
entreprenadform. Samtliga boenden – utom ett som drivs som ett 
föräldrakooperativ – drivs idag av Vardaga, Frösunda Omsorg, Nytida, 
Humana eller Attendo.  

Att lämna ut en verksamhet på entreprenad innebär att kommunen i ett anbud 
ställer villkor för utförandet och utföraren lämnar ett svar till vilket pris 
utföraren vill och kan bedriva verksamheten för. Valfrihet innebär att 
kommunen sätter ett pris för utförandet eller tjänsten och den som har rätt till 
tjänsten kan välja mellan olika privata och kommunala utförare. Skillnaden 

Nr 52
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) ”inför Lag 
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskil-
da boenden för äldre och personer med funktionsned-
sättning.
2020-08-24 Dnr KS 2013-00663 730

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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mellan entreprenad och valfrihet ligger på vem som väljer, personen som 
behöver tjänsten eller den som har ansvaret för tjänsten. Genom att ge 
alternativ för den enskilde ges möjlighet för individen att påverka sitt liv. 

I Budget 2020 ges ett uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att 
införa ram-avtal för vård- och omsorgsboenden samt LSS-boenden. Ett ram-
avtal är ett avtal som fastställer villkoren för kommande kontrakt under en 
tidsperiod. Ramavtal kan skrivas med en eller flera leverantörer beroende på 
hur ramavtalet författas. Det gör att alternativen för Borås Stad ökar. Ramavtal 
är en effektiv och användbar avtalsform om man med rimlig säkerhet kan 
förutse återkommande behov och vill planera för dem. Utredningen om ram-
avtal ska vara färdig under första halvan av 2020.  

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Kommunstyrelsen anser motionen besvarad då finns ett budgetuppdrag som 
innebär att Kommunstyrelsen ska utreda frågan. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) 
”inför Lag om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda boenden 
för äldre och personer med funktionsnedsättning”  
2. ”Motion inför Lag om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda 
boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning”, 2013-10-02
  
 

Rose-Marie Liljenby Andersson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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mellan entreprenad och valfrihet ligger på vem som väljer, personen som 
behöver tjänsten eller den som har ansvaret för tjänsten. Genom att ge 
alternativ för den enskilde ges möjlighet för individen att påverka sitt liv. 

I Budget 2020 ges ett uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att 
införa ram-avtal för vård- och omsorgsboenden samt LSS-boenden. Ett ram-
avtal är ett avtal som fastställer villkoren för kommande kontrakt under en 
tidsperiod. Ramavtal kan skrivas med en eller flera leverantörer beroende på 
hur ramavtalet författas. Det gör att alternativen för Borås Stad ökar. Ramavtal 
är en effektiv och användbar avtalsform om man med rimlig säkerhet kan 
förutse återkommande behov och vill planera för dem. Utredningen om ram-
avtal ska vara färdig under första halvan av 2020.  

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Kommunstyrelsen anser motionen besvarad då finns ett budgetuppdrag som 
innebär att Kommunstyrelsen ska utreda frågan. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) 
”inför Lag om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda boenden 
för äldre och personer med funktionsnedsättning”  
2. ”Motion inför Lag om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda 
boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning”, 2013-10-02
  
 

Rose-Marie Liljenby Andersson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

Till Kommunstyrelsens möte 2020-08-24: 

KU2: Svar på motion ”Inför Lag om 
valfrihetssystem (LOV) även när det gäller 
särskilda boenden för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

För Vänsterpartiet är det självklart att de skattemedel som går till äldreomsorg och 
funktionshinderverksamheten ska komma de äldre och personerna med funktionsnedsättning 
till del. Därför säger vi nej till privata, vinstdrivna företag i äldreomsorgen. Vänsterpartiet står 
därför inte bakom förslaget om att utreda ramavtal för vård- och omsorgsboenden. 
Vänsterpartiet har i sin alternativa budget föreslagit att LOV fortsättningsvis inte tillämpas i 
Borås. 

Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet: 

Att motionen avslås. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) ”inför Lag 
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda 
boenden för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen besvarad. 

Ramavtal ska upphandlas för platser inom Vård- och omsorgsboenden samt  

inom SoL- och LSS-boenden. 

Ärendet i sin helhet 
Anne-Marie Ekström (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-
24 lämnat in förslaget att införa valfrihet i särskilt boende för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Enligt förslaget skulle det ge en högre 
kvalitet, mer specialiserade boenden avseende språk och livsstil och människor 
får genom möjlighet till val bestämma över sina liv.  Dessutom ges en möjlighet 
till främst kvinnor som idag jobbar som undersköterskor att starta eget företag.  

I staden drivs ett antal boenden för äldre och för personer med 
funktionsnedsättning på entreprenad. Det finns 17 grupp- och servicebostäder 
enligt LSS som drivs i extern regi och två äldreboenden som drivs i 
entreprenadform. Samtliga boenden – utom ett som drivs som ett 
föräldrakooperativ – drivs idag av Vardaga, Frösunda Omsorg, Nytida, 
Humana eller Attendo.  

Att lämna ut en verksamhet på entreprenad innebär att kommunen i ett anbud 
ställer villkor för utförandet och utföraren lämnar ett svar till vilket pris 
utföraren vill och kan bedriva verksamheten för. Valfrihet innebär att 
kommunen sätter ett pris för utförandet eller tjänsten och den som har rätt till 
tjänsten kan välja mellan olika privata och kommunala utförare. Skillnaden 
mellan entreprenad och valfrihet ligger på vem som väljer, personen som 
behöver tjänsten eller den som har ansvaret för tjänsten. Genom att ge 
alternativ för den enskilde ges möjlighet för individen att påverka sitt liv. 

I Budget 2020 ges ett uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att 
införa ram-avtal för vård- och omsorgsboenden samt LSS-boenden. Ett ram-
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) ”inför Lag 
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda 
boenden för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige anser motionen besvarad. 

Ramavtal ska upphandlas för platser inom Vård- och omsorgsboenden samt  

inom SoL- och LSS-boenden. 

Ärendet i sin helhet 
Anne-Marie Ekström (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-
24 lämnat in förslaget att införa valfrihet i särskilt boende för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Enligt förslaget skulle det ge en högre 
kvalitet, mer specialiserade boenden avseende språk och livsstil och människor 
får genom möjlighet till val bestämma över sina liv.  Dessutom ges en möjlighet 
till främst kvinnor som idag jobbar som undersköterskor att starta eget företag.  

I staden drivs ett antal boenden för äldre och för personer med 
funktionsnedsättning på entreprenad. Det finns 17 grupp- och servicebostäder 
enligt LSS som drivs i extern regi och två äldreboenden som drivs i 
entreprenadform. Samtliga boenden – utom ett som drivs som ett 
föräldrakooperativ – drivs idag av Vardaga, Frösunda Omsorg, Nytida, 
Humana eller Attendo.  

Att lämna ut en verksamhet på entreprenad innebär att kommunen i ett anbud 
ställer villkor för utförandet och utföraren lämnar ett svar till vilket pris 
utföraren vill och kan bedriva verksamheten för. Valfrihet innebär att 
kommunen sätter ett pris för utförandet eller tjänsten och den som har rätt till 
tjänsten kan välja mellan olika privata och kommunala utförare. Skillnaden 
mellan entreprenad och valfrihet ligger på vem som väljer, personen som 
behöver tjänsten eller den som har ansvaret för tjänsten. Genom att ge 
alternativ för den enskilde ges möjlighet för individen att påverka sitt liv. 

I Budget 2020 ges ett uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att 
införa ram-avtal för vård- och omsorgsboenden samt LSS-boenden. Ett ram-

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

avtal är ett avtal som fastställer villkoren för kommande kontrakt under en 
tidsperiod. Ramavtal kan skrivas med en eller flera leverantörer beroende på 
hur ramavtalet författas. Det gör att alternativen för Borås Stad ökar. Ramavtal 
är en effektiv och användbar avtalsform om man med rimlig säkerhet kan 
förutse återkommande behov och vill planera för dem. Utredningen om ram-
avtal ska vara färdig under första halvan av 2020.  

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Kommunstyrelsen anser motionen besvarad då Kommunstyrelsen anser att då 
finns ett budgetuppdrag som innebär att Kommunstyrelsen ska utreda frågan.  
ramavtal ska upphandlas för platser inom Vård- och omsorgsboenden samt 
inom SoL- och LSS-boenden. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L) 
”inför Lag om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda boenden 
för äldre och personer med funktionsnedsättning”  
2. ”Motion inför Lag om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda 
boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning”, 2013-10-02
  
 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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MMoottiioonn  ttiillll  kkoommmmuunnffuullllmmääkkttiiggee  

IInnfföörr  LLaagg  oomm  VVaallffrriihheettssssyysstteemm((LLOOVV))  äävveenn  nnäärr  ddeett  ggäälllleerr  
ssäärrsskkiillddaa  bbooeennddeenn  fföörr  äällddrree  oocchh  ppeerrssoonneerr  mmeedd  
ffuunnkkttiioonnssnneeddssäättttnniinngg  
 

År 2009 införde Borås stad Lagen om Valfrihetssystem(LOV) för hemtjänsten i Borås. Därigenom har 
äldre som är berättigade till hemtjänst rätt att välja vem som ska utföra denna. Kommunens 
biståndsbedömare är de som utreder om en person är berättigad eller inte och kommunen ger 
tillstånd till vilka utförare som får bedriva hemtjänst. De som utför tjänsten får betalt från 
kommunen. 

Denna möjlighet att själv välja ger den enskilda människan rätt att själv kunna bestämma mer om sin 
vardag.  

Nu är det dags att ta nästa steg. Att också införa LOV för boenden. Både när det gäller äldre och 
personer med funktionsnedsättning.  

Genom att införa en valfrihet att välja boende, efter kommunal biståndsbedömning, finns möjlighet 
att driva olika typer av livsstilsboenden eller boenden för någon speciell språkgrupp. Det ger en 
möjlighet för den som tidigare jobbat inom kommunens äldreomsorg, oftast kvinnor, att starta 
företag själv eller tillsammans med andra i kooperativ, för att utveckla en idé hur man kan bedriva en 
verksamhet på ett annat sätt. En mångfald av utförare ger valfrihet både för den som behöver ett 
boende och för den som vill jobba inom välfärden.  

Att starta boende med stöd av Lagen om Valfrihet är inte detsamma som att driva ett boende på 
entreprenad, vilket är viktigt att framhålla. Vid en entreprenad gör kommunen en upphandling och 
något företag tillåts driva ett boende där de äldre eller personerna med funktionsnedsättning 
placeras. Vid användning av LOV är det privata utförare som driver i egen regi. Den enskilde kan själv 
välja mellan dessa och kommunalt drivna boenden.  

Viktigt är att framhålla att kvaliteten är konkurrensmedlet och att verksamheten är offentligt 
finansierad lika för alla oavsett vem som utför denna. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att: 

‐ Införa Lagen om Valfrihetssystem(LOV) även vad beträffar boenden för äldre och för 
personer med funktionsnedsättning   

Anne‐Marie Ekström 

Folkpartiet liberalerna 
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Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen förklaras besvarad. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.             

Ärendet i sin helhet 
Leif Häggblom (SD), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-18 
inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen framförs problem med Återvinningsstationerna samt fyra förslag på 
åtgärder; utökad information till invånarna om hur och vart man slänger sina 
sopor, se till att lagen om nedskräpning följs enligt miljöbalken (15 kapitlet § 30 
i Miljöbalken), ställa krav på företag och verksamhetsutövare att redovisa hur de 
hanterar sitt avfall, samt införa kameraövervakning eller övervakning genom 
patrullerande personal. 
Motionären föreslår att Borås Stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att 
Borås utvecklas till en renare stad. 
  
När motionen kom 2017 sändes den ut till 5 av kommunens nämnder och 6 
bolag. De flesta avstod från att yttra sig, några framförde att det främst är ett 
ansvar för FTI, men att det ändå pågår ett omfattande arbete mot nedskräpning 
i staden genom ett flertal projekt och att arbetet mot nedskräpning alltid kan bli 
bättre.(se svaren i separat text, nedanstående text är en uppgradering av läget 
2021) 
  
Det pågår en mängd olika arbeten och initiativ som gör staden renare. Vilka 
projekt som pågår varierar över tid. Borås Rent och Snyggt arbetar på ett 
förtjänstfullt sätt med påverkansåtgärder där som exempel kan nämnas Mobile 
Info Center. Informationsåtgärder når invånare och företag i bostadsområden 
via aktiviteter, kampanjer, information och sociala medier liksom fysiska möten.  
  
Speciella insatser har gjorts bland annat i Norrby Billdalsgatan med en ny ÅVP 
(Återvinningsplats) som ett samarbete mellan AB Bostäder, BEM (Borås Energi 
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2021-03-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00425 456 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen förklaras besvarad. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.             

Ärendet i sin helhet 
Leif Häggblom (SD), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-18 
inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen framförs problem med Återvinningsstationerna samt fyra förslag på 
åtgärder; utökad information till invånarna om hur och vart man slänger sina 
sopor, se till att lagen om nedskräpning följs enligt miljöbalken (15 kapitlet § 30 
i Miljöbalken), ställa krav på företag och verksamhetsutövare att redovisa hur de 
hanterar sitt avfall, samt införa kameraövervakning eller övervakning genom 
patrullerande personal. 
Motionären föreslår att Borås Stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att 
Borås utvecklas till en renare stad. 
  
När motionen kom 2017 sändes den ut till 5 av kommunens nämnder och 6 
bolag. De flesta avstod från att yttra sig, några framförde att det främst är ett 
ansvar för FTI, men att det ändå pågår ett omfattande arbete mot nedskräpning 
i staden genom ett flertal projekt och att arbetet mot nedskräpning alltid kan bli 
bättre.(se svaren i separat text, nedanstående text är en uppgradering av läget 
2021) 
  
Det pågår en mängd olika arbeten och initiativ som gör staden renare. Vilka 
projekt som pågår varierar över tid. Borås Rent och Snyggt arbetar på ett 
förtjänstfullt sätt med påverkansåtgärder där som exempel kan nämnas Mobile 
Info Center. Informationsåtgärder når invånare och företag i bostadsområden 
via aktiviteter, kampanjer, information och sociala medier liksom fysiska möten.  
  
Speciella insatser har gjorts bland annat i Norrby Billdalsgatan med en ny ÅVP 
(Återvinningsplats) som ett samarbete mellan AB Bostäder, BEM (Borås Energi 

Nr 53
Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad
2021-03-08 Dnr KS 2017-00425 456

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  18 mars 2021

B 1596

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

och Miljö) och Borås Stads förvaltningsorganisation, vilket lett till att fler 
slänger rätt och får hjälp av personal från ALF (Arbetslivsförvaltningen). 
  
Flera förvaltningar samarbetar med näringslivet i att minska antalet fimpar som 
landar på stadens mark och i vatten, dels genom att tillhandahålla kärl för att 
slänga fimpar, del genom informationskampanjer i dialog med näringslivets 
aktörer. Åren 2015-2019 utsågs Borås till Årets Håll Sverige Rent kommun, där 
systematiskt samarbete kring problem med nedskräpning står i centrum. Borås 
rent och snyggt arbetar också med en app som är skapad av Borås och Håll 
Sverige rent där invånare kan felanmäla vid nedskräpning och dumpning. BEM 
och Borås stad arbetar tillsammans att städa upp och ta bort dumpningar av 
skräp som anmäls genom appen. Arbete pågår för att utvidga samarbetet mellan 
kommunens olika nämnder och bolag.  
 
Huvudansvaret för tömning och städning av ÅVS (återvinningsstation) ligger 
idag på Förpackning och tidningsinsamlingen FTI (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, producenterna), som i sin tur använder sig av lokala 
entreprenörer som tömmer och städar stationerna. Ändringar kan komma 
framöver i samband med nationell lagstiftning kring bostadsnära insamling. 
Förordningen om bostadsnära insamling av förpackningar kommer att börja 
gälla 1 januari 2023 vilket innebär mer ansvar på producenterna när det gäller 
återvinning. Det kommer också att bli ett krav på att alla bostadsfastigheter ska 
ha tillgång till bostadsnära insamling av förpackningar. Detta utesluter inte ÅVS 
som FTI har ansvaret för, då dessa kommer att vara kvar men inte användas i 
samma utsträckning.  
  
En ny regional avfallsplan för Boråsregionen är ute på remiss och där behandlas 
nedskräpning som ett målområde som är viktigt. 
Den tar även upp behov av mer återvinning i alla kommunala verksamheter och 
bättre tillgänglighet för återvinning och återbruk för invånarna. Borås stad 
deltar aktivt i framställandet av planen. 
  
Bostadsnära insamling av förpackningar ska införas för alla småhus i Borås 
(villor och fritidshus) med start våren 2021 och beräknas vara klart till år 2023. 
Detta införs med nya kärl där varje hushåll får två stycken kärl med fyrfack i 
varje kärl där de boende kan sortera matavfall, brännbart restavfall, papper-, 
plast- och metallförpackningar samt tidningar och glasförpackningar. Det 
kommer också att finnas tillgång till en elbox där man kan sortera ljuskällor och 
batterier. Detta system har visat sig vara det bästa systemet för att öka 
återvinningen och skapa bättre sortering. Ett 60-tal kommuner i Sverige har 
systemet och har fått goda resultat för kundservice och minskning av brännbart 
restavfall.  
  
Kommunstyrelsen anser att det långsiktiga arbetet som redan pågår med 
samarbete olika mellan förvaltningar och bolag är precis det som motionären 
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och Miljö) och Borås Stads förvaltningsorganisation, vilket lett till att fler 
slänger rätt och får hjälp av personal från ALF (Arbetslivsförvaltningen). 
  
