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Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00811 3.4.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning (del 1) antas.    

Del 2 och 3 godkänns och revideras av Kommunstyrelsen i tidsintervall som 

anges i riktlinjerna.  

Sammanfattning  

Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och har 

varit på remiss under tiden 11 januari - 1 mars 2019.  

Del 1- Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att utgöra ett av Borås Stads 

styrdokument. Del 2 och 3 är bilagor som framöver kommer hanteras som 

fristående dokument och uppdateras av Kommunstyrelsen.  

Synpunkter som har arbetats in i riktlinjerna enligt nedanstående redovisning 

I del 1 har det övergripande målvärdet för bostadsbyggandet justerats till 600 

bostäder per år vilket innebär en höjning med ca 20 % utifrån dagens nivå på 

byggande.  

Under kommunens mål för Fysisk planering har det lagts till en punkt. 

”Översiktlig strategisk planering för serviceorterna ska genomföras.”  

Ett förtydligande har gjorts av det fjärde målet för Bra bostäder för alla. 

”Samarbetsformer och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 

utvecklas för att tillgodose behovet för respektive målgrupp.” Här har gjorts ett tillägg 

med ”Arbetslivsnämnden ansvarar för att en förvaltningsöverskridande 

handlingsplan tas fram”.  

Under kapitlet Bra bostäder för alla har en större omarbetning gjorts för att 

förtydliga uppdelningen mellan förvaltningarna inom den kommunala 

organisationen samt förtydligande av texten utifrån inkomna synpunkter. En 

avstämning med berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

Del 2 har kompletterats med statistik för november-december 2018, samt 

justeringar i tabell 1 och 2 utifrån att ytterligare detaljplaner har fått laga kraft 

och är nu möjliga att påbörja byggnation. 

I del 3 har SCB presenterat viss senare statistik vilket lett till mindre justeringar. 

Materialet har utökats med ny statistik för byggnadsår för bostäder i de olika 
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delområdena. Dessutom har en fördjupning gjorts för att visa boendeformer 

för invånare över 65 år inom de olika delområdena.  

Kommunfullmäktige föreslås anta de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning. De 

nya riktlinjerna kommer ersätta det tidigare Bostadsbyggnadsprogrammet, som 

utgår som styrdokument. 

Ärendet i sin helhet 

Förslag till Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 

2018. Del 1- Riktlinjer för bostadsförsörjning kommer att utgöra ett av Borås 

Stads styrdokument. Del 2 och 3 är bilagor som framöver kommer hanteras 

som fristående dokument och uppdateras av Kommunstyrelsen. 

Förslaget har varit på remiss under tiden 11 januari – 1 mars 2019. Sammanlagt 

har ett 39 remissinstanser fått möjlighet att yttra sig. Handlingarna har även 

varit tillgängliga på boras.se för att alla ska kunna ta del av förslaget samt lämna 

eventuella synpunkter. Remissen resulterade i 27 inkomna yttranden, samtliga 

tillstyrkte remissen men flertalet har även lämnat synpunkter.  

Kommunfullmäktige föreslås anta de nya riktlinjerna för bostadsförsörjning. De 

nya riktlinjerna kommer ersätta det tidigare Bostadsbyggnadsprogrammet, som 

utgår som styrdokument. 

Ändringar som gjorts utifrån synpunkter från remissen 

Del 1 

Det övergripande målvärdet för bostadsbyggandet har justerats till 600 bostäder 

per år som baseras på senaste årens befolkningsökning. Det innebär en höjning 

med ca 20 % utifrån dagens nivå på byggande och är ett led till att nå upp till 

tankegångarna som presenteras i översiktsplanen.  

Under kommunens mål för Fysisk planering har det lagts till en punkt. 

”Översiktlig strategisk planering för serviceorterna ska genomföras.”  

Ett förtydligande har gjorts av det fjärde målet för Bra bostäder för alla. 

”Samarbetsformer och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 

utvecklas för att tillgodose behovet för respektive målgrupp.” Här har gjorts ett tillägg 

med ”Arbetslivsnämnden ansvarar för att en förvaltningsöverskridande 

handlingsplan tas fram”.  

Under kapitlet Bra bostäder för alla har en omarbetning gjorts. Uppdelningen 

mellan Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 

Social omsorgsförvaltningen har setts över och justerats. Individ- och 

familjeomsorgen har försetts med en egen rubrik för att förtydliga 

uppdelningen inom den kommunala organisationen. Texterna har dessutom 

kompletterats utifrån inkomna synpunkter. Ansvaret för Sociala boenden 

ändrats så att alla fyra förvaltningarna inom det sociala klustret har ett 

gemensamt ansvar i väntan på att en intern utredning kring sociala boenden blir 

klar. En avstämning med berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

Utöver detta har mindre redaktionella ändringar gjorts.  
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Del 2  

Tabeller för uppföljning av påbörjad byggnation har kompletterats med statistik 

för november-december 2018. Dessutom har justeringar i tabell 1, 2 och 3 

gjorts utifrån senare tillkommen information. Ytterligare detaljplaner har fått 

laga kraft och är nu möjliga att påbörja byggnation samt att ytterligare 

planbeskedsansökningar och markanvisningar som tillkommit efter 

remissversionen.  

Del 3 

Statistiska Centralbyrån (SCB) har gett ut senare statistik, vilket lett till mindre 

justeringar i dokumentet. 

Materialet har utökats med ny statistik för byggnadsår för bostäder i de olika 

delområdena. Dessutom har en fördjupning gjorts för att visa boendeformer 

för invånare över 65 år inom de olika delområdena.  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Del 1 Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning, 2019-05-07 

2. Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande, 2019-05-07 

3. Del 3 Befolknings- och bostadsanalys, 2019-05-07 

4. Remissammanställning   

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx-xx-2019
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Tillhörande dokument revideras av Kommunstyrelsen, handlingsplan 
(årligen), befolknings- och bostadsanalys (inför revidering).
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2023 

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Inledning
Vi vill att Borås ska växa. I översiktsplanen planerar vi för att vi blir 30 000 fler boråsare 
under de kommande 20 åren. Det innebär att behovet av nya bostäder fortsätter vara 
stort. Kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande.

Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi 
utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad 
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett 
ekologiskt och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten och energi.

Kommunen kan påverka och styra detta genom exempelvis markanvisning, planläggning, 
bygglov samt försäljning och upplåtelse av mark. För ett bra liv, oavsett var i livet vi 
befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor.

Läsanvisning 
I visionen Borås 20251 och i Översiktsplanen2 finns kommunala spelregler för 
bostadsbyggande. För att rikta materialet till olika användare samt underlätta för kommande 
revideringar är materialet indelat i tre dokument - riktlinjer, handlingsplan och analys.
 
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg 
som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är 
främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige 
antar riktlinjerna vart fjärde år.

Del 2 – Handlingsplan för bostadsförsörjning. Här redovisas vilka byggmöjligheter 
som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. 
Redovisas årligen i Kommunstyrelsen.

Del 3 – Befolknings- och bostadsanalys. Den ska fungera som ett kunskapsunderlag 
för byggaktörer och andra som är verksamma i bebyggelseutvecklingen. Redovisas i 
Kommunstyrelsen inför revidering av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning.

Laghänvisning etc.
Alla kommuner ska ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning (lag 2000:1383). Syftet är 
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja 
att bostäder planeras och genomförs. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska 
minst innehålla följande uppgifter:

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta och nationella regionala mål, planer 

och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av 
• demografiska utvecklingen (förändringar av åldersstruktur över tid), 
• efterfrågan på bostäder
• bostadsbehovet för särskilda grupper
• marknadsförutsättningar

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas ar Kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 

1  Antagen av Kommunfullmäktige i oktober 2012
2  Antagen av Kommunfullmäktige i april 2018



4 Borås Stad  |   riktlinjer för bostadsförsörjning

Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer tas fram. 
Kommunens riktlinjer ska vara vägledande vid tillämpningen av 2kap 3 § 5 Plan- och 
Bygglagen (2010:900)

Kommunens mål för 
bostadsbyggandet
Kommunens mål för bostadsbyggande är 600 bostäder per år som baseras på senaste 
årens befolkningsökning. Det innebär en ökad byggtakt med ca 20 % från dagens nivå på 
byggande och är ett led till att nå upp till tankegångarna som presenteras i översiktsplanen. 

Kommunen ska verka för att detta mål är möjligt att genomföra genom att använda 
kommunens olika verktyg. Både konjunktursvängningar och förändrade befolkningstal 
framöver kommer att påverka möjligheten att nå det uppsatta målet med faktisk byggnation. 
För att skapa goda förutsättningar för att nå målet har kommunen satt upp ett antal 
riktlinjer för attraktionskraft, tydlighet och vilja.

Under mandatperioden 2019-2022 ska Borås Stad verka för:
Fysisk planering

Kommunen ska verka för ett ändamålsenligt bostadsbyggande som är resurseffektivt ur 
markanvändnings- och samhällsekonomiskt perspektiv. Kommunen ska tillsammans 
med marknadens aktörer identifiera lämpliga och attraktiva bostadslokaliseringar som 
skapar investeringsvilja och goda boendemiljöer. 

• Kommunstyrelsen ska främja bostadsutveckling genom att arbeta strategiskt och 
långsiktigt med utpekade stadsutvecklingsområden (t.ex. Gässlösa) och områden 
som kan stärka service och hållbart resande (t.ex. serviceorterna). 

• Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bostadsbyggandet 
följer intentionerna i Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin 

• Kommunstyrelsen ansvarar för att att översiktlig strategisk planering för serviceorterna 
ska genomföras

• Kommunstyrelsen ska regelbundet följa upp översiktsplanens effekter på 
bostadsbyggandet.

• Kommunstyrelsen ska driva på projektet kring höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås-
(Stockholm) så att järnvägssträckning och stationsläge i Borås kan fastställas. Genom 
detta möjliggörs bostadsbyggande i områden som idag omfattas av järnvägskorridorer.  

• Kommunstyrelsen ska frigöra ytor för nya bostäder i centrumnära lägen genom att 
möjliggöra flytt av ytkrävande/störande verksamheter till nya verksamhetsområden.  

• Kommunstyrelsen ska ha en aktiv planering av egen mark för att i högre grad 
kunna påverka innehåll, utbyggnadstakt och förverkligande.

• Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för bostadsbyggande, som 
ligger i balans med genomförande. Planprioriteringar ska i största möjligaste mån 
följa Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin

Kommunala bostadsbolag
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och 
ett särskilt ansvar för vissa grupper. Genom kommunens ägardirektiv kan kommunen 
påverka bolagen. De kommunala bostadsbolagen är ett viktigt verktyg för att staden 
ska uppfylla detta ansvar. 
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De kommunala bostadsbolagen ska:
• Tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till 

god teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med 
stor valfrihet. beträffande storlek, standard och belägenhet.

• Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.
• Godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst.
• Tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå.
• Arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter.
• Stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen.

Bra bostäder för alla
Kommunen ansvarar för att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig 
till alla grupper. För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar, som kräver 
förvaltningsövergripande samverkan.  Ett utökat samarbete med övriga aktörer kan 
ytterligare stärka förutsättningarna för ett gott boende för alla. Arbetslivsnämnden, Individ 
och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, och Vård- och äldrenämnden 
har ett ansvar över att tillgodose behovet hos särskilda grupper. Se beskrivning i avsnittet 
Bra bostäder för alla. 

• Ansvariga nämnder för respektive målgrupp har ansvar för att framföra behovet av 
LSS, SoL, Vård- och omsorgsboende och motsvarande boendeformer i kommunal 
regi till Lokalförsörjningsförvaltningen. Lokalförsörjningsplanen sätter sedan 
igång planeringskedjan inom kommunen. 

• Vård- och äldrenämnden ska driva på och stödja dialogen mellan målgrupp och 
exploatörer för att öka antalet trygghetsbostäder i kommunen. 

• Arbetslivsnämnden ska tillgodose behovet av lägenheter till nyanlända som omfattas 
av bostadsanvisningslagen. Individ och familjeomsorgsnämnden ska tillgodose 
bostad för barn utan vårdnadshavare som är under 18 år.

• Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska 
utvecklas för att tillgodose bostadsbehovet för respektive målgrupp. Arbetslivsnämnden 
ansvarar för att en förvaltningsöverskridande handlingsplan tas fram.

• Kommunstyrelsen tillsammans med Högskolan i Borås ska verka för att tillgodose 
behovet av studentlägenheter och smålägenheter genom exempelvis planprioriteringar 
och samverkan med andra aktörer.

Kommunens verktyg
Kommunen har många möjligheter att styra och driva på bostadsmarknaden. Nedanstående 
verktyg i den kommunala organisationen är några exempel som kan användas för att 
främja bostadsbyggandet. 

Markberedskap och exploatering 
Det är Kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens markberedskap. En god 
markberedskap ger ökade möjligheter för kommunen att påverka samhällsbyggandet 
såsom exempelvis utbyggnad av nya bostadsområden. Som markägare kan kommunen 
styra markanvändningen och planlägga för att möjliggöra för bostadsproduktion inom 
lämpliga områden.
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Kommunens markinnehav
Kommunens markinnehav ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder. 
Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav tillgodoser kommunen behovet av 
mark för olika samhällsbyggnadsbehov. Kommunen bevakar aktivt fastighetsmarknaden 
utifrån strategiska markförvärv. Genom köp och försäljning av mark förändras kommunens 
markinnehav i takt med utvecklingen och marknadens efterfrågan.
Kommunens ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” är framtaget för att fastlägga 
de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark för samhällets 
expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark. ”Riktlinjer 
för förvärv och försäljning av mark” ihop med styrdokument har som syfte att vara ett 
beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden.

Förädling av mark
Kommunens samhällsplanering och markinnehav innebär också att kommunen behöver 
hushålla med marken. Planläggning på såväl kommunal som privat mark behöver ske på ett 
ändamålsenligt och resurshushållande sätt. Marken ska räcka över lång tid och för många 
olika behov. Ett sätt är att förädla och omvandla redan ianspråktagen mark. Kommunen 
strävar efter att ett lågt eller ineffektivt nyttjande av marken genom planläggning och 
förädling därmed kan nyttjas bättre. I takt med att staden växer kommer ex. tidigare 
centralt belägna industriområden, markparkeringar, lågt exploateringsutnyttjande att 
omvandlas för ett effektivare markutnyttjande. Ett exempel är området Gässlösa, där 
reningsverket avvecklas och möjliggör för en stadsomvandling och förädling, inte minst 
för bostadsbyggande. Såväl kommunen som privata fastighetsägare är initiativtagare till 
förädling och omvandling för att skapa bostadsexploateringar. 

Kommunen kan agera och verka i önskad riktning i rollen som initiativtagare, planläggande 
myndighet, i utbyggnad av infrastruktur, göra förberedande markplanering, utbyggnad av 
kommunal service och markanvisning för bostäder samt exploatering för villatomtsområden. 

Markanvisning av kommunal mark
Riktlinjer för markanvisningar för bostäder finns antagna. Riktlinjerna beskriver 
hur Borås Stad arbetar vid fördelning av kommunens mark till olika byggherrar. 
Markanvisningsinstrumentet tjänar som ett av de medel som kommunen använder sig 
av för att nå de mål och den utveckling av bostadsbyggnation som eftersträvas. Borås 
Stad tillämpar tre metoder för markanvisningar: markansvisningstävling, direktanvisning 
och dubbel markanvisning. Riktlinjerna beskriver bland annat grundläggande villkor 
för markanvisningar, prissättning av marken, information om när de olika metoderna 
tillämpas samt vad som ska skickas in för att ansöka om en direktanvisning.

Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om att godkänna en markanvisning för 
aktuellt projekt. Inför varje beslut om markanvisning upprättas ett markanvisningsavtal 
där byggherren förbinder sig att acceptera de villkor som gäller för markanvisningen. 
Markanvisningsavtalet innehåller ansvars- och kostnadsfördelning, markpris, 
överenskommelse om upplåtelseform samt villkor för exploateringen. För att projekt 
inte ska bli liggande så tidsbegränsas alla markanvisningar, normalt till max två år. Om 
projektet inte är genomfört inom denna tid kan kommunen, om förseningen inte beror 
på byggherren, välja att förlänga markanvisningen.

I juli 2018 har Borås Stad drygt tio beslutade markanvisningar som inrymmer ungefär 
1 000 bostäder och samtidigt arbetar kommunen aktivt med upprättandet av ytterligare 
cirka 5-10 markanvisningsavtal innehållande drygt 500 bostäder.

Avtal i samband med exploatering
För att reglera marköverlåtelser och genomförande tecknar kommunen genomförandeavtal, 
marköverlåtelseavtal alternativt exploateringsavtal, med aktuell byggaktör. Genom dessa 
avtal kan kommunen i viss mån använda möjligheten att styra förutsättningarna och 
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få särskilda villkor uppfyllda av byggaktören. I plan- och bygglagen (PBL) finns dock 
begräsningar i vad avtalen kan innehålla.

Småhustomter och tomtkö
Marknaden efterfrågar villatomter för såväl gruppbyggnation av småhus som villatomter 
för egen byggnation. Kommunens möjlighet att möta efterfrågan av villaområden för 
gruppbyggnation sker genom markanvisning (se avsnitt ovan). Kommunen exploaterar 
mark för villatomter för egnahemsbyggare (privatpersoner). Villatomterna förmedlas via 
tomtkön och fördelas efter kötid. Varje år säljs ca 10-15 villatomter till privatpersoner. I 
december 2018 finns förnärvarande ca 40 villatomter till salu. De flesta ligger i kommunens 
mindre orter utanför stadskärnan. Målet är att ta fram ytterligare områden för villatomter.

Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner/
planprogram 
Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som ska aktualitetsprövas varje mandatperiod 
enligt plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanens ska visa vilken utveckling som 
kommunen vill bejaka genom att styra mark- och vattenanvändningen. Kommunstyrelsen 
har ansvar för den översiktliga planeringen. 

Översiktsplanen för Borås3 utgår ifrån att vi blir 30 000 fler Boråsare under de kommande 
20 åren. Bebyggelseutvecklingen fokuserar på att stärka våra större kärnor (Borås, Fristad, 
Sandared, Viskafors och Dalsjöfors) för att bland annat säkerställa lokal service. De 
fokuserar även på att stärka våra stora kollektivtrafikstråk samt att öka tätheten i den 
reda bebyggda miljön. Det innebär att projekt och åtgärder som går i linje med denna 
inriktning behöver prioriteras. Översiktsplanen ska vara ett stöd i avvägningen mellan 
olika projekt. 

Översiktsplaner pekar även ut att antal utvecklingsområden där det kan ske större 
samhällsbyggnadsprojekt ex äldre industriområden i centrala lägen. En utbyggnadsordning 
för de större omvandlingsområdena tas fram.

Översiktsplanens utvecklingsstrategi för bostadsbyggande och boendemiljöer4

Borås stad ska verka för en bostadsmarknad som är öppen och tillgänglig för olika 
gruppers behov, och den ska kunna erbjuda något för alla – barnfamiljen, studenten, 
ensamhushållet, pensionären och samboparet och personer med funktionsnedsättning. 
För att tillgodose detta behov och skapa en långsiktig bostadsförsörjning i Borås behöver 
bostadsproduktionen gå i takt med befolkningsutvecklingen och skapa ett varierat utbud 
av boendeformer i goda lägen. En blandning av upplåtelseformer i samma område 
stärker förutsättningarna för att människor med olika socioekonomisk bakgrund ska 
kunna bo i samma område. Det gynnar mångfald och integration, som i sin tur stärker 
social sammanhållning. 

Bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för service, kollektivtrafik och för 
att sociala möten kan ske. Fler bostäder av olika slag behövs, framförallt fler lägenheter 
och mindre bostäder som gör det möjligt för äldre att flytta inom sin ort. Det är positivt 
om bostäder, arbetsplatser och service kan dra nytta av varandra. Genom att utgå från 
det befintliga och bygga med hänsyn till omgivningen kan bostadsområden kompletteras 
på ett bra sätt. 

I den täta staden finns behov av flera funktioner på en begränsad yta, och därmed bör 
exempelvis bostadshus inrymma fler än en funktion. Ett yteffektivt markutnyttjande ska 
alltid eftersträvas. Därtill behöver vi nya innovativa lösningar som stärker en långsiktigt 

3  Antagen av Kommunfullmäktige 2018-04-12
4  Översiktsplan för Borås, 2018, sid 39
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hållbar livsmiljö.

Detaljplaner och planberedskap 
Kommunen ansvarar för detaljplaneläggning av mark och vattenområden enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) I detaljplanen styrs bland annat användningssätt, volymer och utseende 
vilket ger kommunen möjlighet att påverka planernas innehåll. Upplåtelseformer eller 
reservera bostäder till en viss målgrupp får dock inte styras i själva detaljplanen. Det är 
Samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsansvar för detaljplaner. 

En god planberedskap utifrån kommunens mål och ambitioner och som möter marknadens 
aktörer är viktig. Efterfrågan av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose 
under året. Så har det ofta varit. Men för att kunna hålla tidplaner, förverkliga intentionerna 
i översiktsplanen och andra styrande dokument behöver vi göra prioriteringar. Det är 
viktigt att detaljplaneproduktionen har en bra balans utifrån byggtakt för att hushålla med 
kommunens planeringsresurser samt att inte skapa konkurrens mellan bostadsprojekt. 
Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till att stärka kommunens 
konkurrenskraft.

Prioriteringar av detaljplaner ses över årligen i plan- och bygglovavdelningens 
Produktionsplan.  En bred arbetsgrupp över förvaltningsgränserna är med i processen 
för att säkerställa kommunens egna behov och åtaganden där behoven som tagits upp i 
Lokalförsörjningsplanen, lämnade direktanvisningar etc. tas omhand. Detta helhetstänk 
är viktigt att värna om. I del 2 (Handlingsplan för bostadsförsörjning) listas de projekt 
med bostadsinnehåll som finns med i produktionsplanen. 

Bygglov 
Bygglovsprocessen är sista steget i kommunens inblandning i byggprocessen. I 
bygglovet bedöms byggnaders utseende, tekniska uppbyggnad och brandskyddsåtgärder. 
Upplåtelseform eller specialboenden kan inte styras i bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden 
har myndighetsansvar för bygglovet.  

Bra bostäder för alla
Det är viktigt att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper. 
Det finns grupper som särskilt behöver nämnas och där det kommunen som har ett 
grundläggande ansvar. Nämndernas ansvar att samarbeta i att få fram bra bostäder för 
alla är en utmanande nödvändig framtidsfråga.  
 
Ungdomar och studenter
Ungdomar som flyttar till eget boende efterfrågar i första hand små, billiga hyreslägenheter. 
Nya lägenheter är i allmänhet dyrare än äldre. Vid flyttkedjor som uppstår vid nyproduktion 
kommer små hyresrätter med lägre boendekostnader till uthyrning. 
Studentlägenheter och smålägenheter upp till 35 m2 har i Plan- och bygglagen fått 
lättnader i exempelvis krav för buller, vilket innebär att denna kategori kan identifieras 
i samband med prioritering av detaljplaner.  

Äldre och personer med funktionsnedsättning 
Kommunen ansvarar för att ge stöd och hjälp för äldre och personer med 
funktionsnedsättning enligt två lagar: Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). SoL är till för personer som behöver stöd 
och vård och själva inte kan tillgodose sig det. Medan LSS är en lag som syftar till 
personer med funktionsnedsättning ska kunna leva så självständigt liv som möjligt. 
Två förvaltningar, Vård- och äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen, 
ansvarar för flera typer av boende.
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Vård- och äldreförvaltningen hanterar tre olika boendeformer för äldre. 
Vård- och omsorgsboende5 kallas även särskilt boende och är ett boende för de som 
behöver service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger hjälpinsatser som behövs i 
vardagen inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut, liksom regelbundna läkarbesök. För att flytta till denna boendeform krävs 
utredning och bistånd enligt socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsboenden med speciell 
inriktning kan utformas utifrån behov. 

Trygghetsbostäder är till för seniorer som ännu inte är i behov av vård- och omsorgsboende 
men som önska mer trygghet och social närvaro än vad som de kan få i sitt nuvarande 
hem. Termen trygghetsbostäder kom 2008 och är en relativt ny boendeform. Utbudet 
är därför fortfarande begränsat. Kriteriet för att få tillgång till en trygghetsbostad är att 
vara 70 år eller äldre. Personer över 85 år har förtur. Dessutom går att ansöka om förtur 
i bostadskön till en trygghetsbostad vilket hanteras om vård- och äldreförvaltningen.
 
Till skillnad från ett vård- och omsorgsboende ingår varken mat, service, omvårdnad eller 
hemsjukvård. Finns behov av hjälp söker den enskilde personen hemtjänst/hemsjukvård. 
Däremot är det krav på att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska 
ge möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt ha utrymmen för gemensamma 
måltider. Det ska också finnas en aktivitetssamordnare som dagligen ska stödja de boende 
under vissa tider. Det krävs inget beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen för att flytta 
till en trygghetsbostad. Trygghetsbostäder finns i det ordinarie bostadsbeståndet och 
söks direkt hos fastighetsägaren.

Seniorbostäder är ett funktionellt och bekvämt boende med möjlighet till gemenskap. 
Det är helt vanliga bostäder, ofta med bra läge med närhet till kommunikationer. Tanken 
är att det ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren 
och samtidigt ett boende för att kunna åldras i Seniorbostäder finns i det ordinarie 
bostadsbeståndet och söks hos fastighetsägare. För att flytta in i en seniorbostad behövs 
inget bistånd enligt socialtjänstlagen. Fastighetsägaren beslutar om åldersnivån och vem 
som får flytta in. 

Sociala omsorgsförvaltningen hanterar två olika boendeformer.
Sociala omsorgsförvaltningen ansvarar för att tillgodose behovet av bostäder till personer 
med funktionsnedsättning som fått beslut enligt SoL eller LSS. 

LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. 
Syftet med lagen är att förbättra förutsättningarna för att personer med vissa 
funktionsnedsättningar ska kunna leva självständiga liv och samtidigt få det stöd de 
behöver. En hjälpinsats som ryms inom LSS är att erbjuda bostäder med särskild service 
eller annan särskild anpassning. Det finns många hjälpinstanser inom LSS-lagen, och 
boende är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal som finns på plats i 
ett LSS-boende. För att flytta till denna boendeform krävs att personen beviljats insatsen 
bostad med särskild service får erbjudande om det boende som motsvarar hens behov, 
och där det finns lediga lägenheter. Särskilt boende enligt LSS är bostäder med särskild 
service, eller annan särskild anpassad bostad. Kommunen erbjuder två olika former av 
bostäder för personer som fattas av lagen:

Gruppbostad – är ett boende för max 6 personer i fullvärdiga egna lägenheter, i direkt 
anslutning till gemensamma utrymmen för samvaro och möjligheter att tillaga gemensamma 
måltider, och att det är kontinuerligt personalstöd utifrån individuella behov.
Servicebostad – är en boendeform som är ett steg närmare ett helt självständigt boende, 
med ett antal enskilda egna lägenheter, och tillgång till personalstöd, samt gemensamma 

5  Benämndes tidigare Äldreboende, enligt Äldreboendedelegationen
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utrymmen för samvaro och möjligheter att tillaga gemensamma måltider i en närbelägen 
lokal. 

Psykiatriboende är ett särskilt boende enligt SoL. Det är ett boende som är till för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar som inte längre kan få behovet av omvårdnad, 
trygghet och säkerhet tillgodosedd i det egna hemmet. För att beviljas bostad med 
särskild service ska personen ha ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som 
sträcker sig en stor del av dygnet. Det är utformat som en gruppbostad med ett antal 
separata fullvärdiga lägenheter, gemensamma utrymmen för samvaro och möjlighet 
att tillaga gemensamma måltider, och att där få ett kontinuerligt personalstöd utifrån 
individuella behov. 

Personer med bristande resurser på bostadsmarknaden
Två förvaltningar, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen, 
ansvarar för flera typer av boende 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen hanterar tre olika boendeformer
Ensamkommande Individ och familjeomsorgsförvaltningen hanterar boenden för 
barn utan vårdnadshavare som är under 18 år.

Stödboende för de med missbruksproblematik Dessa boenden kan delas in i tre olika 
kategorier.  Långvarigt boende för personer med missbruksproblematik som ofta orsakat 
fysisk och/eller psykisk ohälsa. Drogfritt korttidsboende som innefattar motivation 
och stöd för att förbättra förutsättningarna för en långsiktig boendelösning. Drogfritt 
utslussningsboende efter genomgången vård och behandling.   

Akutboende för hemlösa Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret 
för arbetet mot hemlöshet i Borås Stad men fler förvaltningar och bolag har en viktig 
roll i detta arbete. Akutboende för hemlösa drivs av Individ. och omsorgsförvaltningen.

I Borås stads styrdokumentet Program mot hemlöshet6 finns specifika mål och strategier 
och åtgärder för att hindra att hemlöshet uppstår.  
Programmet i korthet är uppdelad i fyra målområden: 

• Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov 
• Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller 

behandlingshem som inte har ordnad bostad inför utskrivning
• Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor, 

träningslägenheter eller likande boenden. 
• Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas. 

Arbetslivsförvaltningen hanterar för tre olika boendeformer.
Skyddade boenden består av egna kontrakt men i vissa fall kan det vara ett 
andrahandskontrakt för personer som är utsatt för relationsvåld eller herdesrelaterat 
våld eller förtryck. För denna målgrupp görs bedömning och utredning inom ALF, 
bedömd risk att utsättas för våld i hemmet.

Jourboende är bostäder för akuta boendelösningar. Arbetslivsförvaltningen hyr bostaden 
och upplåter den utifrån en biståndsprövning under kortare period.

Anvisade boenden för nyanlända hanteras av arbetslivsförvaltningen och består av egna 
kontrakt och riktar sig till tre olika grupper. Dessa är nyanlända med uppehållstillstånd 
där kommunen har krav enligt bostadsanvisningslagen att erbjuda bostäder enligt ett 

6 Program mot hemlöshet är fastställt av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013, reviderat 17 augusti 2017. 
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kvot system, nyanlända barnfamiljer utan social problematik med uppehållstillstånd så 
kallade anknytningsärenden samt ensamkommande barn över 18 år som har bott på 
HVB eller stödboende som fått uppehållstillstånd. 

Det kan även bli ett ytterligare åtagande för kommunen enligt förslaget i mottagande 
utredningen att kommunen kommer att få ansvaret för bonde för vuxna under tiden 
asylfrågan görs. Detta ansvar ligger i dag på migrationsverket.

Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen har ett gemensamt ansvar 
för Sociala boenden.  
Sociala boenden består av ett andrahandskontrakt utifrån en biståndsprövning. I 
denna kategori finns flera olika grupper som har möjlighet till ett boende. Här finns 
hemlösa med social problematik, de över 65 år som har behov av insatser från Vård- och 
äldreförvaltningen samt riskerar att bli utan bostad, funktionshindrade/psykiskt sjuka 
som har behov av kommunala insatser samt riskerar att vara utan bostad, ungdomar med 
social problematik (innefattar de som varit kända för insatser och utredningar under 
längre tid t.ex. ungdomsboendet)och som inte på egen hand har möjlighet att ordna en 
lägenhet samt barnfamiljer med social problematik (innefattar även de som tidigare har 
haft sociala problem och eller insatser) 

Allmännyttiga bostadsbolag
En kontinuerlig nyproduktion av hyresrätter är angeläget för att möta efterfrågan. 
Kommunen själva bygger enbart bostäder som är särskilt boende för äldre och bostäder 
med särskild service för personer med funktionsnedsättning. 

Våra fem kommunala bostadsbolag har en viktig roll i bostadsbyggandet tillsammans 
med de privata aktörerna på bostadsmarknaden. Kommunens kan genom sitt ägardirektiv 
och politisk styrning till bolagen påverka produktion och förvaltning på den lokala 
bostadsmarknaden. Genom tätt samarbete med bostadsbolagen kan kommunen påverka 
boende för grupper som kommunen har särskilt ansvar för. 

De kommunala bolagen har tillsammans ca 15% av det totala bostadsbeståndet i kommunen.

AB Bostäder i Borås
AB Bostäder äger och förvaltar drygt 6500 bostäder i stora delar av staden. AB Bostäder 
i Brämhult, Byttorp, Centrum, Druvefors, Hulta, Hässleholmen, Norrby, Göta, Hestra, 
Norrmalm, Sjöbo, Trandared, Tullen och Östermalm. 

Inom AB Bostäders bestånd erbjuds Trygghetsbostäder och Seniorbostäder i Centrum, 
Norrmalm, Norrby, Byttorp, Sjöbo och Hässleholmen. Det finns även 259 studentbostäder i 
nära anslutning till Högskolan och ytterligare studentbostäder/studentrum på Hässleholmen 
i traditionella lägenheter.
Under 2019 pågår nybyggnation av lägenheter pågår på Hässleholmen och Hulta och 
ytterligare projekt är i planeringsfas.(Se Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande) 

Sandhultsbostäder
Sandhultsbostäder har sammanlagt 295 lägenheter på tre orter. I Sandared finns 155 
lägenheter (varav 68 st i vård- och omsorgsboende). I Sandhult finns 44 lägenheter (varav 
27 st i vård- och omsorgsboende) I Sjömarken finns 96 lägenheter. 

Viskaforshem
I Viskafors har Viskaforshem 277 st lägenheter (varav 24 st seniorbostäder och 8 st 
trygghetsbostäder) samt 18 villor (hyresrätter) i Viskafors. I Rydboholm finns 197 st 
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lägenheter samt i Svaneholm 27st lägenheter.

Fristadsbostäder
Fristadsbostäder har 610 lägenheter i sitt bestånd. 543 centralt belägna i Fristad och 67 
i Borgstena.

Toarpshus
Toarpshus har sammanlagt 402 lägenheter på sex orter. 296 av dessa är belägna i centralorten 
Dalsjöfors. Övriga bostadsorter är Målsryd, Rångedala, Äspered, Dannike och Gånghester.
Under 2019 pågår nybyggnation pågår av 50 st lägenheter i Dalsjöfors. 

Information 
Hyresbostäder och studentbostäder 
Det finns ingen gemensam bostadsförmedling i kommunen. De fem kommunala 
bostadsbolagen har egna bostadsköer. 

Kommunen har en bostadsportal där det finns en lista över fastighetsbolag med 
kontaktuppgifter samt. Här finns också en gemensam bostadsportal för Studentlägenheter.  

Hyresgarantier
Arbetslivsnämnden har möjlighet att gå in och teckna ett hyreskontrakt och sedan med 
fastighetsägarens godkännande hyra ut det i andra hand, så kallat socialt kontrakt. Sedan 
hösten 2017 har Arbetslivsnämnden även möjlighet att för en begränsad målgrupp 
teckna en borgensförbindelse med privata fastighetsägare. Denna förbindelse ska sedan 
omprövas varje år. 

Nationellt och regionalt 
perspektiv på bostads-
försörjningen
Det finns en rad olika mål som berör bostadsförsörjning. Detta gäller på så väl nationell 
som regional nivå. Målen är av olika karaktär och tydlighet och det kan vara svårt att 
göra avvägningar för vilka av målen som har tydligast bäring mot fysisk planering och 
bostadsförsörjning samt stämmer överens med kommunens förutsättningar. Nedan 
presenteras ett urval av nationella och regionala mål, planer och program.

Nationellt 
Mål för boende och byggande
Regeringens målsättning är att det fram till 2020 ska byggas 250 000 nya bostäder i Sverige.

Det övergripande målet om bostadsbyggandet är att ge alla människor bostäder i alla delar 
av landet utifrån en social aspekt och en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med 
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 
underlättas.

Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen hade regeringens uppdrag att bland annat möjliggöra ett snabbt 
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genomförande av en ny höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och 
från Stockholm till Malmö och att ta fram förslag till principer för finansiering, en 
utbyggnadsstrategi samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. 
Totalt skulle infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 
100 000 nya bostäder fram till år 2035. 

Sverigeförhandlingen drev en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner 
och näringsliv kunde vara med och påverka. Fokus låg på hur det skapas mest nyttor 
för de olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen, som till exempel ökat 
bostadsbyggande och en bättre arbetsmarknad.  

Borås Stad och Sverigeförhandlingen har skrivit ett avtal att det ska byggas 12 500 bostäder 
i kommunen. Åtagandet är en del i den överenskommelse kring höghastighetsjärnväg 
som planering i Sverige. Den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm ska ha 
ett centralt eller centrumnära stationsläge i Borås. 

Sverigeförhandlingen var en kommitté under Näringsdepartementet och startade 2014 
under namnet Sverigebygget. Sverigeförhandlingens uppdrag avslutades 31 december 
2017 i och med deras slutrapport.

Övrigt
Mål finns även för exempelvis folkhälsa, jämställdhet, funktionsnedsättning och integration 
som är viktiga att ha med sig i den fysiska planeringen i kommunen. 

Regionalt och mellankommunalt
Miljömål
De 16 miljömålen ligger till grund för den svenska miljöpolitiken. Länsstyrelsen Västra 
Götaland har utifrån dem tagit fram regionala tilläggsmål. Inom miljömålet God bebyggd 
miljö har de exempelvis nio tilläggsmål inom hållbara färdmedel, ekosystem tjänster i den 
fysiska planeringen bevarande av kulturhistoriska värden och minskad energianvändning 
i bostäder och lokaler.

Vision Västra Götaland - Det goda livet
Vision Västra Götaland – det goda livet antogs 2005 av regionfullmäktige. En av de 
grundläggande principerna för visionen är att verka för ett gemensamt Västra Götaland 
där de fyra regiondelarna ska samspela och stärka varandra kring frågor som rör näringsliv, 
kollektivtrafik och välfärd.

Bostadsmarknaden i länet
Antalet invånare i länet fortsätter att öka men under 2017 i lägre takt än de senaste åren. 
Takten i befolkningsökningen antas också minska ytterligare framöver. Bostadsbyggandet 
ökade totalt i länet och i många kommuner under 2017 och det finns förväntningar om 
kraftigt ökat bostadsbyggande under 2018 och 2019. Osäkerheten om den framtida 
efterfrågan och priserna på bostäder innebär att det finns risk för att bostadsbyggandet 
minskar framöver. Trots ökat bostadsbyggande är det underskott på bostäder i nästan 
hela länet. En fortsatt tuff bostadsmarknad påverkar mångas möjligheter att tillgodose 
sina behov av ett bra boende.
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Handlingsplan för 
bostadsbyggande
Inledning
Handlingsplanen för bostadsbyggande 2019-2023 är 
en del av  Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande. 
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommun-
styrelsen och redovisar kända projekt för bostads-
byggnation. 

I Kommunfullmäktiges indikatorer finns målvärden 
för detaljplaneframställning. Där finns mål för 600 
bostäder per år vara 100 av dessa ska ligga inom 
stadskärnan.  

Borås Stad verkar för att bostadsbyggandet ska öka 
markant utifrån nuvarande byggnation. I Borås Stads 
förslag till Översiktsplan utgår den ifrån att 15 000 
nya bostäder tillkommer under en 20-årsperiod vilket 
motsvarar ca 750 nya bostäder per år. 

Enligt Plan- och bygglovavdelningens verksamhetsplan 
bedöms detaljplaneproduktionen för 2019 ge ett 
tillskott på ytterligare 1100 byggrätter för bostäder 
under året.

Uppföljning av påbörjad bostads-
byggnation 2015-2018
En sammanställning av antalet bostäder i givna     
startbesked för respektive år redovisas nedan för 
att  få en bild av bostadsbyggnationen har varit i 
kommunen under den senaste fyraårsperioden. 
I kategorin flerbostadshus ingår även radhus. 
Fritidshus redovisas inom kategorin enbostadshus. 
Inom ombyggnad redovisas nettotillskott av 
bostadslägenheter där även påbyggnadsprojekt räknas 
in. 

 2015 2016 2017 2018 
Flerbostadshus 197 296 319 275
Enbostadshus 97 110 95 112
Ombyggnad 55 74 104 90
Summa: 349 480 518 477

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad
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Förklaring till tabeller
Nedanstående tabeller i handlingsplanen redovisar 
bedömd bostadsbyggnation och inte den faktiska 
byggnationen som kommer att ske. Däremot är det 
svårt att förutse vilka av objekten som kommer att 
starta under 2018-2022. Objekten är grupperade i tre 
olika tabeller utifrån hur långt planeringsprocessen har 
kommit.

I spalterna lägst till vänster finns uppgifter om var 
i kommunen, samt vilken fastighet och adress som 
objektet finns. Därefter följer vem som planerar att 
bygga (byggherre). När Borås Stad står som byggherre 
är kommunen markägare. 

Sedan följer vilket år som är förväntad byggstart 
och eventuellt utbyggnadstakt om bostäderna är 
fördelade på flera år. Efter det följer en redovisning 
av hustyp och vilken upplåtelseform som är planerad. 
Bland flerbostadshus är hyresrätter och bostadsrätter 
övervägande. Bland villor och småhus är det vanligast 
med äganderätt där den enskilde själv äger huset. 

I vissa fall finns uppgifter om specialbostäder. 
Det innebär att det är tänkta som exempelvis 
studentbostäder, LSS/SoL-boenden eller vård- och 
omsorgsboende. 

Tabell 1: Bostadsprojekt i klara 
detaljplaner 
Tabellen innehåller en lista med laga kraft-vunna 
detaljplaner som är klara för att behandla bygglov på. 
Dessutom är listan kompletterad med kända projekt 
som kan påbörjas på äldre detaljplaner som inte blev 
genomförda i nära anslutning till detaljplaneläggningen. 
Här återfinns bland annat småhustomter som ligger ute 
till försäljning via Borås Stads hemsida. Kommunen 
har således gjort de förberedande stegen fram till 
utbyggnad av projektet. 

I de planerade projekten går det att söka bygglov 
för över 1700 bostäder idag. I de projekten som är 
väldigt stora är det troligt att utbyggnaden pågår under 
ett antal år vilket i flera fall förutspåtts i tabellen. 
Dessutom kan ytterligare projekt komma till utav de 
detaljplaner som antas och får laga kraft under fösta 
halvan av 2019.

Utöver angivna objekt beviljas bygglov för ca 50 
bostäder per år utanför detaljplan (spridd bebyggelse), 
företrädesvis villor på landsbygden. 

Antalet bostäder som byggstartar under 2019 enligt 
tabellen överträffar målet för bostadsbyggandet, men 
sannolikt går inte alla projekt igång då byggherrevilja 
och/eller efterfrågan inte är tillräckligt stor. De 
projekt som inte är byggstartade ingår i den så kallade 
planberedskapen. Det är viktigt att planberedskapen 
hålls på en rimlig nivå för att inte projekt ska 
konkurrera ut varandra. 
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Tabell 2: Bostadsprojekt i 
pågående prioriterade 
detaljplaneuppdrag
Tabellen innehåller en lista på alla projekt där det pågår 
aktivt detaljplanearbete. Tidplanen är styrd utifrån 
Samhällsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan 
för detaljplanering där planerad tidpunkt för 
antagande finns angiven. Listan innehåller även 
antagna detaljplaner där överklagandeprocess pågår. 
Detaljplaneprocessen kan innebära att tidplaner och 
antal bostäder behöver justeras. Tabellen utgår ifrån 
att byggstarten sker i nära tid efter att detaljplanen har 
antagits.

I denna lista finns det sammanlagt över 4400 
bostäder som planeras antas under 2019-2021. Några 
av projekten är ännu inte preciserade i antal då 
lokalisering och omfattning inte är klar. Ytterligare 
uppdrag kommer att läggas till i samband med att 
verksamhetsplanen för detaljplanering förnyas i 
december varje år.

Mer information om Verksamhetsplanen samt 
pågående detaljplaneuppdrag finns på borås.se under 
fliken Trafik och samhällsplanering. Informationen 
uppdateras kontinuerligt under året. Sökning kan också 
göras via kartfunktionen. 

Tabell 3: Bostadsprojekt i 
väntelista + nya oprioriterade 
uppdrag
Tabellen visar en lista på övriga projekt för bostäder 
som har fått detaljplanuppdrag men som inte 
prioriterats i produktionsplanen. Den innehåller 
även inkommande projekt som fortfarande inte har 
fått detaljplanuppdrag.  Några av dem redovisar ett 
preliminärt antal bostäder inom projektet utifrån det 
som angivits i ansökan men som kan justeras när och 
om detaljplaneuppdraget aktualiseras. Samtliga i denna 
kategori saknar angiven tid för möjlig byggstart.

Tabellen avslutas med en sammanställning av det 
totala antalet i de tre tabellerna. flertalet av de tänkta 
omvandlingsområdena saknas i denna lista.   
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Tabell 1: Bostadsprojekt i klara detaljplaner
KG20190401

ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

zon 2019 2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Aplared Morgonvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4 4 småhustomter
Bergdalen Kiden Bergdalsg.(Bergdalsterrassen) Järngrinden 100 64 36 100 100
Bergdalen Kiden Bergdalsg. (Bergdalsvyn) Cernera 43 43 43 43
Bergsäter Bergsäter 1:1 Backadalen Cernera 75 75 75 40 35
Bergsäter Hästhoven Wäst-byggs kontor Järngrinden 70 70 70 70
Borgstena Kronängsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 småhustomter
Bredared Ingelstorpsvägen Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Brämhult Bävergränd Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter

o Centrum Asplyckan Kungsleden/Åsbogatan Järngrinden/Mjöbäcks 20 20 20 20
o Centrum Eko Torggatan Vätternäs 90 90 90 90
o Centrum Pallas (höghuset) Åhlenshuset Cernera o Järngrinden 130 130 130 130
o Centrum Remus Sagahuset Privat 5 5 5 5
o Centrum Simonsland Påbyggnad Navet Kanico 40 40 40 40 40
o Centrum Vulkanus Österlånggatan Hanssongruppen 25 25 25 25

Dalsjöfors Kråkhult 1:2 Uppegårdsgatan Borås Stad/Toarpshus 63 38 25 38 25 38 25
Dalsjöfors Kerstinsgärde 1:85 Dalhem Borås Stad 24 24 24 24
Dalsjöfors Fågelbärs- och Blåhallonvägen HusArvid 4 2 1 1 4 4
Dalsjöfors Tumarp 1:25 Fjällbovägen Privat 24 24 24 24
Dalsjöfors Pionvägen/Floxvägen Borås Stad 1 1 1 småhustomter
Fristad Hagvägen Hedagården Privat 25 25 25 25
Fristad Sik 1:163 ICA City Privat 20 20 20 20
Fristad Fristads Prästgård 1:100 Åsboplan Prästskogen Borås Stad 60 60 60 60
Fristad  Buxbomen Asklanda Privat 10 5 5 10 10
Gingri Fristad Prästgård Gingri Privat 12 2 2 2 3 3 12 12
Hestra kv 7, Pianogatan Hestra Parkstad Borås Stad 9 9 9 9
Hulta Hultalund Hultaliden Privat 20 20 20 20
Hässleholmen Massan/Tyngden Metergatan Borås Stad 6 2 2 2 6 6 småhustomter
Hässleholmen Tvåkanten/Femkanten Jällbygatan Borås Stad 12 12 12 12
Hässleholmen Hässlehus 3 (punkthusen) Våglängdsgatan AB Bostäder 120 80 40 120 120
Hässleholmen Hässlehus 9 Våglängdsgatan AB Bostäder 120 40 40 40 120 120
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 småhustomter
Målsryd Skogsvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4  4 småhustomter
Norrmalm Grindvalen 6 Engelbrektsgatan Privat 11 11 11 11
Parkstaden Eken 15-16 fd handelsträdgården Borås Stad 12 12 12 12 framtida tävling
Parkstaden Björken 9 Västergatan Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Regementet I Osdal 3:4 Regementet AB Bostäder 130 130 130
Regementet I Osdal 3:4 Regementet PEAB 270 100 80 90 270 270 30
Rydboholm Rydbovägen Borås Stad 2 1 1 2 2 småhustomter
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 6 1 2 1 2 6 6 småhustomter
Sjöbo Sandsoppen Ekängsgatan Privat 6 6 6 6
Sjömarken Räveskalla 1:25 Göteborgsvägen Sandhultsbostäder 40 40 40 40
Sjömarken Backabo 2:158 Backhagsvägen Borås Stad 6 6 6 6 6
Sparsör Paradis Vinkelvägen Borås Stad 40 20 20 40 40
Sparsör Hovalida Södra Borås Stad/Privat 8 5 3 8 8
Sparsör Annerovägen 35 Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Sparsör Björnbärsbärsvägen 1,3,5 Borås Stad 3 1 1 1 3 3 småhustomter
Sparsör Kilsvägen 24 Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Svensgärde Kyllared 1:90 Färgargatan Borås Stad 6 6 6 6 6
Sörmarken Klippingen Sörmarksg Privat 16 8 8 16 16
Viared Viared 10:126 Österbyn , Viareds Sommarstad Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Viskafors Rydboholm 1:467 Pumpkällehagen 2 Viskaforshem 25 15 10 25 25 köpeavtal klart
Viskafors Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen 7 Viskaforshem 20 20 20 20
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25 25 25
Äspered Bokärrsv. 5,7, Lars Johans v. 5 Borås Stad 2 1 1 2 2 småhustomter

Totalt: 1776 1248 248 190 47 43

Spridd bebyggelse ca 50/år 50 50 50 50 50

Upplåtelseform Specialbostäder

Tabell 1 - Projekt inom klara detaljplaner 
Hustyp
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KG20190401

ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Övrig info

zon 2019 2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost

Aplared Morgonvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4 4 småhustomter
Bergdalen Kiden Bergdalsg.(Bergdalsterrassen) Järngrinden 100 64 36 100 100
Bergdalen Kiden Bergdalsg. (Bergdalsvyn) Cernera 43 43 43 43
Bergsäter Bergsäter 1:1 Backadalen Cernera 75 75 75 40 35
Bergsäter Hästhoven Wäst-byggs kontor Järngrinden 70 70 70 70
Borgstena Kronängsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 småhustomter
Bredared Ingelstorpsvägen Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Brämhult Bävergränd Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter

o Centrum Asplyckan Kungsleden/Åsbogatan Järngrinden/Mjöbäcks 20 20 20 20
o Centrum Eko Torggatan Vätternäs 90 90 90 90
o Centrum Pallas (höghuset) Åhlenshuset Cernera o Järngrinden 130 130 130 130
o Centrum Remus Sagahuset Privat 5 5 5 5
o Centrum Simonsland Påbyggnad Navet Kanico 40 40 40 40 40
o Centrum Vulkanus Österlånggatan Hanssongruppen 25 25 25 25

Dalsjöfors Kråkhult 1:2 Uppegårdsgatan Borås Stad/Toarpshus 63 38 25 38 25 38 25
Dalsjöfors Kerstinsgärde 1:85 Dalhem Borås Stad 24 24 24 24
Dalsjöfors Fågelbärs- och Blåhallonvägen HusArvid 4 2 1 1 4 4
Dalsjöfors Tumarp 1:25 Fjällbovägen Privat 24 24 24 24
Dalsjöfors Pionvägen/Floxvägen Borås Stad 1 1 1 småhustomter
Fristad Hagvägen Hedagården Privat 25 25 25 25
Fristad Sik 1:163 ICA City Privat 20 20 20 20
Fristad Fristads Prästgård 1:100 Åsboplan Prästskogen Borås Stad 60 60 60 60
Fristad  Buxbomen Asklanda Privat 10 5 5 10 10
Gingri Fristad Prästgård Gingri Privat 12 2 2 2 3 3 12 12
Hestra kv 7, Pianogatan Hestra Parkstad Borås Stad 9 9 9 9
Hulta Hultalund Hultaliden Privat 20 20 20 20
Hässleholmen Massan/Tyngden Metergatan Borås Stad 6 2 2 2 6 6 småhustomter
Hässleholmen Tvåkanten/Femkanten Jällbygatan Borås Stad 12 12 12 12
Hässleholmen Hässlehus 3 (punkthusen) Våglängdsgatan AB Bostäder 120 80 40 120 120
Hässleholmen Hässlehus 9 Våglängdsgatan AB Bostäder 120 40 40 40 120 120
Kinnarumma Riddarebolsvägen Borås Stad 3 1 1 1 3 3 småhustomter
Målsryd Skogsvägen Borås Stad 4 1 1 1 1 4  4 småhustomter
Norrmalm Grindvalen 6 Engelbrektsgatan Privat 11 11 11 11
Parkstaden Eken 15-16 fd handelsträdgården Borås Stad 12 12 12 12 framtida tävling
Parkstaden Björken 9 Västergatan Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Regementet I Osdal 3:4 Regementet AB Bostäder 130 130 130
Regementet I Osdal 3:4 Regementet PEAB 270 100 80 90 270 270 30
Rydboholm Rydbovägen Borås Stad 2 1 1 2 2 småhustomter
Rångedala Fyrklövergatan Borås Stad 6 1 2 1 2 6 6 småhustomter
Sjöbo Sandsoppen Ekängsgatan Privat 6 6 6 6
Sjömarken Räveskalla 1:25 Göteborgsvägen Sandhultsbostäder 40 40 40 40
Sjömarken Backabo 2:158 Backhagsvägen Borås Stad 6 6 6 6 6
Sparsör Paradis Vinkelvägen Borås Stad 40 20 20 40 40
Sparsör Hovalida Södra Borås Stad/Privat 8 5 3 8 8
Sparsör Annerovägen 35 Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Sparsör Björnbärsbärsvägen 1,3,5 Borås Stad 3 1 1 1 3 3 småhustomter
Sparsör Kilsvägen 24 Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Svensgärde Kyllared 1:90 Färgargatan Borås Stad 6 6 6 6 6
Sörmarken Klippingen Sörmarksg Privat 16 8 8 16 16
Viared Viared 10:126 Österbyn , Viareds Sommarstad Borås Stad 1 1 1 1 småhustomter
Viskafors Rydboholm 1:467 Pumpkällehagen 2 Viskaforshem 25 15 10 25 25 köpeavtal klart
Viskafors Rydboholm 1:342 Pumpkällevägen 7 Viskaforshem 20 20 20 20
Viskafors Rydboholm 1:351 m.fl Viskafors centrum(påbyggnad) Viskaforshem 25 25 25 25
Äspered Bokärrsv. 5,7, Lars Johans v. 5 Borås Stad 2 1 1 2 2 småhustomter

Totalt: 1776 1248 248 190 47 43

Spridd bebyggelse ca 50/år 50 50 50 50 50

Upplåtelseform Specialbostäder

Tabell 1 - Projekt inom klara detaljplaner 
Hustyp
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Tabell 2: Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdragTabell 2 - Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag KG20190401
ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Planläge - antagande Markanvisning

zon 2019 2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad Ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost  enligt verksamhetsplan kommunal mark

Alideberg Glesvingen 17 Herrljungagatan Swegmark 100 100 100 100 100 våren 2019
Bergdalen Norrmalm 1:1 Tokarpsberg Ås härads  fastigheter 70 70 70 70 våren 2020 Markanvisning

o Bergslena Flugan 9 Bergslenagatan Aberdeen 50 50 50 50 hösten 2019
o Bergslena Guldbaggen Skaraborgsvägen Cernera 200 200 200 200 hösten 2021

Bergsäter Åkermyntan 5 Rosendalsgatan Västfastigheter 530 130 100 100 100 100 530 250 280 våren 2019
Bosnäs Bosnäs 3:1 m.fl Funningevägen m.fl Borås Stad 70 10 20 20 20 70 70 våren 2020
Brämhult Brämhult 2:32 mfl Kyrkvägen Hus Arvid/AB Bostäder 70 40 30 60 10 60 10 hösten 2019 Markanvisning
Byttorp Byttorp 3:1 Fjällgatan Riksbyggen 50 50 50 50 hösten 2019 Markanvisning
Byttorp Byttorpshörn Alingsåsvägen HSB 60 60 60 60 hösten 2019
Byttorp Byttorpstå Alingsåsvägen Cernera 60 60 60 60 våren 2019 Markanvisning

o Centrum Hugin 1 mfl Stengärdsgatan Järngrinden 60 60 60 60 våren 2019
o Centrum Morfeus Lilla Brogatan Willhem 60 60 60 60 hösten 2020
o Centrum Simonsland Höghuset Kanico 60 60 60 60 60 våren 2019
o Centrum Simonsland Påbyggnad parkeringshus Kanico 80 80 80 80 80 våren 2019
o Centrum Ulysses/Astern Mariedalsparkeringen Borås Stad 100 50 50 100 100 Planprogram vår-19
o Centrum Vile 3 & 4 Kvarngatan Convestera 50 50 50 44 6 hösten 2020
o Centrum Viskaholm Sven Ericssongatan AB Bostäder/Riksbyggen 400 100 200 100 400 200 200 hösten 2020
o Centrum Vitsippan vid pinoccio Borås Stad 100 100 100 100 hösten 2019
o Centrum Nornan Stora Brogatan Borås Stad okänt innehåll, h 2020

Dalsjöfors Gårda 8:1 Storgatan Privat 40 10 15 15 40 40 våren 2019
o Druvefors Björnflokan Druveforsvägen Serneke 200 100 100 200 200 våren 2019

Hestra Torpa-Hestra 4:4 Sonatgatan Privat 15 15 15 15 våren 2019
Hulta Hulta 4:38 Storegårdsgatan Privat 15 15 15 15 hösten 2020
Kristineberg Gisseberget Kristinegränd Vättersnäs 60 60 60 60 våren 2020
Nordskogen Abisko m.fl Bergkantsgatan/Kompassg. Borås Stad 300 100 200 300 150 150 20 Planprogram vår-20
Norrby Garvaren Norrby Tvärgata Borås Stad/ 50 50 50 50 50 hösten 2019 Anbudsförfrågan
Norrmalm Hamstern 1 Tallåsgatan Privat 20 20 20 20 20 våren 2019
Norrmalm Norrmalm 1:1 Ynglingagatan Borås Stad /PEAB 50 50 50 50 våren 2019 Markanvisning
Regementet  II Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 200 100 100 200 200 hösten 2021
Salängen Nötskrikan vid GA-församl.hem Borås Stad 20 20 20 20 våren 2019 framtida tävling
Sandared Sandared 1:24 Solskensliden Privat 12 12 12 12 våren 2020
Sandared Sandared 1:81 Söder om stationen Privat 100 70 30 100 100 hösten 2019
Sjöbo Mjölskivlingen Klintegatan/Johannelundsg. HSB 150 50 50 50 150 150 hösten 2019
Sjöbo Torpa-Sjöbo 2:1 Långstenslyckan Paro Fastigheter AB 300 100 100 100 300 300 hösten 2020 Markanvisning
Sjömarken Lindebergshult 1:10 Lindebergshult Privat 50 25 25 25 25 50 våren 2021
Sparsör Sölebo 1:54 Örebro, Otago Privat 15 10 5 15 15 hösten 2020
Sörmarken Bankbudet 5 Sörmarksliden Borås Stad 6 6 6 6 6 överklagad sept. 2018

LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 våren 2020
LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 våren 2020
Vårdboende plats ej beslutad Borås Stad 80 80 80 80 80 hösten 2020
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad våren 2021
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad våren 2021

Tosseryd Torpa-Sjöbo 2:10 Sjöboängar HusArvid 300 100 100 100 300 250 50 våren 2019
Trandared Järnhättan 5 Kindsgatan RO-gruppen 50 50 50 50 hösten 2019
Tullen Triangeln (Tullastugan) Göteborgsvägen Borås Stad 5 5 5 5 våren 2019
Viskafors Rydboholm 1:432 Pumpkällehagen Borås Stad 50 20 20 10 50 50 hösten 2020
Östermalm Solhem 1 Syster Toras väg HSB Göta 100 50 50 100 100 hösten 2019

Totalt: 4370 470 1073 1387 920 520

Upplåtelseform SpecialbostäderHustyp
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Tabell 2 - Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag KG20190401
ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Planläge - antagande Markanvisning

zon 2019 2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad Ombyggnad Hyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost  enligt verksamhetsplan kommunal mark

Alideberg Glesvingen 17 Herrljungagatan Swegmark 100 100 100 100 100 våren 2019
Bergdalen Norrmalm 1:1 Tokarpsberg Ås härads  fastigheter 70 70 70 70 våren 2020 Markanvisning

o Bergslena Flugan 9 Bergslenagatan Aberdeen 50 50 50 50 hösten 2019
o Bergslena Guldbaggen Skaraborgsvägen Cernera 200 200 200 200 hösten 2021

Bergsäter Åkermyntan 5 Rosendalsgatan Västfastigheter 530 130 100 100 100 100 530 250 280 våren 2019
Bosnäs Bosnäs 3:1 m.fl Funningevägen m.fl Borås Stad 70 10 20 20 20 70 70 våren 2020
Brämhult Brämhult 2:32 mfl Kyrkvägen Hus Arvid/AB Bostäder 70 40 30 60 10 60 10 hösten 2019 Markanvisning
Byttorp Byttorp 3:1 Fjällgatan Riksbyggen 50 50 50 50 hösten 2019 Markanvisning
Byttorp Byttorpshörn Alingsåsvägen HSB 60 60 60 60 hösten 2019
Byttorp Byttorpstå Alingsåsvägen Cernera 60 60 60 60 våren 2019 Markanvisning

o Centrum Hugin 1 mfl Stengärdsgatan Järngrinden 60 60 60 60 våren 2019
o Centrum Morfeus Lilla Brogatan Willhem 60 60 60 60 hösten 2020
o Centrum Simonsland Höghuset Kanico 60 60 60 60 60 våren 2019
o Centrum Simonsland Påbyggnad parkeringshus Kanico 80 80 80 80 80 våren 2019
o Centrum Ulysses/Astern Mariedalsparkeringen Borås Stad 100 50 50 100 100 Planprogram vår-19
o Centrum Vile 3 & 4 Kvarngatan Convestera 50 50 50 44 6 hösten 2020
o Centrum Viskaholm Sven Ericssongatan AB Bostäder/Riksbyggen 400 100 200 100 400 200 200 hösten 2020
o Centrum Vitsippan vid pinoccio Borås Stad 100 100 100 100 hösten 2019
o Centrum Nornan Stora Brogatan Borås Stad okänt innehåll, h 2020

Dalsjöfors Gårda 8:1 Storgatan Privat 40 10 15 15 40 40 våren 2019
o Druvefors Björnflokan Druveforsvägen Serneke 200 100 100 200 200 våren 2019

Hestra Torpa-Hestra 4:4 Sonatgatan Privat 15 15 15 15 våren 2019
Hulta Hulta 4:38 Storegårdsgatan Privat 15 15 15 15 hösten 2020
Kristineberg Gisseberget Kristinegränd Vättersnäs 60 60 60 60 våren 2020
Nordskogen Abisko m.fl Bergkantsgatan/Kompassg. Borås Stad 300 100 200 300 150 150 20 Planprogram vår-20
Norrby Garvaren Norrby Tvärgata Borås Stad/ 50 50 50 50 50 hösten 2019 Anbudsförfrågan
Norrmalm Hamstern 1 Tallåsgatan Privat 20 20 20 20 20 våren 2019
Norrmalm Norrmalm 1:1 Ynglingagatan Borås Stad /PEAB 50 50 50 50 våren 2019 Markanvisning
Regementet  II Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 200 100 100 200 200 hösten 2021
Salängen Nötskrikan vid GA-församl.hem Borås Stad 20 20 20 20 våren 2019 framtida tävling
Sandared Sandared 1:24 Solskensliden Privat 12 12 12 12 våren 2020
Sandared Sandared 1:81 Söder om stationen Privat 100 70 30 100 100 hösten 2019
Sjöbo Mjölskivlingen Klintegatan/Johannelundsg. HSB 150 50 50 50 150 150 hösten 2019
Sjöbo Torpa-Sjöbo 2:1 Långstenslyckan Paro Fastigheter AB 300 100 100 100 300 300 hösten 2020 Markanvisning
Sjömarken Lindebergshult 1:10 Lindebergshult Privat 50 25 25 25 25 50 våren 2021
Sparsör Sölebo 1:54 Örebro, Otago Privat 15 10 5 15 15 hösten 2020
Sörmarken Bankbudet 5 Sörmarksliden Borås Stad 6 6 6 6 6 överklagad sept. 2018

LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 våren 2020
LSS/SoL plats ej beslutad Borås Stad 6 6 6 6 6 våren 2020
Vårdboende plats ej beslutad Borås Stad 80 80 80 80 80 hösten 2020
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad våren 2021
Kommunal mark oklar plats och innehåll Borås Stad våren 2021

Tosseryd Torpa-Sjöbo 2:10 Sjöboängar HusArvid 300 100 100 100 300 250 50 våren 2019
Trandared Järnhättan 5 Kindsgatan RO-gruppen 50 50 50 50 hösten 2019
Tullen Triangeln (Tullastugan) Göteborgsvägen Borås Stad 5 5 5 5 våren 2019
Viskafors Rydboholm 1:432 Pumpkällehagen Borås Stad 50 20 20 10 50 50 hösten 2020
Östermalm Solhem 1 Syster Toras väg HSB Göta 100 50 50 100 100 hösten 2019

Totalt: 4370 470 1073 1387 920 520

Upplåtelseform SpecialbostäderHustyp
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Tabell 3: Bostadsprojekt i väntelista + nya oprioriterade uppdrag
KG20190401

ÖP Stadsdel/Ort Fastighet Information Byggherre Bost tot Förväntad byggstart Ansökan
zon 2019 2020 2021 2022 2023 Flerbost. Enbostad OmbyggnadHyresrätt Kop hyresr Bost rätt Äganderätt Särsk bo Stud bost ej beslutad

Alideberg Eldflugan 1 Herrljungagatan Cernera 15 15 15
Bergsäter Maskrosen 19 Åsboholmsgatan Cernera 80
Bergsäter Bergsäter 1:1 Mössebergsgatan Curamus 90 90 17 56 17 56 X
Bergsäter Gulmåran Coop-fastigheten Järngrinden 540

o Centrum Apollo Yxhammarsgatan Castellum
o Centrum Flundran 4 X
o Centrum Midas Torggatan Castellum

Dalsjöfors Alprosgården Privat 4 4 4
I Druvefors Forsen 1 Druveforsvägen Cernera 280 280 280
I Druvefors Solrosen 1 Kellgrensgatan/Druveforsv. Willhem

Fristad Sik 1:83 Nya Kyrkvägen Fristad Bygg X
Getängen Getängen 22 och 23 Risängsgatan mfl Consortio Fashion Holding AB 400 400 200 200

I Göta Blåklinten (Pulsen) 170
Göta Göta 1:1 Varbergsvägen Borås Stad 150 150 75 75
Hestra Orkestervägen Hestraprojektet Borås Stad 1000 1000 400 300 300 24
Hulta Hultamad 1 Hultasjögatan Privat 40 40 40 40
Kristineberg Halleberg Willhem
Källbäcksryd Källbäcksryd 1:367 mfl Kyrkvägen Privat 10 10 10

I Lundby Grävlingen 5 X
o Norrby Gjutaren/Verkmästaren Nedre Norrby Borås Stad mfl 1000 1000 500 500 60 100

Parkstaden Almås plats Alingsåsvägen/Parkgatan Borås Stad/Riksbyggen 50 50 50 X
Parkstaden Hasseln 9 Sveagatan Privat 8 8 8 50
Regementet III-VI Osdal 3:4 Regementet PEAB/Borås Stad 400
Sandared Viken 4:1, 6:1 m.fl Vid Stigens fabriker Privat
Sjömarken Räveskalla 1:39 Ovanför fotbollsplanen HA bygg 40 40 40
Sjömarken Viared 8:40 Lyckebovägen Mjöbäcksvillan 20 20 20
Sjömarken Norra Gränsvägen Borås Stad 50 50 25 25
Trandared Svärdfästet Guldbrandsgatan 1 AB Bostäder 60 60 60
Villastaden Tranan 2 Femte Villagatan Privat 20 20 20
Östermalm Solhem 4 Östermalmsgatan AB Bostäder 50 50 50

Totalt: 4427 0 0 0 0 0

Summa totalt (alla kategorier) 10573
spridd bebyggelse ca 50 /år

Hustyp Upplåtelseform Specialbostäder

Tabell 3 - Projekt väntelista + nya uppdrag 
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Inledning
Befolknings- och bostadsanalysen är den tredje delen 
av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning. Den 
är anpassad för dig som bygger och/eller utvecklar 
bostäder i kommunen. Syftet med denna del är att det 
ska vara ett bra kunskapsunderlag för att hitta goda 
förutsättningar för att bygga den typ av bostäder som 
efterfrågas av bostadsmarknaden samt tankegångar om 
var. 

Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning redovisar vilka 
verktyg som kommunen kan använda sig av för att 
påverka bostadsbyggnationen och är främst inriktad 
mot att stödja arbetet inom kommunen. Del 2 – 
handlingsplan för bostadsförsörjning redovisar vilka 
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt 
vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Dessa 
styrdokument finns tillgängliga på boras.se

Inledningsvis i del 3 beskrivs nuläget i staden. Den följs 
av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling 
som analyseras för att belysa vissa utvecklingsmönster 
av intresse för bostadsbyggandet. Det här är 
kommunens analys av framtiden, men det är givetvis 
möjligt att dra andra slutsatser utifrån de prognoser 
som läggs fram. Syftet är att underlaget ska vara till 
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på 
bostadsmarknaden.  

Ett annat viktigt kunskapsunderlag tillika grund för 
bostadsbyggandet är Översiktsplan för Borås som ska 
läsas ihop med den här analysen. Under 2018-2019 
tar kommunen också fram en Utbyggnadsstrategi 
som behandlar hur och när planeringen av stadens 
utvecklingsområden ska prioriteras. Den föreslår 
bl.a. att hälften av bostadstillskottet bör tillkomma 
i de centrala stadsdelarna, som en del i förtätningen 
av staden. Strategin är för närvarande på remiss och 
förväntas antas under 2019. Tankegångarna från 
Utbyggnadsstrategin reflekteras här i flera resonemang 
om bostadsutvecklingen i framförallt staden. 

För att möta den befolkningsutveckling som förväntas, 
behövs ett bostadstillskott på ca 15000 bostäder i 
kommunen fram till 2035. Det är ett högt uppsatt mål 
och innebär i praktiken 50 % ökning av byggnationen 
jämfört med 2017 års nivå. Kommunen är beroende 
av att privata aktörer är med i arbetet samt att de 
kommunala bostadsbolagen fortsätter arbetet att 
utveckla fler bostäder. Tillsammans kan detta bli 
möjligt.  

Befolknings- och bostadsanalys
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Framtidsspaning

I Översiktsplanen för Borås har vi beskrivit fem 
aspekter som vi tror kommer att påverka utvecklingen 
av våra nya bostäder. Dessa är inte unika för Borås 
Stad utan är en generell utveckling som sker i 
samhället.  