Flera förvaltningar samarbetar med näringslivet i att minska antalet fimpar som 
landar på stadens mark och i vatten, dels genom att tillhandahålla kärl för att 
slänga fimpar, del genom informationskampanjer i dialog med näringslivets 
aktörer. Åren 2015-2019 utsågs Borås till Årets Håll Sverige Rent kommun, där 
systematiskt samarbete kring problem med nedskräpning står i centrum. Borås 
rent och snyggt arbetar också med en app som är skapad av Borås och Håll 
Sverige rent där invånare kan felanmäla vid nedskräpning och dumpning. BEM 
och Borås stad arbetar tillsammans att städa upp och ta bort dumpningar av 
skräp som anmäls genom appen. Arbete pågår för att utvidga samarbetet mellan 
kommunens olika nämnder och bolag.  
 
Huvudansvaret för tömning och städning av ÅVS (återvinningsstation) ligger 
idag på Förpackning och tidningsinsamlingen FTI (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, producenterna), som i sin tur använder sig av lokala 
entreprenörer som tömmer och städar stationerna. Ändringar kan komma 
framöver i samband med nationell lagstiftning kring bostadsnära insamling. 
Förordningen om bostadsnära insamling av förpackningar kommer att börja 
gälla 1 januari 2023 vilket innebär mer ansvar på producenterna när det gäller 
återvinning. Det kommer också att bli ett krav på att alla bostadsfastigheter ska 
ha tillgång till bostadsnära insamling av förpackningar. Detta utesluter inte ÅVS 
som FTI har ansvaret för, då dessa kommer att vara kvar men inte användas i 
samma utsträckning.  
  
En ny regional avfallsplan för Boråsregionen är ute på remiss och där behandlas 
nedskräpning som ett målområde som är viktigt. 
Den tar även upp behov av mer återvinning i alla kommunala verksamheter och 
bättre tillgänglighet för återvinning och återbruk för invånarna. Borås stad 
deltar aktivt i framställandet av planen. 
  
Bostadsnära insamling av förpackningar ska införas för alla småhus i Borås 
(villor och fritidshus) med start våren 2021 och beräknas vara klart till år 2023. 
Detta införs med nya kärl där varje hushåll får två stycken kärl med fyrfack i 
varje kärl där de boende kan sortera matavfall, brännbart restavfall, papper-, 
plast- och metallförpackningar samt tidningar och glasförpackningar. Det 
kommer också att finnas tillgång till en elbox där man kan sortera ljuskällor och 
batterier. Detta system har visat sig vara det bästa systemet för att öka 
återvinningen och skapa bättre sortering. Ett 60-tal kommuner i Sverige har 
systemet och har fått goda resultat för kundservice och minskning av brännbart 
restavfall.  
  
Kommunstyrelsen anser att det långsiktiga arbetet som redan pågår med 
samarbete olika mellan förvaltningar och bolag är precis det som motionären 
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efterfrågar. Det är ett arbete i ständig utveckling ihop med förändrade behov 
och möjligheter hos medborgare och verksamhetsutövare.  
 

 

    

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 
4. Inkomna svar från 2017 på internremiss 
   
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-03-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00425 456 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att tillstyrka motionen             

Ärendet i sin helhet 
Leif Häggblom (SD), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-18 
inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen framförs problem med Återvinningsstationerna samt fyra förslag på 
åtgärder; utökad information till invånarna om hur och vart man slänger sina 
sopor, se till att lagen om nedskräpning följs enligt miljöbalken (15 kapitlet § 30 
i Miljöbalken), ställa krav på företag och verksamhetsutövare att redovisa hur de 
hanterar sitt avfall, samt införa kameraövervakning eller övervakning genom 
patrullerande personal. 
Motionären föreslår att Borås Stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att 
Borås utvecklas till en renare stad. 
  
När motionen kom 2017 sändes den ut till 5 av kommunens nämnder och 6 
bolag. De flesta avstod från att yttra sig, några framförde att det främst är ett 
ansvar för FTI, men att det ändå pågår ett omfattande arbete mot nedskräpning 
i staden genom ett flertal projekt och att arbetet mot nedskräpning alltid kan bli 
bättre.(se svaren i separat text, nedanstående text är en uppgradering av läget 
2021) 
  
Det pågår en mängd olika arbeten och initiativ som gör staden renare. Vilka 
projekt som pågår varierar över tid. Borås Rent och Snyggt arbetar på ett 
förtjänstfullt sätt med påverkansåtgärder där som exempel kan nämnas Mobile 
Info Center. Informationsåtgärder når invånare och företag i bostadsområden 
via aktiviteter, kampanjer, information och sociala medier liksom fysiska möten.  
  
Speciella insatser har gjorts bland annat i Norrby Billdalsgatan med en ny ÅVP 
(Återvinningsplats) som ett samarbete mellan AB Bostäder, BEM (Borås Energi 
och Miljö) och Borås Stads förvaltningsorganisation, vilket lett till att fler 
slänger rätt och får hjälp av personal från ALF (Arbetslivsförvaltningen). 
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Sida 
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Datum 
2021-03-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00425 456 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att tillstyrka motionen             

Ärendet i sin helhet 
Leif Häggblom (SD), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-18 
inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen framförs problem med Återvinningsstationerna samt fyra förslag på 
åtgärder; utökad information till invånarna om hur och vart man slänger sina 
sopor, se till att lagen om nedskräpning följs enligt miljöbalken (15 kapitlet § 30 
i Miljöbalken), ställa krav på företag och verksamhetsutövare att redovisa hur de 
hanterar sitt avfall, samt införa kameraövervakning eller övervakning genom 
patrullerande personal. 
Motionären föreslår att Borås Stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att 
Borås utvecklas till en renare stad. 
  
När motionen kom 2017 sändes den ut till 5 av kommunens nämnder och 6 
bolag. De flesta avstod från att yttra sig, några framförde att det främst är ett 
ansvar för FTI, men att det ändå pågår ett omfattande arbete mot nedskräpning 
i staden genom ett flertal projekt och att arbetet mot nedskräpning alltid kan bli 
bättre.(se svaren i separat text, nedanstående text är en uppgradering av läget 
2021) 
  
Det pågår en mängd olika arbeten och initiativ som gör staden renare. Vilka 
projekt som pågår varierar över tid. Borås Rent och Snyggt arbetar på ett 
förtjänstfullt sätt med påverkansåtgärder där som exempel kan nämnas Mobile 
Info Center. Informationsåtgärder når invånare och företag i bostadsområden 
via aktiviteter, kampanjer, information och sociala medier liksom fysiska möten.  
  
Speciella insatser har gjorts bland annat i Norrby Billdalsgatan med en ny ÅVP 
(Återvinningsplats) som ett samarbete mellan AB Bostäder, BEM (Borås Energi 
och Miljö) och Borås Stads förvaltningsorganisation, vilket lett till att fler 
slänger rätt och får hjälp av personal från ALF (Arbetslivsförvaltningen). 
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Flera förvaltningar samarbetar med näringslivet i att minska antalet fimpar som 
landar på stadens mark och i vatten, dels genom att tillhandahålla kärl för att 
slänga fimpar, del genom informationskampanjer i dialog med näringslivets 
aktörer. Åren 2015-2019 utsågs Borås till Årets Håll Sverige Rent kommun, där 
systematiskt samarbete kring problem med nedskräpning står i centrum. Borås 
rent och snyggt arbetar också med en app som är skapad av Borås och Håll 
Sverige rent där invånare kan felanmäla vid nedskräpning och dumpning. BEM 
och Borås stad arbetar tillsammans att städa upp och ta bort dumpningar av 
skräp som anmäls genom appen. Arbete pågår för att utvidga samarbetet mellan 
kommunens olika nämnder och bolag.  
 
Huvudansvaret för tömning och städning av ÅVS (återvinningsstation) ligger 
idag på Förpackning och tidningsinsamlingen FTI (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen, producenterna), som i sin tur använder sig av lokala 
entreprenörer som tömmer och städar stationerna. Ändringar kan komma 
framöver i samband med nationell lagstiftning kring bostadsnära insamling. 
Förordningen om bostadsnära insamling av förpackningar kommer att börja 
gälla 1 januari 2023 vilket innebär mer ansvar på producenterna när det gäller 
återvinning. Kommunfullmäktiges beslut i frågan om ett införande av 
flerkärlssystem innebär dock att förpackningar övergår från att vara ett 
producentansvar till att bli ett hushållsavfall, enligt gällande domslut. Det 
kommer också att bli ett krav på att alla bostadsfastigheter ska ha tillgång till 
bostadsnära insamling av förpackningar. Detta utesluter inte ÅVS som FTI har 
ansvaret för, då dessa kommer att vara kvar men inte användas i samma 
utsträckning.  
  
En ny regional avfallsplan för Boråsregionen är ute på remiss och där behandlas 
nedskräpning som ett målområde som är viktigt. 
Den tar även upp behov av mer återvinning i alla kommunala verksamheter och 
bättre tillgänglighet för återvinning och återbruk för invånarna. Borås stad 
deltar aktivt i framställandet av planen. 
  
Bostadsnära insamling av förpackningar ska införas för alla småhus i Borås 
(villor och fritidshus) med start våren 2021 och beräknas vara klart till år 2023. 
Detta införs med nya kärl där varje hushåll får två stycken kärl med fyrfack i 
varje kärl där de boende kan sortera matavfall, brännbart restavfall, papper-, 
plast- och metallförpackningar samt tidningar och glasförpackningar. Det 
kommer också att finnas tillgång till en elbox där man kan sortera ljuskällor och 
batterier. Detta system har visat sig vara det bästa systemet för att öka 
återvinningen och skapa bättre sortering. Ett 60-tal kommuner i Sverige har 
systemet och har fått goda resultat för kundservice och minskning av brännbart 
restavfall.  
 
I och med att flerfacksystem införs i Borås med start våren 2021 så kommer 
befintliga återvinningsstationer att vara kvar, vilket föranleder ett förändrat 
beteendemönster där majoriteten av förpackningsavfallet kommer att sorteras i 
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anslutning till fastigheten. Det är av särskild vikt att Borås Stad följer upp 
miljöerna kring befintliga ÅVS då dessa kommer att vara fortsatt tillgängliga för 
att sortera avfall.  
  
Kommunstyrelsen anser att det långsiktiga arbetet som redan pågår med 
samarbete olika mellan förvaltningar och bolag är delvis det som motionären 
efterfrågar. Det är ett arbete i ständig utveckling ihop med förändrade behov 
och möjligheter hos medborgare och verksamhetsutövare.  
 
Kommunstyrelsen anser dock att ytterligare insatser behövs genomföras, vilket 
även Tekniska nämnden och AB Bostäder instämmer i sitt tillstyrkande av 
motionen.  
 
Hur en stad uppfattas, av så väl besökare som invånare, avgörs till vissa delar av 
hur ren och snygg staden är. En ren och snygg stad inbjuder till möten och de 
som vistas i staden känner sig tryggare, vilket bidrar till en ökad rörlighet såväl 
på dag- som kvällstid. Borås Stad har de senaste åren förvisso utvecklat sin 
samverkan med olika aktörer och informationen till sina invånare i frågan, men 
nedskräpning är uppenbart ett bestående problem i vår stad. 
 
Kommunstyrelsen anser vidare att fler åtgärder kan och ska genomföras 
gällande information till kommunens invånare, stärka följsamheten gentemot 
miljöbalken, krav på företag och verksamhetsutövare samt övervakning. 
Kommunstyrelsen ser stora möjligheter att fördjupa samverkan, utveckla nya 
plattformar och forum för att skapa ett rent och snyggt Borås.  
 
Kommunstyrelsen tillstyrker därmed motionen. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 
4. Inkomna svar från 2017 på internremiss 
   
För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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anslutning till fastigheten. Det är av särskild vikt att Borås Stad följer upp 
miljöerna kring befintliga ÅVS då dessa kommer att vara fortsatt tillgängliga för 
att sortera avfall.  
  
Kommunstyrelsen anser att det långsiktiga arbetet som redan pågår med 
samarbete olika mellan förvaltningar och bolag är delvis det som motionären 
efterfrågar. Det är ett arbete i ständig utveckling ihop med förändrade behov 
och möjligheter hos medborgare och verksamhetsutövare.  
 
Kommunstyrelsen anser dock att ytterligare insatser behövs genomföras, vilket 
även Tekniska nämnden och AB Bostäder instämmer i sitt tillstyrkande av 
motionen.  
 
Hur en stad uppfattas, av så väl besökare som invånare, avgörs till vissa delar av 
hur ren och snygg staden är. En ren och snygg stad inbjuder till möten och de 
som vistas i staden känner sig tryggare, vilket bidrar till en ökad rörlighet såväl 
på dag- som kvällstid. Borås Stad har de senaste åren förvisso utvecklat sin 
samverkan med olika aktörer och informationen till sina invånare i frågan, men 
nedskräpning är uppenbart ett bestående problem i vår stad. 
 
Kommunstyrelsen anser vidare att fler åtgärder kan och ska genomföras 
gällande information till kommunens invånare, stärka följsamheten gentemot 
miljöbalken, krav på företag och verksamhetsutövare samt övervakning. 
Kommunstyrelsen ser stora möjligheter att fördjupa samverkan, utveckla nya 
plattformar och forum för att skapa ett rent och snyggt Borås.  
 
Kommunstyrelsen tillstyrker därmed motionen. 
 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 
4. Inkomna svar från 2017 på internremiss 
   
För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

   

Motion: En renare stad 

Borås stad har liksom övriga landet återvinningsstationer (ÅVS) där invånarna ska lämna sina 
återvinningsbara förpackningar, t ex glasflaskor, plast, kartongförpackningar med mera. 
Övrigt grovt avfall från invånarna ska lämnas på närmaste återvinningscentral eller till aktör 
som hämtar och lämnar till annan godkänd anläggning.
När det gäller alla återvinningsstationer så töms och städas dessa på uppdrag från förpackning 
och tidningsinsamlingen (FTI). Stationernas behållare töms i lämpliga intervaller efter behov 
och körs sedan till central hubb som pressar materialet till balar som sedan återvinns.   
Stationerna är även i behov av övrigt underhåll som utförs av en chaufför med städbil. 
Uppgiften är att städa bort mindre skräp, se över fyllnadsgraden på behållarna samt sanda, 
kratta och sopa vid behov.  

Problembild
Företag och oärliga invånare använder emellertid ÅVS som sina egna soptippar. 
Soffor, sängar, vitvaror, bohag, byggmaterial, farligt avfall samt konserver och förpackningar 
från storkök. Detta är några exempel på avfall som är felaktigt och som leder till en sanitär 
olägenhet samt att:
• Entreprenörer i sämsta fall inte kan tömma behållarna på grund av dålig framkomlighet.
• Invånarna kan inte lämna sina förpackningar till återvinningen p.g.a överfyllda behållare. 
• Uppdraget att städa blir nästan omöjligt och medför extra kostnader.

Ovanstående problembild leder till misstro, nonchalans och likgiltighet inför själva systemet 
med att återvinna. Ett felaktigt beteende som från början skapats av några få personer blir en 
negativ trend bland stadens invånare.

För att få en renare stad kan flera åtgärder krävas, och nedanstående är förslag på åtgärder.
• Utökad information till invånarna om hur och vart man lämnar sina sopor. 
• Se till att lagen om nedskräpning följs enligt miljöbalken (15 kapitlet § 30 i Miljöbalken).
• Ställa krav på företag och verksamhetsutövare att redovisa hur de hanterar sitt avfall.
• Införa kameraövervakning eller övervakning genom patrullerande personal.

Sverigedemokraterna föreslår: 
att Borås stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att Borås utvecklas till en renare stad. 

Leif Häggblom Sverigedemokraterna Borås 
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Bilaga "En renare stad" 
Exempelbilder från hur det kan se ut. 
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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Johannes Stolt, 033-35 30 04 
johannes.stolt@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2017-08-16 

Dnr 
2017-1821 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Remissvar – ”En renare stad” 
 
Yttrande till Kommunstyrelsen 
 Diarienummer 2017/KS0425 
 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av motionen ”En renare stad”. 
Motionären lyfter den problembild som finns med nedskräpning vid 
återvinningsstationer. I sin helhet föreslår Sverigedemokraterna med motionen att 
Borås Stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att Borås utvecklas till en renare 
stad. 
 
Miljöförvaltningen delar bilden av problematiken och anser att de åtgärdsförslag som 
motionären beskriver till stor del inte ligger inom ramarna för kommunalt ansvar och 
till den del det ändå gör det inte inom Miljö- och konsumentnämndens uppdrag.  
Det pågår dessutom redan ett omfattande arbete mot nedskräpning i staden genom 
ett flertal projekt.   
 

Förslag till beslut 
Nämnden avstår från att besvara remissen angående Sverigedemokraternas motion 
”En renare stad” till kommunfulmäktige. 
 

Ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att yttra sig 
över motionen ”En renare stad”. Motionären, Leif Häggblom (SD), lyfter 
problembilden med nedskräpning vid återvinningsstationer i staden och lämnar ett 
antal åtgärdsförslag. I sin helhet föreslår Sverigedemokraterna med motionen att 
Borås Stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att Borås utvecklas till en renare 
stad. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen anser att problematiken och de åtgärdsförslag som motionären 
beskriver till stor del inte ligger ramarna för kommunalt ansvar och till den del det 
ändå gör det inte inom Miljö- och konsumentnämndens uppdrag. Det pågår 
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Sida 
2(2) 

Datum 
2017-08-16 

Dnr 
2017-1821 

 
 
dessutom redan ett omfattande arbete mot nedskräpning i staden genom ett flertal 
projekt.   
 
I dag finns ett producentansvar som innebär att företag som sprider förpackningar 
och tidningar på den svenska marknaden har ett ansvar för att dessa samlas in och 
återvinns. På producenters uppdrag samlar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
(FTI) in det avfall som hushållen lämnat för återvinning på de återvinningsstationer 
som FTI driver. Kostnaderna för detta tas ut som en förpackningsavgift av alla som 
konsumerar varor i någon form av förpackningar. Städning och tömning av 
återvinningsstationerna i Borås utförs regelbundet av Borås Energi & Miljö på 
uppdrag av FTI. 
 
Miljöförvaltningens uppdrag är bland annat att bedriva tillsyn enligt miljöbalken, i 
detta ingår ett tillsynsansvar mot de återvinningsstationer som FTI bedriver i staden. 
Att hålla rent kring återvinningsstationer då detta är verksamhetsutövarens ansvar, 
dvs FTI:s ansvar.  
  