Urbanisering 
Urbaniseringen sker i både Sverige och den övriga 
världen. De kommande decennierna bedöms cirka 70 
procent av världens befolkning bo i städer. Människor 
söker sig till städer för att det erbjuder attraktiva mil-
jöer, möjlighet till utbildning, arbete, kultur och nöje. 
Sveriges befolkning koncentreras till allt färre regioner 
med större städer som behöver möta ett ökat behov 
av bostäder och samhällsservice, liksom av smarta och 
attraktiva transporter, inom och mellan städerna. 

Förändrat klimat 
Klimatförändringarna är en realitet med globala och 
lokala orsaker och konsekvenser. Hela samhället 
behöver bidra till en minskad klimatpåverkan för att 
minimera de framtida effekterna. Samhällsplaneringen 
behöver verka för god markhushållning, energieffekti-
visering och hållbara transporter. Men redan nu krävs 
också ett aktivt arbete med klimatanpassning, för att 
säkerställa fortsatt goda livsmiljöer även under andra 
klimatförhållanden. Medveten planering kan se till att 
ny bebyggelse inte uppförs i riskområden, att ekosys-
temtjänster skapas i byggda miljöer, och att smarta 
lösningar hittas för till exempel ökade vattenflöden. 

En osäker omvärld 
Krig och konflikter i många delar av världen berör 
indirekt Sverige genom migrationsströmmar. För 
Borås innebär det att fler boråsare ska bo och leva i 
kommunen, vilket ställer krav på bostadsbyggande och 
den offentliga servicens funktioner. Det är viktigt att 
förutsättningar tidigt skapas för integration i samhället, 
och att man motverkar det som har en isolerande och 
segregerande effekt. Den fysiska planeringen kan bidra 
till integrationsprocessen genom god planberedskap 
och smarta lösningar för till exempel lokalisering av 
nya bostäder, service och offentliga mötesplatser. 

Åldrande befolkning 
Sveriges demografiska utveckling pekar mot en växan-
de andel äldre människor. Det ökar behovet av bostä-
der och omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när 
de blir äldre, andra vill flytta närmare servicefunktioner 
i mer centrala delar. Ofta saknas sådana alternativ, 
vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar 
bostadsbristen. Den generella livslängden ökar, vilket 
förmodligen kommer att innebära efterfrågan på nya 
typer av bostäder, aktiviteter och miljöer för äldre. Fler 
bostäder som möter efterfrågan från äldre är med an-
dra ord en viktig utmaning för samhällsplaneringen. 

Digitalisering ger nya möjligheter 
Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och 
förändrar vårt sätt att arbeta, leva och konsumera. 
Den gör att vi till exempel använder offentliga miljöer 
på nya sätt, och många varor och tjänster blir mindre 
platsberoende. Exakt hur teknikens utveckling på sikt 
påverkar vår fysiska miljö är omöjligt att förutspå. 
Därför är det viktigt att den fysiska planeringen inte 
låser sig vid gamla lösningar, utan är öppen för de 
möjligheter som ny teknik kan erbjuda.
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Ekonomiska resurser
Utöver de som angetts i översiktsplanen bör det även 
tilläggas att ekonomiska resurser har stor inverkan 
på bostadsbyggandet. Dels på samhällsnivå, i form 
av marknadernas beroende av konjunkturläget, 
dels på mikronivå i form av enskilda individers 
socioekonomiska förutsättningar. 

För de som bor i äganderätt/bostadsrätt är regler 
kring exempelvis reavinstskatt och ränteavdrag samt 
låneregler viktiga parametrar för attraktiviteten/
möjligheten för att flytta till en annan bostad. 

Kommunen har ingen rådighet över lagstiftning 
och reglering på bostadsmarknaden. Däremot kan 
kommunen bidra till ett stabilt bostadsbyggande 
över tid genom en god samhällsplanering. Här ingår 
bl.a. planberedskap, lokalförsörjning och att ha en 
tydlig riktning för markanvändningen som skapar 
investeringstrygghet. Ju tydligare kommunens avsikter 
är, desto bättre är förutsättningarna för en stabil 
bostadsutveckling under såväl hög- som lågkonjunktur. 

Kvalitet på offentlig och kommunal 
service
Ytterligare faktorer som påverkar val av bostadsområde 
är kvaliteten på offentlig och kommunal service. 
Möjligheten till en bra skola ger attraktivitet till 
ett område och det är tydligt i underökningar 
att kommunens jämförelsetester påverkar. 
Jämförelsetjänster bedöms få en allt större påverkan 
av invånarna framöver. Likaså är tillgången till ett bra 
utbud av kollektivtrafik, fritidsaktiviteter etc. viktiga 
faktorer i valet av boende. 

Även här har kommunen möjlighet att påverka 
bostadsbyggandet genom att visa var bostäder och 
service bör utvecklas. Områden där kommunen tidigt 
kan säkerställa försörjning med kommunal service 
kommer sannolikt vara trygga för investeringar och 
upplevas som attraktiva av de som flyttar in. Det leder 
i förlängningen till att bostadsprojekt förmodligen 
genomförs i högre grad än om det råder osäkerhet 
kring framtiden.  

Andra viktiga faktorer som påverkar
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I slutet av 2018 ser kommunen ut som följer:

 Drygt 112 000 invånare. 

 Knappt 51 000 hushåll

 I genomsnitt bor det 2,2 personer per hushåll. 

 Ca 18 % av kommunens invånare   
 är ensamstående utan barn i hushållet, men  
 hushållsstrukturen varierar betydligt mellan  
 olika delar av kommunen.

 En tredjedel av kommunens invånare bor  i  
 mindre tätorter och på landsbygden.

 Två tredjedelar av kommunens invånare bor i  
 staden.

 Det har byggts ca 500 nya bostäder per år de  
      senaste åren, vilket motsvarar ett årligt tillskott  
   på 1 % jämfört med det totala bostads-
 beståndet.  

 Mer än 10 % av kommunens invånare flyttar  
 årligen till en annan bostad inom kommunen. 
 2017 flyttade ca 5 500 personer in till   
 kommunen, medan ca 4 600 personer flyttade
  ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto på   
 ca 900 personer, och är en stor del av 
 befolkningsökningen. 

Nuläge
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Det går att se vissa mönster som ger vägledning för 
vilka bostäder som troligen kommer efterfrågas på 
marknaden genom att analysera befolkningen och våra 
bostäder. 

Inledningsvis analyseras bostadsbeståndet. Först har 
vi gjort en sammanställning av bostadsstorlekar för 
att få en ökad kunskap över fördelningen. Därefter 
har vi kartlagt hur upplåtelseformerna är fördelade i 
olika delar av kommunen för att kunna rekommendera 
vilken upplåtelseform som kan vara lämplig att välja 
för att få en jämnare balas inom stadsdelen.
 
Sedan har vi analyserat befolkningen genom att studera 
åldersstrukturer och hur de förändras över tid och 
funderar på vilket behov vi står inför. För att göra en 
bedömning i vilka geografiska områden som dessa 
förväntas bo har vi gjort en förfinad analys utifrån 
varje delområde och fört resonemang utifrån behov 
vi står inför och hur översiktsplanens tankegångar kan 
vägas in. 

Avslutningsvis redovisas bostädernas byggnadsår 
utifrån delområden. Dessutom har en fördjupning av 
statisktiken, för bostadsform för invånare över 65 år, 
tagits fram för de olika delområdena.  

Bostads- och befolkningsanalys
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I kommunen har vi ca 53 000 hushåll. Dessa är fördela-
de enligt tabellen nedan.

Sammanfattningsvis är det tvåor, treor och 
småhus som dominerar bland bostäderna i 
kommunen. Utgångspunkten är att ett brett utbud 
av bostadsstorlekar är viktigt även för framtida 
produktion. Men det framgår tydligt att utbudet av 
stora lägenheter (fler än tre rum) är begränsat. Det 
är troligtvis ett hinder för de grupper som behöver 
en större bostad. För att villor inte ska vara det enda 
möjliga alternativet för stora eller växande familjer, 
bör det ske tillskott av större lägenheter framöver. Det 
är också en viktig del i att öka attraktiviteten för flera 
grupper att bosätta sig i centrala stadsdelar.  

Små lägenheter efterfrågas främst av de som är 
nya (oftast yngre) på bostadsmarknaden. Delar 
av denna grupp som har svårt att komma in på 

Bostadsstorlekar

bostadsmarknaden. Både ekonomiska möjligheter samt 
att fasta anställningar kan vara krav. Mot bakgrund 
av att högskolan växer finns det sannolikt efterfrågan 
på små lägenheter över tid, som kan fånga upp både 
studenter och de som överväger att ta sitt första jobb i 
Borås. 

Med nyanlända har även nya familjestrukturer märkts 
av. Större familjer har idag svårt att hitta en tillräckligt 
stor bostad. Dessa två grupper har i flera fall svårt att 
köpa en bostad utifrån de låneregler som gäller idag.

Figur 1: Bostädernas fördelning i bostadsstorlekar 2017. I kategorin småhus/villor inkluderas olika storlekar av småhus 
medan övriga staplar gäller flerbostadshus. Statistik för delområden har inte varit tillgänglig för analysåret 2017. 
(Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) .
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Upplåtelseformen är uppdelade i hyresrätt, bostadsrätt 
och äganderätt. Hyresrätt betyder att du hyr en 
lägenhet av en hyresvärd. Bostadsrätt betyder att du 
är medlem i en bostadsrättsförening, som äger en 
fastighet med lägenheter där varje medlem har varsin 
lägenhet. Äganderätt kan vara både egnahem eller 
ägarlägenhet som innebär att man själv äger sin bostad.

En blandning av olika upplåtelseformer ger 
ökande möjligheter att kunna bo kvar i sin stadsdel 
om familjesituationen förändras, en blandning i 
åldersstrukturen ger en jämnare fördelning inom skola 
och omsorg, den förbättrar integrationen etc. Hur 
spridningen är fördelad hänger ofta ihop med vilken 
tidsepok som stadsdelen byggdes men strukturen kan 
förändras i viss mån genom förtätning av bebyggelsen.

På nästkommande uppslag finns fördelningen 
uppdelad på områdesnivå tillsammans med det totala 
antalet bostäder i vardera område. 

Statistik för upplåtelseformer enligt översiktsplanens 
indelning har inte varit möjligt att ta fram under 2018. 
Från och med 2019 finns det möjlighet att komplettera 
med denna information.  Statistiken utgår istället från 
de olika stadsdelarna (f.d församlingsnivå). 

Serviceorter och övriga tätorter
I serviceorterna, mindre orter och på landsbygden 
är äganderätten helt dominerande. Bostadsrätter 
och hyresrätter finns främst i serviceorterna men 
förekommer i olika grad även i övriga orter. 

I serviceorterna utmärker sig Sandared (ingår i 
området Sandhult fs) där det finns förhållandevis 
många bostadsrätter. En komplettering med 
hyresrätter bör vara attraktivt. Viskafors (ingår i 
området Kinnarumma fs) och Fristad har minst andel 
bostadsrätter vilket bör vara attraktivt att komplettera 
med. Dalsjöfors (ingår i Toarps fs) relativt god balans 
mellan upplåtelseformerna. 

Upplåtelseformer
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Figur 2: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område (f.d församlingsnivå). Statistik för mindre delom-
råden har inte varit tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad.) 

Upplåtelseform per område, landsbygd
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Figur 3: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område. Statistik för mindre delområden har inte varit 
tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) 

Upplåtelseform per område, staden
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Centrala Borås 
I Stadskärnan (motsvarar ungefär inom cityringen), 
är det övervägande hyresrätter (94 %). För att få en 
jämnare fördelning bör andelen bostadsrätter på sikt 
öka inom stadskärnan. 

I stadsdelarna som direkt angränsar till stadskärnan är 
det i genomsnitt 76 % hyresrätter, 18 % bostadsrätter 
och 6 % äganderätt. Villastaden är den stadsdel som 
ligger närmast denna fördelning och utgör en bra 
referensbild. 

För att uppnå en jämnare fördelning bör det 
exempelvis tillkomma fler bostadsrätter på Göta och 
Bergsäter som ligger betydligt lägre än genomsnittet. 

Halvcentrala delar av Borås 
I stadsdelarna i mer halvcentrala lägen är fördelningen 
hyresrätt 47 %, Bostadsrätt 27 % och äganderätt 26 
%. Stadsdelen Trandared ligger ganska nära denna 
fördelning och kan utgöra en bra referensbild. De 
stadsdelar som har mellan 60 – 84 % hyresrätter är 
Östermalm, Hässleholmen, Norrmalm, Bergdalen, 
Kristineberg. I dessa bör det vara ett ökat fokus på 
bostadsrätter vid nyproduktion.  

På Byttorp, Sjöbo och i Lundby/Knalleland råder 
motsatt situation där andelen bostadsrätter ligger över 
50 %. I dessa bör andelen hyresrätter öka.

Övriga delar av staden 
I stadsdelarna längre ut från stadskärnan dominerar 
äganderätterna. Här är förtätningsprojekten relativt 
få och nya bostäder lär tillkomma som mindre 
kompletteringar. För att möjliggöra kvarboende 
för äldre generationer samt vid förändrade 
familjeförhållanden kan byggnation av hyresrätter 
eller bostadsrätter underlätta. Sådana kompletteringar 
bör styras av närhet till service och kollektivtrafik för 
att skapa mervärden i boendet. Komplettering med 
radhus och villor är troligen attraktivt i flera områden. 
Det kan vara positiva tillskott förutsatt att det är 
samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbart, och inte 
bidrar till utglesning av staden. 

Upplåtelseformer, fortsättning
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Analysmetod
Befolkningsprognosen nedan bygger bland annat 
på Statistiska centralbyråns (SCB) långtidsprognos. 
Vår prognos längre fram i dokumentet består av två 
perioder med olika räknesätt. Fram till 2022 använder 
vi oss av kända byggprojekt och planerade byggstarter 
för dessa och var de ligger geografiskt. De återfinns 
i del 2 av riktlinjer för bostadsförsörjning. Den 
här prognosperioden har med andra ord en relativ 
säkerhet. 

Efter 2022 är osäkerheten större i och med svårigheten 
att förutspå åren 2023- 2035. För dessa år har vi inte 
med någon bostadsproduktion i prognosen, istället 
utgår den enbart från trender sedan fem år tillbaka, 
som fångar upp exempelvis in- och utflyttningsmönster 
inom kommunen. Det innebär att de områden som 

har byggts ut de senaste åren eller som har stora 
byggprojekt inplanerade förväntas öka mer och får då 
en fortsatt sådan trend i prognosen. Översiktsplanens 
tankegångar om framtida bostadsbyggande läggs in 
i analysen genom resonemang i texten, vilket kan 
innebära avvikelser från prognosen både som ökningar 
och minskningar. Det tar sig främst uttryck genom 
ökningar i centrumnära stadsdelar, och följaktligen 
mindre tillväxt i stadsdelarna längre ut. 

Åldersstrukturer 
Nedan följer en befolkningsprognos på kommunnivå 
2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Här framgår 
att olika åldersgrupper kommer att variera i antal över 
tid. 

Befolkningsutveckling

Figur 4: Sammanfattande befolkningsprognos på kommunnivå 2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Fakta från 2017 ligger som 
bas i prognosen (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med underlag från SCB)
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Figur 5: Redovisning av zoner som prognosen baseras på. Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad

Utifrån prognosen av åldersstrukturer har vi analyserat 
varje åldersgrupp för sig för att visa hur de förväntas 
att hamna geografiskt i kommunen. Indelningen är 
baserad på statistikområden som ska avspegla de zoner 

som presenterades i Översiktsplanen. Gränserna är av 
tekniska skäl något avvikande från översiktsplanens 
gränser, men i det här översiktliga perspektivet har det 
mindre betydelse. 

Befolkning utifrån geografiska områden
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Invånarnas fördelning utifrån zonindelningen i 
prognosen ser ut enligt nedan. Av den anledningen har 
vi valt att redovisa serviceorterna som en gemensam 
grupp och övriga orter och landsbygd som en 
gemensam grupp. 

Den första stapeln för varje zon redovisar verkliga 
siffror baserat på 2017 år befolkning övriga staplar är 
prognos. Vår analys är att om staplarna ökar över tid 
innebär det att det sannolikt är ett ökat bostadstryck.  

Prognosen visar på att det främst är staden som 
växer i invånarantal medan övriga delar ligger på 
ungefär samma invånarantal som det är idag. Det 
finns ett stort behov av bostäder i stadsmiljö, vilket 
även Översiktsplanen förordar att den större delen 
av det tillkommande bostadsbeståndet bör byggas. 
För att förverkliga översiktsplanens intentioner bör 
särskilt fokus ligga på nybyggnation i Stadskärnan, 
Centrumnära och våra serviceorter för att i högre 
utsträckning kunna upprätthålla service och att kunna 
möjliggöra för en god infrastruktur. Dessa tankegångar 
beskrivs i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. 

När områdena fördelas efter åldersgrupper framgår 
tydliga geografiska skillnader. Det innebär att behovet 
av olika boendetyper skiljer sig åt mellan olika delar 
av kommunen. Här har vi ett resonemang kring detta 
samt ger rekommendationer om vilken bebyggelse som 
behöver tillföras och var den bör placeras för att uppnå 
så stor effekt som möjligt utifrån översiktsplanens 
intentioner samt ge bättre förutsättningar för 
kommunens ekonomi utifrån skola, barnomsorg, 
vård och omsorg. Notera att analyserna pekar på 
övergripande trender och tendenser i respektive zon 
av kommunen. Det går inte dra några detaljerade 
slutsatser om enskilda områden. Då krävs fördjupade 
analyser.

Figur 6: Befolkningsprognos utifrån åldersgrupper för geografiska områden. Fakta över antalet 
personer från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med 
underlag från SCB)
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Stadskärnan utgörs av den historiska stadskärnan 
(rutnätsstaden) samt delar av de centralaste stads-
delarna, ex Norrby, Villastaden, Druvefors etc. Här 
finns handel, kultur, högskola, arbetsplatser, nöjesliv 
och andra innerstadskvaliteter samlade. Det är 
också kommunens och Sjuhärads kärna med många 
målpunkter för infrastruktur och kollektivtrafik. Enligt 
översiktsplanen kan stadskärnans kvaliteter vidgas ut i 
stadsdelarna, framförallt genom att förstärka de urbana 
stråken med nya bostäder och verksamhetslokaler. 

Stadskärnans bebyggelse präglas av tät kvartersstad 
som ofta rymmer både bostäder, arbetsplatser, 
handel och service. Andra bebyggelsetyper 
förekommer direkt utanför rutnätsstaden i form av 
tät eller medeltät bostadsbebyggelse. Lägenheter 
i flerbostadshus dominerar och hyresrätter är 
den vanligaste upplåtelseformen. Friliggande hus 
förekommer undantagsvis. Flera centrala områden 
har få eller inga boende, då de utgörs av trafik- eller 
industriområden, där det i många fall finns potential 
till bostadsbyggnation. Både Vision 2025 och 
Översiktsplan för Borås har starkt fokus på att öka 
andelen boende i stadskärnan. 

Denna zon är den som har minst antal invånare idag, 
men det är också den som är minst till ytan, men en 
hög bebyggelsetäthet. Befolkningen i stadskärnan ser 
ut att öka, vilket överensstämmer med kommunens 
intentioner att förstärka stadskärnan.

Trend
Alla åldersgrupper ökar, vilket innebär en blandad 
åldersstruktur i staden. Det ställer samtidigt krav att 
den tillkommande bebyggelsen kan tillgodose många 
gruppers behov i termer av såväl bostadsstorlekar 
som upplåtelseformer. Ökningen är störst inom 
åldersintervallerna upp till 54 år, dvs barn, unga och 
familjebildande åldrar. 

Bostadsbehov
Mot bakgrund av att hyresrätter dominerar i 
stadskärnan är det önskvärt med tillskott av 
bostadsrätter, sannolikt med betoning på större 
lägenheter för att möjliggöra för större hushåll att bo 
centralt. Samtidigt bör det även fortsätta byggas nya 
hyresrätter. Små lägenheter och studentbostäder är 
lämpligt utifrån den höga andelen ensamstående och 
närheten till högskolan.

Övriga planeringsbehov
En ökad befolkning i centrala staden förutsätter att 
många typer av service behöver öka. Inte minst ser 
vi ett ökat behov av förskola och skola för att möta 
antalet barn och ungdomar. Det är en stor fördel att 
samlokalisera framförallt förskolor med bostäder och 
andra verksamheter. Nya modeller och småskalighet 
kan behövas för hur vi bygger förskolor i dessa lägen.

Stadskärnan
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Figur 7: Befolkningsprognos för Stadskärnan utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, men underlag från SCB)

Figur 8: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
samma som prognosen visar.

24 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Råd till dig som bygger

• Blanda bostadsstorlekar. Såväl 
smålägenheter som lägenheter för 
familjer behövs. 

• Välj upplåtelseform så att det finns 
en bred variation inom stadsdelen. 

• Nya bostäder bör kombineras med 
kommersiell och kommunal service 
i bottenvåningarna.
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Den centrumnära bebyggelsen är stadsdelarna 
närmast stadskärnan. Här är närheten till stadskärnan 
en tydlig faktor för boendeattraktivitet, med goda 
förutsättningar för att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. 
Vissa områden är rena bostadsområden, medan 
andra har inslag av stadsmässighet som påminner om 
stadskärnan. Bebyggelsen varierar mellan låga och 
höga bostadshus, grannskapsenheter från rekordåren 
och bostadshus från miljonprogrammet. Även 
villabebyggelse förekommer i några områden. 

Den centrumnära bebyggelsen har stor 
förtätningspotential, vilket framgår av översiktsplanen. 
Här finns möjlighet till större bostadstillskott, främst 
i de gamla industriområdena på Gässlösa och på 
längre sikt på Getängen. Regementsområdet är under 
omvandling till bostadsområde. De centrumnära 
stadsdelarnas attraktivitet kommer förmodligen öka till 
följd av att fler värdesätter centralt boende med närhet 
till arbete, handel och service. 

Mer bostäder och blandstad genom förtätning och 
omvandling kan ses som både en drivkraft för och 
konsekvens av en sådan utveckling. Därmed är det 
troligt att investeringsviljan kommer att öka och att 
befolkningsökningen kan bli större än vad prognosen 
visar. 

Trend
Alla åldersgrupper ökar. Men framförallt är det 
familjerna som sticker ut och ökar mest. 

Merparten av översiktsplanens utvecklingsområden 
och urbana stråk ligger inom denna zon. Flertalet 
av framtida möjliga exploateringar ligger här. Det 
innebär att ökningen inom den orange zonen sannolikt 
kommer att vara större är vad prognosen säger, 
men att den extra ökningen främst tillkommer inom 
översiktsplanens utvecklingsområden. Det är troligt att 
en sådan ökning innebär att övriga staden inte ökar lika 
mycket som prognosen visar. 

Bostadsbehov
Behov av olika storlekar av bostäder,med betoning på 
större lägenheter som är attraktivt för barnfamiljer. 
Den centrumnära zonen är också attraktiv för 
ensamhushåll vilket skapar behov av små lägenheter. 

Här behöver vi kunna möjliggöra för lägenheter för de 
som säljer sin villa i andra områden i kommunen och 
flyttar närmare service. Senior- och trygghetsbostäder 
kommer vara en viktig del, för att skapa bra boende 
för äldre men även för att att sätta igång flyttkedjor till 
nytta för de som behöver större boende. 

Studentbostäder är attraktivt i dessa lägen, främst 
utmed kollektivtrafikstråk och vid närhet av viktiga 
servicefunktioner.

Övriga planeringsbehov 
Som kommun och samhälle har vi en stor 
påverkansmöjlighet då det finns stora ytor att planera 
för nya bostadsområden från grunden. Tidiga 
industriområden som står inför omvandling på grund 
av att funktionen inte fungerar längre. Gässlösa står 
först på tur.

Det är här vi har en stor chans att påverka bostads- 
och samhällsstruktur. Större bostadstillskott kräver att 
de planeras med helhetsperspektiv. Det är en utmaning 
att i rätt tid lösa den service som krävs. Utbyggnaden 
kommer behöva styras, exempelvis genom en tydlig 
strategi och organisation för genomförande. Viktigt 
med god samverkan såväl mellan kommuens alla 
förvaltningar som med och mellan exploatörer. 

Centrumnära bebyggelse
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26 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 10: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
högre än vad som prognosen visar.

Figur 9: Befolkningsprognos för centrumnära bebyggelse utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 
2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från 
SCB)

Råd till dig som bygger:

• Olika storlekar och 
upplåtelseformer behövs, främst 
större lägenheter.

• Bygg bostäder som attraherar de 
som vill flytta från sin villa, bl. a. 
trygghetsbostäder.

• Helhetsperspektiv krävs i 
omvandlingsområden för att uppnå 
attraktiva strukturer och bra balans 
med service. 

• Bostadsbyggnation bör 
koncentreras till kollektivtrafiknära 
lägen och bidra till attraktiva stråk.

• Nya bostäder bör kombineras med 
kommersiell och kommunal service 
i bottenvåningarna.
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Övriga stadsdelar ligger längre från stadskärnan än 
de centrumnära, men utgör en del av staden och den 
närheten till service och kollektivtrafik det innebär. 
Eftersom den övriga stadsbebyggelsen omfattar stora 
områden med relativt hög befolkningstäthet är detta 
den folkrikaste delen i analysen. Täthet och karaktär 
varierar dock betydligt mellan de olika stadsdelarna. De 
har växt fram under många och olika perioder vilket 
gör att här finns stora och små flerbostadshusområden, 
ofta från rekordåren och miljonprogrammet, men det 
finns också gott om villaområden.  

Utvecklingen av stadsdelarna är viktig för att 
upprätthålla ett brett bostadsutbud i hela staden, vilket 
talar för att olika typer av bostadsprojekt är välkomna. 
Samtidigt bör en röd tråd vara att nya bostäder ska 
förstärka den småskaliga service som ofta är lokaliserad 
kring stadsdelstorg. Med tillskott av bostäder i torgens 
närhet och med rimlig exploateringsgrad kan servicen 
utvecklas och kollektivtrafikens underlag öka. 

Trend
Om attraktiviteten att bosätta sig mer centralt 
ökar i takt med förtätning av den centrumnära 
bebyggelsen, är det möjligt att tillväxten i den övriga 
stadsbebyggelsen inte blir så hög som prognosen visar.   
Stadsutvecklingsområdena Gässlösa och senare även 
Getängen bedöms ta stort fokus av bostadsbyggandet 
under kommande period, vilket sannolikt minskar 
byggintresset i andra stadelar.

Antalet ålderspensionärer ökar, främst i slutet av 
perioden. Många av bostäderna är lägenheter som 
saknar hissar samt småhus/villor som har trappor. Det 
innebär att bekvämlighet och trygghet blir svårare med 
åren. Sannolikt är det många vill bo kvar i närområdet, 
vilket försvåras genom att det i många fall är relativt 
enheltig struktur inom bostadsområdet och inte 
fullgod tillgänglighet. 

Tillkommande bostadsprojekt inom övrig stadsmil-
jö bör främst inrikta sig på komplettering med den 
bebyggelsetyp som saknas inom varje delområde. I 
huvudsak bebyggelse om är riktad till seniorer med 
extra fokus på tillgänglighet och trygghet. 

Bostäder för familjer återfinns i huvudsak inom det 
befintliga bostadsbeståndet och kan tillgängliggöras 
genom flyttkedjor. 

Nya bostäder som är inriktade mot senior-/ 
trygghetsbostäder får störst effekt om de planeras 
i närheten av stadsdelstorg samt där det är god 
kollektivtrafik. Då finns möjlighet att resa utan bil 
samtidigt som det stärker mötespunkter och lokal 
servicen. 

Bostadsbehov
Behov av boendeformer för äldre kommer att 
bli större. Det talar för komplettering med fler 
tillgänglighetsanpassade bostäder samt senior- och 
trygghetsboenden. Det leder till ett minskat tryck på 
den kommunala servicen samt ökad trygghet och 
bekvämlighet.  

I övrigt så bör bostadsbeståndet komletteras med 
de boendeformer och storlekar som saknas inom 
respektive stadsdel.

Övriga planeringsbehov
För den kommunala servicen visar prognosen att barn 
i förskolan ligger på ungefär samma nivå. Däremot 
säger prognosen att barn och ungdomar som befinner 
sig i skolåldern ökar. Bedömningen är att delar av den 
ökningen som visas i prognosen flyttas över till stadens 
utvecklingsområden. 

Behov av exempelvis skola bör bedömas gemensamt 
med den centrumnära bebyggelsen och samordnas 
med ett hela staden-perspektiv.

Övrig stadsmiljö
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20 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 11: Befolkningsprognos för övrig stadsmiljö utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad., mend underlag från 
SCB)

Figur 12: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån 
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling 
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på 
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara 
högre än vad som prognosen visar.

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att möjliggöra 
kvarboende i närområdet. Placera 
dem i första hand i närhet till 
stadsdelstorg och kollektivtrafikståk 
för att stärka service och 
mötesplatser.

• Komplettera bostadsområden med 
nya bostads- och upplåtelseformer.
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Serviceorter

Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är 
kommunens större tätorter med vardera ca 3 000 – 
5 000 invånare. De är samlingspunkter för service 
och kollektivtrafik samt viktiga lokala mötesplatser 
i ett omland av mindre orter och landsbygd. 
Högstadieskola, vårdcentral, äldreboende och 
detaljhandel är funktioner som möjliggör ett gott 
vardagsliv nära natur och landsbygd. 

Bebyggelsen är relativt likartad i de fyra orterna. 
Varje ort har ett torg med offentlig och kommersiell 
service som omges av flerbostadshus från olika 
perioder under 1900-talet. Centrumbebyggelsen är 
i regel omgiven av bostadsområden med småhus. 
Generellt utgör villabebyggelse den dominerande 
bostadsformen, vilket speglar att livet i serviceorterna 
ofta är förknippat med eget boende, familj och närhet 
till naturen. Lägenhetsbeståndet är till stor del upplåtet 
med hyresrätt och ägs ofta av allmännyttan. 

Enligt översiktsplanen är det önskvärt att öka andelen 
flerbostadshus i centrala lägen, för att stärka service- 
och kollektivtrafikutbud. Även radhus och mindre 
enheter med lägenheter kan vara ett positivt tillskott 
som kan öka exploateringsgraden utan att påverka 
skala och identitet negativt.

Trend 
Befolkningsprognosen visar att invånarantalet 
ligger i stort sett konstant under hela perioden. De 
små barnen minskar något i antal medan barn i 
skolåldern ökar. Troligen behöver bostadsefterfrågan 
hos barnfamiljer som vill flytta till serviceorterna 
tillgodoses. 

Vi bedömer att befolkningen kommer att öka vilket 
inte kommer fram i prognosen. Översiktsplanen 
visar på serviceorternas viktiga funktion för att stärka 
landsbygden. Utifrån tillgång till kommunal och 
kommersiell service så bedömer vi att serviceorterna 
kommer öka i attraktion för den äldre befolkningen 
som bor i våra orter och på landsbygden. Utifrån det 
är det av stor vikt att bygga bostäder som attraherar 
just denna grupp. 

Bostadsbehov
Sannolikt vill många i den äldre generationen bo kvar 
i serviceorten. På samma sätt är det troligt att många 
söker stig tillbaka till sin barndomsort när man skaffar 
familj. Detta kan ha sin grund i lokalkännedom, 
föreningsliv och sociala kontakter och nätverk.
Dock försvåras lokala flyttkejor genom att det ofta 
saknas alternativ till villan. Genom att komplettera 
med mindre bostäder för äldre frigörs befintliga 
småhus och tillgängliggörs för yngre generationer. 

Ny villabeyggelse för familjer ska helst lokaliseras  
inom befintlig tätortsgräns. Komplettera gärna 
med  bostadsrätter som idag finns i en väldigt liten 
utsträckning och som stärker befolkningsunderlaget 
för service. Radhus kan vara ett bra sätt för att uppnå 
en högre expolateringsgrad än villabebyggelse. 

Övrigt planeringsbehov
Centrumpunkterna bör stärkas genom att bostäder, 
samhällsfunktioner, handel, mötesplatser och 
kollektivtrafik samordnas.  För att serviceorterna ska 
ska vara attraktiva för orten och dess omland ska 
avstånd minskas och stråk stärkas. 
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13 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 14: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos. 
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktsplanens 
intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån 
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.

Figur 13: Befolkningsprognos för serviceorterna utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017 
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från SCB.)

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att 
möjliggöra kvarboende i 
närområde. 

• Lokalisera villabebyggelse  inom 
befintlig tätortsgräns. 

• Komplettera med bostadsrätter  

• Radhus kan vara ett bra sätt för att 
uppnå en högre exploateringsgrad 
än villabebyggelse. 
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Övriga orter och landsbygd

Det här området omfattar kommunens alla tätorter 
utöver staden och serviceorterna, samt omgivande 
landsbygd. Invånarantalet varierar mellan ca 300 till 
strax över 1 000 i de olika orterna. Serviceutbudet ser 
därmed också olika ut i det här området. De flesta av 
orterna har offentliga funktioner som förskola eller 
skola och ibland finns inslag av småskalig handel 
eller restauranger. Servicen är av stor betydelse 
för boendemöjligheterna och orterna är viktiga 
mötesplatser och identitetsbärare för civilsamhället 
och den närmaste bygden. På landsbygden är 
bostadsbebyggelsen oftast spridd som enskilda hus 
eller mindre grupper.

Nya bostäder i orterna kan vara en förutsättning för 
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller 
för att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också 
vara avgörande för möjligheten att bo i omgivande 
landsbygd. Bostadsformer som kompletterar det 
befintliga utbudet är viktiga för att möjliggöra 
kvarboende och bidra till fler åldersgrupper i orterna.

I regel byggs årligen ca 50 enskilda villor utanför 
detaljplan, företrädesvis på ren landsbygd eller 
i randzonen till mindre orter. Denna utveckling 
förväntas fortsätta över tid. 

Trend 
Ett 20-tal mindre orter ingår i denna prognos liksom 
den rena landsbygden utanför tätort.

Här ser vi att de riktigt små barnen inte ökar medan 
skolbarnen ligger relativt konstant. Vår tolkning av 
prognosen är att små barn minskar i antal på grund av 
att familjer flyttar till en mindre ort eller landsbygden 
senare i livet än vad som är fallet idag. Detta kan 
ha med livstilsförändringar att göra, där exempelvis 
centralt boende lockar allt fler. Urbaniseringstrenden 
och högre utbildning påverkar också. Det innebär att 
fler flyttar till Borås men även till andra städer med 
högre utbildning. 

Det kan också noteras att åldersgrupperna 55 år och 
uppåt ligger konstant eller ökar vilket visar att många 
bor kvar under lång tid. Att hitta möjliga alternativ 
för dem kan innebära att fler barnfamiljer kan berika 
landsbygden. 

Bostadsbehov
Genom att stimulera flyttkedjor kan bostäder i 
det befintliga bostadsbeståndet frigöras för yngre 
generationer. Detta skulle kunna gynna exempelvis 
inflyttning/återinflyttning. Om detta sker bedöms att 
andelen familjer blir högre än vad prognosen visar.

För att gynna de mindre orterna är det viktigt att den 
nya bebyggelsen placeras så att de nyinflyttade stärker 
landsbygdsutvecklingen genom att kunna använda 
mötesplatser, idrotts- och fritidsaktiviteter samt den 
service som finns på orten så som ex skolor. 

För att motverka trenden att andelen äldre ökar 
är det viktigt att kunna erbjuda seniorbostäder/
trygghetsbostäder. Dessa bostäder bör byggas i orterna 
alternativt i den angränsande serviceorten för att dra 
nytta av den service på nära håll som erbjuds och 
underlättas i vardagen. Det är också ett sätt att hushålla 
med offentliga resurser. 

Övrigt planeringsbehov
Det är viktigt att värna om lokala initiativ för 
utveckling och attraktivitet i mindre orter och 
landsbygd. Det är en viktig del i att göra landsbygden 
livskraftig och stärka viljan att bo och verka i 
hela kommunen. Kommunen, det lokala närings- 
och föreningslivet är viktiga aktörer i det här 
sammanhanget.
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8 % av invånarna är 
ensamstående utan 

barn i hushållet. 

Figur 16: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos. 
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktspla-
nens intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån 
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.

Figur 15: Befolkningsprognos för övriga orter och landsbygd utifrån olika åldersgrupper. Fakta 
från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag 
från SCB)

Råd till dig som bygger:

• Bygg seniorbostäder och 
trygghetsbostäder för att möjliggöra 
kvarboende i närområde. 

• Värna om lokal service genom att 
samordna den med nya bostäder.

• Stötta lokala initiativ för utveckling 
och livskraft på landsbygden.
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Byggnadsår

Bostadsbyggandet i kommunen har varierat över tid. 
Nedan redovisas en sammanställning av hur många 
bostäder som byggdes inom respektive delområde 
under olika tidsperioder. 

Redovisningen kan ge indikationer på standard 
utifrån olika byggnadskrav (exempelvis hissar och 
tillgänglighet) samt kommande generationsväxlingar.

Figur 17-21: Bostädernas byggnadsår inom respektive delområde. Fakta från 2018. 
Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med underlag från SCB.
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Figur 22: Redovisning av zoner som prognosen baseras på. Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad
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Boendeform för invånare över 65 år

Utifrån de slutsatser som dragits tidigare i analysen 
har en fördjupning gjorts för invånare över 65 år där 
vi studerat vilken bostadsform de bor i. Översiktligt är 
fördelningen av dessa personer i respektive bostadstyp 
enligt följande (hela kommunen) enligt SCB:

    Småhus, hyresrätt          156
    Småhus, bostadsrätt          188
    Småhus, äganderrätt        9760
    Flerbostadshus, hyresrätt       6440
    Flerbostadshus, bostadsrätt       3784
    Specialbostad          540
    Övrigt           332
    Uppgift saknas          319

Inom katergorin Specialbostad finns exempelvis 
vård- och omsorgsboende, LSS och SoL-boende.
 

I nedanstådende tabeller på delområdesnivå 
redovisas enbart de tre strörsta kategorierna.
Analysen visar att det finns skillnader mellan olika delar 
av kommunen. 

I kommunen finns det knappt 20 000 småhus. 
Diagrammet nedan visar att det är ungefär 10 000 
personer av våra invånare över 65 år som bor i en 
stor del av dessa småhus (mellan 25-50 procent). Det 
indikerar att rörligenhet i detta bestånd bedöms öka 
under den kommande 10-årsperioden, vilket även 
kan leda till ett minskat behov av nyproduktion av 
villabebyggelse på sikt.  

Analysen ska stödja arbetet med att bedöma framtida 
servicebehov samt byggnation av nya bostäder som 
attraherar denna grupp. 
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Figur 23-27: Fördelning av invånare över 65 år inom respektive bostadsform. Fakta 
från 2018.  Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med underlag från SCB 
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Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Sammanfattning av inkomna remissvar samt kommentarer 

Myndigheter 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen välkomnar att Borås har valt att ta fram riktlinjer för bostads-

försörjningen i enlighet med lagen (2000:1383) om kommunernas bostads-

försörjningsansvar (BFL). Lagen, som reviderades 1 januari 2014, innehåller 

följande krav på vad riktlinjerna minst ska innehålla. 

2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande 

uppgifter: 1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 

bostadsbeståndet, 2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 

3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, 

av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 

marknadsförutsättningar. Lag (2013:866). 

Länsstyrelsens samrådsyttrande utgår från hur väl riktlinjerna för bostads-

försörjningen lever upp till kraven i 2 § lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar. Därutöver lämnar Länsstyrelsen också råd enligt 3 § 

i samma lag. 

Synpunkter på förslaget 

Samlad bedömning: Länsstyrelsen bedömer att Borås Stads förslag till riktlinjer för 

bostadsförsörjningen lever upp till kraven i 2 § i lag (2000:1383) om 

kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna är väl utförda med en 

gedigen redovisning av kommunens verktyg och mål för att möjliggöra en 

långsiktig bostadsförsörjning samt analyser av befolkningsutvecklingen och 

bostadsmarknaden. Underlag om marknadsförutsättningar och efterfrågan bör 

dock utvecklas i riktlinjerna. 

Kommunens mål och insatser för att nå uppsatta mål: Borås Stads riktlinjer för 

bostadsförsörjningen är indelade i tre delar; Riktlinjer för bostadsförsörjningen, 

Handlingsplan för bostadsbyggande och Befolknings- och bostadsanalys. 
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Angreppssättet är tydligt och bra där kommunen redovisar att handlingsplanen 

revideras årligen och att befolknings- och bostadsanalysen revideras inför 

riktlinjernas antagande som sker varje mandatperiod av kommunfullmäktige. 

Inledningsvis hänvisar kommunen till lag (2000:1383) om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar och det är positivt då detta anger vilket syfte och 

innebörd riktlinjerna har. 

Kommunen har högt ställda mål för bostadsbyggandet där målsättningen är 750 

bostäder per år, en målsättning som utgår ifrån befolkningsprognoser och 

kommunens översiktsplan. I relation till den kvantitet som har byggts i 

kommunen de senaste åren, ca 450 per år, är det ett högt mål. För att realisera 

detta ökade antal bostäder krävs en strategisk beredskap och detta redovisar 

kommunen väl i både Riktlinjer för bostadsförsörjningen och i Handlingsplan 

för bostadsbyggande. Kommunen konstaterar också att förutsättningarna för 

att öka bostadsbyggandet är beroende av en rad variabler, däribland 

marknadskonjunkturen och kommuninvånarnas möjlighet att efterfråga 

nyproduktion. Vidare berörs de fem kommunala bostadsbolagens roll tydligt 

och det finns mål särskilt kopplade till dessa. Det är bra då de kommunala 

bostadsbolagen är ett viktigt verktyg i kommunens bostadsförsörjning. 

Under rubriken Bra bostäder till alla redovisar kommunen generella insatser för 

olika behovsgrupper i kommunen. Åtgärderna skulle kunna konkretiseras 

ytterligare och innehålla insatser för hur dessa mål ska realiseras; till exempel 

hur kommunen arbetar för att ungdomar ska få inträde på bostadsmarknaden. 

Samtidigt så visar kommunen att det finns upparbetade rutiner och arbetssätt 

för vissa grupper, bland annat i Program mot hemlöshet som är en särskild plan 

för hemlöshetsarbetet i kommunen. Vidare redovisar kommunen på ett bra sätt 

vilka verktyg som kommunen har i arbetet såsom markstrategier, 

markanvisning, bygglov, detaljplaner, översiktsplan och allmännyttiga 

bostadsbolag. 

Under målen för Fysisk planering återfinns flera mål som kopplar riktlinjerna till 

kommunens översiktsplan. Det är positivt då det stärker genomförandet av 

riktlinjernas intentioner. I översiktsplanen finns ett antal planeringsstrategier, 

som kan ses som verktyg för att förverkliga översiktsplanens strategier och som 

ska ge vägledning och stöd vid exempelvis detaljplanering och 

intresseavvägningar. Flera av dessa planeringsstrategier, särskilt under rubriken 

Bostadsbyggande och boendemiljöer, är relevanta för kommunens riktlinjer för 

bostadsförsörjning. Länsstyrelsen välkomnar därför att kommunen i förslaget 

till riktlinjer för bostadsförsörjning lyfter fram att Borås Stad under 

mandatperioden ska verka för att bostadsbyggandet följer intentionerna i 

översiktsplanen och att översiktsplanens effekter på bostadsbyggandet 

regelbundet ska följas upp. Denna växelvisa koppling mellan riktlinjerna och 

översiktsplanen är ett gott exempel på hur dessa två dokument kan användas i 

kommunens samhällsplanering och bostadsförsörjning. 
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Analyser som grund för riktlinjerna: Under rubriken Framtidsspaning görs en 

intressant omvärldsbevakning över faktorer som på olika sätt påverkar 

bostadsmarknaden och kommuninvånarnas möjligheter att efterfråga bostäder. 

Vidare görs en redogörelse för nuläget i kommunen avseende demografi, 

flyttnetto, bostadsstorlekar och upplåtelseformer. Upplåtelseformer redovisas 

också på illustrativa kartor där det blir tydligt att det befintliga beståndet ser 

olika ut i olika delar av kommunen. I kombination med åldersstrukturer, 

befolkningsutveckling, det befintliga beståndets skilda strukturer och 

områdesspecifika trender görs sedan behovsanalyser över kommunens olika 

delar. Här redovisas sedan exempelvis en ökad andel äldre i vissa områden och 

ett behov av bostäder som svarar mot deras behov, eller ett ökat behov av 

förskolor och skolor i andra områden. 

I analysen över läget i kommunen skulle uppgifter om prisutvecklingen för 

bostäder och bostadsbyggande samt uppgifter om efterfrågan i kommunen 

utvecklas. Det kan beröra hur arbetsmarknaden ser ut i kommunen samt 

uppgifter om hur byggaktörerna ser på konjunkturen och förutsättningarna för 

att investera i bostadsbyggande i kommunen. 

Avvägning gentemot andra allmänna intressen: Länsstyrelsen vill understryka att vad 

gäller utbyggnadsområdens lämplighet behöver, där så inte skett, det prövas i 

kommunens översikts- och detaljplanering. Avvägningen mellan det allmänna 

intresset bostadsförsörjning och övriga allmänna intressen sker i kommunens 

översiktsplanering och avvägning mellan allmänna och enskilda intressen i 

kommunens detaljplanering enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Länsstyrelsens bedömning av hur denna avvägning slutligen har gjorts kommer 

därför att ske inom ramen för kommunens översikts- respektive detaljplanering. 

Antagna riktlinjer: När riktlinjerna för bostadsförsörjningen antagits av 

kommunfullmäktige önskar Länsstyrelsen att kommunen skickar handlingen till 

Länsstyrelsen. 

Kommentar:  

Det är viktigt att exploatörer även läser Översiktsplanen. Vi anser att sammankopplingen 

ligger på en lagom nivå för att nå det. 

Det övergripande målet för bostadsbyggande på 750 bostäder per år justeras till 600 bostäder 

per år. 600 bostäder per år innebär en ökning med 20 % utifrån dagens nivå på byggande.  

Statistikunderlaget har justerats utifrån att SCB har släppt senare uppgifter. Dock har inte 

prisutvecklingen tagit med då vi anser att det finns andra som redan tar fram denna statistik 

och som också har uppdatering fler gånger per år.   

 

 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

4(24) 

 

 

Grannkommuner och kommunalförbund 

Herrljunga kommun 

Herrljunga kommun tillstyrker Borås stads riktlinjer för bostadsbyggande.  

Herrljunga kommun vill i sammanhanget framföra att den kraftiga inflyttning 

till staden och det expansiva bostadsbyggandet som förutspås i analyserna 

medför ett ökat behov av tillfredsställande infrastruktur, både när det gäller väg 

och järnväg. 

I del 3 finns några intressanta och rimliga analyser som sannolikt även är 

relevanta att applicera på Herrljunga kommun, särskilt under rubrikerna 

Serviceorter s.22 och Övriga orter och landsbygd, s.24. Då Herrljunga kan dra 

nytta av dessa analyser i det interna arbetet så tackar vi ödmjukast för att Borås 

stad delar med sig av analyserna i riktlinjerna. Det är också välbetänkt att det i 

riktlinjerna poängteras att det är möjligt att dra andra slutsatser utifrån de 

prognoser som läggs fram. 

Kommentar:  

Borås Stad arbetar med att Ta fram en Trafikplan som ska hantera trafiken för samtliga 

trafikslag i en växande stad. Den bedöms att skickas på remiss under året.  

Svenljunga kommun 

Svenljunga kommun tillstyrker Borås stads förslag till nya riktlinjer för 

bostadsförsörjning. 

Förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Borås stad är uppdelad i tre 

delar som riktar sig till olika aktörer, vilket gör det lätt för läsaren att hitta 

informationen den söker. Det ges en tydlig bild av vilka trender man ser och 

hur bostadsbeståndet idag ser ut. Man redovisar mål och byggmöjligheter i 

handlingsplanen som lätt kan följas upp. Rollfördelning redovisas för att förstå 

hur målet om 750 bostäder per år ska uppnås och ett tydligt mångfalds-

perspektiv pekar ut grupper som kan möta svårigheter på bostadsmarknaden. 

Svenljunga kommun ser positivt på att Borås stad belyser bostadsförsörjning ur 

ett regionalt- och mellankommunaltperspektiv. För att verka för en konkurrens-

kraftig region och stabil bostadsmarknad vill Svenljunga kommun lyfta fram 

vikten av samarbete för att nå Vision Västra Götaland om det goda livet. 

Vi önskar Borås stad lycka till i det fortsatta arbetet. 

Tranemo kommun 

Borås stad har utarbetat ett bostadsförsörjningsprogram. Programmet är väl 

genomarbetat. Tranemo kommun vill uppmärksamma Borås stad på vikten av 

god framkomlighet längs med riksväg 27. Det är bekymmersamt om riksväg 27 

erhåller karaktären av en lokalgata sträckan Kråkered-Viared. Medfinansie-

ringen mellan Tranemo, Svenljunga, Borås och Västragötalandsregionen till den 

nya vägsträckningen syftade till en ”förbifart”. Tranemo kommun förutsätter att 

vägsträckan även fortsättningsvis bibehåller den funktionen.   
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Tranemo kommun vill även göra Borås stad uppmärksam på den expansion 

som nu påbörjas i Länghem avseende bostäder. Tranemo kommun gör en 

Fördjupad översiktsplan i Länghem mot bakgrund av den ökade efterfrågan på 

bostäder. Dess naturliga närhet till Borås är en av förklaringarna till den ökade 

efterfrågan.  

Kommentar:  

Den tilltänkta exploateringen är norr om väg 27 där det nuvarande industriområdet 

Gässlösa ligger. Utbredningen av statistikområdet nere vid väg 27 är stort och kan upplevas 

som något missvisande i redovisningen, men kan inte av tekniska skäl justeras. Borås Stad 

har under våren 2019 antagit en utbyggnadsstrategi som tydligare beskriver hur/när 

omvandlingen kan ske för de centrala utvecklingsområdena i staden. Arbete med en 

Trafikplan för Borås pågår och bedöms att skickas på remiss under året.  

Borås Stad välkomnar utvecklingen av Länghem. 

Bollebygds kommun 

Inget svar 

Marks kommun  

Inget svar 

Ulricehamns kommun 

Inget svar 

Vårgårda kommun 

Inget svar 

Boråsregionen 

Inget svar 

 

Nämnder 

Arbetslivsnämnden  

Arbetslivsnämnden föreslås tillstyrka riktlinjer för bostadsförsörjning under 

förutsättning att ansvaret för sociala boenden tas bort i riktlinjerna. Detta med 

anledning av att det pågår en utredning om ansvarsfördelningen mellan 

förvaltningarna med anskaffning av lägenheter som kan användas som sociala 

boenden.  

Arbetslivsnämnden skall tillgodose behovet av bostäder för anvisade nyanlända 

vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd enligt anvisningslagen. 

Nämnden har också ansvar att erbjuda skyddat boende för personer som är 

utsatta av relationsvåld eller hedersrelaterat våld eller förtryck. Dessutom 

hanteras sociala kontrakt främst för barnfamiljer som inte har möjlighet att få 

ett eget hyreskontrakt. Individ och Familjeomsorgen har ansvaret att tillgodose 

övergångsbostäder för personer med socialmedicinskt funktionsnedsättning 

samt boenden för barn under 18 utan vårdnadshavare. Vid nyproduktion av 
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bostäder hamnar hyresnivåerna högt vilket innebär att flertal inom målgruppen 

som uppbär försörjningsstöd, etableringsersättning eller låg inkomst inte har 

möjlighet att flytta in i dessa fastigheter. Det finns ett stort behov av att bygga 

hyresfastigheter med lägre standard och därmed lägre hyror. Bostadsegrationen 

kan då minska och innebär en bättre integrering av nyanlända i staden.  

Kommentar:  

Uppdelningen mellan Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 

Social omsorgsförvaltningen har setts över och justerats.  Texterna har dessutom kompletterats 

utifrån inkomna synpunkter. En avstämning med berörda förvaltningar har skett efter 

justeringen. 

Utredningen kring ansvar om Sociala boenden pågår. I väntan på förigställandet av den har 

ansvarets fördelats på Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 

Sociala omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker riktlinjerna för 

bostadsförsörjning samt översänder ett remissvar med synpunkter på vissa 

avsnitt. 

Nämnden instämmer i stort med de framtagna riktlinjerna. Bostads- och 

befolkningsanalysen ger ett bra underlag för att se vad som krävs för åtgärder 

och riktlinjer för att ge goda bostäder åt alla grupper.  

Nämnden har främst synpunkter på vissa delar av del 1 – Riktlinjer. Nämnden 

saknar en egen rubrik för Individ- och familjeomsorgen för att tydliggöra 

nämndens ansvar och boenden. Nämnden har mycket riktigt ansvaret för 

boenden ensamkommande barn men som i texten på sidan 10 återfinns under 

Arbetslivsnämndens rubrik. Vissa boenden saknas här såsom Individ- och 

familjeomsorgens ansvar för akutboende för hemlösa och stödboende för de 

med missbruksproblematik.  

Formuleringen ”Personer med svag ställning på bostadsmarknaden” kan 

upplevas otydlig och nämnden rekommenderar uttrycket ”personer med 

bristande resurser på bostadsmarknaden”.  

I riktlinjerna anges att ”en blandning av upplåtelseformer i samma 

bostadsområde stärker förutsättningarna för att människor med olika 

socioekonomiska bakgrund ska kunna bo i samma område”. Nämnden stödjer 

denna inriktning. Nämnden anser dock att det uttrycks mycket litet om 

förutsättningarna för nyproduktionen eller möjligheten att frigöra bostäder för 

grupper med begränsade ekonomiska resurser. Nämnden konstaterar att det i 

befolkningsanalysen omnämns att de på flera bostadsområden finns större 

familjer som är trångbodda. Detta ofta i kombination med ekonomiska 

begränsningar I riktlinjerna finns dock inget som adresserar detta 

bostadsförsörjningsbehov.  

Sammantaget är nämnden positiv till riktlinjerna men önskar att hänsyn tas till 

de synpunkter som lämnats. 
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Kommentar:  

Individ- och familjeomsorgen har försetts med en egen rubrik för att förtydliga uppdelningen 

inom den kommunala organisationen. Uppdelningen mellan Arbetslivsförvaltningen, Individ- 

och familjeomsorgsförvaltningen och Social omsorgsförvaltningen har setts över och justerats.  

Texterna har dessutom kompletterats utifrån inkomna synpunkter. En avstämning med 

berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

Formuleringen ”Personer med svag ställning på bostadsmarknaden” ändras till ”Personer 

med bristande resurser på bostadsmarknaden” 

Nyproduktion av bostäder är dyrt och sällan möjliga för grupper med begränsade resurser. 

Där är det snarare att flyttkedjor medför att bostäder i det befintliga beståndet frigörs. För att 

förbättra situationen finns ett övergripande mål att Samarbeten och arbetsmetoder både 

mellan förvaltningar och externa aktörer ska utvecklas för att tillgodose behovet för respektive 

grupp.  Arbetslivsförvaltningen kommer att ansvara att ett en gemensam handlingsplan tas 

fram.  

Sociala omsorgsnämnden  

Nämnden anser att behoven kring boende för personer med 

funktionsnedsättning, tydligare behöver lyftas fram i dokumentet. Sociala 

omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i övrigt. 

Nämnden har några förslag på ändringar och tillägg: Gällande del 1: Riktlinjer 

för bostadsförsörjning  

Sida 5, under stycket ”Bra bostäder åt alla”: Lägga till att det är viktigt att en 

byggnation ska säkerställa tillgänglighet för stadens samtliga invånare, även de 

med någon form av funktionsnedsättning. Närhet till serviceutbud och 

kollektivtrafik är nödvändigt för den senare gruppen.  

Under samma stycke: Nämndernas ansvar att samarbeta i att få fram bra bostäder 

till alla är en utmanande nödvändig framtidsfråga som måste lyftas fram.  

Under samma stycke lägga till en punkt: Sociala omsorgsnämnden ska tillgodose 

behovet av bostäder till personer med funktionsnedsättning som fått beslut 

enligt SoL eller LSS.  

Sidan 7: ’Borås Stad ska verka för en bostadsmarknad som är öppen och 

tillgänglig för olika gruppers behov, och den ska kunna erbjuda något för alla – 

barnfamiljen, studenten, ensamhushållet, pensionären och samboparet’ – Här 

bör man lägga till: Personer med funktionsnedsättning.  

Lägg gärna till ’fler tillgängligt anpassade bostäder som gör det lättare för 

personer med funktionsnedsättning att flytta.  

Under Detaljplaner och planberedskap. Här saknas en beskrivning att planering av 

bostäder ska ta hänsyn till Universal Utformning principen. Även en 

beskrivning att i Borås används VGR riktlinjer.  

Sida 9, Stycket Sociala omsorgsförvaltningen… Särskilt boende enligt LSS är bostäder 

med särskild service, eller annan särskild anpassad bostad. Kommunen erbjuder 

två olika former av bostäder för personer som omfattas av lagen: gruppbostad 
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och servicebostad. Gruppbostad är ett boende för max 6 personer i fullvärdiga 

egna lägenheter, i direkt anslutning till gemensamma utrymmen för samvaro 

och möjligheter att tillaga gemensamma måltider, och att där få ett kontinuerligt 

personalstöd utifrån individuella behov.  

Servicebostad är en boendeform som är ett steg närmare ett helt självständigt 

boende, med ett antal enskilda egna lägenheter, och tillgång till personalstöd, 

samt gemensamma utrymmen för samvaro och möjligheter att tillaga 

gemensamma måltider i en närbelägen lokal.  

Samlokalisering av t ex gruppbostad/servicebostad med bostäder kan vara ett 

alternativ framöver. Viktigt är då att grupp – eller servicebostadens läge i 

huskroppen noggrant planeras.  

Sida 9, Psykiatriboende: Psykiatriboende är ett särskilt boende enligt SoL. Det är 

ett boende som är till för personer med psykiska funktionsnedsättningar som 

inte längre kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i 

det egna hemmet. För att beviljas bostad med särskild service ska personen ha 

ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över stor del av 

dygnet. Det är utformat som en gruppbostad med ett antal separata fullvärdiga 

lägenheter, gemensamma utrymmen för samvaro och möjligheter att tillaga 

gemensamma måltider, och att där få ett kontinuerligt personalstöd utifrån 

individuella behov.  

Även inom socialpsykiatrin skulle man kunna tänka sig servicebostäder framåt i 

tiden, med närhet till baslägenhet varifrån boendestödjare utgår. Nämnden 

anser också att vi behöver tänka nytt. Vid nybyggnation av äldreboenden så bör 

man också titta på möjligheten att bygga grupp/servicebostad i nära anslutning 

eller till och med i samma huskropp. Effekter som kan uppnås av detta är b.la 

en ökad möjlighet till rörlighet vid förändrade behov men även en ökad 

möjlighet till samplanering av personalresurser.  

Sida 8, Under Äldre och personer med funktionsnedsättning: Kommunen ansvarar för 

att ge stöd och hjälp för äldre och personen med funktionsnedsättning enligt 

två lagar: Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). SoL är till för personer som behöver stöd och vård 

och själva inte kan tillgodose sig det. Medan LSS är ett lag som syfta till 

personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som 

möjligt.  

Sida 9, stycket: Personer med svag ställning på bostadsmarknaden: Många personer med 

funktionsnedsättning ingår också i denna grupp. Inte alla personer med 

funktionsnedsättning har rätt till LSS eller SoL. Många ramlar mellan stolarna 

och vissa inte har föräldrar som kan försörja dem. Barn med 

funktionsnedsättning som inte har insatser från kommunen, bor i familjehem 

och fyller 18 riskerar hamnar i denna situation.  

Sidan 10, stycket Allmännyttiga bostadsbolag: Bostadportal för 

tillgänglighetsanpassade bostäder bör tillskapas. Det är viktigt att börja 

inventera tillgängligt anpassade bostäder som finns - öka medvetenhet hos 
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bostadsbolaget. Personer med rörelsehinder familjer som har barn med 

rörelsehinder bör ha förtur till tillgängliganpassade bostäder - de kan inte bo var 

som helst.  

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i övrigt.  

Kommentar:  

Uppdelningen mellan Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 

Social omsorgsförvaltningen har setts över och justerats.  Texterna kompletterats utifrån 

inkomna synpunkter. En avstämning med berörda förvaltningar har skett efter justeringen. 

De mer visionära tankegångarna i yttrandet bör utvecklas i övergripande målet att 

”Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska utvecklas 

för att tillgodose behovet för respektive grupp.  Arbetslivsförvaltningen kommer att ansvara 

att ett en gemensam handlingsplan tas fram.” 

Vård- och omsorgsnämnden  

Vård-och äldrenämnden tillstyrker förslag till Borås Stads riktlinjer för 

bostadsförsörjning, samt betonar vikten av att omgående utreda placering av ett 

nytt vård- och omsorgsboende. 

Vård- och äldrenämnden har i tidigare yttranden, bland annat över 

översiktsplanen och utbyggnadsstrategin, påtalat att det behövs två nya vård-

och omsorgsboenden inom fem respektive tio års tid. Framförallt behövs 

boenden för personer med demenssjukdom. Boendena behöver omfatta ett 

flertal avdelningar och platser. De nya vård- och omsorgsboendena behöver 

inte byggas i centralorten, men det är viktigt att de byggs där det finns goda 

kommunikationsmöjligheter i form av kollektivtrafik. Det är också viktigt med 

en fin utemiljö vid vård- och omsorgsboenden, där de boende kan röra sig på 

ett tryggt och säkert sätt. Det är alltså lämpligare att bygga lägre hus, än att 

bygga vård- och omsorgsboende på höjden inne i stadskärnan. Eftersom 

behovet av nytt vård- och omsorgsboende är stort och akut, behöver 

placeringen av ett sådant utredas omgående.  

Kommentar:  

Uppgifterna finns med i Lokalresursplanen.  

Lokalförsörjningsnämnden  

Lokalförsörjningsnämndens beslut Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker 

remissen.  

Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på förslaget till Riktlinjer för 

bostadsförsörjning.  

Dock vill nämnden särskilt trycka på behovet av bostäder med särskild service 

för vuxna enligt LSS. Enligt socialtjänstlagen är det kommunens uppgift att 

medverka till att personer med funktionsnedsättning får möjlighet att bo på ett 

sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov. Rätten till bostad är även 

lagstadgade enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kraven 

på dessa bostäder är att de ska vara fullvärdiga, att det är den enskildes privata 
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och permanenta hem samt att de inte får placeras så att de får en institutionell 

prägel. Dessa krav innebär i dagsläget svårigheter eftersom efterfrågan på 

bostäder i allmänhet överstiger utbudet.  

Till detta kommer att om ett beslut inte verkställs inom tre månader ska 

kommunen rapportera detta till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO. Gör IVO bedömningen att väntetiden sedan varit oskäligt lång 

kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 

förvaltningsrätten.  

För att undanröja svårigheterna med att verkställa beslut är det viktigt att 

kommunen använder sig av de verktyg som finns till hjälp i arbetet med 

bostadsförsörjning. Exempelvis genom markanvisningsavtal ställa villkor som 

skapar boendealternativ för personer med särskilda behov. Villkor kan också 

ställas på hyresnivå vilket gynnar staden ekonomiskt då Kommunfullmäktige 

fattat beslut om hyrestak för äldrebostäder, LSS-bostäder och psykiatriboende. 

För att på ett aktivt sätt medverka till att det finns bostäder för utsatta och 

svaga grupper föreslår nämnden att det i samverkan mellan berörda 

förvaltningar tas fram en särskild handlingsplan för bostadsförsörjning riktad 

mot dessa. 

Kommentar:  

En separat handlingsplan för bostäder för utsatta och svaga grupper är intressant. Den ligger 

i linje med målet om att ”Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och 

externa aktörer ska utvecklas för att tillgodose behovet för respektive grupp”. 

Arbetslivsnämnden kommer ansvara för att en förvaltningsöverskridande handlingsplan tas 

fram.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker riktlinjerna för bostadsförsörjning med 

följande kommentarer: 

Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på del 3 – befolknings- och 

bostadsanalys. Dokumentet ger en tydlighet mot alla som agerar på 

bostadsmarknaden. Den kommer vara ett värdefullt stöd i nämndens arbete 

med att bedöma planbeskedsansökningar. 

I del 1 under ”Kommunens mål för bostadsbyggande” står att 

”Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för bostadsbyggande, 

som ligger i balans med genomförande.” 

Samhällsbyggnadsnämnden delar Kommunstyrelsen åsikt att det är viktigt att 

detaljplaneringen fokuserar på de områden som är utpekade i Översiktsplanen 

och Utbyggnadsstrategin och att de detaljplaner som tas fram ska ligga i balans 

med genomförandet. Genomförandet av detaljplaner kräver ofta investeringar 

från kommunen i form av infrastruktur och service. För att kommunen ska 

kunna använda sina resurser på ett effektivt sätt är det därför av vikt att inte allt 

för mycket planberedskap finns outnyttjad som plötsligt kan generera stora 

behov av kommunal service. Samhällsbyggnadsnämnden framhåller dock att 
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detta främst gäller vid detaljplanering utanför det område som är utpekat i 

Utbyggnadsstrategin och serviceorterna. För att vi ska kunna ha god 

planberedskap förutsätter Samhällsbyggnadsnämnden att det finns en strategisk 

planering kring infrastruktur och offentlig service. 

Del 2 – Handlingsplan för bostadsförsörjning - en lägesredovisning av 

pågående bostadsprojekt 2019-2023 

Det är positivt att det finns en förteckning av pågående projekt men 

Samhällsbyggnadsnämnden saknar i handlingsplanen en tydligare vägledning 

och strategiska ställningstaganden kring vilka detaljplaner som ska prioriteras. I 

avsnittet om Kommunens verktyg i del 1 finns exempel på verktyg som 

kommunen kan använda sig av för att främja bostadsbyggandet. 

Samhällsbyggnadsnämnden vill framhålla att dessa verktyg är viktiga och inte 

bara kan, utan också bör, användas. 

Samhällsbyggnadsnämnden önskar också en tydligare verksamhetsplan där 

aktiviteter som rör översiktlig planering och markanvisningar ska specificeras 

och tidsättas. Det är ett värdefullt underlag för verksamhetsplanen för 

detaljplanering och möjliggör en större tydlighet mot exploatörer om när ett 

visst projekt kan vara möjligt att påbörja. 

Kommentar: 

Arbete pågår med en Trafikplan och förväntas skickas ut på remiss under året.  

Tanken med att kunna använda handlingsplanen för att ge direktiv för vad som behöver 

styra i verksamhetsplanen för detaljplanering är bra. Då handlingsplanen för bostadsbyggande 

kommer antas av Kommunsstyrelen årligen finns möjlighet att utveckla detta arbete samt 

lägga till mer text om detta vid behov. Detta kan förvisso även ske i den årliga utvärderingen 

av översiktsplanen. På så sätt kan en mer rullande planering åstadkommas.  

De mål kring fysisk planering som anges i Riktlinjerna är ett sätt att lägga mer tyngd på 

vilka uppgifter som behöver prioriteras. Dessutom kommer uppföljning av översiktsplanen 

också vara ett led i att stärka arbetet med att nå uppsatta mål.  

Förskolenämnden  

Förskolenämnden tillstyrker ärendet. Det viktigt att Förskolenämnden i ett 

tidigt skede involveras i planprocesser, för att säkerställa att antalet 

förskoleplatser möter det behov som uppstår när staden växer. 

Grundskolenämnden  

Grundskolenämnden tillstyrker Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Prognosen som presenteras visar att barn och ungdomar som befinner sig i 

skolåldern ökar. Bedömningen är att delar av den ökningen som visas i 

prognosen flyttas över till stadens utvecklingsområden. Behov av exempelvis 

skola bör bedömas gemensamt med den centrumnära bebyggelsen och 

samordnas med ett hela staden-perspektiv. Faktorer som påverkar val av 

bostadsområde är kvaliteten på offentlig och kommunal service. Möjligheten till 

en bra skola ger attraktivitet till ett område och det är tydligt i underökningar att 
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kommunens jämförelsetester påverkar. Jämförelsetjänster bedöms få en allt 

större påverkan av invånarna framöver. 

Grundskolenämnden menar i remissvaret att det är viktigt att det finns 

grundskola i närheten där elever bor. För att få en attraktiv skola och 

bostadsområde i en attraktiv stad är det viktigt att avsätta plats för skola 

alternativ tomt för utbyggnation av grundskola vid planering av nya 

bostadsområden. 

Grundskolenämnden menar att det är viktigt för staden att ha barnperspektivet 

i fokus. Funktioner som barn har behov av bör vara samlat till platser i närhet 

av barnet och familjens närområde. 

Kommentar: 

Det stämmer att barn i skolåldern bedöms öka under perioden. Detaljplanearbete har 

påbörjats för en ny 4-parallell skola F-6 på Gässlösa. Utbyggnad av ett flertal skolor pågår 

eller är under planeringsstadiet. Ytterligare byggnation kommer säkert att bli aktuellt, men 

plats är inte lokaliserad ännu.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Riktlinjer för 

bostadsförsörjning samt översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.  

Det råder i dagsläget lokaler för gymnasieutbildning och Lokalförsörjnings-

förvaltningen har svårt att hitta tomter för gymnasieskolor i centrumlägen eller 

lokaler att hyra. Det är av största vikt att utbudet av lokaler för gymnasie-

utbildning möter det behov som uppstår när staden växer. Vid utarbetande av 

mer detaljerade planer är det viktigt att Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden i ett tidigt skede involveras i processen.  

Nämnden bedömer att det finns ett behov av att utveckla metoder med 

nyckeltal för det kommunala lokalbehovet kopplat till stadsutvecklingsplaner på 

alla nivåer, från översiktsplan till detaljplan. För förskola och de lägre åldrarna i 

grundskolan är behovet av lokaler i närområdet stort. För gymnasieskola är det 

angeläget med centralt placerade skolor. Där är det extra svårt att hitta tomter, 

vilket gör det angeläget att i mycket tidiga skeden definiera behov. 

Kommentar: 

En ny centralt belägen Gymnasieskola kommer att tas med i kommande 

Lokalförsörjningsplan 2019-2021.  

Det är bra tanke att utveckla metoder med nyckeltal för kommunala behov.  Ett sådant 

arbete kan starta längre fram men bör inte vara en del av Riktlinjer för bostadsförsörjning.   

Fritids- och folkhälsonämnden  

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Riktlinjer för bostadsförsörjning med 

föreslagna förbättringsområden  

För att staden ska utvecklas i den riktning som är önskvärd, enligt antagna 

styrdokument, är det bra att översiktsplanen kompletteras med fördjupade 
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översiktsplaner och planprogram. Det stärker områdenas planering, skapar 

ramar för de som vill bygga och ger möjlighet att i god tid planera för 

kollektivtrafik, gång- och cykelbanor och annan kommunal service. För att 

skapa trygghet och liv mellan husen behöver man tidigt i stadsomvandlingen ta 

mark i anspråk för aktivitet, mötesplatser och gröna områden.  