Information 
Borås rent och snyggt är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, 
Polisen i Borås, Borås City, Navet, AB Bostäder i Borås och Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. De arbetar för att minska nedskräpning utomhus och driver 
bland annat projektet Mobile Info Center som är en mobil informationscentral. 
 
TJAFS är ett projekt i Innovationsplattform Borås som arbetar med att underlätta för 
invånare som inte har tillgång till bil, att lämna avfall. Tjänsten bygger på att boende 
kan beställa upp- och avhämtning av sådant som inte kan slängas på 
återvinningsstationen, utan måste till återvinningscentralen. Projektet finansieras av 
VINNOVA och drivs av Borås Stad, Borås Energi & Miljö, SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, Högskolan i Borås och Devrex. 

Agneta Sander Johannes Stolt 
Miljöchef Miljöinspektör 
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Förvaltningsavdelningen 

 Sida 
1(2) 

 
Mikael Henrysson 
Tel 033-35 75 65 

 
Datum 
2017-08-22 

 
Diarienummer 
2017/LN0118  430 
 

  
Kommunstyrelsen 

 
 
 
Motion: En renare stad. 
 
Nämndens beslut 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att avstå från yttrande 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att avstå från yttrande då förvaltningen inte 
omfattas av ÅVS på det sätt som motionen berör. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att avstå från yttrande då förvaltningen inte 
omfattas av ÅVS på det sätt som motionen berör. 
 
 
 
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN 
 
 
Mathias Duell 
Ordförande 
    Anders Waldau 
    Förvaltningschef 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att avstå från yttrande. 
 
_____ 
 
Ordförande Mathias Duell (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden beslutar  
 
att avstå från yttrande. 
 
_____ 
 
Ann-Charlotte Blomqvist (SD) yrkar på  

 
att tillstyrka motionen. 
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Ordförande Mathias Duell (S) ställer proposition på dels sitt förslag och dels Ann-
Charlotte Blomqvist (SD) förslag, och finner att ordförandens förslag bifallits. Ann-
Charlotte Blomqvist (SD) begär votering. 

Följande votering fastställes; den som bifaller ordförande Mathias Duells (S) förslag 
röstar ja, den som bifaller Ann-Charlotte Blomqvist (SD) förslag röstar nej. Vinner 
nej har Ann-Charlotte Blomqvist (SD) förslag bifallits.   
     

Vid voteringen röstas enligt följande:    

   Ja    Nej 

Raija Leppänen (S)  X 

Minna Niemelä (S)  X 

Ulf Hillermyr (V) X 

Paul Andre Safko (M) X    

Pirita Isegran (M)  X 

Jonas Garmarp (M) X     

Åke Ekvad (KD) X 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD)   X   
  

Mathias Duell (S) X 

 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med åtta röster mot en  
 
att  avstå från yttrande. 
  
_____ 
   

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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Ordförande Mathias Duell (S) ställer proposition på dels sitt förslag och dels Ann-
Charlotte Blomqvist (SD) förslag, och finner att ordförandens förslag bifallits. Ann-
Charlotte Blomqvist (SD) begär votering. 

Följande votering fastställes; den som bifaller ordförande Mathias Duells (S) förslag 
röstar ja, den som bifaller Ann-Charlotte Blomqvist (SD) förslag röstar nej. Vinner 
nej har Ann-Charlotte Blomqvist (SD) förslag bifallits.   
     

Vid voteringen röstas enligt följande:    

   Ja    Nej 

Raija Leppänen (S)  X 

Minna Niemelä (S)  X 

Ulf Hillermyr (V) X 

Paul Andre Safko (M) X    

Pirita Isegran (M)  X 

Jonas Garmarp (M) X     

Åke Ekvad (KD) X 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD)   X   
  

Mathias Duell (S) X 

 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med åtta röster mot en  
 
att  avstå från yttrande. 
  
_____ 
   

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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                                                                   PROTOKOLLSUTDRAG 

                                                                 Sammanträdesdatum  
                                                                       2017-08-22 

§ 93             2017/FF0115  456 
Yttrande över motion - En renare stad, Leif Häggblom (SD)

  
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Leif Häggblom 
(SD) med förslag om att Borås Stad ska utarbeta hållbara åtgärder som leder till att Borås 
utvecklas till en renare stad.  
 
Att en stad är ren och snygg är till viss del avgörande för hur staden uppfattas. En ren och snygg 
stad inbjuder till möten och de som vistas i staden känner sig tryggare, vilket bidrar till en ökad 
rörlighet såväl på dag- som kvällstid. Mot denna bakgrund initierades Borås rent och snyggt, en 
bred samverkan som syftar till att minska nedskräpningen i Borås och därmed göra staden 
tryggare och mer attraktiv. Borås rent och snyggt arbetar brett och genomför flera insatser av den 
art som föreslås i motionen, bland annat genom informationsinsatser på flera olika språk, 
informationsinsatser och praktisk hjälp med avfallssortering på återvinningsstationerna, erbjuder 
medborgarna delaktighet genom nedskärpningsapplikation, sätter upp fler och bättre 
papperkorgar samt samverkar mellan olika förvaltningar för ökad renhållning. Utöver dessa 
nämnda insatser arbetar Borås rent och snyggt med långsiktigt påverkansarbete för att skapa en 
renare och tryggare stad. 
 
Kraven på företagens och andra verksamhetsutövares avfallshantering och redovisning av 
avfallshanteringen är lagstyrda med Miljö- och konsumentnämnden som tillsynsmyndighet i Borås 
Stad. Om denna lagstyrda tillsyn behöver förstärkas bör det göras inom ramen för ansvarig 
förvaltnings arbete.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen och översända yttrandet till Kommunstyrelsen. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut (se bilaga). 

 
 

Vid protokollet  
 
 

 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

 
Justeras 2017-08-25  
 
   

 
 

Ida Legnemark (V) Cecilia Andersson (C) 
Ordförande  

 
 
 
 
                                                                                                                              Forts. 
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                                                                   PROTOKOLLSUTDRAG 

                                                                 Sammanträdesdatum  
                                                                       2017-08-22 

§ 93             2017/FF0115  456 
Yttrande över motion - En renare stad, Leif Häggblom (SD)

  
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Leif Häggblom 
(SD) med förslag om att Borås Stad ska utarbeta hållbara åtgärder som leder till att Borås 
utvecklas till en renare stad.  
 
Att en stad är ren och snygg är till viss del avgörande för hur staden uppfattas. En ren och snygg 
stad inbjuder till möten och de som vistas i staden känner sig tryggare, vilket bidrar till en ökad 
rörlighet såväl på dag- som kvällstid. Mot denna bakgrund initierades Borås rent och snyggt, en 
bred samverkan som syftar till att minska nedskräpningen i Borås och därmed göra staden 
tryggare och mer attraktiv. Borås rent och snyggt arbetar brett och genomför flera insatser av den 
art som föreslås i motionen, bland annat genom informationsinsatser på flera olika språk, 
informationsinsatser och praktisk hjälp med avfallssortering på återvinningsstationerna, erbjuder 
medborgarna delaktighet genom nedskärpningsapplikation, sätter upp fler och bättre 
papperkorgar samt samverkar mellan olika förvaltningar för ökad renhållning. Utöver dessa 
nämnda insatser arbetar Borås rent och snyggt med långsiktigt påverkansarbete för att skapa en 
renare och tryggare stad. 
 
Kraven på företagens och andra verksamhetsutövares avfallshantering och redovisning av 
avfallshanteringen är lagstyrda med Miljö- och konsumentnämnden som tillsynsmyndighet i Borås 
Stad. Om denna lagstyrda tillsyn behöver förstärkas bör det göras inom ramen för ansvarig 
förvaltnings arbete.  
 
 
Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen och översända yttrandet till Kommunstyrelsen. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget alternativa förslag till beslut (se bilaga). 

 
 

Vid protokollet  
 
 

 

Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

 
Justeras 2017-08-25  
 
   

 
 

Ida Legnemark (V) Cecilia Andersson (C) 
Ordförande  

 
 
 
 
                                                                                                                              Forts. 

2 (2) 
                                                                   PROTOKOLLSUTDRAG 

                                                                 Sammanträdesdatum  
                                                                       2017-08-22 

 
Forts. § 93 

 
 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2017-08-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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 REMISSVAR Diarienummer 

2017/FF0115  456 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Åsa Skytt, 033 – 35 7219 

Datum 

2017-08-14 
 

  
Kommunstyrelsen  

 

501 80 Borås Sturegatan 38                      boras.se fritidfolkhalsa@boras.se 033-35 70 00

Yttrande över motion - En renare stad, motion av 
Leif Häggblom (SD)
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0425 
 
 
Fritids- och folkhälsonämndens beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen och översända yttrandet till 
Kommunstyrelsen. 

 

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Leif 
Häggblom (SD) med förslag om att Borås Stad ska utarbeta hållbara åtgärder som 
leder till att Borås utvecklas till en renare stad.  

 
Att en stad är ren och snygg är till viss del avgörande för hur staden uppfattas. En ren 
och snygg stad inbjuder till möten och de som vistas i staden känner sig tryggare, vilket 
bidrar till en ökad rörlighet såväl på dag- som kvällstid. Mot denna bakgrund 
initierades Borås rent och snyggt, en bred samverkan som syftar till att minska 
nedskräpningen i Borås och därmed göra staden tryggare och mer attraktiv. Borås rent 
och snyggt arbetar brett och genomför flera insatser av den art som föreslås i 
motionen, bland annat genom informationsinsatser på flera olika språk, 
informationsinsatser och praktisk hjälp med avfallssortering på 
återvinningsstationerna, erbjuder medborgarna delaktighet genom 
nedskärpningsapplikation, sätter upp fler och bättre papperkorgar samt samverkar 
mellan olika förvaltningar för ökad renhållning. Utöver dessa nämnda insatser arbetar 
Borås rent och snyggt med långsiktigt påverkansarbete för att skapa en renare och 
tryggare stad. 

 
Kraven på företagens och andra verksamhetsutövares avfallshantering och redovisning 
av avfallshanteringen är lagstyrda med Miljö- och konsumentnämnden som 
tillsynsmyndighet i Borås Stad. Om denna lagstyrda tillsyn behöver förstärkas bör det 
göras inom ramen för ansvarig förvaltnings arbete.  
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 REMISSVAR Diarienummer 

2017/FF0115  456 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Åsa Skytt, 033 – 35 7219 

Datum 

2017-08-14 
 

  
Kommunstyrelsen  

 

501 80 Borås Sturegatan 38                      boras.se fritidfolkhalsa@boras.se 033-35 70 00

Bakgrund 
Att en stad är ren och snygg är till viss del avgörande för hur staden uppfattas. En ren 
och snygg stad inbjuder till möten och de som vistas i staden känner sig tryggare, vilket 
bidrar till en ökad rörlighet såväl på dag- som kvällstid. Mot denna bakgrund 
initierades Borås rent och snyggt, en bred samverkan som syftar till att minska 
nedskräpningen i Borås och därmed göra staden tryggare och mer attraktiv.  
Medverkande parter är förutom berörda förvaltningar i Borås Stad, polisen, SÄRF, 
Navet, AB Bostäder, Borås City och Borås Energi och Miljö. Det övergripande målet 
för Borås rent och snyggt är att nedskärpningen utomhus ska minska med 50 procent 
mellan 2012 till 2020. För att mäta detta görs årligen en så kallad skräpmätning. 
Skräpmätningen från senaste undersökningen (maj 2017) visar att nedskräpningen 
minskar. Skräpet i stadskärnan i Borås utgörs till största delen av fimpar (72 procent ) 
och snus (19 procent). 
 
Borås rent och snyggt arbetar brett och genomför flera insatser av den art som föreslås 
i motionen, bland annat: 

 
Mobile Info Center - för att informera invånarna, öka kunskaperna om 
avfallshantering och hjälpa folk att sortera rätt vistas Mobile Info Center delvis på 
återvinningsstationerna, på områden med extra nedskräpningsproblematik och på 
diverse arrangemang i staden. Medarbetarna på Mobile Info Center talar arabiska, 
persiska och albanska. De undervisar även på SFI om avfallshantering.  

 
Borås rent och snyggt tillhandahåller invånarna Håll Sverige Rent’s applikation, i vilken 
man kan rapportera nedskärpning och tack vare ett bra samarbete mellan Borås energi 
och miljö, Tekniska förvaltningen och Arbetslivsförvaltningen åtgärdas 
nedskärpningen inom 3 arbetsdagar (med undantag för nedskräpning på andra 
väghållares områden, t ex vid Trafikverkets vägar). Appen marknadsförs och syftet är 
att uppmuntra medborgare att på ett enkelt sätt medverka i arbetet för en renare stad.  

 
Satsningar som gjorts under det senaste året är att ytterligare 30 papperskorgar med 
fimpmöjligheter ställts upp i staden, den solcellsdrivna papperskorgen Big Belly som 
komprimerar skräpet upp till 8 gånger, finns på flera platser i staden och med hjälp av 
en särskild sopsugsmaskin tas fimpar och annat svåråtkomligt skräp bort dagligen 
genom ett samarbete mellan Tekniska förvaltningen och Arbetslivsförvaltningen. 
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 REMISSVAR Diarienummer 

2017/FF0115  456 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Åsa Skytt, 033 – 35 7219 

Datum 

2017-08-14 
 

  
Kommunstyrelsen  

 

501 80 Borås Sturegatan 38                      boras.se fritidfolkhalsa@boras.se 033-35 70 00

Polisen medverkar i Borås rent och snyggts arbete och har enligt miljöbalken möjlighet 
att erlägga böter för nedskräpning. Dock är det vanligaste skräpet i Borås stadskärna 
fimpar och snus (totalt utgör de 91 procent av nedskräpningen) och denna 
nedskräpning går inte att bötfälla då det definieras som ringa nedskräpning. 
Naturvårdsverket gör just nu en översyn över det.  
 
Nedskräpningen på återvinningsstationerna och (ÅVS) är ett problem. Det är FTI 
(förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för tömningen av flertalet av 
stadens ÅVS och FTI köper i sin tur tjänsten av Borås Energi och Miljö.  

 
Kraven på företagens och andra verksamhetsutövares avfallshantering och redovisning 
av avfallshanteringen är lagstyrda med Miljö- och konsumentnämnden som 
tillsynsmyndighet i Borås Stad.  

 
Möjligheten att sätta upp kameror är begränsad och även kostsam. I ett 
trygghetsskapande arbete på Hässleholmen/Hulta undersöker AB Bostäder och 
polisen möjligheten att sätta upp (tillfälliga) kameror ur ett brottsförebyggande 
perspektiv, med syfte att skapa trygga miljöer. Avseende nedskärpningsproblematiken 
arbetar Borås rent och snyggt mer proaktivt i kombination med ordinarie städinsatser, 
genom kunskapshöjande insatser och att uppmuntra fler att slänga sitt skräp på rätt 
ställe samt skapa förutsättningar för det.  
 

Fritids- och folkhälsonämndens yttrande i helhet 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samordningsansvaret för Borås rent och 
snyggt. 
Borås rent och snyggt arbetar för minskad nedskräpningen i Borås och 
förhållningssättet syftar till att uppmuntra medborgare och besökare att göra rätt. Vi 
vill uppmuntra människor att slänga sitt skräp på rätt plats, öka kunskapen genom 
informationsinsatser till de som behöver samt skapa bättre förutsättningar för att 
kunna göra rätt. Utöver verksamheternas ordinarie arbete och ansvar så försöker vi 
hitta gemensamma strategier. 
 
Utgångspunkten i arbetet är att en nedskräpad yta tenderar bidra till mer nedskräpning, 
vilket även kan resultera i skadegörelse och på sikt anlagd brand. Att hålla rent och 
snyggt är därför inte viktigt enbart ur ett miljöperspektiv utan är även ett effektivt 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 
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 REMISSVAR Diarienummer 

2017/FF0115  456 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Åsa Skytt, 033 – 35 7219 

Datum 

2017-08-14 
 

  
Kommunstyrelsen  

 

501 80 Borås Sturegatan 38                      boras.se fritidfolkhalsa@boras.se 033-35 70 00

 
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN 
 
 
Ida Legnemark (V) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
    Förvaltningschef 
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Tekniska nämnden 

Sida 
1(1) 

Alf Iwarson, tel 033- 35 74 55 2017-07-04 Dnr 2017/323   336 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion: En renare stad 
Kommunstyrelsens diarienummer 2017/KS0425 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker intentionerna i motionen med fortsatta åtgärder i syfte 
att Borås utvecklas till en renare stad. 

Tekniska nämndens yttrande 
Tekniska nämnden anser det viktigt att renhållning vid återvinningsstationerna sköts  
på ett sätt så att dessa inte blir skräpupplag och spiller över på annan mark som t.ex 
kan vara fallet vid Annelundsparken. Ansvaret för att detta sköts ligger såsom framgår 
av motionen på FTI och gemene man.  

I Borås arbetar Borås Rent och Snyggt på ett förtjänstfullt sätt med påverkansåtgärder 
där som exempel kan nämnas Mobile Info Center som med en husbil är ute i 
bostadsområden och informerar om hur avfall ska sorteras och hanteras för att få 
våra invånare att göra rätt och för att undvika problem som beskrivs i motionen. När 
det ändå blir fel med dumpning av t.ex möbler finns en app genom Håll Sverige Rent 
som också hanteras av Borås Rent och Snyggt. 

Det görs en del av det som efterfrågas i motionen framförallt genom Borås Rent och 
Snyggt men det kan säkerligen göras mer för att utveckla Borås till en renare stad. 

TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS  

Rose-Marie Liljenby Andersson 

Gunnar Isackson 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-02-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00911 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Magnus 
Sjödahl (KD): Bättre gatubelysning för ett tryggare 
Borås  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.        