Det är bra att serviceorterna pekas ut som uttalade utvecklingsområden. Utifrån 

riktlinjerna tycker vi att det behövs en mer uttalad målbild och omfattning om 

vad serviceorterna ska innehålla för olika bostadsformer, för att tillgodose de 

olika behov som finns.  

Olika behov av boende beskrivs på ett tydligt sätt under rubriken ”Bra bostäder 

för alla”, men där saknas gruppen med svag socioekonomisk position i 

samhället, som inte är hemlösa. För de som är socioekonomiskt svaga behöver 

det finns hyresrätter i olika delar av staden för att tillgängliggöra boende för alla. 

Likaså bör det finnas varierande boendeformer på de utsatta områdena för att 

möjliggöra en bostadskarriär inom området, såväl som till en annan del av 

staden.  

Vi anser inte att bostadsintegrationen lyfts fram tillräckligt tydligt i riktlinjerna. 

På sid 7 står det: ”En blandning av upplåtelseformer i samma område stärker 

förutsättningarna för att människor med olika socioekonomisk bakgrund ska 

kunna bo i samma område. Det gynnar mångfald och integration, som i sin tur 

stärker social sammanhållning”. Texten uppfattas mer som ett konstaterande än 

en riktlinje för bostadsbyggandet i Borås Stad. Utifrån stadens utmaningar och 

det samlade arbetet för integration bör bostadsintegrationen vara mer uttalad 

och målinriktad.  

Kommentar: 

Fördjupade översiktsplaner och Planprogram är bra verktyg för att säkra viktiga delar i 

planeringen samt hur området kopplas till övriga delar av staden.  

Översiktlig strategisk planering för serviceorterna kommer att påbörjas.  

Det finns ett förslag att ta fram en separat handlingsplan under målen för bostäder för alla. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att en förvaltningsöverskridande handlingsplan tas fram.  

Kulturnämnden  

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning under 

förutsättning att de viktiga tillägg som tas upp nedan förs in i skrivningen.  

Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning förhåller sig till Vision 2025 och 

Översiktsplanen och kommer att ersätta kommunens bostadsbyggnadsprogram. 

Riktlinjerna ska ge förutsättningar för byggande av bostäder i det antal och i de 

upplåtelseformer som behovsberäknats.  

Det är viktigt att den stora kvantitet bostäder som ska byggas utförs på ett sätt 

som gynnar stadsutvecklingen och stadens attraktivitet, så att utbyggnaden sker 

på ett väl avvägt sätt som kompletterar och förbättrar samtidigt som stadens 

karaktär och särart bibehålls. Att ny bebyggelse ska förhålla sig till befintlig är 

en grundförutsättning för detta, vilket behöver framgå i skrivningen då det 
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annars kan uppfattas som att kvantitet går före kvalitet. Det är det redan byggda 

som tillsammans med det nya skapar den framtida staden. Det bör också 

förtydligas att nytillskott ska präglas av hög arkitektonisk kvalitet och vara 

robust, användbar och väl gestaltad för att främja långsiktigt, hållbart och 

kvalitativt byggande. Dessa formuleringar har lyfts fram även i yttrande kring 

”Utbyggnadsstrategi – mer stad längs Viskan” och följer intentionerna i 

Översiktsplanen.  

Kommentar: 

Dessa frågor är viktiga men hör inte hemma i detta styrdokument. Plan- och bygglagen 

hanterar dessa frågor på flera nivåer i planeringen. 

Miljö- och konsumentnämnden  

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till Riktlinjer för 

Bostadsförsörjning och önskar vissa förtydliganden om det lokala 

miljömålsarbetets kopplingar till den fysiska planeringen. Miljöförvaltningen ser 

gärna att möjligheterna att nyttja exempelvis avtal som skrivs i samband med 

exploatering omnämns liksom vikten att ha god kunskap om den egna marken 

inför avyttring av mark för att hushålla med resurser och för att nå uppsatta 

hållbarhetsmål. 

Kommentar:  

Miljömålsarbetet är viktigt men hör inte hemma i detta styrdokument. Plan- och bygglagen 

hanterar dessa frågor på flera nivåer i planeringen.  

Tekniska nämnden  

Tekniska nämnden har utifrån sitt ansvarsområde inget att erinra mot upprättat 

förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning. Ärendet tillstyrks. 

 

Kommunala Bostadsbolag 

AB Bostäder i Borås  

Bolaget tillstyrker förslaget till Riktlinjer för bostadsförsörjning. 

AB Bostäder i Borås ställer sig positiv till Riktlinjerna för bostadsförsörjning. 

Stadens målsättning på en fortsatt tillväxt med 30 000 boråsare fram till 2035, 

ställer krav på en bra samverkar med marknadens exploatörer för att nå detta 

mål, där vårt bolag är en viktig part. 

Med ett hållbart byggande och en bra mix av olika upplåtelseformer samt en bra 

närservice som planeras in i ett tidigt skede, bygger vi ett socialt hållbart 

samhälle. Vi ser också vikten av att det framtida byggandet riktar sig till alla 

olika åldersgrupper, för att kunna erbjuda ett rikt och bra liv i livets alla olika 

skeden. 

Borås bör ha en hög ambition att förtätning av ny bostadsbebyggelse får en bra 

mix av olika upplåtelseformer. Här kan Borås Stad nyttja sin markreserv i 

centralorten med en tydlig styrning, förslagsvis med riktade markanvisningar. 
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Vi ser vikten av att ha ett stort fokus på ett hållbart byggande, där följande 

fokusområden bör finnas med i tidiga planeringsskeden: 

 Bo-sociala perspektiv. En bra mix av olika upplåtelseformer där vi 

blandar upp exploateringsområdena med alla samhällsgrupper. Trygga 

bostadsområden med fokus på mångfald och en bra närservice, både 

med kommersiella och offentliga funktioner. 

 Bra kommunikationer och närservice. Det ska vara lätt att ta sig mellan 

bostad, arbete, skola etc. En bra infrastruktur är därför viktig att få med 

i tidiga skeden. Vidare så ser vi också vikten av att en kvalitativ 

närservice som barnomsorg, skola, bostäder för äldre och 

livsmedelshandel är prioriterade områden vid en utbyggnad av staden. 

 Med en fossilfri leverans av fjärrvärme och ett byggande med hållbara 

material minskar vi vår klimatpåverkan. 

 Ambitionsnivån i den framtida exploateringen bör också balanseras 

med kravställning som är ekonomiskt relevant. Staden bör därför inte 

ställa högre särkrav än dom nationella regelverken för byggandet. 

I den kommande utbyggnaden av Gässlösa-området, ser vi bör ske i ett eller 

flera konsortier. Vi ser fördelar med att byggherrarna som ska investera i den 

nya stadsdelen blir engagerade tidigt i processen och att den samlade 

kompetensen mellan stadens planerare och byggherrarnas erfarenheter kommer 

väl till nytta. Ett bra exempel på denna modell är utbyggnaden av Hestra 

Parkstad på 80-talet. 

Ett annat bra exempel är byggnationen av den centrala stadsdelen Nissanstrand 

i Halmstad. Området konverterades från ett stort industriområde till en central 

ny stadsdel. Nissanstrandskonsortiet bestod av sju byggherrar. Utöver 

konsortiet byggde kommunen studentbostäder, äldrebostäder, stadsbibliotek 

och ett större parkeringsgarage för området. Det finns många likheter med 

ovannämnda projekt och den kommande exploateringen av Gässlösaområdet. 

Vi ser därför att det är klokt att ta lärdom av erfarenheterna från Nissanstrand. 

AB Bostäder i Borås har under senaste dryga 10-årsperioden byggt 760 

lägenheter, en mix med lokalombyggnation till ren nyproduktion. Just nu har 

bolaget en pågående produktion på 145 lägenheter och ytterligare ca 500 

lägenheter i process, för kommande 5-6 års period. Bolaget har en målsättning 

att producera ca 100 lgh/år. I stort har planläggning och genomförandet under 

åren fallit väl ut. Under hösten 2019 räknar vi med att starta upp produktionen 

av 130 lägenheter i Regementsstaden, som blir bolagets nästa stora 

bostadsprojekt. Vi är en samhällsbyggare att räkna med. 

AB Sandhultsbostäder 

AB Sandhultsbostäder tillstyrker förslaget till riktlinjer för Bostadsförsörjning 
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AB Toarpshus 

AB Toarpshus tillstyrker förslaget om ”Riktlinjer för Borås Stads 

bostadsförsörjning” med följande tillägg rörande serviceorten Dalsjöfors där vi 

verkar. 

Vi instämmer i de kommunala bostadsbolagens ansvar och uppdrag och att 

särskilt beakta behovet av trygghetsboenden och seniorbostäder med närhet till 

service och kommunikationer. Samtidigt måste ytterliga tomtområden för 

villabebyggelse tillskapas. Det är också viktigt att planera för utbyggnad av 

barnomsorg – förskola och grundskola så att man kan tillgodose behovet av 

platser i samband med att befolkningen ökar. Detta gäller även för 

livsmedelsaffärer, kommunikationer, trafiksäkerhet osv. 

Fristadbostäder AB 

Fristadbostäder ABs styrelse tillstyrker riktlinjerna.  

Styrelsen för Fristadbostäder AB finner innehållet i remissen korrekt och riktigt 

men vill kort kommentera vikten av hyresrätten när det kommer till 

bostadsförsörjning. Vi tror att Borås Stad kan stimulera byggandet av 

hyresrätter mer än vad som görs idag. Våra förslag:  

- Underlätta för att köpa mark, ex. genom annan prissättning/rabatter av mark 

vid byggande av hyresrätter.  

- Enklare handläggning hos kommunen genom hela processen när det byggs 

hyresrätter.  

Kommentar:  

Dessa frågor hanteras i Borås Stads Riktlinjer för markanvisning för bostäder.  

 

Viskaforshem AB 

Viskaforshem AB tillstyrker, med detta, förslaget till riktlinjer för 

bostadsförsörjning. 

Även om riktlinjer är, till sin formella karaktär, ett normerande styrdokument 

(rekommenderade sätt att agera) är det egentligen något mera och av större 

tyng. Det är därför värdefullt att dokumentet belyser olika aspekter av 

kommunens bostadsförsörjning på ett tydligt och brett sätt. 

Vi vill göra några kommentarer. 

Under rubriken ”Allmännyttiga bostadsföretag, Viskaforshem” vill vi påpeka att 

vi, under 2019, räknar med att uppföra Friskafors, ett vård- och 

omsorgsboende omfattande xx st lägenheter.  Under den processen har vi 

konkret upplevt värdet av (som framhålls på annan plats i remissen) att olika, 

främst kommunala, aktörer samverkar. 

Beskrivningen av de allmännyttiga bostadsföretagens uppgifter är tydlig och i 

enlighet med lagstiftning, kommunens mål och ägardirektiven. Vi noterar att i 

inledningen till remissen (2. st) kommenteras tydligare att: 
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”Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika 

upplåtelseformer. Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och 

kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika 

upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med 

minimerad förbrukning av vatten och energi.” 

Vi instämmer i detta och upplever att detta är mycket väl formulerat. Kvalitet 

och hållbarhet är centrala begrepp när vi bygger långsiktigt. Det är både 

miljömässigt och ekonomiskt väl motiverat. Det är också naturligt att prioritera 

tillsammans med minimerad förbrukning av vatten och energi. 

Kommunens verktyg beskrivs och kommenteras på ett tydligt sätt. Där framgår 

att planering, exploatering och förädling av mark är ett långsiktigt arbete, som 

tar tid och måste få göra det. Men samtidigt ställer behovet att öka tempot i 

bostadsbyggandet krav på god framförhållning. Det blir viktigt att prioritera 

och balansera planarbetet så att man undviker ”flaskhalsar”. Åter ett skäl att 

lyfta fram värdet av förtroendefull samverkan. 

 

Näringsliv 

Fastighetsägarna 

Organisationen tillstryker förslaget till Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Fastighetsägarna ser positivt på Riktlinjer för bostadsbyggande. Vi står bakom 

ambitionen som inleder riktlinjerna där det uttalas att: ”Nya bostäder ska vara 

långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi utformar 

socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad 

bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för 

ett ekologiskt och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten 

och energi.” 

Ambitionsnivån att 750 bostäder per år ska byggas tror vi är väl högt satt. Om 

det ska finnas möjligheter att sträva mot detta mål är det av yttersta vikt att 

Borås Stad är väldigt tydliga med vilka områden som ska bebyggas och i vilken 

takt, samt går före med visa sin investeringsvilja med kommunal service för att 

få övriga aktörer i marknaden att följa med. Det vill säga fokusera på ett 

område i taget.  

Infrastruktur: Staden kan inte växa i den här takten om inte infrastrukturfrågorna 

prioriteras. I översiktsplanen saknas en tydlig bild hur infrastrukturen skall 

byggas ut. Förhoppningen var att vi skulle finna en tydligare bild av detta i 

utbyggnadsstrategin, det upplever vi inte levererades. Med ny bebyggelse 

kommer även fler fordon. Fler fordon kräver även fler parkeringar inte bara för 

de som bor i staden utan även de som kommer på besök. Vi vill återigen 

poängtera att dessa frågor måste prioriteras för att Borås ska vara en attraktiv 

stad för invånare och investeringar. 

Viktigt även att stationsläget för en höghastighetsjärnväg kan fastställas för att 

frigöra mark för bostadsbyggnation. 
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Offentlig service: Vi vill påpeka vikten av att planera för bra närservice, ex 

kommunal och kommersiell verksamhet. Om staden går före med att bygga 

service (skolor, vårdcentraler mm) så blir det en tydlig signal om att man satsar 

här, då vågar också fastighetsägarna satsa. 

Markberedskap och exploatering: Borås Stad bör vara aktiv med planläggning och 

markanvisning av kommunal mark, för en ökad bostadsproduktion. Vi verkar i 

en expansiv stad, men Borås Stad behöver förbättra förutsättningarna för 

byggherrarna genom att planera och planlägga för framtida byggnation i takt 

med stadens tillväxt. Staden bör vara aktiv med sitt markinnehav och erbjuda 

marknadens aktörer markanvisningar med större öppenhet.  

För att staden ska växa på ett socialt hållbart sätt tror vi även det är viktigt med 

blandade upplåtelseformer. Prissättningen på marken bör differentieras 

beroende på upplåtelseformen för att uppnå en mångfald av boendeformer, 

förslagsvis ett rabatterat pris för byggnation av hyresrätter. 

Samverkan: Staden förväntas växa mycket och fort och målen är högt satta, det 

kräver en fortsatt god dialog mellan staden och näringslivet. Vi ser att vikten av 

en årlig utvärdering av är nödvändig för att stämma av eventuella hinder och 

möjligheter för fortsatt utbyggnad av staden.  

Kommentar:  

Det övergripande målet för bostadsbyggande på 750 bostäder per år justeras till 600 bostäder 

per år. 600 bostäder per år innebär en ökning med 20 % utifrån dagens nivå på byggande.  

Utbyggnadsstrategin är ett sätt av visa på en mer tydlighet och fokusering. Det är positivt att 

detta poängteras av er för att fortsätta det arbetssättet. 

Arbete med att ta fram en Trafikplan pågår och förväntas komma på remiss under året. 

Borås Stad delar er syn med att stationsläget för Götalandsbanan behöver beslutas och 

arbetar aktivt för att nå dit.  

I ”Riktlinjer för markanvisningar för bostäder” finns mer information kring arbete med och 

prissättningar. Mer aktivitet kring exploateringar av vår egen mark är prioriterat. 

En fortsatt god dialog mellan kommun och näringsliv är viktig för att förbättra 

förutsättningarna för ett bra bostadsbyggande i kommunen.  

Sveriges Byggindustrier 

Inget svar 

Borås Näringsliv 

Inget svar 

Centrumfastigheter i Borås 

Inget svar 
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Politiska partier 

Moderaterna 

Moderaterna i Borås har fått möjlighet att yttra oss över rubricerad remiss och 

vi ställer oss bakom förslaget om Riktlinjer för bostadsförsörjning med 

synpunkter som redovisas nedan.  

I Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning anges under rubriken Kommunens mål 

för bostadsbyggande att under mandatperioden 2019-2022 ska 

Kommunstyrelsen regelbundet följa upp översiktsplanens (ÖP) effekter på 

bostadsbyggande. Vilket är bra för att synliggöra hur ÖP tolkas från berörda 

nämnder vid beslutsfattande så att tolkningarna inte omöjliggör byggnation i 

stora delar av kommunen. Under samma rubrik i Del 1 anges att 

Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för bostadsbyggande och 

att nämnden ska följa ÖP och Utbyggnadsstrategin. För närvarande finns det 

endast en utbyggnadsstrategi för staden därför behöver denna kompletteras så 

att det även finns utbyggnadsstrategier för hela kommunen.  

I del 1, på sidan 6 beskrivs tre metoder för markanvisning. En av metoderna, 

dubbel markanvisning, har prövats utan framgång. Vi anser att det är mycket 

svårt att få intresse för att koppla ihop byggrätter för lägenheter i stadens 

centrala delar och byggnation utanför centralorten. Däremot kanske mer 

intresse finns för byggnation av småhus, både i och utanför staden.  

I del 1, på sidan 8, uttrycks att …”Det är viktigt att detaljplaneproduktionen har 

en bra balans utifrån byggtakt ….samt att inte skapa konkurrens mellan 

bostadsprojekt.”…. Vi frågar oss om det verkligen är kommunens sak att 

avgöra hur konkurrens ska ske.  

I del 1 under rubriken Bra bostäder för alla, på sidan 8-10, anges grupper som 

särskilt behöver nämnas. Där anges vilka typer av bostäder som olika 

förvaltningar ansvarar för. Lika viktigt är att i något dokument ange hur stort 

behovet är av bostäder de kommande åren.  

Texter behöver ses över så att det inte uppfattas att kommunen kommer med 

pekpinnar till byggherrar t ex ”Radhus kan vara ett bra sätt för att uppnå en 

högre exploateringsgrad än villabebyggelse”.  

En förutsättning för fortsatt byggnation i centrala Borås är att trafikförsörjning 

löses.  

Moderaternas hållning i frågor rörande bostadsbyggnation  

För att Borås ska växa med nya invånare behöver det byggas fler bostäder för 

olika målgrupper. Det behövs bostäder för unga att flytta till och för lite äldre 

att åldras i. Det behövs både hyresrätter och bostadsrätter, ägarlägenheter och 

tomter för eget byggande i hela kommunen. Byggandet behöver underlättas, 

inte fördyras, och möjliggöras i fler spännande lägen. Det kommer att stärka 

växtkraften och göra det mer attraktivt att bo i Borås.  
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Naturen efterfrågas allt mer som miljö för boende. På landsbygden ska det 

finnas möjlighet till attraktiva boenden och det ska ges möjligheten att bygga 

strandnära. I kommunens alla orter kan byggnation ske i större utsträckning än 

vad som görs idag med syftet att skapa fler attraktiva boendeområden och få 

underlag för bibehållen och utvecklad kommunal service.  

Moderaterna i Borås är positiva till förtätningen av de centrala delarna av 

staden. Vi vill dock framhålla att det innebär att särskild hänsyn behöver tas till 

livet mellan husen så att vi bygger en attraktiv stad att bo i. Behov av 

parkeringsplatser parkytor och mötesplatser ska prövas tidigt i planerings-

processen.  

En bärande tanke för oss Moderater är att kommunen skall ha fokus att 

möjliggöra kommuninvånarnas initiativ att bygga bostäder. Detta gäller speciellt 

på landsbygden och i randzon kring serviceorterna. Möjligheten att uppfylla sin 

livs dröm, genom att bygga sig ett hus, och därmed kunna bosätta sig där man 

vill ryms inom ÖP:s riktlinjer.  

Villa- och småhusboende kommer fortsatt att efterfrågas och därför behöver 

det planeras för även dessa boendeformer runt om i kommunen.  

Denna hållning har varit vägledande när vi tagit ställning till föreslagna riktlinjer 

för bostadsförsörjning.  

Kommentar: 

Översiktlig strategisk planering för serviceorterna kommer att påbörjas. Tillägg hat gjorts i 

kommunens mål för fysisk planering (del 1). 

I ”Riktlinjer för markanvisningar för bostäder” hanteras hur kommunen utformar 

markanvisningar. Eventuella ändringar får hanteras vid kommande revideringar av det 

styrdokumentet. 

Kapitlet ”Bra bostäder för alla” är en genomgång av olika typer av bostäder. Behoven kan 

skilja över tid och hanteras istället i Lokalförsörjningsplanen som uppdateras årligen.  

Arbete pågår med en Trafikplan och förväntas skickas ut på remiss under året.  

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna vill värna om att Borås byggs på ett sätt som gör staden 

fortsatt attraktiv att bo i. Vi anser att det bör skapas förutsättningar för 

människor att bo såväl i stadsmiljö som i enbostadshus med närhet till grönska. 

Därför tycker vi att förtätning i huvudsak ska koncentreras till de utpekade 

urbana stråken, samt till stadskärnan. Vi anser också att det är av stor vikt att 

bevara grönområden. Nybyggnation bör följaktligen ta hänsyn till vilken typ av 

omkringliggande bebyggelse som finns i området. 

Det råder stor efterfrågan på tomter för småhus. Det finns också stor 

efterfrågan på enbostadshus. Därför tycker vi att det är anmärkningsvärt att 

befolknings- och bostadsanalysen, som ska fungera som kunskapsunderlag för 

byggaktörer, i sådan liten utsträckning pekar på behovet av nya enbostadshus. 

Vi anser att riktlinjerna tydligt borde betona vikten av nybyggnation av 
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enbostadshus. Vi ser vikten av att komplettera områden som har en hög andel 

hyresrätter med bostäder av annan ägandeform. Bland annat för att skapa 

möjlighet för en bostadskarriär inom området. Men Kristdemokrater anser att 

behovet av nybyggnation av villor- och radhus borde lyftas in i avsnittet om 

”Övrig Stadsmiljö” i del 3, under rubriken ”Bostadsbehov” samt ”Råd till dig 

som bygger”. 

Kristdemokraterna ser positivt på att förädla torgen i serviceorterna. Vi tycker 

även att intentionen i del 3 – som betonar vikten av bostadsprojekt vid 

stadsdelstorgen, för att skapa underlag för en förstärkt service, är god. Torgen 

har potential att fungera som lokala mötesplatser dit service och kollektivtrafik 

tillgängliggörs. Som en följd av detta kan med fördel nybyggnation av 

trygghetsbostäder och seniorbostäder koncentreras till områdena kring de 

lokala torgen. 

Kommunen ska verka för ett ändamålsenligt bostadsbyggande. Men 

Kristdemokraterna vill avslutningsvis poängtera vikten av att hänsyn tas till att 

skapa goda och varierande boendemiljöer, som har utgångspunkt i boråsarnas 

varierande önskemål om framtida boendemiljöer. 

Kommentar: 

Under de senaste åren har ca 100 enbostadshus byggts per år vilket utgör 20 % av 

bostadsbyggnationen. En bedömning i analysen är att det kommer att bli en ökad omsättning 

i det befintliga villasegmentet under de kommande åren utifrån åldersstrukturer. Fler 

seniorbostäder och trygghetsbostäder bedöms som viktiga för såväl trygghet som bekvämlighet 

samt att flyttkedjor sätts igång.  

Översiktlig strategisk planering för serviceorterna kommer att påbörjas. Tillägg hat gjorts i 

kommunens mål för fysisk planering (del 1). 

Sverigedemokraterna 

Vi Sverigedemokrater vill att vår stads fortsatta tillväxt ska sätta den enskilde 

människans behov och önskningar i fokus. För att möta kommuninvånarnas 

behov av bostäder ser vi hellre ett Borås som växer på bredden än på höjden. 

Den alltför stora iver att förtäta staden har lett till en rad utmaningar som vi 

måste beakta: en ohållbar trafiksituation, minskade grönområden och en ökad 

segregation. 

Borås Stad behöver i det fortsatta arbetet ha ett tydligare barn- och 

familjeperspektiv. Vid den fortsatta utbyggnaden av staden bör vi tillse att våra 

familjer har barnomsorg och skola nära hemmet. Platser för fritidsaktiviteter 

och andra typer av funktioner som är knutna till barnens behov ska finnas nära 

och lättillgängligt för våra familjer. Viktigt att beakta i detta sammanhang är att 

även säkerställa att trygga stråk och gångvägar till t.ex. skolor finns att tillgå för 

våra barn och unga. 

Övriga synpunkter vi vill lyfta fram: 
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 Kommunstyrelsen ska ha en aktiv planering och förberedande roll av 

egen mark även i Serviceorter samt landsbygden. Detta bör tydliggöras 

under rubriken Kommunens mål för bostadsbyggandet på sidan fyra 

 Särskild vikt ska läggas på större storlek av lägenheter för att underlätta 

familjebildning  

 Särskilt fokusera på en blandad bebyggelse i nya områden, samtidigt 

som befintliga områdens karaktär ska särskilt beaktas. 

 I arbetet med motverka bostadssegregationen i samhället, anser vi att 

krafttag bör tas för att skapa större variation av upplåtelse- och 

ägandeformer, särskilt i områden med övervägande grad av hyresrätter. 

Detta för att möjliggör en bostadskarriär, men också att människor med 

olika bakgrund möts. 

 Det finns ett mycket stort behov av enbostadshus vilket bör tydligare 

framgå i befolknings- och bostadsanalysen. Målet ska vara att ta fram 

ytterligare attraktiva områden för villatomter och fördubbla antalet 

villatomter till salu på stående basis.  

 De allmänna bostadsbolagen bör se över möjligheten att skapa en 

gemensam bostadskö. 

 Vi ser gärna att man kompletterar bostadsanalysen med 

opinionsundersökningar från medborgare för att identifiera efterfrågan 

av olika typer av boendeformer. 

Kommentar:  

Översiktlig strategisk planering för serviceorterna kommer att påbörjas. Tillägg hat gjorts i 

kommunens mål för fysisk planering (del 1). 

Syftet med analysen är att tydliggöra hur bostadsbeståndet ser ut idag och att belysa 

kommande behov som ett stöd för de som bygger och utvecklar bostäder. Analysen stödjer ett 

ökat fokus på större lägenheter, mer blandning av upplåtelseformer mm. 

En gemensam bostadskö för de kommunala bostadsbolagen försvåras genom respektive 

företags affärssystem. 

Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet ser positivt på att riktlinjer för bostadsförsörjning tas fram, då 

bostadsbristen är ett reellt hinder för kommunens utveckling. Vänsterpartiet 

tycker att inriktningen är bra, exempelvis att behovet av LSS-bostäder och 

bostäder för äldre synliggörs. Dock ser vi behov av att förtydliga texten på 

några områden. 

Vänsterpartiet tillstyrker plan för bostadsförsörjning med följande tillägg om 

bostadsintegration, bostäder för alla, ekologisk hållbarhet samt mötesplatser 

och rekreation: 

Bostadsintegration och bra bostäder för alla - För Vänsterpartiet ska en god bostad 

vara en social rättighet, inte en marknadsvara och beroende av hur mycket 
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pengar du har i plånboken. När nya bostäder planeras ska de bidra till en jämlik 

och socialt hållbar stad. Ingen ska behöva vara hemlös i Borås och bostäder 

måste finnas även för socialt utsatta grupper. Att bryta bostadssegregationen 

ska vara ett tydligt uttalat mål för Borås Stad. Som markägare ska kommunen 

agera för blandade upplåtelseformer i alla områden i kommunen.  

Det är bra att rubriken ”Bra bostäder för alla” finns med i riktlinjen, men det 

behöver finnas ett tydligare klassperspektiv på detta område. Idag finns det 

många boråsare som av ekonomiska skäl inte kan skaffa en bostad. Fler 

hyresrätter med rimliga hyror behövs i alla delar av kommunen. Vänsterpartiet 

vill att kommunen aktivt medverkar till förmånligare markpriser för mark som 

bebyggs med hyresrätter. Detta kan exempelvis ske via differentierade 

markpriser för hyres- respektive bostadsrätter. Detaljplaner med hyresrätter 

som upplåtelseform ska ges högsta prioritet. De kommunala bostadsbolagen 

ska ges förutsättningar för att kunna tillhandahålla bra bostäder, att ta ansvar 

för nyproduktion av hyresrätter, samt att även fortsättningsvis ha ett socialt 

perspektiv och ansvar för allmännyttans bostadsbestånd. Allmännyttans roll 

behöver stärkas och andelen allmännyttiga bostäder i Borås Stad behöver öka. 

För att hela Borås ska utvecklas är de allmännyttiga bostadsbolagen som verkar 

i och omkring serviceorterna av stor betydelse, därför är det viktigt att Borås 

Stad även framledes har flera allmännyttiga bostadsbolag, verksamma i olika 

delar av kommunen. 

Ekologisk hållbarhet - En aspekt som behöver synliggöras i riktlinjer för 

bostadsbyggande är den ekologiska hållbarheten. Borås Stad ska verka för att 

nya bostadsområden blir klimatneutrala. Det handlar exempelvis om att planera 

för tillgänglighet med gång-, cykel- och kollektivtrafik, att främja användandet 

av hållbara byggmaterial och möjliggöra för fossilbränslefri uppvärmning. 

Mötesplatser och rekreation - Vänsterpartiet vill särskilt framhålla vikten av att 

lämna utrymme för lek och rekreation när nya bostäder byggs. Även om 

behovet av att tillskapa nya bostäder är stort, får detta behov inte gå ut över att 

tillgodose gröna stråk, lek- och aktivitetsplatser. Den här typen av mötesplatser 

i det offentliga rummet, som alla kan ta del av utan kostnad, är också positiva 

för en jämlik stad och främjar sammanhållning och trygghet. 

Kommentar:  

Målet om att ”Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer 

ska utvecklas för att tillgodose behovet för respektive grupp” har stärkts genom att lägga till 

att Arbetslivsnämnden kommer ansvara för att en förvaltningsöverskridande handlingsplan 

tas fram.  

Det är skillnader i prissättning av mark i samband med bostadsbyggnation. Detta hanteras i 

Borås Stads Riktlinjer för markanvisning för bostäder. På privat mark kan inte kommunen 

styra över prissättningar.   

Plan- och bygglagen hanterar många delar inom samhällsplaneringen. I detaljplaner belyses 

trafikfrågor, rekreation mm. Byggregler hanterar vilka krav som ställs på uppvärmning mm.  
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Yttrande över samråd 2 för detaljplan för Norrby, 

Garvaren 15 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.        

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen var på samråd under hösten 2018 och har nu omformats utifrån 

de synpunkter som har kommit in. Ändringarna är så pass stora att ett nytt 

samråd görs för att göra en ny avstämning med berörda. 

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex 

avdelningar och bostäder ovanpå och att utveckla Kronängsparken till en stor 

och sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att anlägga en ny 

fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa. Vidare föreslås nya 

bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i 

olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och en park utan 

bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig parkering utmed 

järnvägen i väster kan utökas. 

Kommunstyrelsens synpunkter under samrådet har tillgodosetts. Fotbolls-

planen finns nu åter i området, byggrätterna på kullen har setts över samt att 

angöring till Norrbyhuset har möjliggjorts.  

Utöver detta har användningarna gjorts mer flexibla och bland annat odling har 

möjliggjorts i delar av området vilket kommunstyrelsen ser positivt på.  

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.                 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd 2, 2019-04-15 

2. Planbeskrivning, 2019-04-15 

3. Plankarta, 2019-04-15   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
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Sammanfattning
Planområdet ligger mitt i stadsdelen Norrby. Detaljplanens 
syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex 
avdelningar och bostäder ovanpå och att utveckla Kronängs-
parken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör 
det även möjligt att anlägga en ny fotbollsplan och tillåter 
Norrbyhuset att utvecklas och växa. Vidare föreslås nya 
bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en 
blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För 
att skapa en bra helhet och en park utan bilar och parkeringar 
innebär detaljplanen också att befintlig parkering utmed 
järnvägen i väster kan utökas. 

Detaljplanen var ute på samråd den 2 oktober 2018 – den 4 
november 2018. Under samrådet kom det in synpunkter som 
har lett till att planförslaget har arbetats om och ändrats i en 
sådan omfattning att det görs ett nytt samråd. 

Det nya planförslaget innebär sammanfattningsvis att:

 » Förskolan med bostäder ovanpå har fått en ny placering 
något norrut, och ligger nu i anslutning till Dalbogatan 
och befintliga bostäder på Bagaren 1. 

 » Ett område för idrottsplats är tillagt för att göra det 
möjligt att bygga en ny sjumanna fotbollsplan inklusive 
en läktarlösning. Fotbollsplanen är flyttad något söderut 
gentemot dagens läge för att öppna upp parkens 
centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslutning 
till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att fotbollsplanen kan hyras ut.

 » Byggrätten för bostäder på kullen har minskat något 
och parkmarken på kullens södra sluttning har utökats. 

 » Parkeringsplatsen vid Västmannagatan är borttagen till 
förmån för mer parkyta. 

 » Befintlig föreningslokal på Bagaren 1 är inte möjlig att 
göra planenlig på grund av risk kopplat till järnvägen, 
och är därför prickad i detaljplanen. Det innebär att den 
inte får byggas om, byggas ut eller byggas upp på nytt 
om byggnaden skulle tas bort. 

 » Skyddsbestämmelser samt utökade ytor med förbud 
mot byggnader har lagts till på berörda platser utmed 
järnvägen. 

 » Utredningar avseende buller, geoteknik och förorenad 
mark har tagits fram. Utredning avseende vibration är 
under framtagande. 

Utöver ovanstående har det även gjorts mindre justeringar 
och förtydliganden i plankartan och planbeskrivningen.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny 
förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå och att 
utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen 
park. Detaljplanen gör det även möjligt att anlägga en ny 
fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa. 
Vidare föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna 
ska bidra till en blandad bebyggelse i olika skalor i denna 
del av Norrby. För att skapa en bra helhet och en park utan 
bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig 
parkering utmed järnvägen i väster kan utökas. 

Planområde
Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består 
idag av parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt 
ändamål för förskola och fritidsverksamhet. Planområdet 
omges av flerbostadshus i olika storlek och Norrbyskolan åt 
sydväst. Järnvägen går i en böj norr om planområdet. 

Planområdet är drygt 7 hektar stort och Borås Stad äger 
stora delar av marken. Kvarteren Järnbäraren och Bagaren 
med befintliga bostäder ägs av AB Bostäder. Inom området 
arrenderar Borås parkeringsbolag ett område med mark-
parkering vid Västmannagatan. Markparkeringen mellan 
Dalbogatan och järnvägen har upplåtits till AB Bostäder med 
ett polistillstånd. Idag finns även ett skötselavtal som reglerar 
att AB Bostäder sköter om delar av kommunens mark.

Gällande detaljplan
För området gäller stadsplanerna P666 (laga kraft 1976), P298 
(laga kraft 1963), P275 (laga kraft 1961) och P90 (laga kraft 
1934). Delar av området omfattas också av bestämmelser om 
fastighetsindelningar (tidigare benämnt tomtindelningar) från 
1963 respektive 1961.

Garvaren 30 - där fotbollsplan, parkeringsplatser med mera 
finns - är planlagd för allmänt ändamål men används som 
park. Garvaren 15 - där Norrbyhuset ligger - är också plan-
lagd som allmänt ändamål, men byggrätten är begränsad med 

Planbeskrivning
Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad, upprättad den 8 april 2019. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000
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Bäckeskogsgatan
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JÄRNBÄRAREN 2

Ortofoto med gatunamn och fastighetsbeteckningar.
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ytor som inte får bebyggas och med en högsta byggnadshöjd 
på 8 meter. Där idrottsplatsen planeras finns idag byggrätter 
för bostäder. Där förskolan med bostäder ovanpå planeras är 
det idag planlagt för park. Kullen är planlagd som park. Där 
de befintliga och nya parkeringsplatserna planeras är det i 
gällande plan park. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut §234 Lokalför-
sörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier i nära 
samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden 
samt AB Bostäder för att se på möjligheterna att etablera 
en förskola för sex avdelningar på fastigheten Garvaren 15 
under förutsättning att fritidsgård och näridrottsplats med 
mera kan finnas kvar. Vidare beslutade Kommunstyrelsen 
att Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt besked från 
Förskolenämnden, kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden 
med begäran om detaljplan.

Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med 
projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet - 
vilket inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och 
utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt 
som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut 
§154 att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en 
ny plan som möjliggör en utbyggnad av befintlig byggnad för 
att komplettera med ytterligare förskoleavdelningar.

Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut §136 att 
tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens begäran om detaljpla-
neändring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. Förskolenämnden 
vill även trycka på att i samband med projektet bör parkytor 
och ytor för idrott och aktivitet ses över och utvecklas för att 
hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreations-
värden kan utvecklas inom stadsdelen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 i beslut 
§300 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för att möjliggöra en större förskola i 
området. 

Parallellt med förskolans uppdrag finns i Borås Stads budget 
2018 ett uppdrag till Fritids- och folkhälsonämnden att i 
samverkan med Tekniska nämnden genomföra en förstudie 
av en aktivitetsplats på Norrby, likt den som finns på Sjöbo.

På grund av uppdragets komplexitet och de många olika 
parter som behöver medverka i arbetet kom Samhällsbygg-
nadsförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen fram 
till att arbetet med detaljplanen skulle inledas med en gemen-

sam projektstudio. Målsättningen var att tidigt involvera alla 
inblandade parter och komma överens om en gemensam 
visionsbild för området. 

Förslaget som togs fram under projektstudion innebär en 
sammanhållen yta med funktionsuppdelat innehåll. En tanke 
har varit att förstärka redan etablerade ytor, stråk och mötes-
platser. Förslaget innebär att den nya förskolan istället för att 
byggas ihop med Norrbyhuset på Garvaren 15 placeras som 
en fristående byggnad i området tillsammans med bostäder.

Ett samrådsförslag togs fram under 2018 och 2018-09-28 
beslutade planchefen i beslut §pl 2018-12 via delegation att 
sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 2 
oktober 2018 – den 4 november 2018. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Under samrå-
det kom det in synpunkter som har lett till att planförslaget 
har arbetats om och ändrats i en sådan omfattning att det 
görs ett nytt samråd. 

Preliminär tidsplan
Samråd  Fjärde kvartalet 2018 
Samråd 2 Andra kvartalet 2019 
Granskning Tredje kvartalet 2019 
Antagande Fjärde kvartalet 2019 
Laga kraft Fjärde kvartalet 2019

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

Byggstart för förskolan med bostäder ovanpå är beräknad till 
2020 med ett färdigställande 2021. Bostäderna på kullen har i 
dagsläget ingen planerad tid för byggstart.
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Befintlig grusväg upp på kullen, sett från söder.

Utsikt från kullen ner mot befintliga hus på Billdalsgatan.

En del av parken idag. Till höger i bild syns befintlig fotbollsplan.

Befintliga boulebanor och sittplatser i en del av parken.

2. Kronängsparken
Historik och parken idag
Kronängsparken innehåller många olika funktioner redan 
idag. Parken är dock uppdelad och saknar ett tydligt 
sammanhang. Parken separeras av stora ytor för biltrafik, 
stängsel och mycket växtlighet som på vissa platser bidrar till 
mörka och potentiellt otrygga platser. Parken har länge varit 
en samlingspunkt och mötesplats för invånarna i stadsdelen 
Norrby. Fram till 1958 låg en fotbollsplan, forna Norrbyval-
len, i kvarteret Bagaren.

Under 2000-talet har det anlagts en fotbollsplan på samma 
plats som den ligger idag, till en början med grus men nu 
med konstgräs. En utgångspunkt var redan då att stärka 
möjligheten till spontanidrott i stadsdelen. Fotbollsplanen 
används idag av olika föreningar för organiserade fotbollsträ-
ningar och närliggande skolor använder ytan för sina idrotts-
lektioner. Fotbollsplanen används också till spontanaktivitet 
under större del av dagen.

För några år sedan byggdes den lekplats som ligger framför 
husen på Dalbogatan. Lekplatsen är mycket populär och 
upplevs av många som för liten. Borås Stad för statistik på 
antal barn per lekplats och på Norrby finns för lite lekplatsyta 
i förhållande till antal barn i området.

Norrbyhuset
Norrbyhuset ligger i kärnan av parkområdet och fungerar 
som en viktig mötesplats i stadsdelen. I Norrbyhuset finns 
öppen ungdomsverksamhet, bibliotek, medborgarservice och 
café. I Norrbyhuset finns också lokaler för särskilda aktivite-
ter och arrangemang. Norrbyhuset fungerar som ett nav för 
samverkan i området och använder sig ofta av Kronängspar-
ken för olika evenemang och aktiviteter. På våning två finns 
idag en förskola med två avdelningar som har sin lekyta åt 
öster, mot kullen. 

Vad är nästa steg?
I detaljplanen regleras markens användning till park och 
idrottsplats, vilket skapar möjlighet och rättighet att utforma 
den på flera olika sätt. I planbeskrivningen beskrivs de 
tankar som just nu är utgångspunkter i arbetet. Parallellt med 
detaljplaneprocessen arbetar Tekniska förvaltningen och 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen med exakt utformning 
av området. I det arbetet kommer mycket av den input som 
de boende på Norrby själva lämnat i olika sammanhang att 
vara utgångspunkter (läs mer om detta i kapitel 3. Sociala 
perspektiv samt i bilaga 1).

Innehåll och funktioner
Under projektstudion togs en sammanhållen vision för områ-
det fram som bygger på både uppdraget för förskolan och 
aktivitetsplatsen, de bärande idéerna från Cultural planning 
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och de tillfälliga mötesplatserna som tidigare har anordnats i 
området (läs mer om det i kapitel 3. Sociala perspektiv samt 
i bilaga 1). Förslaget innebär en sammanhållen parkyta med 
funktionsuppdelat innehåll. En tanke har varit att förstärka 
nuvarande funktioner, ytor, stråk och mötesplatser. 

Förskolan är tänkt att bli en del av parkens helhet och parken 
blir en förlängning av förskolegården. Lekplatsen som ligger 
utanför förskolans gård blir då tillgänglig en större del av 
dagen och för fler än bara förskolebarnen. Detta innebär att 
lekplatsen måste bli stor till yta och varierad i innehåll. 

Kronängsparken kan få ett nytt utseende och blir då en 
bättre och mer inkluderande mötesplats för alla, både 
gammal och ung, kille som tjej. Parken ska vara till för hela 
familjen oavsett om man vill spela fotboll, träffa sin kompis, 
röra på sig eller bara ta en kaffe i solen. Parken ska inte ha 
skarpa gränser utan bygga på ett helhetstänkande. Däremot 
delas parken in i olika tydliga funktioner för att stimulera och 
passa besökarens intresse och humör. De olika funktionerna 
samspelar med varandra och alla knyter an till parkens 
mittpunkt – en mötesplats. I följande rubriker beskrivs 
området baserat på de zoner som visas i bilden nedan. 

Under det första samrådet inkom många synpunkter kring 
fotbollsplanen som finns i området idag, och planförslaget 

Skiss över området, med zoner som symboliserar hur det kan fyllas med olika funktioner. 

60m40200
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är nu omritat för att tillgodose dessa synpunkter. Zonerna 
är omflyttade och det ges utrymme för en fotbollsplan med 
sjumannamått. Fotbollsplanen planläggs som idrottsändamål 
för att möjliggöra uthyrning av planen för exempelvis organi-
serad träning. Övrig mark planläggs som allmän plats - park. 
Det innebär att området i huvudsak är till för spontan vistelse 
i form av lek, sport, vila med mera. 

    Förskola och bostäder
Här planeras för en förskola med sex avdelningar med bostä-
der ovanpå. Byggnaden placeras i anslutning till Dalbogatan 
och de befintliga bostäderna i kvarteret Bagaren. Förskolan 
får en mindre gård i direkt anslutning till huset men har 
hela Kronängsparken att leka i. På kvällar och helger kan 
förskolegården nyttjas av alla. Eftersom förskolan endast får 
en liten egen gård läggs stor vikt vid utformningen av den del 
av parkområdet som ligger närmast förskolan, det vill säga 
zonen Aktivitet och liv. 

Det regleras inte i detaljplanen men det är positivt om bostä-
derna som byggs blir studentlägenheter. Högskolan i Borås 
växer, bland annat med polishögskolan, och det finns ett 
stort behov av studentlägenheter i kommunen. Norrby ligger 
mycket nära högskolan med bra förbindelser för gående och 
cyklister. Läs mer om själva byggnaden i kapitel 4. Bebyggelse.
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    Rörelse
I området planeras för en idrottsplats med en fotbollsplan 
med sjumannamått. För att gynna fler sporter och spontani-
drott kan till exempel basketkorgar placeras på långsidorna. 
Topografin i slänten mot söder utnyttjas för att bygga en 
öppen läktare utan baksida. Utöver fotbollsplanen är detta ett 
område som präglas av mycket rörelse – springa, studsa, spela 
och klättra. 

Idag används konstgräsplanen i området bland annat av 
föreningar för organiserad fotbollsträning. När parken byggs 
om och en ny fotbollsplan anläggs kommer det även fortsätt-
ningsvis vara möjligt för idrottsföreningar, skolor och andra 
att hyra och nyttja planen.

    Bostäder
Upp mot kullen är det svårt att skapa offentliga ytor som 
befolkas och upplevs trygga dygnet runt, då det ligger avsides 
och har snårig vegetation. Genom att placera bostäder – 
gärna i form av suterrängbyggda radhus med små trädgårdar/
täppor åt söder – skapas liv och rörelse och en ökad trygghet 
på kullen. Läs mer om dessa bostäder i kapitel 4. Bebyggelse.

    Aktivitet och liv
Zonen aktivitet och liv placeras nu i anslutning till förskolans 
gård och de befintliga bostäderna i kvarteret Bagaren. Här 
planeras för lek och aktiviteter för stora och små och ska 
vara en naturlig plats för både förskolans barn och för andra 
på Norrby. Denna del av parken är en bra plats att testa 
konceptet ”bemannad parklek”, vilket innebär att personal 
finns tillgänglig eller håller i aktiviteter för barn. Norrbyhuset 
blir i så fall en naturlig utgångspunkt.

Inspirationsbilder område ”Aktivitet och liv”. Inspirationsbilder område ”Rörelse”.
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    Ro
Här skapas utrymme att sitta ner, själv eller med andra, ta det 
lugnt, reflektera eller bara njuta av stunden. Sinnesupplevelser 
står i centrum och här planeras för mycket grönska, blommor 
och kanske en vattenspegel att vila ögonen på.

    Norrbyhuset
När Kronängsparken växer kan Norrbyhuset växa och bli en 
ännu starkare mötesplats och samlingslokal för både boende 
och föreningar. Om Norrbyhuset byggs ut skapas möjlighet 
till fler aktiviteter och ett utökat bibliotek och café. Norrby-
huset kan anpassas för fler målgrupper och tillgängligheten 
öka. Norrbyhuset kan utöka sin verksamhet utomhus i alla 
väderstreck runt byggnaden.

Inspirationsbilder område ”Ro”. Inspirationsbilder område ”Mötesplats”.

    Mötesplats
Mötesplatsen är tänkt att vara Kronängsparkens mittpunkt. 
Här möts alla parkens vägar, vilket gör det till en naturlig 
träffpunkt i området. Här är tänkt att finnas plats att sitta 
kring långbord och väderskyddat. Det ska även finnas plats 
att anordna arrangemang, stora som små, såsom Midsom-
marfirande, marknader, uppträdanden och loppisar. Platsen 
sjuder stundtals av liv men här finns också utrymme att sitta 
ner, titta på aktiviteter som pågår runtom, eller kanske spela 
schack med en vän.
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Entrépunkter och stråk
På grund av befintlig byggnation och topografi går det att 
identifiera fem huvudsakliga entréer in till området. För att 
stärka området är det viktigt att lägga extra fokus här så att 
entréerna blir tydliga och upplevs välkomnande. De fem 
entréerna har dock olika funktion och kan med fördel ges 
olika utformning. Entréerna är baserade på och beroende av 
stråken som leder till och sträcker sig genom området. Det är 
därför viktigt att också lägga fokus och omsorg på utform-
ningen av stråken. Stråken tillför området liv och rörelse 
och måste upplevas som självklara när området är utbyggt. 
Aspekter som orienterbarhet och belysning är viktiga i 
utformningen.

3. Sociala perspektiv
Det sociala perspektivet är en av de absolut viktigaste 
utgångspunkterna i omvandlingen av Kronängsparken och 
byggnationen av en förskola och fler bostäder i området. 
Detaljplanen har formats för att stärka de positiva kvaliteter 
som området har idag men även utifrån de utmaningar och 
behov som finns. Det fortsatta arbetet med att fylla parken 
med innehåll kommer att utgå ifrån samma tankesätt och 
med målsättningen att minska den upplevda och faktiska 
otryggheten i området. 

Tidigare initiativ och arbeten i stadsdelen
Det har sedan flera år tillbaka gjorts arbete och forskning 
kopplat till Norrby. Några av dessa arbeten har särskild 
relevans för arbetet med Kronängsparken och aktuellt 
detaljplan. Dessa listas nedan: 

 » Cultural Planning (2011-2012)

 » Tillfälliga mötesplatser (2013 och 2015)

 » Trygghetsvandringar (2016, 2017 och 2018)

Viktiga stråk och entréer.
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 » Norrbydagen (Norrbydagen sker återkommande, men 
2018 fanns vi på plats för att prata om Kronängsparken)

 » Boendemöte (Dessa möten sker återkommande, men 
i samband med mötet hösten 2018 hade vi också 
samrådsmöte för detaljplanen och fanns på plats på 
boendemötet för att prata om Kronängsparken, svara 
på frågor och ta emot synpunkter)

 » Dialog med elever Särlaskolan, Byttorpskolan och 
Hestra Midgårdskolan (2019)

Resultaten från dessa tillfällen har utgjort och kommer att 
utgöra viktigt underlag i utformningen och omvandlingen 
av Kronängsparken med omnejd. I en bilaga till planbeskriv-
ningen beskrivs resultaten av dessa arbeten lite mer utförligt. 
I bilagan finns också en reflektion från Centrum för kunskap 
och säkerhet (CKS).

4. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur, stadsbild, gestaltning
Stadsdelen Norrby har en skiftande bebyggelsestruktur, 
med alltifrån storskaliga hus till mindre radhus. Befintliga 
bostadshus mot järnvägen i norr är höga lamellhus, med nio 
våningar, medan de bostäder som angränsar till planområdet 
i söder är lägre, med tre-fyra våningar. Norrbyhuset är 
utmärkande i området genom att vara en förhållandevis låg 
byggnad med sina två våningar.

Befintlig bebyggelsestruktur bibehålls och förstärks genom 
detaljplanen. Kronängsparken tillåts breda ut sig och ramas 
in av de nya byggnaderna för förskolan samt bostäderna på 
kullen. De byggrätter som tillåts i detaljplanen är placerade 
för att rama in parkområdet. Det skapar en slags rumslighet i 
parken och kan bidra till en ökad trygghet i området. 

Ny bebyggelse
Ny bebyggelse som tillåts i planområdet består av förskolan 
med möjlighet till bostäder ovanpå samt nya bostäder på 
kullen. Detaljplanen gör det också möjligt att bygga mindre 
komplementbyggnader såsom sophus, cykelförråd och 
liknande intill de befintliga bostadshusen i kvarteret Bagaren 
och Järnbäraren samt att bygga ut och på Norrbyhuset. 

Förskola och bostäder
Förskolan med bostäder kan bli ungefär 5 våningar beroende 
på hur höga våningsplanen görs, hur tjocka bjälklag som 
används och vilken sockel och takform som används. 
Förskola och bostäder tillåts i hela byggrätten. Byggnaden 
kan dessutom användas för vårdbostäder eller vårdcentral om 
det skulle behövas i framtiden. 
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Förskolan med bostäder ovanpå hamnar ungefär där lekplatsen är idag. På den idag öppna ytan framför byggs ny lekplats och aktivitetsytor.

Ungefär här planeras den 
nya förskolan med bostäder 
ovanpå. Precis framför blir 
det en liten inhägnad gård 

och nya lekytor. 

Enkel modell som visar placering av förskolan med bostäder ovanpå, totalt fem våningar. Sett från Dalbogatan, med Kronängsparken rakt fram i bild. 

DALBOGATAN
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Idéskiss Kronängsparken
Bilden visar en idéskiss över hur 
Kronängsparken kan se ut. Exakt 
utformning är inte bestämd ännu, 

detta är enbart ett förslag. 

FÖRSKOLA & 
BOSTÄDER

LEK

IDROTT
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BOSTÄDER

NORRBYHUSET

PARK
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Bostäder på kullen
Bostäderna på kullen är planerade för att tillföra en ny, 
mindre skala till denna del av Norrby och bryta av mot de 
stora och höga byggnader som finns i kvarteren Bagaren 
(Dalbogatan) och Järnbäraren (Billdalsgatan). Byggnaderna 
tillåts bli tre våningar höga. Byggnaderna trappas upp för 
att följa terrängen. Byggnaderna får uppta max 900 kvadrat-
meter. Eftersom området är kuperat är byggrätten relativt 
flexibel för att underlätta kreativa lösningar. 

På- och tillbyggnader befintliga hus
De befintliga husen inom planområdet får en något utökad 
byggrätt vilket innebär att de kan byggas ut eller att det kan 
byggas separata komplementbyggnader såsom tvättstugor, 
cykelförråd och liknande. En fjärdedel av takets yta får 
dessutom byggas på med en totalhöjd som är max 3,5 meter 
över övriga byggnadens höjd, vilket innebär cirka en våning. 
Dessa mindre påbyggnader kan till exempel vara gemensam-
hetsutrymmen eller någon enstaka ytterligare bostad.

Utsnitt plankarta. Prickad mark reglerar skyddsavståndet från järnvägen.

Inspirationsbilder bostäder på kullen.Idéskiss över hur en påbyggnad skulle kunna se ut.
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Kullen i planområdets norra del. Befintligt bostadshus i kvarteret Järnbäraren till höger i bild. Volymskiss över hur bostäder i tre våningar skulle kunna bli.

Kullen i planområdets norra del. Befintligt bostadshus i kvarteret Järnbäraren till höger i bild.

Detaljplanen reglerar inte  
hur takformen ska vara. Bilden 

visar endast ett exempel.
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Parkeringsdäck kvarteret Bagaren
I den norra delen av kvarteret Bagaren, mot järnvägen är det 
möjligt att bygga ett ca 1000 m2 stort parkeringsdäck i upp 
till tre plan. Idag är det markparkering på platsen. Marken är 
kuperad vilket gör att däcket med fördel kan byggas i suter-
räng. 

Norrbyhuset
Detaljplanen medger att Norrbyhuset får byggas ut och på. 
Halva byggnaden får bli fyra våningar (norrut mot kullen) 
och halva byggnaden får bli tre våningar (söderut mot 
parken). Där utbyggnaden med omklädningsrum ligger idag 
planläggs marken för park istället. Omklädningsrummet kan 
idag upplevas som en barriär för stråken, och genom att ta 
bort denna del av byggnaden öppnas området upp och gör 
det möjligt att skapa en mötesplats utanför Norrbyhuset. I 
samband med att omklädningsrummet tas bort kommer de 
som vill byta om här istället att hänvisas till Almåshallen.

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt plant, med undantag från kullen i 
nordöst samt slänten från bostäderna i sydöst. Parkområdet 
ska planeras så att det är tillgängligt. Bostäder och förskola 
ska byggas så att de uppfyller gällande byggkrav för tillgäng-
lighet. Norrbyhuset är byggt i suterräng med entréer både 
mot öster och väster.

Utsnitt plankarta.

Norrbyhuset får byggas på i två olika höjder. Se även bild på nästa sida.

På platsen rakt fram i bild är det möjligt att bygga ett parkeringsdäck.

Inspirationsbilder med exempel på hur ett parkeringsdäck kan se ut. 

Utsnitt plankarta. Parkeringsdäck tillåts i kvarteret Bagarens norra del.
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Illustration som beskriver hur Norrbyhuset kan byggas ut och på enligt detaljplanen.

Ljus- och skuggförhållanden
Planområdet består till stor del av öppna parkytor. De bygg-
rätter som tillåts är begränsade i höjd och form. I en bilaga 
till planbeskrivningen finns en sol/skuggstudie över planom-
rådet när det är utbyggt. Solstudien redovisar tre tidpunkter 
på dygnet vid fyra olika tillfällen under året: vårdagjämning, 
sommarsolstånd, mitten av augusti och mitten av december. 
Vid bilderna finns korta texter som beskriver detaljplanens 
skuggpåverkan på omgivningen.

Den nya bebyggelsen är placerad så att den i liten grad 
påverkar omkringliggande bebyggelse. Störst påverkan har 
förskole- och bostadsbyggnaden. På morgonen och förmid-
dagen skuggar den en del av befintligt bostadshus på Bagaren 
1. Därefter är den största skuggpåverkan på den egna gården 
på norra sidan av byggnaden. Byggnaden skickar också en 
del skuggor över parkområdet på eftermiddagen. Se exempel 
från vårdagjämning och mitten av augusti till höger.

Den sammanfattande bedömningen är att detaljplanen inte 
medför några betydande olägenheter avseende skuggning för 
befintlig, omgivande bebyggelse.

höjd +153 = cirka fyra våningar
totalt 500 m2 =  
cirka 200 m² utbyggnad

höjd +150 = cirka tre våningar
totalt 500 m² =  
cirka 150 m² utbyggnad

Vårdag jämning kl 17.00.

Mitten av augusti kl 8.00.
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Tidigare bebyggelse på kullen. Rester av staketet till vänster i bild står fortfarande kvar på platsen, se bild till höger. Nedanför bakom träden skymtar Norrbyhuset.

Tidigare bebyggelse på kullen på ungefär samma plats som de nya byggrätterna.  

Historik och kulturmiljöer
Stadsdelen Norrby blev stadsplanelagd först 1906 och då 
permanentades i princip det system av gator och gångstigar 
som hade vuxit fram organiskt under stadsdelens uppbygg-
nad från 1870-talet och 35 år framåt. På 1930-talet arbetade 
cirka 4000 personer i fabrikerna i stadsdelens närområde och 
väldigt många av arbetarna bodde på Norrby. Byggnadsverk-
samheten pågick under en väldigt lång period på Norrby. 
Från mitten av 1870-talet och ända fram till 1940-talets 
början tillkom nya byggnader på jungfrulig mark samtidigt 
som väldigt få äldre byggnader revs. 

Den stora omvälvningen kom i samband med att en ny 
stadsplan antogs år 1959. Ledande politiker beslutade då att 
stadsdelen skulle ”saneras” vilket var ett mycket populärt 
begrepp under 1950-talet. Man ville förnya stadskärnorna, 
modernisera äldre stadsdelar och skapa nya moderna 
grannskap i städernas ytterområden. Med dessa idéer och 
tankar som bakgrund gjordes de centrala och äldsta delarna 
av stadsdelen Norrby om totalt under åren 1959-65. När 
rivningsvågen hade lagt sig fanns endast ett fåtal äldre trähus 
kvar. En ändring av stadsplanen antogs 1961 och är den plan 
som för stora delar av området ligger kvar än idag. Sedan 
byggnationen har det inte heller gjorts några stora föränd-
ringar inom planområdet. 

Det första riktigt stora byggprojektet genomfördes år 1958 av 
AB Svenska Riksbyggen i kvarteret Bagaren vid Dalbogatan. 
Norrby IF fick då släppa ifrån sig sin fotbollsplan, kallad 
Norrbyvallen, för att lämna plats åt två, för tiden gigantiska 
skivhus i nio våningar. Tanken var att de två husen skulle 
fungera som en form av evakueringslägenheter för de boende 
på Norrby under den tid då 1959-års stadsplan genomfördes. 
Under fem mycket intensiva år mellan 1960-65 revs och 
nybyggdes hela det centrala Norrby. 

Kullen bakom Norrbyhuset var tidigare bebyggd, men dessa 
byggnader revs under 60- och 70-talen och idag är delar av 
det visserligen ombyggda Norrbyhuset det enda som återstår. 

Bostäder
Inom planområdet finns idag fyra stora bostadshus med 
sammanlagt 393 bostäder. Detaljplanen medför att nya 
bostäder kan byggas ovanför den planerade förskolan. 
Detaljplanen innebär också nya byggrätter för bostäder på 
kullen mot järnvägen i norr. På kullen tillåts 900 kvadratme-
ter byggnadsarea i tre våningar. Om det byggs som radhus 
innebär det ca 10-15 bostäder. Om det byggs som lägenheter 
kan det istället bli cirka 15-30 bostäder. Ovanpå förskolan 
kan det byggas ca 30 bostäder beroende på hur stor yta 
förskolan behöver och hur stora lägenheterna görs. Om det 
bara byggs smålägenheter i form av studentlägenheter kan 
det bli ca 50 lägenheter. Om huset i framtiden skulle göras 
om helt till bostäder kan det bli upp till ca 50 normalstora 
bostäder.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 19

Karta som visar busshållplats, gång- och cykelväg genom området och allmän parkering.

Arbetsplatser
Inom planområdet finns arbetsplatser i Norrbyhuset. Detalj-
planen innebär att en ny förskola kan byggas vilket bidrar till 
fler arbetstillfällen i området. 

Offentlig service
Detaljplanen innebär att en ny förskola med sex avdelningar 
kan byggas, vilket inrymmer cirka 120 barn. I Norrbyhuset 
finns idag bland annat samlingslokaler, bibliotek och café. På 
övre plan finns en förskola. Detaljplanen innebär att Norrby-
huset kan utvecklas och byggas ut. Den befintliga förskolan 
kan finnas kvar så länge den behövs, men på sikt kommer 
det eventuellt behövas ytterligare en ny förskola i stadsdelen. 
Då är det lämpligt att flytta bort förskolan från Norrbyhuset 
och göra det möjligt att utöka Norrbyhusets verksamhet och 
samtidigt minska angöringstrafiken inom parkområdet. I 
byggrätten för förskola och bostäder tillåts också vård om det 
skulle behövas till exempel vårdbostäder eller en vårdcentral 
i framtiden.

Kommersiell service 
I detaljplanen tillåts mindre handels- och verksamhetslokaler 
i de fyra befintliga bostadshusen samt i de nya bostäderna på 
kullen. I Norrbyhuset skapas möjlighet att ha centrumverk-
samheter vilket innefattar t.ex. handel, café och restaurang. 
Inom kvarteret Bagaren finns en befintlig förenings- och 
samlingslokal. 

5. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet utgör en viktig mötesplats för de som bor på 
Norrby. Genom området går dessutom viktiga gång- och 
cykelstråk i riktning mot Parkstaden, Byttorp, Borås centrum 
och Getängen. Biltrafik får inte åka igenom området, men 
det finns idag gator för biltrafik samt två centralt belägna 
vändplatser. Detaljplanen medför att gatunätet förändras. 
Biltrafik och bilparkering flyttas ut till utkanterna av området 
för att ge parken möjlighet att breda ut sig, och för att 
fokusera på de gående och cyklandes säkerhet och tillgänglig-
het i området. Gång- och cykelvägar utvecklas i området för 
att skapa tydlig framkomlighet för dessa trafikslag.

Gångtrafik
Området ansluts till gång- och cykelvägar eller trottoarer 
i samtliga väderstreck. I parkområdet kommer gång- och 
cykeltrafik att vara överordnat biltrafik. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Utmed Dalbogatan finns gång- och cykelväg. Den kommer 
även efter att parken byggts om att fortsätta genom Kron-
ängsparken och ansluta till gång- och cykelvägen som leder 
norrut i tunnel under järnvägen och Bäckeskogsgatan. På 
övriga gator inom planområdet sker cykling i blandtrafik. 
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Vid Norrbyhuset finns cykelparkering som vid eventuell 
utbyggnad bör utökas. Nya bostäder och förskolan ska byggas 
så att de klarar gällande parkeringsregler för cykelparkering. 
Norrby ses som en del av centrumzonen vilket innebär att 
det behövs 25 cykelparkeringsplatser per 1000 m2 BTA för 
flerbostadshus och 30 platser för smålägenheter. Antalet 
platser för förskolan är 20 % av antalet anställda plus 17,5 % 
av antalet elever. Om förskolan byggs med 6 avdelningar á 20 
elever och har 30 anställda behövs det alltså 27 cykelparke-
ringsplatser.

Kollektivtrafik
Det går ingen busstrafik inom planområdet. Alingsåsvägen, 
med hållplats vid Almåsskolan, ligger drygt 200 meter sydväst 
om planerad förskola, och trafikeras av tre lokalnätslinjer 
vilket innebär en hög turtäthet in till Borås centrum. Häri-
från tar det bara ett par minuter in till Borås resecentrum.

Biltrafik och bilparkering 
Idag kan biltrafik ta sig till planområdet via Dalbogatan i 
nordväst, Västra Nygatan i sydväst, Västmannagatan i söder 
och Billdalsgatan i öster. Planförslaget ändrar inte dessa 
möjligheter, men biltrafiken kommer inte att kunna köra hela 
vägen in i området när parken och förskolan byggts ut. 

I planförslaget ligger fokus på att utöka och förstärka 
parkytorna i området. Förskolan bedöms ha sitt huvudsakliga 

upptagningsområde inom stadsdelen och de bostäder som 
tillåts bedöms endast medföra en marginell ökning av antalet 
bilresor i området. Fler bostäder i ett område bidrar med 
fler människor och därmed fler resor. Att antalet resor ökar 
behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. Normalt 
brukar man räkna med att varje bostad alstrar ca 4-6 bilför-
flyttningar per vardagsdygn. I en resvaneundersökning gjord 
av Västtrafik år 2015 visades att Norrby i stor utsträckning 
använder sig av kollektivtrafik, går eller cyklar vilket innebär 
att bilalstringen per bostad bör bli betydligt lägre. Norrby 
ligger mycket centralt, med nära till både kommersiell och 
kommunal service. 

Med hänsyn till ovan beskrivna förutsättningar bedömer 
kommunen att det inte behövs någon separat trafikutredning 
för detaljplanen. Statligt vägnät bedöms inte påverkas nega-
tivt av detaljplanen.

Förskolan och nya bostäder ska byggas så att de klarar 
gällande parkeringsregler för bilparkering. Delar av planom-
rådet uppfyller kraven på god tillgänglighet med kollektivtra-
fik, vilket innebär att det finns möjlighet att reducera antalet 
parkeringsplatser som krävs genom att till exempel ordna fler 
och bättre cykelparkeringsplatser eller ordna en bilpool. För 
smålägenheter, max 35 m2, behövs färre parkeringsplatser.

Dalbogatan. Markparkeringen till vänster i bild utökas för att rymma fler parkeringsplatser.
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Bilparkeringen som behövs kan till exempel lösas genom 
att anlägga markparkering inom den egna kvartersmarken, 
genom att samnyttja parkeringsplatser med andra bostads-
kvarter eller i parkeringsgarage. Det finns också möjlighet att 
göra parkeringsköp, vilket innebär att den som bygger betalar 
in en viss summa per parkeringsplats som de inte anlägger 
själva till kommunen för att kommunen i sin tur ska kunna 
skapa fler allmänna parkeringsplatser. 

Inom kvarteret Järnbäraren finns ett stort parkeringsgarage i 
två plan som kan inrymma parkeringsplatserna som behövs 
för de nya bostäderna på kullen (se bild nedan). Parkerings-
reglerna anger att parkeringsplatser kan anläggas upp till 
0,4 km fågelvägen från bostäderna. I direkt anslutning till 
bostäder, förskola och Norrbyhuset ska det dock finnas 
parkeringsplats för rörelsehindrade.

Markparkeringen utmed Dalbogatan, längs järnvägen, utökas 
och kan antingen användas som parkering för bostäder eller 
för allmän parkering, vilket till exempel kan fungera som 
parkering för anställda på förskolan och besökare till parken 
och Norrbyhuset.

De allmänna parkeringsplatserna vid Västmannagatan 
kommer att tas bort till förmån för mer parkyta.

Övergripande trafikfrågor Borås Stad
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

Borås Stad arbetar just nu dessutom med en trafikplan. 
Trafikplanen tar bland annat avstamp i Borås Stads över-
siktsplan och det som ÅVS Noden Borås kommit fram till. 
Trafikplanen ska på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder 
och tidplan för genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet 
genererar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara 
nödvändig. 

Angöring och utfarter
Angöring till förskolan och bostäderna sker i anslutning till 
Dalbogatan och på en egen angöringsplats i anslutning till 
entrén. 

Angöring för bostäder på kullen sker via Billdalsgatan samt befintlig väg inom fastigheten Järnbäraren 2. Till vänster i bild syns befintligt parkeringsgarage.
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Utgångspunkten är att besökare inte ska ta sig fram med bil 
ända till Norrbyhuset. Dock finns ett behov av leveranser, 
sophämtning och parkering för funktionsnedsatta i anslut-
ning till byggnaden. Räddningstjänsten måste också ha 
möjlighet att komma fram till byggnaden. För att lösa detta 
behövs antingen ett servitut via fastigheten Bagaren 1 och att 
en liten del av gång- och cykelvägen används precis framför 
Norrbyhuset, eller att enbart gång- och cykelvägen genom 
parken används för den mindre mängd trafik som behöver 
komma intill Norrbyhuset. För att det inte ska bli konflikter 
mellan gående, cyklister och biltrafik bör gång- och cykel-
vägen regleras med till exempel annan markbeläggning och 
pollare som bara går att öppna av dem som måste ha tillgång 
till vägen och att transporter så långt det är möjligt planeras 
så att de sker vid särskilda tider. 

Angöring för bostäder på kullen löses i huvudsak via Billdals-
gatan och gatan inom Järnbäraren 2.

Angöring till kvarteret Filaren som ligger direkt utanför 
planområdet kommer att kunna ske som idag, via små gator 
på kvartersmark i direkt anslutning till husen. 

Angöring till kvarteret Bagaren sker idag via befintlig väg 
framför byggnaderna samt via baksidan mot järnvägen. 
Räddningstjänsten kommer fortsättningsvis att kunna 

komma åt framsidan via befintlig väg framför samt via gång- 
och cykelvägen och parkområdet. Sophämtning kommer 
inte att få plats på samma sätt som idag, utan bör samlas på 
platser inom kvarteret där sopbilen kommer fram och kan 
vända på lämpligt sätt.

Riksintressen
Järnvägen som går runtom planområdet och som utgör 
riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt av 
detaljplanen.

6. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Om bostäderna och förskolan innebär 
avstyckning genom en 3D-fastighetsbildning behövs en extra 
förbindelsepunkt då varje fastighet, enligt lagen om allmänna 
vattentjänster, ska anvisas en egen förbindelsepunkt för 
vatten. 