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M) och Magnus Sjödahl (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-12-19 lämnat in rubricerad motion med förslag att berörda 
nämnder uppdras att ta fram ett dokument för hela Borås där belysningens roll 
som trygghetsskapande åtgärd ges särskild vikt. Motionen har skickats på remiss 
till Tekniska nämnden och Lokalförsörjningsnämnden. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar tillstyrka motionen Bättre gatubelysning för 
ett tryggare Borås. Nämnden har tagit del av motionen där berörda nämnder 
uppdras ta fram ett dokument för hela Borås där belysningens roll som 
trygghetsskapande åtgärd ges särskild vikt. Arbete som redan utförts i detta är 
att man kompletterat med gårdsbelysning på mörka skolgårdar och andra 
anläggningar. Även placering av fasadbelysning på baksidor av byggnader som 
är dåligt belysta och mörka. Vid den fortsatta planeringen och anläggandet av 
belysning kommer trygghetsaspekten, placering och utförande beaktas särskilt. 

Tekniska nämnden menar att Belysningens roll som trygghetsskapande åtgärd 
är man väl medveten om. Tekniska förvaltningen har den kunskap som behövs 
för att åstadkomma ändamålsenlig belysning på olika platser varför ett särskilt 
dokument för detta ändamål inte är meningsfullt att ta fram.  

Tekniska nämnden anför att trygghetsskapande miljöer åstadkommes av att 
vidmakthålla belysningen utmed gator och i parker genom reinvestering. Det 
krävs att reinvesteringstakten ökas för detta ändamål för att ge trygga 
vistelsemiljöer. Människors upplevda otrygghet kanaliseras som idag genom 
Tekniska förvaltningens deltagande i trygghetsvandringar och stadens 
synpunktshanteringssystem och felanmälan. Generella åtgärdsplaner för 
människors upplevda otrygghet med enbart belysning som verktyg låter sig inte 
göras då otrygghet även definieras av andra faktorer.  

Tekniska nämnden har i ett senare skede behandlat ett Initiativärende gällande 
förstärkt belysning på lekplatser där behov finns ur trygghetssynpunkt. 

Nr 54
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Magnus Sjö-
dahl (KD): Bättre gatubelysning för ett tryggare Borås
2021-02-22 Dnr KS 2018-00911 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-02-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00911 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Magnus 
Sjödahl (KD): Bättre gatubelysning för ett tryggare 
Borås  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.        

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M) och Magnus Sjödahl (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-12-19 lämnat in rubricerad motion med förslag att berörda 
nämnder uppdras att ta fram ett dokument för hela Borås där belysningens roll 
som trygghetsskapande åtgärd ges särskild vikt. Motionen har skickats på remiss 
till Tekniska nämnden och Lokalförsörjningsnämnden. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar tillstyrka motionen Bättre gatubelysning för 
ett tryggare Borås. Nämnden har tagit del av motionen där berörda nämnder 
uppdras ta fram ett dokument för hela Borås där belysningens roll som 
trygghetsskapande åtgärd ges särskild vikt. Arbete som redan utförts i detta är 
att man kompletterat med gårdsbelysning på mörka skolgårdar och andra 
anläggningar. Även placering av fasadbelysning på baksidor av byggnader som 
är dåligt belysta och mörka. Vid den fortsatta planeringen och anläggandet av 
belysning kommer trygghetsaspekten, placering och utförande beaktas särskilt. 

Tekniska nämnden menar att Belysningens roll som trygghetsskapande åtgärd 
är man väl medveten om. Tekniska förvaltningen har den kunskap som behövs 
för att åstadkomma ändamålsenlig belysning på olika platser varför ett särskilt 
dokument för detta ändamål inte är meningsfullt att ta fram.  

Tekniska nämnden anför att trygghetsskapande miljöer åstadkommes av att 
vidmakthålla belysningen utmed gator och i parker genom reinvestering. Det 
krävs att reinvesteringstakten ökas för detta ändamål för att ge trygga 
vistelsemiljöer. Människors upplevda otrygghet kanaliseras som idag genom 
Tekniska förvaltningens deltagande i trygghetsvandringar och stadens 
synpunktshanteringssystem och felanmälan. Generella åtgärdsplaner för 
människors upplevda otrygghet med enbart belysning som verktyg låter sig inte 
göras då otrygghet även definieras av andra faktorer.  

Tekniska nämnden har i ett senare skede behandlat ett Initiativärende gällande 
förstärkt belysning på lekplatser där behov finns ur trygghetssynpunkt. 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Nämnden beslutade 2020-11-24 att förvaltningen uppdras att ta fram en 
handlingsplan för att förbättra och skapa trygghet i det offentliga rummet i 
Borås med initiativärendet som del i utredningen. 

Kommunstyrelsen ser trygghetsarbetet som viktigt och högt prioriterat. Det 
finns en medvetenhetenhet om att minskning av mörka och otrygga områden 
bidrar till en upplevd trygghet. I och med Tekniska nämndens beslut 2020-11-
24 att ta fram en handlingsplan kan motionen anses vara besvarad.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Remissvar från Tekniska nämnden och Lokalförsörjningsnämnden 
3. Alternativt förslag från (M) och (KD) Lokalförsörjningsnämnden 
4. Motionen   
 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Bättre gatubelysning för ett tryggare Borås  
 
Trygga miljöer är av stor vikt för att skapa en trivsam stad med möjlighet till ett gott liv. I arbetet 
för ökad trygghet är de trygghetsvandringar, där boråsare får chans att ge sina synpunkter på sin 
närmiljö ur ett trygghetsperspektiv, viktiga.  
 
Vid trygghetsvandringar har det uttryckts att belysningen runt om i kommunen många gånger ger 
ett alltför svagt sken. Det är problematiskt, eftersom belysningen spelar en viktig roll för att öka 
människors känsla av trygghet. Otillräcklig belysning gör att boråsarna aktivt väljer bort att röra 
sig i stråk eller vara på platser runt om i kommunen. På så vis begränsas många människors 
vardag en stor del av året. 
 
Den kommunala belysningen ska inte enbart betraktas ur ett konstnärligt och estetiskt 
perspektiv utan även från ett trygghetsperspektiv. Vid planering och anläggande av belysning 
ska också trygghetsaspekten tas hänsyn till.  
 
I handbok för stadsmiljö kan vi läsa följande: 
 
”Borås stadskärna ska vara en mötesplats även efter mörkrets inbrott och belysningen ska bidra 
genom att lysa upp rum där människor kan vistas. Staden blir tillgänglig för alla först när den 
upplevs som trygg och säker. Med hjälp av väl utformad belysning förtydligas platsernas 
utformning och hur besökaren kan orientera sig. Väl utformade ljusmiljöer är oftast 
energieffektiva, då moderna ljuskällor används, ljusnivån anpassas och ljuset riktas dit det behövs 
och gör nytta. Offentliga byggnader bör ha en framträdande belysning för att markera deras 
status och funktion. Belysningen i parker ska ge information om utformningen och gångstråkens 
sträckningar ska göras tydliga och synliga på håll.” 
 
Vi moderater och kristdemokrater anser att även kommunal mark utanför stadskärnan ska 
upplevas som säker och trygg därför föreslår vi följande: 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att berörda nämnder uppdras ta fram ett dokument för hela Borås där belysningens roll som trygghetsskapande 
åtgärd ges särskild vikt  
 
Annette Carlson (M)  
Magnus Sjödahl (KD) 
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Bättre gatubelysning för ett tryggare Borås  
 
Trygga miljöer är av stor vikt för att skapa en trivsam stad med möjlighet till ett gott liv. I arbetet 
för ökad trygghet är de trygghetsvandringar, där boråsare får chans att ge sina synpunkter på sin 
närmiljö ur ett trygghetsperspektiv, viktiga.  
 
Vid trygghetsvandringar har det uttryckts att belysningen runt om i kommunen många gånger ger 
ett alltför svagt sken. Det är problematiskt, eftersom belysningen spelar en viktig roll för att öka 
människors känsla av trygghet. Otillräcklig belysning gör att boråsarna aktivt väljer bort att röra 
sig i stråk eller vara på platser runt om i kommunen. På så vis begränsas många människors 
vardag en stor del av året. 
 
Den kommunala belysningen ska inte enbart betraktas ur ett konstnärligt och estetiskt 
perspektiv utan även från ett trygghetsperspektiv. Vid planering och anläggande av belysning 
ska också trygghetsaspekten tas hänsyn till.  
 
I handbok för stadsmiljö kan vi läsa följande: 
 
”Borås stadskärna ska vara en mötesplats även efter mörkrets inbrott och belysningen ska bidra 
genom att lysa upp rum där människor kan vistas. Staden blir tillgänglig för alla först när den 
upplevs som trygg och säker. Med hjälp av väl utformad belysning förtydligas platsernas 
utformning och hur besökaren kan orientera sig. Väl utformade ljusmiljöer är oftast 
energieffektiva, då moderna ljuskällor används, ljusnivån anpassas och ljuset riktas dit det behövs 
och gör nytta. Offentliga byggnader bör ha en framträdande belysning för att markera deras 
status och funktion. Belysningen i parker ska ge information om utformningen och gångstråkens 
sträckningar ska göras tydliga och synliga på håll.” 
 
Vi moderater och kristdemokrater anser att även kommunal mark utanför stadskärnan ska 
upplevas som säker och trygg därför föreslår vi följande: 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att berörda nämnder uppdras ta fram ett dokument för hela Borås där belysningens roll som trygghetsskapande 
åtgärd ges särskild vikt  
 
Annette Carlson (M)  
Magnus Sjödahl (KD) 
 

 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-05-28 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00033 3.3.6.3 
 

  

 

Motion: Bättre gatubelysning för ett tryggare Borås  

Tekniska nämndens beslut 
Belysningens roll som trygghetsskapande åtgärd är Tekniska nämnden väl 
medveten om. Tekniska förvaltningen har den kunskap som behövs för att 
åstadkomma ändamålsenlig belysning på olika platser varför ett särskilt 
dokument för detta ändamål inte är meningsfullt att ta fram.         

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis anser Tekniska nämnden att trygghetsskapande miljöer 
åstadkommes av att vidmakthålla belysningen utmed gator och i parker genom 
reinvestering. Det krävs att reinvesteringstakten ökas för detta ändamål för att 
ge trygga vistelsemiljöer. Människors upplevda otrygghet kanaliseras som idag 
genom Tekniska förvaltningens deltagande i trygghetsvandringar och stadens 
synpunktshanteringssystem och felanmälan. Generella åtgärdsplaner för 
människors upplevda otrygghet med enbart belysning som verktyg låter sig inte 
göras då otrygghet även definieras av andra faktorer.  
 

Ärendet i sin helhet 
Tekniska förvaltningen arbetar aktivt och kontinuerligt med att öka tryggheten 
med åtgärdsförbättringar på belysningsnätet med de medel som ställs till 
Tekniska nämndens förfogande. Människors upplevda otrygghet är svårt att 
eliminera enbart genom att planera och anlägga belysning.  Detta belystes på ett 
bra sätt av de unga kommunutvecklare som 2018 gavs i uppdrag att identifiera 
brister i parker, gångstråk och gångtunnlar som ger otrygghet. Genom enkät-
undersökningar och intervjuer framkom att ”området, smuts, döda vinklar, lite 
folk och dålig belysning” har betydelse för människor upplevelse av otrygghet. 
Ofta är åtgärden vad avser belysningsanläggningarna att vidmakthålla den 
befintliga belysningen. En plats är inte per definition trygg för att den är belyst 
därför är det viktigt att en avvägning görs när en plats ska belysas.     
 
Genom att delta i trygghetsvandringar och att inspektera platser som folk 
upplever som otrygga. (inkomna synpunkter, mail och telefonsamtal) skapar 
Tekniska förvaltningen en bra grund för att åstadkomma trygga 
utomhusmiljöer. 
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Borås Stad 
  Sida 
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En stor del av belysningen i Borås centralort är ålderdomlig vilket komplicerar 
förvaltningen av dessa. Hälften av ljuspunkterna består av gjutjärnsstolpar med 
gjutna fundament och bly eller oljepapperskablar, kablar som är uppemot 70 år 
gamla. Vi kan nu se en ökning av kabelfel där fiberschakterna har gått fram. De 
många kabelfelen bidrar till driftsstopp som orsakar stor irritation hos 
medborgarna då tryggheten och möjligheten att röra sig fritt minskar 
I flera tätorter finns områden där belysningen består av trästolpar med 
luftledning. Denna belysning bör bytas ut då tätare besiktningsintervall och 
ledningsröjning fördyrar underhållet.     
För att säkerställa en drift- och elsäker belysning som bidrar till ett tryggt Borås 
måste vi öka takten på reinvestering i belysningsnätet. Hittills har Tekniska 
nämndens ambitioner genom framställan i investeringsbudgeten inte haft någon 
framgång. För att få möjlighet åtgärda vad som framhålles i motionen ”Vid 
trygghetsvandringar har det uttryckts att belysningen runt om i kommunen 
många gånger ger ett alltför svagt sken” krävs att medel ställs till Tekniska 
nämndens förfogande för att åtgärda problemet.   
 
Vid projektering av ny belysning på gator och gång- och cykelvägar utgår 
Tekniska förvaltningen från de riktlinjer som finns i VGU (vägar och gators 
utformning) när det gäller ljus-nivå och belysningens jämnhet. Detta säkerställer 
erforderlig belysning vid ny eller ombyggnationer.  
 
Vid ljussättning av torgytor och parker föregås belysningsplaneringen av en 
analys av platsen och övrig belysning i området och i vissa fall av en 
provbelysning. För att göra rätt krävs kunskap om vad ljus är och hur det 
fungerar och planera ljus- och mörker utifrån platsens förutsättningar och dess 
funktion. För att säkerställa trygga miljöer anser Tekniska förvaltningen att all 
ny belysning och större renoveringar skall planeras av en ljusdesigner.  
 
Sammanfattningsvis anser Tekniska nämnden att trygghetsskapande miljöer 
åstadkommes av att vidmakthålla genom reinvestering den belysning utmed 
gator och i parker. Det krävs att reinvesteringstakten ökas för detta ändamål. 
Människors upplevda otrygghet kanaliseras som idag genom deltagande i 
trygghetsvandringar och stadens synpunktshanteringssystem och felanmälan. 
Generella åtgärdsplaner för människors upplevda otrygghet med enbart 
belysning som verktyg låter sig inte göras då otrygghet även definieras av andra 
faktorer. Belysningens roll som trygghetsskapande åtgärd är Tekniska nämnden 
väl medveten om och Tekniska förvaltningen har den kunskap som behövs för 
att åstadkomma ändamålsenlig belysning på olika platser varför ett särskilt 
dokument för detta ändamål inte känns meningsfullt  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Bättre gatubelysning för ett tryggare Borås                                
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En stor del av belysningen i Borås centralort är ålderdomlig vilket komplicerar 
förvaltningen av dessa. Hälften av ljuspunkterna består av gjutjärnsstolpar med 
gjutna fundament och bly eller oljepapperskablar, kablar som är uppemot 70 år 
gamla. Vi kan nu se en ökning av kabelfel där fiberschakterna har gått fram. De 
många kabelfelen bidrar till driftsstopp som orsakar stor irritation hos 
medborgarna då tryggheten och möjligheten att röra sig fritt minskar 
I flera tätorter finns områden där belysningen består av trästolpar med 
luftledning. Denna belysning bör bytas ut då tätare besiktningsintervall och 
ledningsröjning fördyrar underhållet.     
För att säkerställa en drift- och elsäker belysning som bidrar till ett tryggt Borås 
måste vi öka takten på reinvestering i belysningsnätet. Hittills har Tekniska 
nämndens ambitioner genom framställan i investeringsbudgeten inte haft någon 
framgång. För att få möjlighet åtgärda vad som framhålles i motionen ”Vid 
trygghetsvandringar har det uttryckts att belysningen runt om i kommunen 
många gånger ger ett alltför svagt sken” krävs att medel ställs till Tekniska 
nämndens förfogande för att åtgärda problemet.   
 
Vid projektering av ny belysning på gator och gång- och cykelvägar utgår 
Tekniska förvaltningen från de riktlinjer som finns i VGU (vägar och gators 
utformning) när det gäller ljus-nivå och belysningens jämnhet. Detta säkerställer 
erforderlig belysning vid ny eller ombyggnationer.  
 
Vid ljussättning av torgytor och parker föregås belysningsplaneringen av en 
analys av platsen och övrig belysning i området och i vissa fall av en 
provbelysning. För att göra rätt krävs kunskap om vad ljus är och hur det 
fungerar och planera ljus- och mörker utifrån platsens förutsättningar och dess 
funktion. För att säkerställa trygga miljöer anser Tekniska förvaltningen att all 
ny belysning och större renoveringar skall planeras av en ljusdesigner.  
 