Bostäderna på kullen kan anslutas med nya ledningar via 
Billdalsgatan och parkområdet direkt väster och söder om 
fastigheten Järnbäraren 2.
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Dagvatten
Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten 
Viskan. Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheterna vid kraftiga nederbördstillfäl-
len jämfört med innan förändringen.

Värme
Det finns möjlighet att ansluta nya bostäder och förskolan till 
fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till befintliga el- och teleled-
ningar. I planområdet finns dels ett E-område för befintlig 
transformatorstation och dels möjlighet att bygga en ny 
transformatorstation inom parkeringen utmed Dalbogatan.

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

I stadsdelen Norrby som helhet saknas i dagsläget en 
återvinningsstation. Lämpliga placeringar utreds just nu i ett 
samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö och 
AB Bostäder. Än så länge är placeringarna inte helt spikade, 
men arbetet har kommit så långt att de vet att stationerna 
inte kommer att hamna inom planområdet.

7. Mark
Natur och vegetation
I området finns idag mycket grönska i form av gräsmattor, 
buskar och framförallt träd. Detaljplanen säkerställer utökad 
parkmark gentemot gällande planer. Delar av befintlig 
vegetation kommer att försvinna för att göra det möjligt att 
få till ändamålsenliga aktivitetsytor med hög kvalitet. Delar 
av den sly- och blandskogsbevuxna kullen mot järnvägen i 
norr görs om till byggrätt för bostäder. Naturen på kullen är 
i sig inte värdefull att bevara och kullen används inte i någon 
stor utsträckning för rekreation. 

Biologisk mångfald och klimatanpassning
Detaljplanen medför inga försämringar för den biologiska 
mångfalden. Istället kan en utveckling av parken innebära 
en minskad andel hårdgjorda ytor och bidra till en förbättrad 
biologisk mångfald och dagvattenhantering i området.

Den naturliga kullen i nordöst bidrar till viss bullerdämpning 
för parkområdet. Kullen utgör även genom sin topografi en 
naturlig skyddsvall mot järnvägen. 

Inom parkområdet finns utrymme för både vindskydd, 
solexponering och skugga.

Rekreation och kulturlandskap
En ambition i detaljplanen är att det inom parkområdet ska 
finnas utrymme för olika funktioner och olika typer av rekre-
ation. Rekreationsmöjligheter i form av lek, spontanidrott 
och inte minst vila är viktigt för människors välmående. 
Norrby är en tätbefolkad stadsdel och detaljplanen bidrar 
till en ökad möjlighet för närrekreation av olika slag i nära 
anslutning till de boende i stadsdelen Norrby. 

Cirka 500 meter nordväst om planområdet finns Rya Åsar 
som möjliggör annan typ av rekreation som till exempel 
promenader eller löpning. 

Inom planområdet finns inga kulturhistoriska lämningar eller 
fornminnen.

Lagenligt skyddad natur
I planområdet finns två trädalléer som är skyddade biotoper. 
Intentionen i planarbetet är att dessa alléer ska finnas kvar. 
Den ena allén står utmed Dalbogatan och där har byggrätten 
för förskolan och bostäderna anpassats för att träden ska 
kunna stå kvar. Den andra allén står utmed Västra Nygatan 
och där finns möjlighet att anlägga en fotbollsplan och 
övriga parkytor utan att allén behöver tas ner eller påverkas 
negativt.

Om det i framtiden ändå skulle krävas åtgärder som påverkar 
alléerna krävs biotopskyddsdispens från Länsstyrelsen. Det 
är upp till markägaren eller verksamhetsutövaren att i så fall 
ansöka om sådan dispens.

Grönområdesplan
I Borås Stads grönområdesplan pekas Kronängsparken ut 
som en viktig närpark (klass III). Ett av detaljplanens syften 
är att stärka och utveckla denna funktion. 

Naturområdet vid Dalbogatan pekas ut som en träffpunkt 
med värden för lokal utveckling (klass IV). En stor del av 
området är dock redan ianspråktaget som markparkering och 
järnvägen bidrar dessutom till att ytorna är mindre attraktiva 
att vistas på. Genom att utöka och förbättra Kronängsparken 
har kommunen bedömt att de eventuella värden som finns 
mellan Dalbogatan och järnvägen kompenseras och kan 
skapas i Kronängsparken istället.

Geoteknik
En utredning avseende geotekniska förhållanden har tagits 
fram inför samråd 2. Den geotekniska utredningen visar 
att området där förskolan med bostäder ovanpå har en 
totalstabilitet som bedöms tillfredställande och uppfylla 
rekommendationer. Laster från framtida byggnation bedöms 
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medföra sättningar vilket måste hanteras vid konstruktion 
av byggnaden genom utskiftning av organisk jord. Planerad 
byggnation bedöms kunna grundläggas på packad fyllning 
efter utskiftning av torv.

För bostäderna på kullen visar utredningen att jordlagerfölj-
den i kombination med de grunda djupen till berg medför 
att lokalstabiliteten bedöms vara tillfredställande. Befintliga 
stödmurar i väster är i dålig kondition och bör besiktigas och 
renoveras alternativt bytas ut mot nya stödmurar innan dess 
att byggnation ovan släntkrön kan ske. Innan uppfyllnad sker 
ska all organisk jord schaktas bort och ersättas med friktions-
jord eller packad sprängsten. Planerad byggnation bedöms 
kunna grundläggas med platta på mark.

Marken där det är möjligt att bygga ett parkeringsgarage 
inom fastigheten Bagaren 1 har en totalstabilitet som bedöms 
tillfredställande och uppfylla rekommendationer. Laster från 
framtida byggnation bedöms medföra sättningar vilket måste 
hanteras vid konstruktion av byggnaden genom till exempel 
pålning alternativt utskiftning av organisk jord. Planerad 
byggnation bedöms kunna grundläggas med pålar alternativt 
på packad fyllning efter utskiftning av torv.

Mer information och rekommendationer finns i den geotek-
niska utredningen som finns som en bilaga till planbeskriv-
ningen. 

Bergteknisk utredning
En bergteknisk utredning är genomförd på kullen där nya 
byggrätter för bostäder tillåts. Slutsatsen i utredningen är att 
byggnation kan genomföras enligt planens intentioner under 
villkoren beskrivna nedan:

 » Planområdets branta bergsslänter ska beaktas vid 
närbelägna, vibrationsalstrande arbeten, exempelvis 
sprängning. Bergsakkunnig ska rådfrågas innan spräng-
ning, vibrationer eller tunga laster närmare än 10 m av 
bergssläntens krön.

 » Bergsakkunnig ska rådfrågas om ändringar i detaljpla-
nen görs med avseende på markanvändning i den nu 
prickade och kryssade marken närmast spåret (2018-11-
22).

 » Mätning för radonfara ska utföras även på sprängbot-
ten. Alternativt kan byggnader uppföras radonsäkra.

Mer information finns i den bergtekniska utredningen som 
finns som en bilaga till planbeskrivningen. 

Förorenad mark
I området har det tidigare funnits bland annat ett sågverk och 
byggvaruhus med försäljning av virke. På fastigheterna intill 
järnvägen har det bland annat deponerats tungmetaller. 

En utredning avseende miljötekniska förhållanden har 
genomförts inför samråd 2. Utredningen visar att det 
finns föroreningar i området. Föroreningar finns främst i 
områdena där idrottsplatsen är belägen och i den södra delen 
av parkområdet som på skissen på sida 7 benämns Ro. Vissa 
föroreningar finns även där förskolan med bostäder ovanpå 
planeras. Marken behöver saneras i samband med att mark-
åtgärder görs. För idrottsplatsen och byggrätten för förskola, 
vård och bostäder regleras det med en villkorsbestämmelse i 
plankartan: ”Startbesked för lov som innebär markarbete får 
inte göras förrän markens lämplighet avseende föroreningar, 
på aktuell plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets 
riktvärden för angiven markanvändning.”. 

Eftersom det i parkområdet inte krävs bygglov för alla 
åtgärder läggs det till som en information på plankartan att 
marken är förorenad och behöver saneras i samband med 
markarbeten.  

Mer information kring förorenad mark finns i den miljö-
tekniska markutredningen som finns som en bilaga till 
planbeskrivningen. 

8. Vatten
Inom planområdet finns inget öppet vatten. Viskan ligger 
drygt 100 meter öster om planområdet, på andra sidan 
Norrby Långgata, och påverkas inte av detaljplanen.

Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd. 

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

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

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status. Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt 
på grund av föreslagen plan.
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Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

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

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta görs lämpligen genom att fastighetsägare 
med byggnader som är mer brandfarliga, som till exempel 
parkeringsdäck, förser sitt interna dagvattensystem med en 
avstängningsventil som kan stängas för att hindra att släck-
vatten sprids vid eventuell brand.

9. Störningar på platsen
Användningen som tillåts i detaljplanen medför inte några 
störningar för omgivningen. Den trafik som tillkommer 
genom planförslaget bedöms inte vara av den omfattningen 
att den kommer bli störande för området. 

Risk
Planområdet ligger i direkt anslutning till järnvägen Kust 
till kustbanan där det fraktas farligt gods. Både bostäder 
och förskola ses som känslig verksamhet. Enligt Borås 
översiktliga riskanalys (Wuz risk consultancy AB, 2016-12-
19) är skyddsavstånden för känslig verksamhet vid Kust till 
kustbanan enligt följande:

 » Enbart skyddsavstånd   40 meter

 » Brandskyddad fasad    30 meter

 » Vall eller dylikt    20 meter

 » Brandskyddad fasad och vall eller dylikt 10 meter

För förskolan och bostäderna ovanpå innebär det att 
risknivån är tillfredsställande låg. Samma sak gäller för 
Norrbyhuset. I plankartan regleras dock att ventilation ska 
placeras högt och riktas bort från järnvägen. I samråd med 
Räddningstjänsten har det bedömts att det inte finns behov 
av ytterligare skadebegränsande åtgärder.

Bostäderna på kullen ligger dock mycket nära järnvägen. 
Kullen kan genom sin topografi fungera som en skyddsvall 
och byggrätten har anpassats så att byggnaderna inte får 
placeras närmare järnvägen än 20 meter från där kullens 
stigning börjar. Det innebär att avståndet till järnvägen 
blir 30 meter till fasad. För att ytterligare öka skyddet på 
bostäderna ska de byggas med brandskyddad fasad, dock är 
öppningsbara fönster tillåtna. För bostäderna gäller också att 
ventilation ska placeras högt och riktas bort från järnvägen. 
Skyddet säkerställs med planbestämmelser i plankartan. 

För befintliga bostäder i kvarteret Bagaren och Järnbäraren 
gäller att ventilation ska placeras högt och riktas bort från 
järnvägen. Det kan till exempel bli aktuellt vid påbyggnad 
på husen. Skyddet säkerställs med en planbestämmelse i 
plankartan.

Markparkering klassas i den övergripande riskutredningen 
som ej känslig verksamhet vilket innebär att den kan placeras 
alldeles intill farligt godsleden. Markparkeringen utmed 
Dalbogatan är placerad ca 15 meter från järnvägen vilket 
bedöms som ett rimligt avstånd för att säkerställa Trafikver-
kets tillgång till samt deras rekommenderade skyddsavstånd 
från järnvägsanläggningen.

Parkeringshus klassas som mindre känslig användning i den 
övergripande riskutredningen. Användningen ska placeras 
30 meter från farligt godsleden kust-till-kustbanan om det 
enbart ska räcka med skyddsavstånd. Avståndet rimmar 
med Trafikverkets skyddsavstånd för nya byggnader. Parke-
ringsdäcket som tillåts på fastigheten Bagaren 1 är därför 
placerat 30 meter från järnvägen för att uppfylla kraven enligt 
riskutredningen samt Trafikverkets krav.

Eventuella komplementbyggnader och ramper som kan 
behövas till parkeringsdäcket ska placeras minst 15 meter 
från järnvägen vilket säkerställs med prickmark i plankartan.

Även Norrby Långgata används för transporter av farligt 
gods. Avståndet till nya byggrätter för bostäder och förskola 
överstiger dock Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 
meter och inga skyddsåtgärder eller ytterligare utredning 
bedöms nödvändigt.
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Vibrationer
En utredning avseende vibrationer för bostäderna på kullen 
tas fram just nu. Det har hittills genomförts två mätningar. 
En i jord direkt på kullen där bostäderna planeras och en 
i berg på kullen på norra sidan av järnvägen nordväst om 
planområdet. Den första mätningen (i jord) visade på höga 
vibrationer, medan den andra mätningen (i berg) visade på 
låga värden. Nu genomförs en tredje mätning i berg, intill 
järnvägen direkt norr om byggrätten för att utesluta att berget 
utsätts för vibrationer. Resultatet kommer att ligga till grund 
för fortsatt arbete med denna del av planområdet. Vid behov 
görs regleringar med planbestämmelser i granskningen. 

Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Borås Stads översiktliga bullerkartering från 2012 visar att 
stora delar av planområdet är bullerutsatt framförallt från 
järnvägen som går runt planområdet. Förskolan är placerad 
på en av de platser som är minst utsatta av buller från järnvä-
gen. Även parkområdet är relativt skyddat tack vare befintliga 
bostadshus och kullen i norr som fungerar avskärmande. 

År 2017 släppte Naturvårdsverket en vägledning med 
riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. I 
vägledningen står att de delar av gården som är avsedda för 
lek, vila och pedagogisk verksamhet ska ha en ekvivalent 
ljudnivå som understiger 50 dBA och en maximal ljudnivå 
som understiger 70 dBA. Det är dock upp till kommunerna 

att avgöra hur stor andel av utevistelseytorna som ska klara 
riktvärdena. Borås Stads miljö- och konsumentnämnd fattade 
2018 ett beslut om att minst 75% av de delar av skolgården 
som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska 
uppfylla naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård.

Inför samråd 2 har en detaljerad bullerutredning tagits 
fram för bostäderna på kullen samt förskolan med bostäder 
ovanpå. För den planerade byggnaden med förskola och 
bostäder beräknas riktvärden (Naturvårdsverket) för försko-
lans skolgård bör kunna innehållas utan åtgärder. Detta gäller 
under förutsättning att lekytan placeras på det norra ljudskyd-
dade området vid förskolebyggnaden.

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

Karta som visar ekvivalentnivåer för väg och järnväg (Borås Stads övergripande bullerkartläggning, 2012).
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Mätning i berg

Mätning i jord

Karta som visar mätpunkter vibrationsutredning.
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Även bostäder bör kunna ordnas i denna byggnad då 
riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknas 
klaras. Möjligheter bör även finnas att ordna en egen eller 
gemensam uteplats där riktvärdena kan klaras.

För tänkta bostadsbyggnader i den norra delen av plan-
området (exempelvolymer i bullerutredning) beräknas 
riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå att överskridas vid 
den norra byggnadsvolymens fasad mot järnvägen. Vid den 
södra mindre byggnadsvolymen beräknas riktvärdet 60 
dBA ekvivalent ljudnivå att klaras. Det bör vara möjligt att 
anordna lägenheter i den norra byggnadsvolymen om minst 
hälften av lägenheterna vetter mot den ljudskyddade södra 
fasaden där 55 dBA ekvivalent ljudnivå klaras. Alternativt 
kan små lägenheter anordnas med en yta om högst 35 
kvadratmeter där 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids. I 
den mindre södra byggnadsvolymen kan lägenheter anordnas 
där riktvärdena klaras.

För planerade bostäder finns det möjlighet att anordna 
uteplatser där riktvärdena kan klaras. I första hand gäller 
detta den skyddade gårdsytan söder och väster om byggnads-
volymerna.

Slutsatserna i bullerutredningen följs upp genom en skydds-
bestämmelse i plankartan för bostäderna på kullen. 

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

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

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.
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10. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
PARK innefattar alla typer av parker och grönområden som 
helt eller delvis är anlagda. Inom parkmarken får det finnas 
gång- och cykelvägar, planteringar, lekplatser, bollplaner, 
scener, kiosker, toaletter med mera. Det får även finnas 
mindre byggnader som krävs för skötsel av parken.

Bestämmelsen GATA visar var lokaltrafiken ska gå i området.  
Inom användningen ryms även vändplats.

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser, det vill säga gata och park, inom planom-
rådet. Det innebär att det är kommunen som ska äga och 
ansvara för skötsel av platserna. 

Kvartersmark
All övrig mark inom planområdet kallas med ett samlingsord 
för kvartersmark. För att tydliggöra vad som gäller var 
beskrivs varje område för sig nedan. Områdena är markerade 
med siffror på kartan på nästa sida.

Exploateringsgraden i kvadratmeter i de olika områdena 
beskrivs på plankartan som ett e följt av en siffra. De 
maximala totalhöjderna som tillåts visas genom en dubbel 
romb med en siffra i. Totalhöjderna är angivna i meter över 
nollplanet. Utöver angiven totalhöjd får en fjärdedel av takets 
yta ha en totalhöjd som är ytterligare 3,5 meter. Det gäller för 
alla byggrätter inom planområdet och innebär att det går att 
bygga en mindre uppstickande del som till exempel kan vara 
gemensamhetsutrymmen, extra bostadsyta eller liknande.

Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med 
prickar. Mark som bara får bebyggas med komplementbygg-
nader är markerad med kryss.

Där marken är markerad med ett u får det inte byggas något, 
eftersom det kan göra det svårt att komma åt underjordiska 
ledningar som finns i området.

Område 1- förskola och bostäder
Marken där den nya förskolan planeras regleras med bestäm-
melsen SDB. S står för skola, D står för vård och B står för 
bostäder. Exploateringsgraden är max 800 m2 i byggnadsarea. 
Maximal höjd på byggnaden är +154 meter över stadens 
nollplan vilket innebär ungefär fem våningar. 

Område 2 - Norrbyhuset
Där Norrbyhuset ligger regleras planen med bokstaven C som 
står för Centrum. Här tillåts all sådan verksamhet som bör 
ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många. 
I ändamålet kan det till exempel finnas samlingslokaler, 

bibliotek, café, föreningslokaler och mindre butiker. Exploa-
teringsgraden är sammanlagt 1000 m2  vilket innebär att huset 
kan byggas ut något. Byggnaden tillåts byggas på och bli tre 
våningar åt söder och fyra våningar åt norr. Större delen av 
befintlig påbyggnad med omklädningsrum läggs i detaljpla-
nen som parkmark. Avsikten är att denna del av Norrbyhuset 
på sikt ska rivas.

Område 3 - Idrottsplats
Marken regleras med bestämmelsen R1 vilket står för 
idrottsplats. Användningen gör det möjligt att hyra ut 
fotbollsplanen till föreningar och andra. Marken regleras med 
prickar, vilket innebär att det inte får finnas några byggnader. 
Staket, stolpar och liknande är dock tillåtet. Inom ett speci-
fikt egenskapsområde finns förtydligat att det får byggas en 
läktare utan tak som är anpassad till terrängen. Syftet med 
bestämmelsen är att läktaren ska byggas in i slänten och att 
det därmed inte blir några baksidor på läktaren. Det är tillåtet 
med viss utfyllnad för att slänten ska bli jämn och fungera 
bra för att kunna bygga läktaren.

Område 4 - bostäder på kullen
Området har bestämmelsen BL1. B står för bostäder och L1 
står för odlingslotter. Tanken är att det ska vara möjligt att ha 
odling innan det byggs några bostäder om det skulle dra ut 
på tiden. Användningen tillåts dock även ihop med bostäder.

Exploateringsgraden är 900 m2 och byggnaderna får byggas i 
tre våningar vilket visas som III på plankartan. Detaljplanen 
reglerar våningsantal istället för totalhöjd så att byggnaderna 
kan trappas upp utmed kullen och anpassas i höjd beroende 
på utformning. Topografin och närliggande bebyggelse är 
tillåtande och höjden på våningsplanen behöver inte regleras.

För att säkerställa att bostäderna som tillåts på kullen ska 
klara de bullerriktlinjer som gäller finns en skyddsbestämmel-
se kring buller, m4. Bestämmelsen innebär att byggnaderna 
måste byggas så att de har hälften av sina bostadsrum riktade 
bort från järnvägen, det vill säga mot den skyddade sidan som 
inte är lika bullerutsatt. 

För bostäderna gäller också skyddsbestämmelser om utrym-
ning, brandskyddad fasad och placering av ventilation, vilket 
betecknas m1 och m2 på kartan. 

Område 5 - bostäder vid Billdalsgatan
Området har bestämmelsen BC1PE. B står för bostäder vilket 
tillåts i hela byggrätten. C1 innebär att det får finnas centru-
mändamål, till exempel små butiker, samlingslokaler eller 
liknande, på markplan. P innebär parkering och tillåter att 
delar av fastigheten kan styckas av och användas som allmän 
parkering om det skulle finnas intresse för det i framtiden. E 
står för tekniska anläggningar.
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Exploateringsgraden är 2200 m2 vilket är något större än vad 
befintliga byggnader tar upp för att göra det möjligt att vid 
behov kunna bygga mindre komplementbyggnader som till 
exempel cykelförråd, sophus och tvättstugor. Höjden regleras 
till max 165 meter över angivet nollplan vilket innebär att 
det inte är tillåtet att bygga högre än vad bostäderna är idag, 
bortsett från en fjärdedel av takets yta som tillåts bli ytterli-
gare 3,5 meter högre. I området finns också bestämmelsen 
e2 vilket innebär att marken får byggas under och över med 
körbart bjälklag inom hela fastigheten. Bestämmelsen finns 
för att säkra att det befintliga parkeringsgaraget är planenligt.

Område 6 - bostäder vid Dalbogatan
Området har bestämmelsen BC1L1PE med exploateringsgrad 
2300 m2 och byggnadshöjd max 168 meter över angivet 
nollplan. Här gäller samma sak som för bostäderna vid Bill-
dalsgatan, med tillägget att det även tillåts odlingslotter, L1.  
Byggrätten utökas något mot tidigare för att göra det möjligt 
att vid behov bygga mindre komplementbyggnader som till 
exempel cykelförråd, sophus och tvättstugor. Det är inte 
tillåtet att bygga högre än vad bostäderna är idag, bortsett 
från en fjärdedel av takets yta som tillåts bli ytterligare 3,5 
meter högre. På ett specifikt område med prickmark finns en 
bestämmelse, odling, som förtydligar att det är tillåtet med 
odlingslotter här.

Längst norr i kvarteret är det tillåtet att bygga ett parkerings-
däck i tre plan. Parkeringsdäcket kan bli cirka 1000 m2.

Där befintlig föreningslokal ligger är marken prickad vilket 
innebär att det inte är möjligt att bygga ut, bygga om eller 
bygga upp byggnaden igen om den skulle rivas.

Område 7 - parkering
Området mellan Dalbogatan och järnvägen har bestäm-
melsen PB2E. P står för parkering, B2 innebär bostads-
komplement i form av parkering och E står för tekniska 
anläggningar. Användningsmässigt innebär P och B2 samma 
sak, men båda bokstäverna finns med för att möjliggöra olika 
typer av fastighetsreglering beroende på om parkeringsplat-
serna ska vara allmänna eller användas för bostäder. E finns 
med för att ge förutsättning att någonstans inom området 
bygga en transformatorstation och därmed säkerställa teknisk 
försörjning i området. Marken begränsas med kryss vilket 
innebär att det bara får byggas komplementbyggnader. I 
området finns också ett u-område vilket innebär att delar av 
marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska 
ledningar.

Område 8 - teknisk anläggning
Området har bestämmelsen E vilket står för tekniska 
anläggningar. Byggnaderna inom området får uppta totalt 
max 30 kvadratmeter, vilket innebär att det går att bygga två 
ytterligare transformatorstationer av ungefär samma storlek 
som den som finns i området idag. Byggnaderna får ha en 
totalhöjd på max 146 meter över nollplanet vilket innebär att 
de kan vara cirka 3 meter höga.

Karta som visar de olika områden som beskrivs i rubrikerna i kapitel 10. Planbestämmelser.
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11. Övergripande beslut
Vision 2025
Vision Borås 2025 består av sju strategiska målområden 
med tillhörande strategier för hur Borås vill att kommunen 
ska se ut 2025. Detaljplanen bidrar framförallt till de 
strategiska målområdena ”människor möts i Borås” och ”vi 
tar gemensamt ansvar för barn och unga” genom att stärka 
Kronängsparken och Norrbyhuset som viktiga mötesplatser 
både inomhus och utomhus, med aktiviteter och funktioner 
som syresätter området under stora delar av dagen. Detaljpla-
nen bidrar till att de funktioner och verksamheter som redan 
finns i området kan utvecklas och utökas.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Översiktsplanen utgår ifrån nio övergripande strategier för 
hur kommunen vill att Borås Stad ska utvecklas. Den strategi 
som är viktigast för och har varit utgångspunkt i detaljplanen 
är ”fler mötesplatser och målpunkter” som bland annat 
innebär att fler attraktiva mötesplatser ska utvecklas i alla 
stadsdelar och att offentliga rum ska utformas så att de är 
tillgängliga för alla, oavsett ålder, kön och funktionsnedsätt-
ning.

I översiktsplanens markanvändningskarta är Norrby utpekat 
som centrumnära bebyggelse, det vill säga ett område med 
stor utvecklingspotential att förtäta och komplettera med 
blandad användning och hög exploateringsgrad i harmoni 
med befintlig bebyggelse. Detaljplanen bidrar med viss 
förtätning i området, men fokuserar i huvudsak på de 
rekreations- och aktivitetsmässiga värden som skapas. Norrby 
har redan idag en hög befolkningstäthet, vilket ställer krav på 
storlek och kvalitet på de utomhusmiljöer och mötesplatser 
som finns i området. I översiktsplanen finns den så kallade 
Grönområdessnurran som anger riktlinjer för maxavstånd 
från bostad till olika gröna värden, såsom mötesplatser, 
kvarterspark och stadsdelspark. Detaljplanen bidrar till att 
uppfylla dessa riktlinjer för stora delar av Norrbys invånare.

Miljömål
Planområdet ligger centralt och uppmuntrar till hållbara resor 
vilket bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet om 
begränsad klimatpåverkan samt det regionala tilläggsmålet 
att det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt. Genom att 
stärka och utveckla området som en park bidrar detaljplanen 
till miljömålet ”god bebyggd miljö”. Smarta och effektiva 
lösningar i parken kan också bidra till en bättre hantering av 
dagvatten samt en ökad biologisk mångfald i området.

12. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. Till exempel under rubriker som bebyggelsestruktur, 
buller eller risk.

Undersökning betydande miljöpåverkan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Undersökningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa frågor som rör risk, buller, geoteknik och mark-
miljö, användning och samnyttjande av grönområden och 
sociala aspekter i detaljplanen. Slutsatsen är att miljöbedöm-
ning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

Det andra samrådet innebär inga sådana stora förändringar 
att kommunens bedömning avseende miljöpåverkan har 
ändrats. 

13. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin 
egen fastighet såsom förberedande markarbeten och byggna-
tion med mera.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen ansvarar för utförande av allmänna anläggningar 
på allmän plats samt för framtida drift och underhåll av dessa 
platser (park, gata samt gång- och cykelväg) inom planområ-
det.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska  
anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. Inom byggrätt för skola vård och bostäder 
(SDB) ligger allmänna vatten- och avloppsledningar som 
med stor sannolikhet kommer behöva flyttas. Borås Energi 
och Miljö AB ansvarar för att ledningarna flyttas efter 
överenskommelse med byggherren.

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för 
el- och fiberförsörjning.

Avtal
Under samrådstiden bör en avsiktsförklaring upprättas 
mellan kommunen och AB Bostäder avseende de fast-
ighetsrättsliga åtgärder som erfordras för att genomföra 
detaljplanen.
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De avtal som bör upprättas inför antagande av detaljplanen 
är:

 » Markanvisningsavtal avseende de områden som föreslås 
utgöra kvartersmark med nya byggrätter.

 » Överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen som ägare av fastigheterna Norrby 1:1 och 
Garvaren 15 och AB Bostäder i Borås som ägare av 
fastigheten Bagaren 1. Överenskommelsen ska reglera 
överlåtelser där ytor som ska utgöra park tillförs Norrby 
1:1 och ytor som ska utgöra kvartersmark (BC1L1PE) 
ska tillföras Bagaren 1. Överenskommelsen bör också 
reglera att servitut tillskapas för tillfart till kommunens 
fastighet Garvaren 15 (Norrbyhuset) över AB Bostäders 
fastighet Bagaren 1.

De avtal som ska upprättas eller sägas upp, men som kan 
invänta detaljplanens antagande är:

 » Köpeavtal för att verkställa ovan beskrivna markanvis-
ningsavtal. 

 » Utmed Dalbogatan, mot järnvägen, i detaljplanens 
västra del har AB Bostäder i Borås anlagt en parke-
ringsplats. Marken är i dag allmän plats som ägs av 
kommunen och har upplåtits till AB Bostäder med 
polistillstånd. När området nu planläggs som kvarter-
smark för parkeringsändamål (PB2E), bör nuvarande 
markupplåtelse upphöra till förmån för allmän parke-
ring som regleras i arrendeavtal mellan kommunen och 
Borås Kommuns Parkering AB. 

4270 m²

3245 m²

3313 m²

BAGAREN 1

GARVAREN 15

GARVAREN 30

NORRBY 1:1

NORRBY 1:1

JÄRNBÄRAREN 2

NORRBY 1:1

4900 m² 293 m²

²

²

1419 m²

123 m²

551 m²

²

BAGAREN 1

GARVAREN 15

GARVAREN 30

NORRBY 1:1

NORRBY 1:1

NORRBY 1:1

JÄRNBÄRAREN 2

Karta som visar de olika områden som beskrivs under rubrik Fastighetsrättsliga frågor.

 » I ändan av Västmannagatan arrenderar Borås 
Kommuns Parkering AB ett område av kommunen 
för parkeringsändamål. Till följd av att markanvänd-
ningen ändras till park ska arrendeavtalet sägas upp.

 » För de nya byggrätterna som tillskapas kan det even-
tuellt bli aktuell med parkeringsköp, se rubrik 5, Gator 
och trafik – Biltrafik och bilparkering.

Fastighetsrättsliga frågor
Totalt 5 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 
Norrby 1:1, Garvaren 15 och Garvaren 30 som ägs av 
kommunen samt Bagaren 1 och Järnbäraren 2 som ägs 
av AB Bostäder i Borås. Upphävande av bestämmelse om 
fastighetsindelning möjliggör ombildning av befintliga 
fastigheter.

I området som planläggs som kvartersmark finns allmänna 
underjordiska ledningar, varav några är ur drift. Vissa 
ledningar är säkerställda med ledningsrätt. Ledningar 
belägna inom områden markerade med u bör tryggas genom 
upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare och 
fastighetsägare. Rätten till området kan även säkerställas 
genom ledningsrätt.  

Det område som utgör kvartersmark för skola, vård och 
bostäder (SDB) ska avstyckas från Bagaren 1 och Norrby 1:1 
för att utgöra en ny fastighet (rosa i karta). 

Det område som utgör kvartersmark för parkering mm 
(PB2E) kan avstyckas från Norrby 1:1 för att utgöra en ny 
fastighet (grått i karta).
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Det område som utgör idrottsplats (R1) kan avstyckas från 
Garvaren 30 och Norrby 1:1 för att utgöra en ny fastighet 
(grönt i karta).

Det område av Garvaren 15 som planläggs för park ska 
överföras till Norrby 1:1 genom fastighetsreglering (lila i 
karta). 

Den del av Norrby 1:1 som utgör bostäder och odlingslotter 
(BL1) kan överföras till Järnbäraren 2 genom fastighetsreg-
lering eller styckas av att utgöra en egen fastighet. I det fall 
området styckas av till egen fastighet behöver tillfart över 
Järnbäraren 2 säkerställas med servitut (gult i karta).

De delar av Norrby 1:1 som omfattas av kvartersmark för 
bostäder och centrum med mera (BC1L1PE) ska genom 
fastighetsreglering överföras till Bagaren 1 (orange i karta).

Det område av Bagaren 1 som planläggs för park och gång & 
cykel ska överföras till Norrby 1:1 genom fastighetsreglering 
(blått i karta).

Ekonomi
Kommunen bekostar iordningställande av anläggningar 
inom allmän plats. Anläggningar som föreslås inom parken 
beskrivs närmare under rubrik 2, ”Kronängsparken”. 
Kommunen bekostar även anläggande av idrottsplats (R1) 
samt rivning av den södra delen av Norrbyhuset som delvis 
ligger på mark för parkändamål.

Flytt av allmänna VA-ledningar inom byggrätt för skola, vård 
och bostäder (SDB) ska belasta byggprojektet.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens mark som detaljplanen medför. 

Detaljplanen finansieras genom planavgift som tas ut i 
samband med bygglov.

14. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit 
laga kraft.

Tomtindelningsplan
Bestämmelserna om fastighetsindelning (BOFI) för kvarteret 
Bagaren (1583K-BN823/1961) och del av BOFI för kvarteret 
Järnbäraren (1583KBN18/1963), ursprungligen antagna som 
tomtindelningar, upphävs.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Översiktlig riskanalys (Wuz risk consultancy AB, 
2016-12-19).

 » Miljöteknisk markundersökning (COWI, 2019-04-04).

 » Geoteknisk markundersökning (COWI, 2019-04-05).

 » Bergteknisk undersökning (COWI, 2018-12-14).

 » Bullerutredning (Sweco, 2019-04-12).

Följande bilagor finns utöver planbeskrivningen:

 » Bilaga 1 – Tidigare initiativ och arbeten i stadsdelen 
Norrby som har särskild betydelse för detaljplanen. 

 » Bilaga 2 – Skuggstudie ny bebyggelse Kronängsparken.

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Paulina Bredberg 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

 

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat 
den 8 april 2019 har ägt rum under tiden 2 oktober –  4 
november 2018 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
markägare har underrättats med brev till samrådet. Under 
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida och i Norrbyhuset.

17 remissinstanser, 5 sakägare och 6 övriga har skickat in 
yttranden under samrådstiden. I anslutning till samrådet 
har det också skickats in en namninsamling med drygt 1000 
namn med syfte att bevara den befintliga fotbollsplanen i 
området.

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll har 
ändrats i sådan omfattning sedan samrådet att detaljplanen 
nu skickas ut på ett nytt samråd.

Ändringar i planförslaget
Under samrådet inkom i huvudsak synpunkter kring 
fotbollsplanen samt storleken på byggrätten för planerad 
förskola och bostäder. Det kom också en del synpunkter om 
angöring till nya och befintliga byggnader i området. Från de 
statliga myndigheterna kom i huvudsak synpunkter kring de 
utredningar som utgör underlag för detaljplanen. 

Efter samrådet har planförslaget ändrats i en sådan omfatt-
ning att det görs ett nytt samråd. Nedan följer en sammanfat-
tande beskrivning av de stora förändringar som skett mellan 
samråd 1 och samråd 2. 

 » Förskolan med bostäder ovanpå har fått en ny placering 
något norrut, och ligger nu i anslutning till Dalbogatan 
och befintliga bostäder på Bagaren 1. 

 » Ett område för idrottsplats är tillagt för att göra det 
möjligt att bygga en ny sjumanna fotbollsplan inklusive 
en läktarlösning. Fotbollsplanen är flyttad något söderut 
gentemot dagens läge för att öppna upp parkens 
centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslutning 
till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att fotbollsplanen kan hyras ut.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl., Kronängsparken, Borås Stad, upprättad den 8 april 2019.