Sammanfattningsvis anser Tekniska nämnden att trygghetsskapande miljöer 
åstadkommes av att vidmakthålla genom reinvestering den belysning utmed 
gator och i parker. Det krävs att reinvesteringstakten ökas för detta ändamål. 
Människors upplevda otrygghet kanaliseras som idag genom deltagande i 
trygghetsvandringar och stadens synpunktshanteringssystem och felanmälan. 
Generella åtgärdsplaner för människors upplevda otrygghet med enbart 
belysning som verktyg låter sig inte göras då otrygghet även definieras av andra 
faktorer. Belysningens roll som trygghetsskapande åtgärd är Tekniska nämnden 
väl medveten om och Tekniska förvaltningen har den kunskap som behövs för 
att åstadkomma ändamålsenlig belysning på olika platser varför ett särskilt 
dokument för detta ändamål inte känns meningsfullt  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Bättre gatubelysning för ett tryggare Borås                                
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Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-23 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2019-00053 2.6.2.25 
 

  

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Yttrande gällande motion av Annette Carlson (M) och 
Magnus Sjödahl (KD) Bättre gatubelysning för ett 
tryggare Borås  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Motionen bifalles. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar översända yttrande gällande motionen 
Bättre gatubelysning för ett tryggare Borås till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Lokalförsörjningsnämnden har tagit del av motionen där berörda nämnder 
uppdras ta fram ett dokument för hela Borås där belysningens roll som 
trygghetsskapande åtgärd ges särskild vikt. Arbete som redan utförts i detta är 
att man kompletterat med gårdsbelysning på mörka skolgårdar och andra 
anläggningar. Även placering av fasadbelysning på baksidor av byggnader som 
är dåligt belysta och mörka. Vid den fortsatta planeringen och anläggandet av 
belysning kommer trygghetsaspekten, placering och utförande beaktas särskilt. 
Lokalförsörjningsnämnden är alltså beredda att delta i och ser positivt på ett 
arbete i enlighet med motionens intentioner. 
                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen  
 

För Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna  
 
Nils-Åke Björklund (M) 
Jonas Garmarp (M)  
Pirita Isegran (M) 
Åke Ekvad (KD)  
Emanuel Mäkinen (KD) 
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Datum 
2019-04-23 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2019-00053 2.6.2.25 
 

  

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Yttrande gällande motion av Annette Carlson (M) och 
Magnus Sjödahl (KD) Bättre gatubelysning för ett 
tryggare Borås  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Motionen bifalles. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar översända yttrande gällande motionen 
Bättre gatubelysning för ett tryggare Borås till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Lokalförsörjningsnämnden har tagit del av motionen där berörda nämnder 
uppdras ta fram ett dokument för hela Borås där belysningens roll som 
trygghetsskapande åtgärd ges särskild vikt. Arbete som redan utförts i detta är 
att man kompletterat med gårdsbelysning på mörka skolgårdar och andra 
anläggningar. Även placering av fasadbelysning på baksidor av byggnader som 
är dåligt belysta och mörka. Vid den fortsatta planeringen och anläggandet av 
belysning kommer trygghetsaspekten, placering och utförande beaktas särskilt. 
Lokalförsörjningsnämnden är alltså beredda att delta i och ser positivt på ett 
arbete i enlighet med motionens intentioner. 
                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen  
 

För Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna  
 
Nils-Åke Björklund (M) 
Jonas Garmarp (M)  
Pirita Isegran (M) 
Åke Ekvad (KD)  
Emanuel Mäkinen (KD) 
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Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Mikael Henrysson 
Handläggare 
033 35 75 65 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-23 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2019-00053 2.6.2.25 
 

  

 

Yttrande gällande motion av Annette Carlson (M) och 
Magnus Sjödahl (KD) Bättre gatubelysning för ett 
tryggare Borås  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar tillstyrka motionen Bättre gatubelysning för 
ett tryggare Borås.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Lokalförsörjningsnämnden har tagit del av motionen där berörda nämnder 
uppdras ta fram ett dokument för hela Borås där belysningens roll som 
trygghetsskapande åtgärd ges särskild vikt. Arbete som redan utförts i detta är 
att man kompletterat med gårdsbelysning på mörka skolgårdar och andra 
anläggningar. Även placering av fasadbelysning på baksidor av byggnader som 
är dåligt belysta och mörka. Vid den fortsatta planeringen och anläggandet av 
belysning kommer trygghetsaspekten, placering och utförande beaktas särskilt. 
 
Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att ärendetexten kvarstår enligt 
grundförslaget. 
 
Nils-Åke Björklund (M) yrkar på att ärendetexten justeras enligt bif. text. 
   
Ordförande Helene Sandberg (S) ställer proposition på dels sitt förslag och dels 
Nils-Åke Björklunds (M) förslag, och finner att ordförandens förslag bifallits. 
Nils-Åke Björklunds (M) begär votering. 
Följande votering fastställes; den som bifaller ordförande Helene Sandbergs (S) 
förslag röstar ja, den som bifaller Nils-Åke Björklunds (M) röstar nej. Vinner 
nej har Nils-Åke Björklunds (M) förslag bifallits. 
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Yttrande gällande motion av Annette Carlson (M) och 
Magnus Sjödahl (KD) Bättre gatubelysning för ett 
tryggare Borås  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar tillstyrka motionen Bättre gatubelysning för 
ett tryggare Borås.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Lokalförsörjningsnämnden har tagit del av motionen där berörda nämnder 
uppdras ta fram ett dokument för hela Borås där belysningens roll som 
trygghetsskapande åtgärd ges särskild vikt. Arbete som redan utförts i detta är 
att man kompletterat med gårdsbelysning på mörka skolgårdar och andra 
anläggningar. Även placering av fasadbelysning på baksidor av byggnader som 
är dåligt belysta och mörka. Vid den fortsatta planeringen och anläggandet av 
belysning kommer trygghetsaspekten, placering och utförande beaktas särskilt. 
 
Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att ärendetexten kvarstår enligt 
grundförslaget. 
 
Nils-Åke Björklund (M) yrkar på att ärendetexten justeras enligt bif. text. 
   
Ordförande Helene Sandberg (S) ställer proposition på dels sitt förslag och dels 
Nils-Åke Björklunds (M) förslag, och finner att ordförandens förslag bifallits. 
Nils-Åke Björklunds (M) begär votering. 
Följande votering fastställes; den som bifaller ordförande Helene Sandbergs (S) 
förslag röstar ja, den som bifaller Nils-Åke Björklunds (M) röstar nej. Vinner 
nej har Nils-Åke Björklunds (M) förslag bifallits. 
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Vid voteringen röstas enligt följande: 
    
   Ja    Nej 
Michael Emilsson (S)  X 
Tuula Järvinen (S)  X 
Kjell Hjalmarsson (S)  X 
Jacob Landegren (C)  X 
Nils-Åke Björklund (M)       X 
Jonas Garmarp (M)      X 
Åke Ekvad (KD)     X 
Olle Engström (SD)     X 
Helene Sandberg (S)                      X 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att ärendetexten 
kvarstår enligt grundförslaget. 
 
Nils Åke Björklund (M) lämnar ett alternativt förslag på text, vilket bifogas.  
                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen  
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Emma Lingefelt 
Handläggare 
0734328803 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-01-18 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00279 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i 
Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 Motionen besvarad 
 
Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V)  till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga. 

Sammanfattning 
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-21 
lämnat in förslaget att höja kvaliteten i Borås Stads arbete med 
jämställdhetsintegrering genom att Borås Stad ansöker om att delta i SKL:s 
arbete med jämställdhetsintegrering, Modellkommuner.  

Borås Stad arbetar idag med jämställdhetsintegrering, vars syfte är att förbättra 
verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett 
likvärdigt sätt mellan könen oavsett bakgrund och tillhörighet.  

Motionen har remitterats till Fritids- och folkhälsonämnden och den politiska 
beredningsgruppen för medborgarinflytande.  

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen med tillägg om att 
förutsättningarna för deltagande bäst kan avgöras av Kommunstyrelsen. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen menar att förutsättningarna för deltagande i SKL:s 
Modellkommuner bör utredas i samband med att man gör en plan för hur 
Borås Stad ska arbeta med mänskliga rättigheter i ett samlat grepp.   

Den politiska beredningsgruppen för Medborgarinflytande valde att inte yttra 
sig över motionen. 

 Borås Stad har påbörjat ett arbete med att stärka, synliggöra och strukturera 
arbetet med mänskliga rättigheter, där arbetet med stärkandet av 
jämställdhetsperspektivet faller väl in.  Som ett första steg i det har Borås Stad 
gått med i ett 1-årigt projekt tillsammans med Emerga som är ett institut för 
mänskliga rättigheter. Projektet syftar till att stärka mänskliga 
rättighetsperspektivet och arbeta med olika perspektiv – däribland 

Nr 55
Svar på motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i 
Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering

2021-01-18 Dnr KS 2019-00279 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Emma Lingefelt 
Handläggare 
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Datum 
2021-01-18 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00279 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i 
Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 Motionen besvarad 
 
Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V)  till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga. 

Sammanfattning 
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-21 
lämnat in förslaget att höja kvaliteten i Borås Stads arbete med 
jämställdhetsintegrering genom att Borås Stad ansöker om att delta i SKL:s 
arbete med jämställdhetsintegrering, Modellkommuner.  

Borås Stad arbetar idag med jämställdhetsintegrering, vars syfte är att förbättra 
verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett 
likvärdigt sätt mellan könen oavsett bakgrund och tillhörighet.  

Motionen har remitterats till Fritids- och folkhälsonämnden och den politiska 
beredningsgruppen för medborgarinflytande.  

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen med tillägg om att 
förutsättningarna för deltagande bäst kan avgöras av Kommunstyrelsen. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen menar att förutsättningarna för deltagande i SKL:s 
Modellkommuner bör utredas i samband med att man gör en plan för hur 
Borås Stad ska arbeta med mänskliga rättigheter i ett samlat grepp.   

Den politiska beredningsgruppen för Medborgarinflytande valde att inte yttra 
sig över motionen. 

 Borås Stad har påbörjat ett arbete med att stärka, synliggöra och strukturera 
arbetet med mänskliga rättigheter, där arbetet med stärkandet av 
jämställdhetsperspektivet faller väl in.  Som ett första steg i det har Borås Stad 
gått med i ett 1-årigt projekt tillsammans med Emerga som är ett institut för 
mänskliga rättigheter. Projektet syftar till att stärka mänskliga 
rättighetsperspektivet och arbeta med olika perspektiv – däribland 
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jämställdhetsperspektivet. Kommunstyrelsen anser därför att motionen är 
besvarad. 

. 

Ärendet i sin helhet 
Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-21 lämnat 
in förslaget att höja kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering 
genom att Borås Stad ansöker om att delta i SKL:s arbete med 
jämställdhetsintegrering, Modellkommuner.  

Motionen har remitterats till Fritids- och folkhälsonämnden och den politiska 
beredningsgruppen för medborgarinflytande.  

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen med tillägg om att 
förutsättningarna för deltagande bäst kan avgöras av Kommunstyrelsen. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen menar att förutsättningarna för deltagande i SKL:s 
Modellkommuner bör utredas i samband med att man gör en plan för hur 
Borås Stad ska arbeta med mänskliga rättigheter i ett samlat grepp.   

Den politiska beredningsgruppen för Medborgarinflytande valde att inte yttra 
sig över motionen.  

Remissyttranden i sin helhet bilägges . 

Kommunstyrelsens bedömning 
Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla 
verksamheters planering, allt beslutsfattande, i genomförande och i uppföljning. 
Att arbeta med jämställdhetsintegrering innebär således att arbeta med ett 
förbättringsarbete för att nå likvärdiga resultat för olika grupper av kvinnor, 
män, tjejer och killar.  

Borås Stad har sedan ett antal år tillbaka arbetat aktivt med 
jämställdhetsperspektivet och arbetet utgår från de nationella målen för 
jämställdhetspolitiken som riksdag och regering fastslagit. Utöver det är Borås 
Stad är sedan 2009 ansluten till CEMR-deklarationen, Council of European 
Municipalities and Regions och undertecknade även 2014 avsiktsförklaringen 
för ett Jämställt Västra Götaland och anslöt sig därmed till den 
länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering. 2017 togs också Borås 
Stads första Program för jämställdhetsintegrering fram där det fastslås att alla 
nämnder förväntas göra egna handlingsplaner och även årligen rapportera hur 
man jobbar med jämställdhetsintegrerad budget. I den årliga uppföljningen 
framkommer det att nämndernas planer skiljer sig åt och att nämnderna 
efterfrågar både stöd och kompetens i denna fråga men också en samlad och 
tydlig bild av vad som ska genomföras.  

Borås Stad har påbörjat ett arbete med att stärka, synliggöra och strukturera 
arbetet med mänskliga rättigheter, där arbetet med stärkandet av 
jämställdhetsperspektivet faller väl in.  Som ett första steg i det har Borås Stad 
gått med i ett 1-årigt projekt tillsammans med Emerga som är ett institut för 
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mänskliga rättigheter. Projektet syftar till att stärka mänskliga 
rättighetsperspektivet och arbeta med olika perspektiv – däribland 
jämställdhetsperspektivet. Kommunstyrelsen anser därför att motionen är 
besvarad. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motionen Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering, 
2019-03-21 
2. Fritids- och folkhälsonämndens yttrande, 2020-01-29 
3. Beredningsgruppen för Medborgardialogs yttrande, 202002-28 
4. Kommunfullmäktigeskrivelse   
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 



kommunfullmäktiges handlingar  |   18 mars 2021

 B 1641

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

mänskliga rättigheter. Projektet syftar till att stärka mänskliga 
rättighetsperspektivet och arbeta med olika perspektiv – däribland 
jämställdhetsperspektivet. Kommunstyrelsen anser därför att motionen är 
besvarad. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motionen Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering, 
2019-03-21 
2. Fritids- och folkhälsonämndens yttrande, 2020-01-29 
3. Beredningsgruppen för Medborgardialogs yttrande, 202002-28 
4. Kommunfullmäktigeskrivelse   
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

KU2 Alternativt förslag från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-08 
Svar på motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i 
Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering  

Vänsterpartiet tycker att det är viktigt och riktigt att Borås Stad beslutat arbeta med 
jämställdhetsintegrering, men menar att kunskapen om och kvaliteten i detta arbete behöver 
öka. Därför motionerade Vänsterpartiet om att Borås Stad ska delta i SKR:s arbete med 
Modellkommuner. Att Fritids- och folkhälsonämnden, med ansvar att följa upp stadens arbete 
med jämställdhetsintegrering, tillstyrker motionen visar att förslaget är angeläget.  

Att Borås Stad har tagit ett helhetsgrepp om frågor om mänskliga rättigheter är något som 
Vänsterpartiet välkomnar, däremot är det olyckligt att blanda ihop ett generellt arbete med 
mänskliga rättigheter med metoden jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering handlar 
om att synliggöra jämställdhetsperspektivet i alla verksamheter och att belysa hur resurser 
fördelas mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Genom att analysera verksamheterna på 
detta sätt kan gamla arbetssätt omprövas och invånarnas behov bättre tillgodoses. 

Borås Stad behöver öka kunskapen om och kvaliteten i jämställdhetsintegrering för att arbetet 
ska leda till förbättringar i verksamheten, att delta i SKR:s arbete med Modellkommuner är ett 
sätt att göra detta.  

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet: 

Att Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta  
- att motionen förklaras bifallen. 

 
 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Motion 
 
Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering 
 
Borås Stad arbetar med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsperspektivet ska beaktas i 
alla verksamheter. Syftet med jämställdhetsintegrering är att förbättra verksamheterna, höja 
kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och 
män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Styrdokumentet ”Program för 
jämställdhetsintegrering” reglerar arbetet och i detta program slås fast att varje nämnd/bolag 
ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och 
brukare. Vid uppföljning framgår att planernas kvalitet skiljer sig åt. Vänsterpartiet anser att 
arbetet med jämställdhetsintegrering är prioriterat och att kvaliteten i detta arbete behöver 
höjas.  
 
Genom Sveriges kommuner och landsting, SKL, erbjuds satsningen Modellkommuner vilken 
bygger på ett koncept för ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter som pågår under 
drygt ett års tid. Deltagande kommuner arbetar två eller tre tillsammans och får stöd av en 
kommun som tidigare genomgått konceptet, en mentor. Syftet med satsningen är att 
säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och män, flickor och 
pojkar. Det förväntade resultatet är: 

 Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning. 
 Nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet. 
 Indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor och 

män, flickor och pojkar. 
 Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i styrning och ledning och i 

arbetet med Agenda 2030. 
 
Vänsterpartiet anser att Borås Stad genom att ansöka om och förhoppningsvis ges möjlighet 
att delta i Modellkommuner skulle kunna höja kvaliteten i arbetet med 
jämställdhetsintegrering. 
 
Vänsterpartiet föreslår därför 

- att Borås Stad ansöker om att delta i SKL:s arbete med jämställdhetsintegrering, 
Modellkommuner 

 
Borås 2019-03-08 
 
Ida Legnemark (V) 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 
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Hemsida 
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E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Handläggare 
033 358282 
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Datum 
2020-01-29 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN   
 

  

 

Yttrande över motion av Ida Legnemark (V) Höj 
kvaliteten i Borås Stads arbete med 
jämställdhetsintegrering 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Ida Legnemarks (V) motion: ”Höj 
kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering”  med tillägg om att 
förutsättningarna för deltagande bäst kan avgöras av Kommunstyrelsen.    

Sammanfattning  
Motionären föreslår att Borås Stad ansöker om att delta i SKLS:s  arbete med 
jämställdhetsintegrering: Modellkommuner. Jämställdhetsintegrering innebär att ett 
jämställdhetsperspektiv integreras i all planering, allt beslutsfattande, i 
genomförande och uppföljning. På så sätt blir jämställdhet en del av det 
ordinarie uppdraget för politiker, chefer och medarbetare för att nå likvärdiga 
resultat för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar. Att arbeta med 
jämställdhetsintegrering är att arbeta med förbättringsarbete. 

Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika 
grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Det förväntade resultatet är: 

 Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och 

ledning. 

 Nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet. 

 Indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av 

kvinnor och män, flickor och pojkar. 

 Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i styrning och 

ledning och i arbetet med Agenda 2030. 

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på motionärens intentioner om att 
stärka arbetet med jämställdhetsintegrering. Ett deltagande i SKL:s satsning 
modellkommuner skulle kunna ge en central styrning av 
jämställdhetsintegrering i styrning, ledning, och uppföljning. Ansvaret för den 
övergripande styrningen, ledningen och uppföljningen ligger på 
Kommunstyrelsen. Enligt fullmäktigebeslut i december 2019 finns en 
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beredningsgrupp medborgarinflytande. Beredningsgruppen har uppdrag att 
bland annat göra en kartläggning kring hur kommunen arbetar med mänskliga 
rättigheter. Fritids- och folkhälsonämnden ser att jämställdhetsintegrering är en 
fråga som har starka beröringspunkter med detta och menar att 
förutsättningarna för deltagande i SKL:s Modellkommuner bör utredas i 
samband med att man gör en plan för hur Borås Stad ska arbeta med mänskliga 
rättigheter i ett samlat grepp. 
 

Ärendet i sin helhet 
Modellkommuner och Modellregioner är SKL:s stöd till utveckling av 
jämställdhetsintegrerad ledning och styrning. Modellkommuner och 
Modellregioner drivs med stöd från regeringen. Syftet med satsningen är att 
säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och män, 
flickor och pojkar. Det förväntade resultatet är: 

 Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och 

ledning. 

 Nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet. 

 Indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av 

kvinnor och män, flickor och pojkar. 

 Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i styrning och 

ledning och i arbetet med Agenda 2030. 

I satsningen jämställdhetsintegrerar deltagande aktörer sin styrning genom att 
systematiskt jämföra arbetssätt med varandra. Arbetet bygger på ett koncept för 
ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter (benchmarking) under ett års tid. 
Deltagande aktörer arbetar i par och får stöd av en kommun som tidigare 
genomgått konceptet (mentorskommun).  

Konceptet omfattar gemensam uppstart, benchmarkingträffar, samt avslutande 
resultatkonferens. Mellan träffarna ska arbete och förändringar genomföras på 
hemmaplan. I arbetet ingår att tre nyckelpersoner från kommunen utses för att 
delta på träffarna och leda arbetet i kommunen. Kommunerna förväntas delta 
med en förtroendevald, en högre uppsatt chef och en strateg/ kvalitetsansvarig 
som arbetar med uppföljning och utveckling och som har möjlighet att 
samordna och driva arbetet på hemmaplan.  

Deltagarna följer en modell för benchmarking i åtta steg, som SKL har 
utvecklat tillsammans med tidigare deltagare. Modellen består av åtta steg, vart 
och ett med en uppsättning checklistor, mallar och annat material som 
underlättar ett systematiskt arbete. Modellen riktar sig till kommunens 
övergripande ledning och styrning, och i konceptet väljer man ut en verksamhet 
där man testar att jämställdhetsintegreringen som görs i den övergripande 
styrningen och ledningen fungerar hela vägen ut i linjen. 
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beredningsgrupp medborgarinflytande. Beredningsgruppen har uppdrag att 
bland annat göra en kartläggning kring hur kommunen arbetar med mänskliga 
rättigheter. Fritids- och folkhälsonämnden ser att jämställdhetsintegrering är en 
fråga som har starka beröringspunkter med detta och menar att 
förutsättningarna för deltagande i SKL:s Modellkommuner bör utredas i 
samband med att man gör en plan för hur Borås Stad ska arbeta med mänskliga 
rättigheter i ett samlat grepp. 
 

Ärendet i sin helhet 
Modellkommuner och Modellregioner är SKL:s stöd till utveckling av 
jämställdhetsintegrerad ledning och styrning. Modellkommuner och 
Modellregioner drivs med stöd från regeringen. Syftet med satsningen är att 
säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och män, 
flickor och pojkar. Det förväntade resultatet är: 

 Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och 

ledning. 

 Nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet. 

 Indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av 

kvinnor och män, flickor och pojkar. 

 Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i styrning och 

ledning och i arbetet med Agenda 2030. 

I satsningen jämställdhetsintegrerar deltagande aktörer sin styrning genom att 
systematiskt jämföra arbetssätt med varandra. Arbetet bygger på ett koncept för 
ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter (benchmarking) under ett års tid. 
Deltagande aktörer arbetar i par och får stöd av en kommun som tidigare 
genomgått konceptet (mentorskommun).  

Konceptet omfattar gemensam uppstart, benchmarkingträffar, samt avslutande 
resultatkonferens. Mellan träffarna ska arbete och förändringar genomföras på 
hemmaplan. I arbetet ingår att tre nyckelpersoner från kommunen utses för att 
delta på träffarna och leda arbetet i kommunen. Kommunerna förväntas delta 
med en förtroendevald, en högre uppsatt chef och en strateg/ kvalitetsansvarig 
som arbetar med uppföljning och utveckling och som har möjlighet att 
samordna och driva arbetet på hemmaplan.  

Deltagarna följer en modell för benchmarking i åtta steg, som SKL har 
utvecklat tillsammans med tidigare deltagare. Modellen består av åtta steg, vart 
och ett med en uppsättning checklistor, mallar och annat material som 
underlättar ett systematiskt arbete. Modellen riktar sig till kommunens 
övergripande ledning och styrning, och i konceptet väljer man ut en verksamhet 
där man testar att jämställdhetsintegreringen som görs i den övergripande 
styrningen och ledningen fungerar hela vägen ut i linjen. 
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Benchmarking baseras på idén att noga jämföra sina egna arbetssätt och 
processer med en annan organisation för att hitta möjliga förbättringar. 
Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten 
följs upp, implementeras och sprids. SKL: utvärderingar och rapporter kring 
Modellkommuner visar goda resultat och positiva erfarenheter från deltagande 
kommuner. 

Intresserade kommuner lämnar sitt intresse till våren 2020 och en ny omgång 
startar i september. För att få vara med i Modellkommuner eller Modellregioner 
måste organisationen ha ett politiskt beslut om jämställdhetsintegrering. 
Kommunen/regionen förbinder sig att delta med funktionerna politiker, chef, 
nyckelperson, att följa konceptet och att ställa upp som mentor för nya 
verksamheter efter sin medverkan som modellkommun/modellregion. 

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i all 
planering, allt beslutsfattande, i genomförande och uppföljning. På så sätt blir 
jämställdhet en del av det ordinarie uppdraget för politiker, chefer och 
medarbetare för att nå likvärdiga resultat för olika grupper av kvinnor, män, 
flickor och pojkar. Att arbeta med jämställdhetsintegrering är att arbeta med 
förbättringsarbete. 

Borås Stad har sedan ett antal år ett pågående jämställdhetsarbete som har 
drivits från centralt håll, många goda initiativ sker också ute i verksamheterna. 
Trots många års arbete och tydlig viljeinriktning är det svårt att bedöma hur 
jämställdhetsintegrerad Borås Stads styrning och ledning är och hur väl det 
fungerar hela vägen ut i linjen.  

Borås Stads Program för jämställdhetsintegrering togs fram 2017. Alla nämnder 
förväntas göra egna handlingsplaner och även belysa hur man arbetar med 
jämställdhetsintegrerad budget årligen. I samband med att program för 
jämställdhetsintegrering togs fram fick Fritids- och folkhälsonämnden ansvaret 
att årligen följa upp nämndernas planer och sammanställa materialet till 
Kommunstyrelsen. I detta arbete har man sett att nämndernas planer skiljer sig 
åt, nämnderna uttrycker behov av stöd och kompetens i denna fråga, samt en 
samlad och tydlig bild av vad som ska genomföras. Flera handlingsplaner är 
sammanställningar/redovisningar av redan pågående arbete, det förekommer 
också att samma redovisning görs i budget och årsredovisning då det finns ett 
krav om att beskriva nämndernas arbete med jämställdhetsintegrering även där. 
Det är trots omfattande redovisning från nämndernas sida svårt att få en samlad 
bild och följa vilka de konkreta stegen mot jämställdhetsintegrering är. 
Nämnderna redogör för ett flertal satsningar och projekt, det är dock svårt att 
se vilka effekterna av detta arbete är.  

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på motionärens intentioner om att 
stärka arbetet med jämställdhetsintegrering. Ett deltagande i SKL:s satsning 
modellkommuner skulle kunna ge en central styrning av 
jämställdhetsintegrering i styrning, ledning, och uppföljning. Då ansvaret för 
den övergripande styrningen, ledningen och uppföljningen ligger på 
Kommunstyrelsen ser Fritids- och folkhälsonämnden det som avgörande för 
framgång i deltagandet och hållbara förändringar mot jämställdhetsintegrering 
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att arbetet drivs från centralt håll. Borås Stad är även mitt uppe i ett skifte när 
det gäller styrningen och ledningen- tillitsresan, även detta talar för att arbetet 
behöver hållas ihop centralt för att få verkan.  

Enligt beslut i fullmäktige finns en beredningsgrupp för medborgarinflytande 
som har uppdrag att bevaka hur kommunen arbetar med mänskliga rättigheter. 
Fritids- och folkhälsonämnden ser att jämställdhetsintegrering är en fråga som 
har starka beröringspunkter med detta och menar att förutsättningarna för 
deltagande i SKL:s Modellkommuner bör utredas i samband med att man gör 
plan kring hur Borås Stad ska arbeta med mänskliga rättigheter i ett samlat 
grepp. 
 
Fritids och folkhälsonämnden ser positivt på SKL:s arbete med 
jämställdhetsintegrering- Modellkommuner, ett deltagande kan stärka arbetet på 
hemmaplan och ge en skjuts framåt. Fritids och folkhälsonämnden anser att 
ansvaret för stadens övergripande arbete med jämställdhetsintegrering bör ligga 
hos Kommunstyrelsen samt beredningen för medborgarinflytande. 
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |   18 mars 2021

 B 1647

Borås Stad 
  Sida 

4(4) 
 

 

att arbetet drivs från centralt håll. Borås Stad är även mitt uppe i ett skifte när 
det gäller styrningen och ledningen- tillitsresan, även detta talar för att arbetet 
behöver hållas ihop centralt för att få verkan.  

Enligt beslut i fullmäktige finns en beredningsgrupp för medborgarinflytande 
som har uppdrag att bevaka hur kommunen arbetar med mänskliga rättigheter. 
Fritids- och folkhälsonämnden ser att jämställdhetsintegrering är en fråga som 
har starka beröringspunkter med detta och menar att förutsättningarna för 
deltagande i SKL:s Modellkommuner bör utredas i samband med att man gör 
plan kring hur Borås Stad ska arbeta med mänskliga rättigheter i ett samlat 
grepp. 
 
Fritids och folkhälsonämnden ser positivt på SKL:s arbete med 
jämställdhetsintegrering- Modellkommuner, ett deltagande kan stärka arbetet på 
hemmaplan och ge en skjuts framåt. Fritids och folkhälsonämnden anser att 
ansvaret för stadens övergripande arbete med jämställdhetsintegrering bör ligga 
hos Kommunstyrelsen samt beredningen för medborgarinflytande. 
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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§ 9 Dnr FOFN 2019-00191 1.1.3.1 

Yttrande över motion av Ida Legnemark (V) Höj 
kvaliteten i Borås Stads arbete med 
jämställdhetsintegrering 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Ida Legnemarks (V) motion: ”Höj 
kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering” med tillägg om att 
förutsättningarna för deltagande bäst kan avgöras av Kommunstyrelsen.    

Sammanfattning av ärendet 
Motionären föreslår att Borås Stad ansöker om att delta i SKLS:s  arbete med 
jämställdhetsintegrering: Modellkommuner. Jämställdhetsintegrering innebär att 
ett jämställdhetsperspektiv integreras i all planering, allt beslutsfattande, i 
genomförande och uppföljning. På så sätt blir jämställdhet en del av det 
ordinarie uppdraget för politiker, chefer och medarbetare för att nå likvärdiga 
resultat för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar. Att arbeta med 
jämställdhetsintegrering är att arbeta med förbättringsarbete. 
 
Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika 
grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Det förväntade resultatet är: 

 Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och 
ledning. 

 Nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet. 

 Indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av 
kvinnor och män, flickor och pojkar. 

 Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i styrning och 
ledning och i arbetet med Agenda 2030. 

 
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på motionärens intentioner om att 
stärka arbetet med jämställdhetsintegrering. Ett deltagande i SKL:s satsning 
modellkommuner skulle kunna ge en central styrning av 
jämställdhetsintegrering i styrning, ledning, och uppföljning. Ansvaret för den 
övergripande styrningen, ledningen och uppföljningen ligger på 
Kommunstyrelsen. Enligt fullmäktigebeslut i december 2019 finns en 
beredningsgrupp medborgarinflytande. Beredningsgruppen har uppdrag att 
bland annat göra en kartläggning kring hur kommunen arbetar med mänskliga 
rättigheter. Fritids- och folkhälsonämnden ser att jämställdhetsintegrering är en 
fråga som har starka beröringspunkter med detta och menar att 
förutsättningarna för deltagande i SKL:s Modellkommuner bör utredas i 
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samband med att man gör en plan för hur Borås Stad ska arbeta med mänskliga 
rättigheter i ett samlat grepp. 

Beslutsunderlag 
1. Motionen - Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering 
2. Missiv - Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering               

Yrkanden 
Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutar enligt lagt förslag. 
 
Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M) och Ingela Hallgren (KD) yrkar 
på avslagsyrkande (se bilaga 1).  
 
Omröstning begärs.      

Propositionsordningar 
Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller ordförande Håkan 
Erikssons (C) förslag röstar ja och den som bifaller Magnus Sjödahl (KD), 
Annette Nordström (M) och Ingela Hallgren (KD) avslagsyrkande röstar nej. 
Vinner nej har Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M) och Ingela 
Hallgren (KD) avslagsyrkande bifallits.      

Omröstningsresultat 
Vid omröstning röstas ja av Håkan Eriksson (C), Christer Lundberg (S), Samir 
Karamovic (S), Mona Nordqvist (S) och Ronny Svensson (L) samt nej av 
Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M) och Ingela Hallgren (KD). Jan 
Nilsson (SD) avstår.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden har med fem röster mot tre beslutat i enlighet 
med ordförandes förslag.      

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-02-03.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Annette Nordström (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

samband med att man gör en plan för hur Borås Stad ska arbeta med mänskliga 
rättigheter i ett samlat grepp. 

Beslutsunderlag 
1. Motionen - Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering 
2. Missiv - Höj kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering               

Yrkanden 
Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutar enligt lagt förslag. 
 
Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M) och Ingela Hallgren (KD) yrkar 
på avslagsyrkande (se bilaga 1).  
 
Omröstning begärs.      

Propositionsordningar 
Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller ordförande Håkan 
Erikssons (C) förslag röstar ja och den som bifaller Magnus Sjödahl (KD), 
Annette Nordström (M) och Ingela Hallgren (KD) avslagsyrkande röstar nej. 
Vinner nej har Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M) och Ingela 
Hallgren (KD) avslagsyrkande bifallits.      

Omröstningsresultat 
Vid omröstning röstas ja av Håkan Eriksson (C), Christer Lundberg (S), Samir 
Karamovic (S), Mona Nordqvist (S) och Ronny Svensson (L) samt nej av 
Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M) och Ingela Hallgren (KD). Jan 
Nilsson (SD) avstår.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden har med fem röster mot tre beslutat i enlighet 
med ordförandes förslag.      

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-02-03.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Annette Nordström (M) 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-02-04. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Fritids‐och folkhälsonämnden 2020‐01‐29 

Ärende 9 
Alternativt förslag till beslut 

Borås stad bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete. Alla nämnder förväntas göra egna 
handlingsplaner och årligen belysa hur man arbetar med en jämställdhetsintegrerad budget. 

Kristdemokraterna och Moderaterna anser att viss restriktivitet bör gälla när det gäller 
deltagande i olika nätverk.   

Med hänvisning till ovanstående yrkar Kristdemokraterna och Moderaterna   

att avslå motionen rubricerad "Höj kvalitén i Borås Stads arbete med jämstäldhetsintegrering" 

Magnus Sjödahl KD 

Anette Nordström M 

Lovisa Gustavsson M 

Ingela Hallgren KD 

Lars Andersson M 

Hakam Alakraa M 

           

 

 

 

 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Beredningsgrupp för medborgarinflytande 

Emma Lingefelt, tfn 0734 – 32 88 03 
2020-02-28 Diarienummer  

2019-00279 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Svar på motion från Ida Legnemark (V): Höj 
kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställd-
hetsintegrering 
 

Beredningsgruppen för medborgarinflytandes beslut 
Vid sammanträdet den 28 februari 2020 beslutade beredningsgruppen att avstå att 
yttra sig över motionen.  
 
Enligt uppdrag 

 

Emma Lingefelt 

Mänskliga rättighetsstrateg 
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 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Beredningsgrupp för medborgarinflytande 

Emma Lingefelt, tfn 0734 – 32 88 03 
2020-02-28 Diarienummer  

2019-00279 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Svar på motion från Ida Legnemark (V): Höj 
kvaliteten i Borås Stads arbete med jämställd-
hetsintegrering 
 

Beredningsgruppen för medborgarinflytandes beslut 
Vid sammanträdet den 28 februari 2020 beslutade beredningsgruppen att avstå att 
yttra sig över motionen.  
 
Enligt uppdrag 

 

Emma Lingefelt 

Mänskliga rättighetsstrateg 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

Emma Lingefelt 
Handläggare 
0734328803 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-01-18 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00528 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för 
hemlösheten i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avslå motionen     
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.         

Sammanfattning 
 Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-22 
lämnat in motionen Nollvision för hemlösheten i Borås. Motionären föreslår att 
sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås, 
att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under Individ- 
och familjeomsorgsnämnden och att ägardirektiven för de kommunala 
bostadsbolagen förtydligas gällande samarbete med socialtjänsten i Borås Stad.  
Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och samtliga kommunala bostadsbolag. 

 Arbetslivsnämnden och  Individ- och familjeomsorgsnämnden avstyrker 
motionen med hänvisning till en ny framtagen boendeprocess samt att 
ägardirektiven i dagsläget är tydliga och det inte varit några problem med att få 
fram sociala kontrakt när behovet funnits. 

Fristadbostäder AB och AB Bostäder avstyrker motionen. Bolagen har 
fungerande kontakt med Borås Stad när det kommer till frågor kring sociala 
kontrakt och anser att ägardirektivet idag, med skrivningen ”Bolaget ska 
medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper” tydlig och bra.  

AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder tillstyrker motionen. Bolagen ser 
positivt på ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och de övriga 
bostadsbolagen i Borås Stad för att ett bra och tydligt samarbete utvecklas i 
frågan. 

Viskaforshem är positiva till att Borås Stad ska ta ett övergripande ansvar för alla 
som är i behov av hjälp att skaffa en bostad men ser inte att det behöves något 
förtydligande i ägardirektiven. 

Nr 56
Svar på motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för 
hemlösheten i Borås
2021-01-18 Dnr KS 2019-00528 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

Emma Lingefelt 
Handläggare 
0734328803 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-01-18 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00528 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för 
hemlösheten i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avslå motionen     
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.         

Sammanfattning 
 Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-22 
lämnat in motionen Nollvision för hemlösheten i Borås. Motionären föreslår att 
sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås, 
att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under Individ- 
och familjeomsorgsnämnden och att ägardirektiven för de kommunala 
bostadsbolagen förtydligas gällande samarbete med socialtjänsten i Borås Stad.  
Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och samtliga kommunala bostadsbolag. 

 Arbetslivsnämnden och  Individ- och familjeomsorgsnämnden avstyrker 
motionen med hänvisning till en ny framtagen boendeprocess samt att 
ägardirektiven i dagsläget är tydliga och det inte varit några problem med att få 
fram sociala kontrakt när behovet funnits. 

Fristadbostäder AB och AB Bostäder avstyrker motionen. Bolagen har 
fungerande kontakt med Borås Stad när det kommer till frågor kring sociala 
kontrakt och anser att ägardirektivet idag, med skrivningen ”Bolaget ska 
medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper” tydlig och bra.  

AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder tillstyrker motionen. Bolagen ser 
positivt på ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och de övriga 
bostadsbolagen i Borås Stad för att ett bra och tydligt samarbete utvecklas i 
frågan. 

Viskaforshem är positiva till att Borås Stad ska ta ett övergripande ansvar för alla 
som är i behov av hjälp att skaffa en bostad men ser inte att det behöves något 
förtydligande i ägardirektiven. 

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning 
till den nya boendeprocessen.    

Ärendet i sin helhet 
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-22  
lämnat in motionen Nollvision för hemlösheten i Borås. Motionären ser negativt 
på att antalet sociala kontrakt minskat i Borås och anser att denna negativa trend 
måste brytas. Vidare önskar motionären ett utökat samarbete mellan 
allmännyttan och socialtjänsten. Utifrån detta föreslår motionären att sociala 
kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås, att 
socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under Individ- 
och familjeomsorgsnämnden och att ägardirektiven för de kommunala 
bostadsbolagen förtydligas gällande samarbete med socialtjänsten i Borås Stad.   

Arbetslivsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till beslutet från hösten 
2019 om en ny boendeprocess. Förändringen innebar att anskaffningen av 
bostäder flyttas över till Arbetslivsnämnden samtidigt som all 
myndighetsutövning gällande sociala bostäder enligt socialtjänstlagen bortsett 
från den del som rör våld i nära relationer flyttas över till Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Vidare skriver Arbetslivsnämnden att de anser att 
Ägardirektivet redan idag är tydligt och att det inte varit några problem att få fram 
sociala kontrakt när behovet funnits.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till en ökad samverkan med de 
kommunägda bostadsbolagen samt för en samverkan med olika nämnder och 
kommunala bolag inom Borås stad för att motverka strukturell hemlöshet men 
avstyrker motionen med hänvisning till den nya boendeprocessen.  

Fristadbostäder AB har inte haft problem med att få till sociala kontrakt när det 
behövts och anser också att formuleringen ”Bolaget ska medverka till att det finns 
bostäder för utsatta och svaga grupper.” i ägardirektivet är tydlig och bra. 
Fristadbostäder avstyrker därför motionen.  

AB Bostäder har idag goda rutiner och samarbete med stadens sociala 
myndigheter och har därtill en nollvision mot vräkningar av barnfamiljer. Antalet 
kontrakt varierar över tid men det har aldrig varit ett problem att få fram då 
bolaget har avtal med staden gällande sociala kontrakt.  

Viskaforshem AB är positiva till att alla behov ska kommuniceras till bolagen 
genom en väg in. Bolaget ser inte att ägardirektivet behöver ändras utan sociala 
kontrakt löses när behov finns. 

AB Toarpshus och AB Sanhultsbostäder ser positivt på ett utökat samarbete 
mellan socialtjänsten och de övriga bostadsbolagen i Borås Stad för att ett bra 
och tydligt samarbete utvecklas i frågan. Bolagen tillstyrker motionen.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen håller med motionären om att samverkan mellan olika 
nämnder och kommunala bolag inom Borås Stad är avgörande för att motverka  
hemlöshet men anser att ägardirektiven är tydliga. Kommunstyrelsen anser också 
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Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

att den nya boendeprocessen innebär en tydligare ansvarsfördelning mellan 
berörda nämnder och också är tydligare mot medborgarna då all 
myndighetsutövning samlats under en nämnd. Kommunstyrelsen avslår därför 
motionen.  

 

Beslutsunderlag 
1. Motion Nollvision mot hemlösheten i Borås, 2019-05-22 
2. Fristadbostäder ABs yttrande, 2020-06-09 
3. AB Bostäders yttrande, 2020-06-16 
4. Arbetslivsförvaltningens yttrande, 2020-08-28 
5. Individ- och familjeomsorgens yttrande, 2020-09-01 
6. Viskaforshem ABs yttrande, 2020-10-09 
7. AB Sandhults yttrande, 2020-10-29 
8. AB Toarpshus yttrande, 2020-10-29 
3. Kommunfullmäktigeskrivelse 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ida Legnemark, ida.legnemark@boras.politiker.se  
2. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 
3. Individ- och familjeomsorgsnämnden, IFON.diarium@boras.se 
4. Fristadbostäder AB, info@fribo.nu 
5. AB Bostäder, info@bostader.boras.se 
6. Viskaforshem AB, info@viskaforshem.se 
7. AB Sandhultsbostäder, info@sandhultsbostader.se 
8. AB Toarpshus, info@toarpshus.se 
 
 
 
 
 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

att den nya boendeprocessen innebär en tydligare ansvarsfördelning mellan 
berörda nämnder och också är tydligare mot medborgarna då all 
myndighetsutövning samlats under en nämnd. Kommunstyrelsen avslår därför 
motionen.  

 

Beslutsunderlag 
1. Motion Nollvision mot hemlösheten i Borås, 2019-05-22 
2. Fristadbostäder ABs yttrande, 2020-06-09 
3. AB Bostäders yttrande, 2020-06-16 
4. Arbetslivsförvaltningens yttrande, 2020-08-28 
5. Individ- och familjeomsorgens yttrande, 2020-09-01 
6. Viskaforshem ABs yttrande, 2020-10-09 
7. AB Sandhults yttrande, 2020-10-29 
8. AB Toarpshus yttrande, 2020-10-29 
3. Kommunfullmäktigeskrivelse 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ida Legnemark, ida.legnemark@boras.politiker.se  
2. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se 
3. Individ- och familjeomsorgsnämnden, IFON.diarium@boras.se 
4. Fristadbostäder AB, info@fribo.nu 
5. AB Bostäder, info@bostader.boras.se 
6. Viskaforshem AB, info@viskaforshem.se 
7. AB Sandhultsbostäder, info@sandhultsbostader.se 
8. AB Toarpshus, info@toarpshus.se 
 
 
 
 
 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

KU1 Alternativt förslag från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2021-01-18 
Svar på motion av Ida Legnemark (V):  
Nollvision för hemlösheten i Borås 

Styrets förslag att avslå motionen med hänvisning till den nya boendeprocessen är defensivt. I 
motionen beskrivs bostaden som social rättighet och kommunens ansvar att motverka 
hemlöshet. Vänsterpartiet välkomnar den nya boendeprocessen och menar att den svarar mot 
motionens andra att-sats som därmed kan anses besvarad. Det är dock alltjämt ett problem att 
Borås Stad inte i tillräcklig utsträckning använder sig av sociala kontrakt som ett verktyg för 
att minska hemlösheten. Vi vill att den negativa trenden avseende minskat antal sociala 
kontrakt bryts, så att fler får möjlighet till egen bostad, därför ska  motionens första att-sats 
bifallas. Av remissvaren går att utläsa att samverkan mellan socialtjänst och de kommunala 
bostadsbolagen kan utvecklas, att använda sig av ägardirektiven är Kommunfullmäktiges 
möjlighet att styra i en sådan riktning och därför ska den tredje att-satsen bifallas. 

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet: 

Att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionens första och tredje 
att-sats bifalles och att den andra att-satsen förklaras besvarad. 
 
 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Motion 

Nollvision för hemlösheten i Borås 
 
 
För Vänsterpartiet ska en god bostad vara en social rättighet, inte en marknadsvara beroende 
av hur mycket pengar du har i plånboken. Den bostadsbrist som idag råder i kommunen 
drabbar särskilt utsatta grupper i samhället hårdast, vilket blir plågsamt tydligt i den senaste 
kartläggningen av hemlöshet i Borås.  
 
För att möta behovet av fler bostäder i en växande kommun måste Borås Stad ta ett större 
ansvar. Det behövs förstås fler billiga hyresrätter i hela kommunen, men hemlösheten måste 
också mötas med socialpolitiska insatser.  
 
De senaste åren har antalet sociala kontrakt minskat i Borås, för personer med en social 
problematik kan socialt kontrakt vara ett sätt att få och behålla en bostad. Vänsterpartiet anser 
att den negativa trenden gällande sociala kontrakt i Borås måste brytas. Sociala kontrakt ska 
användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås. 
 
Trots att Borås under flera år haft målet att inga barnfamiljer ska vräkas, så händer det. 
Vänsterpartiet ser ett stort behov av att samla socialtjänstens ansvar för bostadsfrågorna under 
IFO-nämnden där ansvar för socialtjänstens verksamhet barn och familj redan finns. 
 
Vänsterpartiet vill se ett utökat samarbete mellan allmännyttan och socialtjänsten. 
Allmännyttan ska tillhandahålla lägenheter till särskilt utsatta grupper, det kan exempelvis 
handla om våldsutsatta kvinnor. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås. 
- Att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under IFO-

nämnden. 
- Att ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen förtydligas gällande samarbete 

med socialtjänsten i Borås Stad. 
 
 
 
Borås 2019-05-21 
Ida Legnemark  
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Fristadbostäder AB 
Kjell-Ove Sethson, 033-222552 

REMISSVAR Sida 
1(1) 

 Datum: 2020-06-09 Diarienummer:  
 KS 2019-00528 
 

 Kommunstyrelsen 

 
 

Remiss: Motion Nollvision för hemlösheten i Borås 
 
 
Bolagsstyrelsens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från 
yttrande) 
Fristadbostäder ABs styrelse avstyrker motionen. 
 
 
Bolagsstyrelsens yttrande i sammanfattning 
Borås stad har idag några stycken social-kontrakt med FRIBO. Det här är inte en stor 
fråga för FRIBO i det dagliga arbetet. 
Kontakterna med Borås stad har alltid fungerat väldigt bra när det kommer till frågor 
kring social-kontrakt. Handläggare på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
ringer vår uthyrare när det uppstår behov och då försöker alltid FRIBO lösa detta åt 
förvaltningen. 
Viktigt förstås att Borås stad följer upp sina social-kontrakt och sköter dem 
långsiktigt, men som sagt, detta har inte varit något problem genom historien. 
Motionen yrkar för förtydliganden i ägardirektivet om bostadsbolagets samarbete med 
socialtjänsten. Här är vad som står i vårt ägardirektiv idag kring denna fråga: ”Bolaget 
ska medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.” Vi finner den enkla 
formuleringen tydlig och bra. 
 
 
 
Fristadbostäder AB 
 
 
Gun-Britt Persson 
Ordförande 
 
  Kjell-Ove Sethson 
  VD 
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Handläggare, telefon 
Bengt Engberg, 033-442063 

REMISSVAR 

Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-15 
Diarienummer 

Dnr KS 2019-0528 1.1.1.1 

 

 
 

 

 
                     Kommunstyrelsen 

                    501 80 Borås 

 

 

 

 

 

 

 

Remissvar – Nollvision mot hemlöshet i Borås 
 
Bolaget har idag goda rutiner och samarbete med stadens sociala 
myndigheter, gällande vräkningsförebyggande arbete, där vi har en 
nollvision för barnfamiljer.  
 
Bolaget har också avtal med staden gällande sociala kontrakt. Antalet 
kontrakt varierar över tid, beroende på efterfrågan och tillgång.  
 
Vi ser därför inte att det finns behov av ytterligare förtydligande i vårt 
ägardirektiv. 
 
 
 
AB Bostäder i Borås 

 

 
Roland Andersson  Bengt Engberg   
Ordförande   VD 
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Arbetslivsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 72 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Christian Fast 
Handläggare 
033-35 54 28 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-08-24 

Instans 
Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2020-00048 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Motion: Nollvision för hemlösheten i 
Borås 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar att avstyrka motionen i sin helhet.        

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen beslöt under hösten 2019 om en ny boendeprocess. 
Förändringen innebär att anskaffningen av bostäder flyttas över till 
Arbetslivsnämnden samtidigt som all myndighetsutövning gällande sociala 
bostäder enligt socialtjänstlagen bortsett från den del som rör våld i nära 
relationer flyttas över till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Den nya 
boendeprocessen innebär en tydligare ansvarsfördelning nämnderna emellan 
och även en tydlighet gentemot medborgarna genom att ansvaret för 
myndighetsutövningen samlas under en nämnd. 
 
Det finns inga bestämmelser i Socialtjänstlagen som ger bostadslösa en allmän 
rätt till att få en bostad av socialtjänsten. Däremot kan socialtjänsten i särskilda 
fall vara skyldig att tillhandahålla en bostad som bistånd. Den strukturella 
hemlösheten är ett komplext problem som socialtjänsten inte kan bekämpa 
genom ökat antal sociala kontrakt. Socialtjänstlagen är tydlig med att det är den 
enskildes ansvar att skaffa lägenhet och ta ansvar för denna. Arbetslivsnämnden 
avstyrker förslaget ”Att sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att 
minska hemlösheten i Borås”. 
 
I ägardirektiven för alla kommunala bostadsbolag står det att: ”bolaget ska 
medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper” samt att 
”godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst”. Både 
Arbetslivsnämnden och Individ och familjeomsorgsnämnden har idag ett 
mycket gott samarbete med de kommunala bostadsbolagen och har inte haft 
problem med att anskaffa sociala kontrakt när behovet har uppstått. 
Arbetslivsnämnden anser inte att ett förtydligande av ägardirektiven är 
nödvändigt och avstyrker förslaget.               
 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Motion: Nollvision för hemlösheten i Borås                                
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Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Lars-Åke Johansson 
Ordförande 

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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Motion: Nollvision för hemlösheten i Borås 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att avstyrka motionen med förslag om: 

– Att sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten 
i Borås. 
– Att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under 
IFO-nämnden. 
– Att ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen förtydligas gällande 
samarbete med socialtjänsten i Borås Stad.         

Sammanfattning  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
Vänsterpartiets motion som behandlar åtgärdsförslag för att motverka 
hemlöshet. Bland annat föreslås utökat samarbete mellan allmännyttan och 
socialtjänsten samt förtydligande i de kommunalägda bostadsbolagens 
ägardirektiv gällande samarbete med socialtjänsten i Borås stad.  

Vidare föreslås att sociala kontrakt ska användas som verktyg för att minska 
hemlösheten i Borås och att en ökning av sociala kontrakt behövs i staden. I 
motionen framförs även att allmännyttan ska tillhandahålla lägenheter till 
särskilt utsatta grupper, det kan exempelvis handla om våldsutsatta kvinnor.  

Det föreslås att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna ska 
samlas under IFO-nämnden.  

Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen med dess 
olika förslag. Däremot är nämnden positiv till en ökad samverkan med de 
kommunägda bostadsbolagen samt för en samverkan med olika nämnder och 
kommunala bolag inom Borås stad för att motverka strukturell hemlöshet.               

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
Vänsterpartiets motion som behandlar åtgärdsförslag för att motverka 
hemlöshet. Bland annat föreslås utökat samarbete mellan allmännyttans 
bostadsbolag och socialtjänsten samt förtydligande i de kommunägda 
bostadsbolagens ägardirektiv gällande samarbete med socialtjänsten i Borås 
stad.  

Vidare föreslås att sociala kontrakt ska användas som verktyg för att minska 
hemlösheten i Borås och att en ökning av sociala kontrakt behövs i staden. Det 
föreslås även att allmännyttan ska tillhandahålla lägenheter till särskilt utsatta 
grupper, det kan exempelvis handla om våldsutsatta kvinnor.  
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Motion: Nollvision för hemlösheten i Borås 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att avstyrka motionen med förslag om: 

– Att sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten 
i Borås. 
– Att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under 
IFO-nämnden. 
– Att ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen förtydligas gällande 
samarbete med socialtjänsten i Borås Stad.         

Sammanfattning  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
Vänsterpartiets motion som behandlar åtgärdsförslag för att motverka 
hemlöshet. Bland annat föreslås utökat samarbete mellan allmännyttan och 
socialtjänsten samt förtydligande i de kommunalägda bostadsbolagens 
ägardirektiv gällande samarbete med socialtjänsten i Borås stad.  

Vidare föreslås att sociala kontrakt ska användas som verktyg för att minska 
hemlösheten i Borås och att en ökning av sociala kontrakt behövs i staden. I 
motionen framförs även att allmännyttan ska tillhandahålla lägenheter till 
särskilt utsatta grupper, det kan exempelvis handla om våldsutsatta kvinnor.  

Det föreslås att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna ska 
samlas under IFO-nämnden.  

Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen med dess 
olika förslag. Däremot är nämnden positiv till en ökad samverkan med de 
kommunägda bostadsbolagen samt för en samverkan med olika nämnder och 
kommunala bolag inom Borås stad för att motverka strukturell hemlöshet.               

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
Vänsterpartiets motion som behandlar åtgärdsförslag för att motverka 
hemlöshet. Bland annat föreslås utökat samarbete mellan allmännyttans 
bostadsbolag och socialtjänsten samt förtydligande i de kommunägda 
bostadsbolagens ägardirektiv gällande samarbete med socialtjänsten i Borås 
stad.  

Vidare föreslås att sociala kontrakt ska användas som verktyg för att minska 
hemlösheten i Borås och att en ökning av sociala kontrakt behövs i staden. Det 
föreslås även att allmännyttan ska tillhandahålla lägenheter till särskilt utsatta 
grupper, det kan exempelvis handla om våldsutsatta kvinnor.  
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I motionen framförs även ett förslag om att socialtjänstens övergripande ansvar 
för bostadsfrågorna ska samlas under IFO-nämnden.  

Kommunstyrelsen beslöt under hösten 2019 om en ny boendeprocess. Individ- 
och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden fick förändringar i sina 
respektive reglementen utifrån en ny ansvarsfördelning. Bostadsanskaffning 
flyttades från Individ- och familjeomsorgsnämnden till Arbetslivsnämnden och  
ansvar för bistånd till sociala bostäder tillfördes Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Med den nya boendeprocessen kommer rätten och 
möjligheten att vända sig till Individ- och familjeomsorgsnämnden utifrån 
behov av boende och socialt kontrakt tydliggöras. Detta kan leda till viss ökning 
av antalet sociala kontrakt och på så sätt vara ett verktyg för att bidra till en 
minskad hemlöshet för en avgränsad målgrupp. I och med den nya 
boendeprocessen och ett tydliggjort ansvar anser nämnden inte att det finns 
något som ytterligare talar för att samla allt ansvar inom en nämnd. Nära 
samverkan och rutiner sörjer för att de sociala boendefrågorna hanteras på ett 
ändamålsenligt sätt för de som är i behov av dessa. Nämnden avstyrker 
förslaget till att socialtjänstens samlade ansvar läggs under Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 
 
Den strukturella hemlösheten är ett komplext problem som socialtjänsten inte 
kan möta genom ökat antal sociala kontrakt. Under de senaste åren har nya 
grupper hamnat i en hemlös situation på grund av bostadsbristen och den 
strukturella hemlösheten. Dessa nya grupper ingår till stor del inte i 
socialtjänstens målgrupp och är inte berättigade sociala kontrakt enligt 
socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen är tydlig med att det är den enskildes ansvar 
att skaffa lägenhet.  
 
Individ och familjeomsorgsnämnden avstyrker förslaget om ”Att sociala 
kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås”. 
Nämnden anser att sociala kontrakt kan användas som medel för att bryta viss 
hemlöshet vilket det redan gör idag, men det kan inte vara ett generellt verktyg 
för att motverka strukturell hemlöshet.  
 
För att bekämpa strukturell hemlöshet behöver flera interna samverkansparter 
vara involverade och samverka. Individ och familjeomsorgsnämnden avser att 
ta upp detta i den kommande översynen av ”Handlingsprogrammet mot 
hemlöshet” tillsammans med fler interna samverkansparter i Borås stad. 
 
I ägardirektiven för alla kommunala bostadsbolagen står det att: ”bolaget ska 
medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper” samt att 
”försörjningsstöd godkänns som hyresinbetalning”. Individ och 
familjeomsorgsnämnden har idag ett gott samarbete med de kommunala 
bostadsbolagen och har inte haft svårighet att anskaffa sociala kontrakt hos de 
kommunala bostadsbolagen när ett behov har uppstått. Om syftet är att öka 
antalet sociala kontrakt genom ett förtydligande i ägardirektiven anser Individ- 
och familjeomsorgsnämnden inte att det är nödvändigt. I motionen lyfts även 
fram behov av lägenheter för vissa utsatta grupper såsom våldsutsatta kvinnor. 
Väsentligt är att behovet av boendelösning för denna grupp tillgodoses men 
inte klarlagt om det behövs en ändring av ägardirektiven för att uppnå detta. 
 
I motionen framförs att det finns ett stort behov att samla socialtjänstens 
ansvar för bostadsfrågorna under IFO-nämnden, där ansvar för socialtjänstens 
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I motionen framförs även ett förslag om att socialtjänstens övergripande ansvar 
för bostadsfrågorna ska samlas under IFO-nämnden.  

Kommunstyrelsen beslöt under hösten 2019 om en ny boendeprocess. Individ- 
och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden fick förändringar i sina 
respektive reglementen utifrån en ny ansvarsfördelning. Bostadsanskaffning 
flyttades från Individ- och familjeomsorgsnämnden till Arbetslivsnämnden och  
ansvar för bistånd till sociala bostäder tillfördes Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Med den nya boendeprocessen kommer rätten och 
möjligheten att vända sig till Individ- och familjeomsorgsnämnden utifrån 
behov av boende och socialt kontrakt tydliggöras. Detta kan leda till viss ökning 
av antalet sociala kontrakt och på så sätt vara ett verktyg för att bidra till en 
minskad hemlöshet för en avgränsad målgrupp. I och med den nya 
boendeprocessen och ett tydliggjort ansvar anser nämnden inte att det finns 
något som ytterligare talar för att samla allt ansvar inom en nämnd. Nära 
samverkan och rutiner sörjer för att de sociala boendefrågorna hanteras på ett 
ändamålsenligt sätt för de som är i behov av dessa. Nämnden avstyrker 
förslaget till att socialtjänstens samlade ansvar läggs under Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 
 
Den strukturella hemlösheten är ett komplext problem som socialtjänsten inte 
kan möta genom ökat antal sociala kontrakt. Under de senaste åren har nya 
grupper hamnat i en hemlös situation på grund av bostadsbristen och den 
strukturella hemlösheten. Dessa nya grupper ingår till stor del inte i 
socialtjänstens målgrupp och är inte berättigade sociala kontrakt enligt 
socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen är tydlig med att det är den enskildes ansvar 
att skaffa lägenhet.  
 
Individ och familjeomsorgsnämnden avstyrker förslaget om ”Att sociala 
kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås”. 
Nämnden anser att sociala kontrakt kan användas som medel för att bryta viss 
hemlöshet vilket det redan gör idag, men det kan inte vara ett generellt verktyg 
för att motverka strukturell hemlöshet.  
 
För att bekämpa strukturell hemlöshet behöver flera interna samverkansparter 
vara involverade och samverka. Individ och familjeomsorgsnämnden avser att 
ta upp detta i den kommande översynen av ”Handlingsprogrammet mot 
hemlöshet” tillsammans med fler interna samverkansparter i Borås stad. 
 
I ägardirektiven för alla kommunala bostadsbolagen står det att: ”bolaget ska 
medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper” samt att 
”försörjningsstöd godkänns som hyresinbetalning”. Individ och 
familjeomsorgsnämnden har idag ett gott samarbete med de kommunala 
bostadsbolagen och har inte haft svårighet att anskaffa sociala kontrakt hos de 
kommunala bostadsbolagen när ett behov har uppstått. Om syftet är att öka 
antalet sociala kontrakt genom ett förtydligande i ägardirektiven anser Individ- 
och familjeomsorgsnämnden inte att det är nödvändigt. I motionen lyfts även 
fram behov av lägenheter för vissa utsatta grupper såsom våldsutsatta kvinnor. 
Väsentligt är att behovet av boendelösning för denna grupp tillgodoses men 
inte klarlagt om det behövs en ändring av ägardirektiven för att uppnå detta. 
 
I motionen framförs att det finns ett stort behov att samla socialtjänstens 
ansvar för bostadsfrågorna under IFO-nämnden, där ansvar för socialtjänstens 
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verksamhet barn och familj redan finns. De ändringar som görs i 
boendeprocessen med anledning av ändrade reglementen innebär att barn- och 
familjers biståndsbedömning till stor del samlas hos Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, eftersom nämnden kommer besluta om sociala 
kontrakt för målgruppen framöver. Individ- och familjeomsorgsnämnden vill 
dock även här understryka att socialtjänstlagen gäller och att nämnden inte har 
möjlighet att minska antalet personer som på grund av den strukturella 
hemlösheten och bostadsbrist tvingas till mer ofrivilliga boendelösningar som 
innebär att exempelvis bo trångbott eller inneboende hos vänner eller familj. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden avstyrker förslaget om att ”socialtjänstens 
övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under IFO-nämnden”.  
 
Samverkansrutiner kopplade till boendeprocessen tas fram under hösten 
2020med samtliga nämnder inom det sociala klustret. Samsyn och samverkan 
inom Borås stad är av stor vikt för att bekämpa hemlösheten i staden.  

Beslutsunderlag 
Motion Nollvision för hemlösheten i Borås                                                        

Samverkan 
Ärendet har 2020-08-20 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 
KS.diarium@boras.se  
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
T f Förvaltningschef 
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Från: Annelie Jernberg <annelie.jernberg@viskaforshem.se> 
Skickat: den 9 oktober 2020 11:43 
Till: Emma Lingefelt 
Kopia: Mikael Bengtsson 
Ämne: Ang. Motion Nollvision för hemlösheten i Borås 

Hej Emma! 

Viskaforshem ABs samarbete med Socialtjänsten har genom åren varit god och viljan har varit 
stor att hjälpa de utsatta i samhället. Vi har sett de senaste åren att möjligheten att få ett socialt 
kontrakt för utsatta varit svårare än tidigare vilket har lett till att antalen sociala kontrakt hos oss 
har minskat till i dagsläget noll. 

Viskaforshem AB har vid flera tillfällen föreslagit att Borås Stad ska ta ett övergripande ansvar 
för alla som är i behov av hjälp att skaffa en bostad och önskat att alla behov ska kommuniceras 
till bolagen genom en väg, alltså en väg in för alla med akut behov av hjälp med bostad. På vilken 
enhet ansvaret för detta förlängs är för oss inte viktigt utan det viktigaste är att det samlade 
behovet av lägenheter kommuniceras från ett håll. Det gäller så väl de socialt utsatta som 
nyanlända med etableringsstöd eller liknande. Det är viktigt att kommunen står som garant för att 
hyran för dessa lägenheter kommer in och att de även garanterar säkerhet åt lägenhetens skick. 

Vi ser inte det som nödvändigt att ägardirektiven förtydligas rörande denna fråga, utan vi ser det 
som självklart att alla kommunens bostadsbolag samarbetar med den enhet som ansvarar för 
bostadsfrågan i Borås Stad och tillsammans försöker lösa de behov som finns. 

Med vänlig hälsning 

Annelie Jernberg 

Nya vägen 1 
515 34 Viskafors 
Tel: 033-29 82 40 
www.viskaforshem.se
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Från: Annelie Jernberg <annelie.jernberg@viskaforshem.se> 
Skickat: den 9 oktober 2020 11:43 
Till: Emma Lingefelt 
Kopia: Mikael Bengtsson 
Ämne: Ang. Motion Nollvision för hemlösheten i Borås 

Hej Emma! 

Viskaforshem ABs samarbete med Socialtjänsten har genom åren varit god och viljan har varit 
stor att hjälpa de utsatta i samhället. Vi har sett de senaste åren att möjligheten att få ett socialt 
kontrakt för utsatta varit svårare än tidigare vilket har lett till att antalen sociala kontrakt hos oss 
har minskat till i dagsläget noll. 

Viskaforshem AB har vid flera tillfällen föreslagit att Borås Stad ska ta ett övergripande ansvar 
för alla som är i behov av hjälp att skaffa en bostad och önskat att alla behov ska kommuniceras 
till bolagen genom en väg, alltså en väg in för alla med akut behov av hjälp med bostad. På vilken 
enhet ansvaret för detta förlängs är för oss inte viktigt utan det viktigaste är att det samlade 
behovet av lägenheter kommuniceras från ett håll. Det gäller så väl de socialt utsatta som 
nyanlända med etableringsstöd eller liknande. Det är viktigt att kommunen står som garant för att 
hyran för dessa lägenheter kommer in och att de även garanterar säkerhet åt lägenhetens skick. 

Vi ser inte det som nödvändigt att ägardirektiven förtydligas rörande denna fråga, utan vi ser det 
som självklart att alla kommunens bostadsbolag samarbetar med den enhet som ansvarar för 
bostadsfrågan i Borås Stad och tillsammans försöker lösa de behov som finns. 

Med vänlig hälsning 

Annelie Jernberg 

Nya vägen 1 
515 34 Viskafors 
Tel: 033-29 82 40 
www.viskaforshem.se
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Mikael Henrysson  
AB Sandhultsbostäder 
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Dnr KS 2019-00528 
1.1.1.1 
 

  

 
 

Nollvision för hemlöshet i Borås 
 
 
Bolaget 
AB Sandhultsbostäder tillstyrker det remitterade ärendet. 
 
 
Bolagets yttrande i sammanfattning   
Vi ser positivt på ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och de övriga 
bostadsbolagen i Borås Stad för att ett bra och tydligt samarbete utvecklas i frågan. 
 
 
 
AB Sandhultsbostäder 
Styrelseordförande                                                 VD 
 
Leif Gran                                                        Mikael Henrysson 
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Nollvision för hemlöshet i Borås 
 
 
Bolaget 
AB Toarpshus tillstyrker det remitterade ärendet. 
 
 
Bolagets yttrande i sammanfattning 
Vi ser positivt på ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och de övriga bostadsbolagen i 
Borås Stad för att ett bra och tydligt samarbete utvecklas i frågan. 
 
 
 
 
 
AB Toarpshus 
Styrelseordförande                                                VD 
 
Sven-Erik Andersson                                            Mikael Henrysson 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Södra 
Torget förtjänar mer än bara bussar! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga.            

Ärendet i sin helhet 
Morgan Hjalmarsson har vid Kommunfullmäktiges möte 2013-12-19 lämnat in 
ett förslag om att Borås Stad ska flytta busstrafiken från Södra torget samt göra 
om torget till mötesplats och utreda om en saluhall kan förläggas till torget. 
 
Sedan motionen lämnades in har Kommunfullmäktige fastslagit att ”Södra 
torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och byggs om för 
trafiksäkerhet och tillgänglighet.” (Borås Stads budget 2019 sidorna 46 och 61). 

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunfullmäktige har sedan motionen lämnades in fattat ett långsiktigt 
inriktningsbeslut när det gäller Södra torget, som innebär att torget även i 
framtiden är nav för kollektivtrafik. Mot den bakgrunden avslås motionen. 
 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 
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Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunfullmäktige har sedan motionen lämnades in fattat ett långsiktigt 
inriktningsbeslut när det gäller Södra torget, som innebär att torget även i 
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Tom Andersson 
Kommunalråd 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Södra 
Torget förtjänar mer än bara bussar! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen besvaras            

Ärendet i sin helhet 
Morgan Hjalmarsson har vid Kommunfullmäktiges möte 2013-12-19 lämnat in 
ett förslag om att Borås Stad ska flytta busstrafiken från Södra torget samt göra 
om torget till mötesplats och utreda om en saluhall kan förläggas till torget. 
 
Sedan motionen lämnades in har Kommunfullmäktige fastslagit att ”Södra 
torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och byggs om för 
trafiksäkerhet och tillgänglighet.” (Borås Stads budget 2019 sidorna 46 och 61). 

Ambitionen är dock att tillgängliggöra Södra Torget för annat än busstrafik i så 
stor utsträckning som möjligt.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunfullmäktige har sedan motionen lämnades in fattat ett långsiktigt 
inriktningsbeslut när det gäller Södra torget, som innebär att torget även i 
framtiden är nav för kollektivtrafik. Ambitionen är dock att tillgängliggöra 
Södra Torget för annat än busstrafik i så stor utsträckning som möjligt.  

Mot den bakgrunden besvaras motionen. 
 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Morgan Hjalmarsson har vid Kommunfullmäktiges möte 2013-12-19 lämnat in 
ett förslag om att Borås Stad ska flytta busstrafiken från Södra torget samt göra 
om torget till mötesplats och utreda om en saluhall kan förläggas till torget. 
 
Sedan motionen lämnades in har Kommunfullmäktige fastslagit att ”Södra 
torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och byggs om för 
trafiksäkerhet och tillgänglighet.” (Borås Stads budget 2019 sidorna 46 och 61). 

Ambitionen är dock att tillgängliggöra Södra Torget för annat än busstrafik i så 
stor utsträckning som möjligt.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Kommunfullmäktige har sedan motionen lämnades in fattat ett långsiktigt 
inriktningsbeslut när det gäller Södra torget, som innebär att torget även i 
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Södra Torget för annat än busstrafik i så stor utsträckning som möjligt.  
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Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 
 

Motion 2013-12-19 
Folkpartiet Kommunfullmäktige 

Södra Torget – förtjänar mer än bussar! 

Södra Torget är Borås vackraste torg. Stadskärnan, Viskan och Stadsparken möts där, och 
bara några meter bort ligger uteserveringarna vid Sandwalls plats. Just den platsen har rönt 
mycket positivt uppmärksamhet på senare år och är en uppskattad samlingsplats för 
boråsarna.  

Södra Torget har varit ett torg sedan mitten på 1890-talet. Det utvecklades då till en 
handelsplats, bland annat för hantverk av trä. Handel med möbler, träskor och korgar bedrevs 
där. De förindustriella handelsgårdarna i empirstil, som omger torget än idag vittnar om tiden 
då Borås var en handelsstad.  

Södra Torget har alltid varit en knutpunkt i Borås, och förtjänar betydligt bättre än hur det är 
idag! Torget är, tyvärr, inte den mötesplats det skulle kunna vara. Istället för att vara ett 
levande stadsrum som berättar om det gamla Borås, är torget en parkeringsplats för bussar. 
Det bullrar, avgaserna flödar och det är en allmänt ganska så otilltalande miljö att vistas i.  

Ett levande torg som visar på Borås historia skulle kunna jämna ut koncentrationen vid 
Simonsland och det nya kongresscentret, och göra hela innerstan levande. Det skulle bli änne 
mer rörelse genom staden med allt positivt som det medför för bland annat handeln.  

Folkpartiet vill att busstrafiken flyttas från Södra torget, och den ursprungliga torgkänslan tas 
tillbaka. Sammanknutet med Sandwalls plats skulle utsikten över Viskan och Stadsparken 
göra torget attraktiv för handel och rekreation. En saluhall, uteserveringar, grönområden och 
marknader skulle kunna vara möjliga idéer för torget.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:  

- Busstrafiken flyttas från Södra Torget 
- En plan för hur torget åter ska bli en mötesplats tas fram, där möjligheterna för 

boråsarna att mötas är i fokus 
- Det skall särskilt studeras förutsättningarna för en saluhall 

Morgan Hjalmarsson 
Folkpartiet Liberalerna 
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