1. Yttranden från remisspart 37

S1 Kommunstyrelsen  37

S2 Länsstyrelsen  37

S3 Trafikverket  40

S4 Tekniska nämnden 40

S5 Miljö- och konsumentnämnden   41

S6 Fritids- och folkhälsonämnden  41

S7 Lokalförsörjningsnämnden   42

S8 Kulturnämnden  42

S9 Förskolenämnden  43

S10 Sociala omsorgsnämnden  43

S11 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 43

S12 Borås Energi och Miljö  43

S13 Borås Elnät 43

S14 Telia company 44

S15 Lantmäterimyndigheten 44

S16 Funktionsrätt i Borås 44

S17 Räddningstjänsten 44
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S18 AB Bostäder i Borås 45

S19 Boende Garvaren 9  46

S20 Boende (30st) Garvaren 9 (Norrby Tvärgata 38-44) 47

S21 Boende Garvaren 7 48

S22 Boende Västmannagatan 48

3. Synpunkter från övriga 49

S23 Norrby IF 49

S24 Samlade åsikter från besökare Norrbyhuset 49

S25 Boende Bredared 1:13 50

S26 Socialdemokraterna Norrby 50

S27 Vänsterpartiet 50

S28 Kommunististiska partiet Norrby IF 51

4. Övrigt 51

Namninsamling 51
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 » Byggrätten för bostäder på kullen har minskat något 
och parkmarken på kullens södra sluttning har utökats. 

 » Parkeringsplatsen vid Västmannagatan är borttagen till 
förmån för mer parkyta. 

 » Befintlig föreningslokal på Bagaren 1 är inte möjlig att 
göra planenlig på grund av risk kopplat till järnvägen, 
och är därför prickad i detaljplanen. Det innebär att den 
inte får byggas om, byggas ut eller byggas upp på nytt 
om byggnaden skulle tas bort. 

 » Skyddsbestämmelser samt utökade ytor med förbud 
mot byggnader har lagts till på berörda platser utmed 
järnvägen. 

 » Utredningar avseende buller, geoteknik och förorenad 
mark har tagits fram. Utredning avseende vibration är 
under framtagande.  

Utöver ovanstående har det även gjorts mindre justeringar 
och förtydliganden i plankartan och planbeskrivningen.

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut § 234 Lokalförsör-
jningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier i nära 
samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, Fritid- 
och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt AB 
Bostäder för att se på möjligheterna att etablera en förskola 
för 6 avdelningar på nedanstående plats under förutsättning 
att fritidsgård och näridrottsplats m.m. kan finnas kvar. 
Vidare beslutade Kommunstyrelsen att Lokalförsörjning-
snämnden, efter positivt besked från Förskolenämnden, 
kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om 
detaljplan. 

Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med 
projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet - 
vilket inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och 
utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt 
som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut 
§154 att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en 
ny plan som möjliggör en utbyggnad av befintlig byggnad för 
att komplettera med ytterligare förskoleavdelningar.

Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut §136 att 
tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens begäran om detalj-
planeändring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. Förskolenämn-
den vill även trycka på att i samband med projektet bör 
parkytor och ytor för idrott och aktivitet ses över och 
utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt 
som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gav 2017-11-16 §300 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

2018-09-28 beslutade planchefen i beslut §pl 2018-12 via 
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick 
under tiden den 2 oktober 2018 – den 4 november 2018. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i denna samråds-
redogörelse. 

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget under förutsättning att 
angöringen till Norrbyhuset säkerställs.

Utbredningen av byggrätten på kullen bör ses över tillsam-
mans med parkytorna.

Parallellt med arbetet på Norrby ska möjligheten för en ny 
7-mannaplan i anslutning till Norrby undersökas. Detta ska 
ske i dialog med föreningslivet på Norrby.

Kommentar
Angöring till Norrbyhuset säkerställs genom det nya försla-
get. Transporter med mera kan komma intill Norrbyhuset via 
gång- och cykelvägen och parken utformas för att möjliggöra 
vändning intill Norrbyhuset. 

Byggrätterna på kullen har setts över och minskat i omfatt-
ning. Parkmarken har utökats något. 

I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att fotbollsplanen kan hyras ut och att 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften 
själva eller ihop med föreningar.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen ser det som ett lovvärt syfte att utveckla 
Norrby och därmed lyfta kvalitén i bebyggelsemiljön i ett 
idag utsatt område. Närheten till centrum gör även området 
lämpligt för en förtätning. I nuläget är dock planeringsun-
derlaget för tunt för att Länsstyrelsen ska kunna göra en 
närmare bedömning av områdets förutsättningar att bli en 
god bebyggelsemiljö.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 §PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör människors hälsa och säkerhet samt planens möjlighet 
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att uppfylla icke-försämringskravet gällande miljökvalitets-
normerna för vatten måste lösas på ett tillfredsställande sätt 
för att planen inte ska komma att prövas av Länsstyrelsen om 
den antas.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att:

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt

• Mellankommunal samordning blir olämplig

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap)

Länsstyrelsen befarar däremot utifrån detaljplanens nuva-
rande utförande att:

• Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas

• Planen blir olämplig utifrån människors hälsa och 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion

Geoteknik 
Det saknas en beskrivning av områdets geotekniska förut-
sättningar i planbeskrivningen. Kommunen skriver att en 
geoteknisk utredning ska tas fram till granskningsskedet. 
Länsstyrelsen ser fram emot att ta del av detta underlag.

Farligt gods 
Detaljplaneområdet ligger i direkt närhet till Kust till kustba-
nan där transporter med farligt gods förekommer. Stora delar 
av planområdet ligger innanför det avstånd på 150 m som 
Länsstyrelsens riskpolicy anger som riskhanteringsavstånd. 
Planbeskrivningen hänvisar till den översiktliga riskanalys för 
transporter med farligt gods som gjorts för Borås Stad och 
kopplar till viss del ihop den med den aktuella planen.

Bostäderna på kullen konstateras ligga mycket nära järnvä-
gen. I planbeskrivningen anges att kullen kan fungera som 
skyddsvall och att avståndet till järnvägen från bostäderna 
uppgår till 30 m. Beskrivningen anger att avståndet från 
bostäderna till den punkt där kullens stigning börjar är ca 
20 m. Länsstyrelsen anser att avståndet till bostäderna ska 
mätas från den punkt där ett utsläpp kan hamna, d.v.s. i diket 
mellan järnvägen och kullens stigning.

Det behöver också utredas vilken effekt kullen har på risk-
nivån då byggnaderna planeras ligga ovanpå kullen och inte 
på den sida av kullen som inte vetter mot järnvägen. Planbe-
skrivningen anger att bostäderna är lämpliga att bygga med 
brandskyddad fasad ”om det är möjligt”. Länsstyrelsen tolkar 
riskanalysen som att brandskyddad fasad är ett krav och inte 

är valbart om avståndet understiger 40 m. Detaljplanen behö-
ver som ett första steg tydligare motivera vilka överväganden 
som gjorts. Aspekter såsom topografi, typ av verksamhet, 
avstånd och utformning av byggnad har stor betydelse när 
iskfrågorna ska bedömas. Krav på särskild utredning och fler 
restriktioner i plankartan kan inte uteslutas.

I planen ingår också en viss utveckling av föreningshus/
samlingslokal beläget mot spåret vid Bagaren 1, ett 
parkeringsdäck mellan järnvägen och Bagaren 1 samt en 
utveckling av Norrbyhuset. Dessa byggnader nämns inte 
planbeskrivningen utifrån ett riskperspektiv. Länsstyrelsen 
bedömer det olämpligt med en utveckling av föreningshuset/
samlingslokalen då det ligger mycket nära järnvägen.

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Kommunen bör beskriva tydligare vilken recipient som är 
mottagare av dagvattnet och hur denna kommer att påverkas 
av fler hårdgjorda ytor som blir fallet vid ny bebyggelse. Om 
vattenförekomstens status/potential är sämre än god måste 
kommunen visa att den planerade dagvattenhanteringen 
medför en förbättring jämfört med nuläget. Är statusen god 
måste kommunen visa att föreslagen dagvattenhantering inte 
medför en försämring. De slutsatser och förslag på lösningar 
för att fördröja och omhänderta dagvatten ska i möjligaste 
mån införas även i plankartan som planbestämmelser eller 
som en upplysning. 

Buller och vibrationer 
Länsstyrelsen har noterat att kommunen anger att planhand-
lingarna kompletteras med buller- och vibrationsutredning. 
Länsstyrelsen ser fram emot att få ta del av detta underlag.

Förorenad mark 
I planbeskrivningen anges att det har funnits verksamheter 
inom planområdet som förorsakat markföroreningar. I en 
kommande utredning avses en utredning tas fram där det 
kommer att fokuseras på platser där ny bebyggelse tillåts.

Länsstyrelsen anser att vid utredningen om markföroreningar 
bör en inventering av tidigare verksamheter för hela plan-
området utföras. Provtagningar bör utgå även från resultatet 
av inventeringen såväl och inte endast utifrån de platser som 
ska bebyggas med ny bebyggelse. Ur ”EBH-stödet” (register 
för inventerade objekt där det förekommer eller där det 
finns riks att det förekommer markföroreningar) framgår 
det inom planerat område på fastighet Garvaren 30 finns 
inventeringar gjorda inom f.d. Norrby Snickerifabrik (Objekt 
161329) Nordost i planområdet på fastigheten Järnbäraren 2 
fanns Norrby Bilverkstad. Saneringsåtgärder ska vara utförda. 
(befintligt bostadshus). Utanför planområdet finns en tidigare 
kemtvätt på fastigheterna Skräddaren 2 och Skräddaren 3, 
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Tvätt-Kemin AB med ID nr 161203. Eftersom kemtvättar 
kan sprida föroreningar långt utanför sitt verksamhetsområ-
de behöver även denna ingå i inventeringen och riskbedömas.

Råd enligt PBL och MB 
Naturmiljö 
I planhandlingen anger kommunen att det i planområdet 
inte finns någon lagenligt skyddad natur. Länsstyrelsen vill 
påpeka att det i varje fall längs Dalbogatan samt Västra 
Nygatan finns trädrader som bedöms vara biotopskyddade 
alléer. Kommunen bör ta med en upplysning på plankartan 
att vissa trädrader är biotopskyddade. Kommunen bör 
vidare ta ställning till om detaljplanen innebär åtgärder som 
skadar träden eller deras rotsystem. Finns risk för skada så 
bör dispens från biotopskyddet sökas. Särskilda skäl krävs 
för dispens. Biotopskyddet för allé definieras i Förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

Förhållande till översiktsplan  
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att föreslagen 
detaljplan är i enlighet med kommunens översiktsplan.

Barnperspektivet 
Då ny bebyggelse föreslås bli placerad nära järnvägen anser 
Länsstyrelsen att planerad bebyggelse bör analyseras utifrån 
barns behov och möjligheter att självständigt ta sig till- och 
från sin bostad. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen 
inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
denna bedömning. Således behöver inte en MKB tas fram.

Kommentar
Geoteknik 
En geoteknisk utredning har tagits fram inför samråd 
2. Utredningen visar att de geotekniska förhållandena i 
detaljplanen är goda eller hanterbara. Planbeskrivningen har 
kompletterats med slutsatser från utredningen. 

Risk/farligt gods 
Sedan samråd 1 har dialog förts med räddningstjänsten och 
Länsstyrelsen kring riskfrågorna. Dialogen har resulterat 
i att det inte behövs en fördjupad riskutredning, men att 
planbeskrivningen har kompletterats med mer information 
kring farligt gods och att plankartan har tillförts fler skydds-
bestämmelser för de platser inom planområdet som berörs. 
Se även kommentar till räddningstjänstens yttrande, S17.

Den befintliga föreningslokalen på Bagaren 1 görs planstri-
dig med prickar då Länsstyrelsen och räddningstjänsten är 
överens om att placeringen inte är lämplig ur ett riskperspek-

tiv. Konkret innebär det att byggnaden får finnas kvar men 
inte byggas om, byggas ut eller byggas upp på nytt om den 
skulle rivas. 

MKN Vatten 
Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten 
Viskan. Den nya detaljplanen medför en marginell ökning av 
hårdgjorda ytor som generar dagvatten och denna ökning ska 
hanteras genom att fastighetsägarna får fördröja den ökande 
mängden dagvatten.

Buller  
En bullerutredning har tagits fram inför samråd 2. Buller-
utredningen visar att det inom vissa delar av planområdet är 
höga bullervärden, men att riktvärdena klaras utan åtgärder 
alternativt med tekniska åtgärder och specifika planlösningar. 
En specifik skyddsbestämmelse om att riktvärden ska klaras 
har lagts till på bostäderna på kullen samt befintliga bostäder 
i kvarteren Bagaren och Järnbäraren. Planbeskrivningen har 
kompletterats med slutsatser från utredningen. 

Vibration 
Planbeskrivningen har kompletterats med mer text kring 
vibration. En utredning avseende vibrationer för bostäderna 
på kullen tas fram just nu. Resultatet kommer att ligga till 
grund för fortsatt arbete med denna del av planområdet. 
Vid behov görs regleringar med planbestämmelser i gransk-
ningen. 

Förorenad mark 
En miljöteknisk markundersökning har tagits fram inför 
samråd 2. Utredningen har gjorts för hela planområdet och 
kompletterats i enlighet med det nya förslaget i samråd 2. 
Utredningen visar att marken i vissa delar av planområdet 
är förorenad och att sanering krävs. Planbeskrivningen 
har kompletterats med slutsatser från utredningen och en 
bestämmelse avseende krav på sanering har lagts till på 
plankartan. 

Naturmiljö 
Biotopskyddade alléer avses finnas kvar och påverkas inte av 
förslaget. Planbeskrivningen kompletteras med mer informa-
tion. 

Barnperspektivet 
Parallellt med processen har Fritids- och folkhälsoförvalt-
ningen tillsammans med Navet Science Center i Borås haft 
dialoger med elever från Särlaskolan, Byttorpskolan och 
Hestra Midgårdskolan. Dialogerna har resulterat i värdefull 
input som dels tagits med i arbetet med att omforma förslaget 
och dels kommer utgöra viktigt underlag i kommande, mer 
detaljerad gestaltning av parkområdet. En sammanfattning 
av dialogerna finns med i en bilaga till planbeskrivningen.
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S3 Trafikverket 
Det är positivt att kommunen valt att utveckla i ett centralt 
läge. Trafikverket har dock i dagsläget svårt att ta ställning 
till planen då flera viktiga utredningar saknas.

Avstånd till järnväg 
Planförslaget medger, som närmast, 6 respektive 20 meter 
för komplementbyggnader och bostäder. Generellt bör ny 
bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från 
järnvägen, (räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant 
avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle 
ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järn-
vägsanläggningen. Verksamhet som inte är störningskänslig 
och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel 
parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter 
från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att 
underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelsen.

För planläggning av väg intill järnvägen se trafikverkets 
dokument, Transportsystemet i samhällsplaneringen, kapitel 
6.9.6.

Buller och vibrationer 
Trafikverket har noterat att en fördjupad bullerutredning 
kommer tas fram till granskningsskedet. Trafikverket anser 
att utredningen ska inkludera prognosår 2040. I planbe-
skrivningen skrivs att plankartan regleras utformningen av 
bostäderna på kullen så att de ska uppfylla gällande buller-
riktvärden. Trafikverket menar att denna reglering borde 
kunna gälla för hela planområdet. Trafikverket har noterat att 
en vibrationsutredning kommer tas fram inför gransknings-
skedet. Även denna bör inkludera prognosår 2040.

Riskutredning 
Med avseende på närhet till järnvägen anser Trafikverket att 
en särskild riskutredning bör tas fram inför gransknings-
skedet.

Stängsling 
Ökat antal bostäder och verksamheter genererar mer folk 
kring spåret. Vilka målpunkter finns på andra sidan järnvä-
gen? Föreligger risk för spårspring?

Dagvatten 
Kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom plan-
området och inte påverkar järnvägsfastigheten på något sätt. 
Trafikverket tar inte emot vatten från andra verksamheter.

Ny passage 
I planbeskrivningen lyfts idé om en framtida förbindelse mot 
Getängen. Trafikverket har inga möjligheter att finansiera 
åtgärder som påkallas av kommunala utbyggnadsplaner, 
vilket framkommer i den Regionala planen för transportin-
frastrukturen i Västra Götaland. Trafikverket vill framhålla 

att åtgärder som påkallas på det allmänna transportnätet som 
en konsekvens av kommunal planering, ska utredas, projekte-
ras och finansieras av kommunen i samråd med Trafikverket 
som beslutar i frågorna.

Götalandsbanan 
Planområdet befinner sig inom föreslagen korridor för 
Götalandsbanan. Banan är en framtida höghastighetsbana 
mellan Stockholm och Göteborg via bland annat orrköping, 
Linköping, Jönköping och Borås. Planerings- och utred-
ningsarbete pågår för närvarande av de olika delsträckorna. 
Den som planerar åtgärder här bör informera sig om 
planeringsläget för den framtida järnvägen, för att kunna 
ta ställning till förutsättningarna för genomförande av den 
planerade åtgärden. Mer information kan hittas på Trafikver-
kets hemsida, www.trafikverket.se.

Kommentar
För svar avseende risk/farligt gods samt buller och vibra-
tioner, se kommentar till Länsstyrelsen, S2. Buller- och 
vibrationsutredningarna utgår ifrån prognosår 2040. 

Stängsling 
Genom området går en gång- och cykelväg som leder vidare 
norrut mot Getängen och Knalleland. Gång- och cykelvägen 
passerar järnvägen samt Bäckeskogsleden genom en tunnel. 
Stråket är naturligt och i dagsläget finns inga specifika 
målpunkter som leder till att andra platser upplevs naturliga 
för passager eller därmed risk för spårspring. Getängens 
verksamhetsområde är utpekat som ett utvecklingsområde 
i Borås Stads översiktplan och kommer på sikt att utvecklas 
till ett område med blandad bebyggelse och bostäder. Det 
ligger dock flera år framåt i tiden och kopplingen mellan 
Norrby och Getängen över järnvägen får studeras närmare i 
det arbetet. 

Dagvatten 
Dagvatten från aktuellt planområde hanteras av VA-huvud-
mannen och påverkar ej järnvägsfastigheten.

Ny passage 
En ny passage över järnvägen är en långsiktig vision och 
inget som tas med i denna detaljplan. Om och i så fall när 
Borås Stad vill jobba vidare med förslaget kommer dialog att 
föras med Trafikverket. 

Information avseende Götalandsbanan noteras.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan 
under förutsättning att de synpunkter som nämnden framför 
beaktas.
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Tekniska nämnden ifrågasätter hur angöring för att lämna/
hämta barn till förskolan ska ske. En lösning inom kvarters-
mark är nödvändig för att inte äventyra trafiksäkerheten vid 
lämning/hämtning av barnen.

Kommentar
Angöring till förskolan kommer att ske inom kvartersmark. 
Exakt utformning är i det här skedet inte spikad, men försla-
get är dels genom en fickparkeringslösning för sophämtning 
och leveranser utmed Dalbogatan och dels genom en rund-
körning för hämtning och lämning i anslutning till entrén. 

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget och 
skickar med miljöförvaltningens synpunkter med tillägg av:

• Miljö och Konsumentnämnden anser att det är 
nödvändigt att inhämta barnens rätt till möjligheter och 
delaktighet genom att få lämna synpunkter i frågor som 
rör deras utveckling och möjligheter till bl.a. lek. FN:s 
Barnkonventions grundtanke, artikel 6, är att innan 
beslut fattas ska beslutfattare ha med i beräkningen och 
fråga sig - Vad kommer beslutet innebära för barnens 
bästa?

• Miljö och Konsumentnämnden vill utreda ytterligare 
möjligheter till en återvinningsstation eller liknade 
placerad inom detaljplanen Norrby vilket i framtiden 
kommer vara nödvändigt. Närhetsprincipen är viktigt 
för att det återvinningsbara ska hamna rätt och minska 
risken för nedskräpning. Det är dessutom ett bra tillfälle 
och möjlighet att utveckla de tidigare insatser som gjorts 
på Norrby i samband med genomförandet av det nu 
tilltänkta planförslaget för Norrby.

• Miljö och Konsumentnämnden vill påpeka de dubbla 
budskap som förslaget ger ang. dagvattnets framtid 
och de åtgärder som behövs vid omhändertagande 
av släckvatten. Försiktighetsprincipen skall tas med 
i beräkningen ang. säkerhetsaspekter så att inga nya 
föroreningar i framtiden kommer ut via dagvattnet till 
Viskan med bästa möjliga teknik.

Miljöförvaltningen tycker att:

• det är viktigt att utveckla och förstärka närparkens gröna 
rekreationsytor eftersom ytorna kommer att delas av 
ett ökat antal boende och från förskolan. Det är särskilt 
noga med kvaliteten på ytorna eftersom det finns många 
barn i området och det fungerar som ett vardagsrum 
utomhus.

• området behöver utvecklas och satsas på för att öka 
känslan av säkerhet och trygghet.

• det är positivt med studentboende ovanpå förskolan 
eftersom det inte genererar en ökning av övrig kommu-
nal service, så som fler förskole- och skolplatser, i en 
stadsdel med redan hårt tryck på sådan verksamhet. 
Förmodligen ökar inte heller behovet av parkeringsplat-
ser och de ytorna kan då användas på ett bättre sätt.

• det är bra med skyddsavståndet med yta som inte får 
bebyggas närmast järnvägen för att dämpa buller. 
Bostäderna måste dessutom byggas så att de har uteplat-
ser och hälften av bostadsrummen vända söderut, bort 
från järnvägen.

• det är bra att största omvandling sker i centrala delar av 
området där det är skyddat från buller och trafik.

• det är önskvärt att upplysa om att den del som eventuellt 
blir mest påverkad när det gäller skuggningen är kvarte-
ret nordväst om förskola/studentbostäder.

• eftersom förskolan planeras i ett för buller skyddat läge 
bedöms det möjligt att placera utevistelseytorna på 
förskolan på ett lämpligt sätt och därmed klara storleken 
på ytorna.

Kommentar 
Barnperspektivet 
För svar avseende barnperspektivet, se kommentar till Läns-
styrelsen, S2. 

Återvinningsstation 
Parallellt med planarbetet pågår ett arbete där Borås Stad 
ihop med AB Bostäder och Borås Energi och Miljö arbetar 
för att hitta lämpliga placeringar för en eller två återvin-
ningsstationer i stadsdelen. Beslut om lokaliseringar har än 
så länge inte tagits, men arbetet har kommit så långt att de 
kommit fram till att en placering inom planområdet inte är 
aktuellt. 

Dagvatten och släckvatten 
För svar avseende dagvatten, se kommentar till Länsstyrel-
sen, S2. Texterna för dagvatten och släckvatten är förändrade 
och ger ej längre dubbla budskap.

Övriga synpunkter noteras och tas med i fortsatt arbete. 
Texter om skuggning utökas i planbeskrivningen.

S6 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker förslaget till 
detaljplan för Kronängsparken. Nämnden anser att det finns 
många fördelar och positiva effekter med den nya planen, 
inte minst utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Dock måste 
större hänsyn tas till de berörda föreningarna som idag bedri-
ver verksamhet på området och som skapar förutsättningar 
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för en meningsfull fritid för många barn och ungdomar. I 
det perspektivet är Norrbyvallen viktig och har en central 
funktion i området.

Ur ett folkhälsoperspektiv är det värdefullt att kraftsamla 
och samverka för att skapa trygga platser för medborgarna. 
Trygga platser är platser många människor känner sig 
välkomna till, platser som är till för både pojkar och flickor, 
unga som gamla. Arbetet i projektstudion och detaljplanen 
belyser detta brett, både ur ett socialt och ett byggnadstek-
niskt perspektiv. 

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en 
förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå samt att 
göra det möjligt att utveckla Kronängsparken till en stor 
och sammanhållen park för boende på Norrby. I begreppet 
”park” ingår aktivitetsytor som delas upp i olika tydliga 
funktioner för att stimulera och passa besökarens intresse 
och humör. Dessutom ska Norrbyhuset ges förutsättningar 
att utvecklas och växa. Ett annat syfte med detaljplanen är att 
göra det möjligt att bygga nya bostäder på kullen mot norr.

Det är många intressenter och verksamheter som idag nyttjar 
området och det är viktigt ur ett medborgarperspektiv att 
ta tillvara på tidigare dialoger och arbeten men också att 
fortsätta arbeta nära Norrbyborna i utveckling av parken.

De föreningar som idag bedriver verksamhet på området 
och som skapar förutsättningar för en meningsfull fritid 
för många barn och ungdomar, är oroliga för att bli av med 
fotbollsplanen. I förslaget till ny detaljplan är tanken att 
området betecknas som park, där endast öppen verksamhet 
får förekomma och ingen bokad/planerad verksamhet får 
bedrivas. I detta perspektivet är Norrbyvallen viktig och har 
en central funktion i området.

Norrbyhuset och dess verksamheter ser det som positivt att 
ett torg kan skapas i området. Likaså att huset ges möjlighet 
att växa och utvecklas, då de idag har stadigt växande antalet 
besökare. Norrbyhusets ungdomsverksamhet har positiva 
erfarenheter från sommarlovsverksamhet och om Kron-
ängsparken utvecklas i linje med visionen kan verksamheten 
utvecklas till bemannad parklek året om.

Kommentar
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att den kan hyras ut och att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften själva eller 
ihop med föreningar.

Övriga synpunkter noteras och tas med i fortsatt arbete.

S7 Lokalförsörjningsnämnden  
Det är stort behov av förskola inom stadsdelen Norrby. 
Planen medger en möjlig framtida utveckling av norrbyhusets 
verksamhet, men det är i dagsläget inte möjligt att avveckla 
Kronängsgårdens förskola. Det är viktigt att försäkra sig om 
angöringen till Kronängsgårdens förskola.

Förskolans placering har en bra central placering i området. 
Det medger även goda möjligheter för godstransporter. Att 
förskolan placeras i anslutning till en parkmiljö är en tillgång 
då dessa lekytor kan samutnyttjas. Det är dock viktigt att 
förskolan har en egen lekgård närmast byggnaden för de 
yngsta barnen. Parkering för personal till förskolan och 
boendet ovanpå kommer att behöva förläggas utanför kvar-
tersmark för att inte riskera att lekgården närmast byggnaden 
försvinner. Angöringsparkering bör kunna förläggas utmed 
Västra Nygatan och Norrby Tvärgata. 

Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar i enlighet med 
gällande delegationsordning att tillstyrka den föreslagna 
detaljplanen.

Kommentar
Befintlig förskola Kronängsgården kan finnas kvar tills dess 
att det är möjligt att flytta den. Detaljplanen medger dock 
ingen utveckling eller utökning av förskolan. Transporter kan 
komma intill Norrbyhuset/Kronängsgården via gång- och 
cykelvägen och parken utformas för att möjliggöra vändning 
intill Norrbyhuset.

Den nya förskolan har en ny placering i det nya förslaget, 
men ligger fortfarande i ett centralt läge och i anslutning 
till gator för bra angöringsmöjligheter. Kvartersmarken 
för förskolan blir så stor att förskolan kan ha en egen, lite 
mindre, inhägnad gård i anslutning till byggnaden. Därutöver 
ligger park precis intill förskolan. 

Angöring för godstransporter samt hämtning och lämning av 
barn ska lösas inom kvartersmarken. I övrigt är det lämpligt 
att prioritera lekyta framför parkering. Parkering för personal 
bör kunna hänvisas till annan allmän parkering inom gångav-
stånd. Exakt lösning för att klara krav enligt gällande parke-
ringsregler diskuteras närmare i bygglovsskedet. Förslagsvis 
sker parkeringsköp för de parkeringsplatser som inte ryms 
inom kvartersmarken.

S8 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. Kultur-
nämndens bedömning är att den föreslagna detaljplanen ger 
förutsättningar för positiv utveckling i Norrby. Framförallt 
omskapas Kronängsparken till en tillgång för hela området 
med ett innehåll som kan locka många människor med olika 
intressen till parken. Kulturnämnden föreslår att innehållet 
förstärks ytterligare genom aktiviteter som främjar kreativi-
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tet, samt att innehållet utformas i vidare dialog med barn, 
unga, föreningar och boende i Norrby för att ytterligare 
förstärka känslan av delaktighet. Kulturnämnden ser också 
gärna att plats avsätts för offentlig konst på platsen. Före-
slagna byggrätter bedöms som positiva för området.

Kommentar
Synpunkter om innehåll och aktiviteter i området vida-
rebefordras till Tekniska förvaltningen och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen så att de tas med i kommande arbete 
med detaljerad utformning av lekytor och parkområde.

S9 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplanen men vill att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i detaljplan ser över möjlig-
heten att bygga en förskola med 140 förskoleplatser.

Förskolenämnden påtalar vikten av att i ett tidigt skede 
beakta barnperspektivet vid anrättningar av trottoarer, 
vägar och parkeringar. Detta för att en säker hämtning och 
lämning av barn skall kunna ske utav vårdnadshavare, och 
för att säkerhetsställa att det blir goda transporter av varor 
till och från förskolan. Det bör även finnas parkeringsmöjlig-
heter för medarbetare och vårdnadshavare inom området.

Om Kronängsgårdens förskola, belägen i Norrbyhuset, på 
sikt skall lämnas måste ytterligare förskola, utöver den som 
finns i denna detaljplan, tas fram på Norrbyområdet.

Kommentar
Byggrätten i detaljplanen innebär inga begränsningar i 
användningarna. Det innebär att det är möjligt att ha skola, 
vård alternativt bostäder i hela byggnaden om det i framtiden 
finns behov av det. Utgångspunkten idag är dock att försko-
lan ska byggas i två våningsplan med bostäder ovanpå. Det 
innebär en förskola med sex avdelningar. 

Enligt en översiktlig studie av den nya placeringen är det 
möjligt att skapa en god och säker angöring till förskolan. I 
projekteringen av förskolan sker en mer detaljerad studie av 
hur angöring till förskolan ska ske.

För svar angående befintlig förskola Kronängsgården, se 
kommentar till Lokalförsörjningsnämnden, S7.

S10 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden avstår att lämna yttrande om 
detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kronängspar-
ken, Borås Stad, då bedömningen är att bostäder på angiven 
plats inte bedöms vara aktuellt.

Kommentar
Noteras.

S11 Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden
Detaljplanen bedöms inte ha någon direkt påverkan på 
nämndens verksamhet. Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden avstår därför från yttrande.

Kommentar
Noteras.

S12 Borås Energi och Miljö 
Förslag på tillägg under rubriken dagvatten: 
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 skall 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3m3 per 100 m2 hårdgjord yta skall anläg-
gas. Det råder kapacitetsbrist i ledningsnätet vid korsningen 
Dalbogatan och Västra Nygatan, denna kan avhjälpas genom 
att en fördröjningsåtgärd, som sänker tryckförhållandet i 
ledningen, planeras in i under det nya rörelseområdet.

Förslag på tillägg under rubriken översvämningsrisk: 
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering av Viskan för Borås Stad, 
upprättad 2010.Planområdet ligger i ett innestängt område 
och är utpekat i genomförd lågpunktskatering. Vid ett skyfall 
kan området översvämmas då de stora regnmassorna inte har 
någonstans att ta vägen.

Kommentar
Fortsatt dialog har skett med Borås Energi och Miljö inför 
samråd 2 och texterna i planbeskrivningen är uppdaterade 
enligt överenskommelse. 

S13 Borås Elnät
Elnät 
Vi förutsätter att det även i fortsättningen finns transportväg 
fram till Eområdet som benämns som nr 9 i planförslaget. 
Det ska vara möjligt för lastbil med släp att köra fram till 
E-området. Släpet innehåller ett reservkraftaggregat för att 
säkerställa elleveransen vid eventuella fel på transforma-
torstationen. Eventuella ledningsomläggningar bekostas av 
initiativtagaren. I övrigt ingen erinran.

Stadsnät 
Borås Stadsnät har optostråk (rör och kablar), som både 
passerar planområdet och ansluter till fastigheter i plan-
området. Vid förtätning och / eller exploatering inom 
planområdet som kräver flytt av dessa stråk, bekostas detta av 
initiativtagaren. Borås Stadsnät kontaktas i god tid innan ev. 
flytt av ledningar. I övrigt ingen erinran.

Kommentar
Transport till transformatorstationen kommer att vara 
möjligt även i framtiden. Övriga synpunkter noteras.
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S14 Telia company
Vi har inget att erinra mot detaljplanen, vi har inga ledningar 
eller anläggningar som kräver åtgärd inom området. Vi 
medverkar gärna till att utveckla en god infrastruktur i 
området och tillgodoser gärna det framtida behovet av fiber.

Kommentar
Noteras.

S15 Lantmäterimyndigheten
Bestämmelserna om fastighetsindelning som upphävs inom 
området omnämns som tomtindelningsplan och fastig-
hetsplan på plankartans administrativa bestämmelser. Båda 
antogs som tomtindelningar (ej fastighetsplan enligt ÄPBL) 
och upphävandet bör omnämnas som ”Bestämmelserna om 
fastighetsindelning (BOFI) för kvarteret Bagaren (1583K-
BN823/1961) och del av BOFI för kvarteret Järnbäraren 
(1583KBN18/1963), ursprungligen antagna som tomtindel-
ningar, upphävs”.

I beskrivningen om planens genomförande bör det framgå 
att upphävande av bestämmelser om fastighetsindelning 
möjliggör ombildning av befintliga fastigheter.

Lantmäterimyndigheten saknar beskrivning av vad u-område 
innebär för berörda fastigheter.

Kommentar
Planbeskrivningen och plankartan uppdateras enligt 
synpunkter.

S16 Funktionsrätt i Borås
Funktionsrätt Borås har tagit del av detaljplanen enligt 
ovanstående och har inget att tillföra.Funktionsrätt Borås 
förutsätter att de regler, som gäller tillgänglighet, följs.

Kommentar
Noteras.

S17 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har följande synpunkter på hur risker 
kopplat till farligt gods på Kust-till-kustbanan har hanterats:

1. Nya bostäder på kullen 
Räddningstjänsten anser att topografin på den aktuella 
platsen gör att ett skyddsavstånd på minst 20 meter från 
kullens början är tillräcklig för att uppnå en tillfredsställande 
låg risknivå för bostäder (flerbostadshus), i enighet med Borås 
Stads översiktliga riskanalys.

Gällande platsens förutsättningar att uppfylla kriterierna för 
vad en sådan vall ska klara av (beträffande volym, motstånds-
kraft m.m.), har en platsspecifik bedömning gjorts i form av 

jämförelse med ett liknande ärende (Glesvingen 17 m.fl.). I 
det ärendet har en fördjupad riskanalys gjorts för att förtyd-
liga vilka krav som ställs på en skyddsvall vid järnvägen. I 
det aktuella fallet bedömer räddningstjänsten att de kraven 
uppfylls med god marginal.

I ett annat ärende (Simonsland, Järnvägen 4:2) konstaterades 
i kontakt med Trafikverkets entreprenör att för den aktuella 
järnvägssträckan (vilket är samma förutsättningar som det 
nu aktuella fallet) råder följande förutsättningar: Järnvägen 
svänger kraftigt och hastigheten är låg, vilket innebär att en 
eventuell urspårning kommer enbart att kunna ske på två sätt 
– urspårning i låg hastighet kan leda till att ett tåg spårar ur 
antingen inåt (mot Norrby) eller utåt (mot Simonsland) under 
relativt lugna former och med relativt små krafter inblandade. 
Alternativt om hastigheten är högre kommer urspårning att 
ske utåt, bort från Norrby.

Med ovanstående konstaterat dras slutsatsen att förhållandena 
på Garvaren 15 är gynnsamma ur ett urspårningsperspektiv 
(och därmed risk för farligt gods-olycka), samt att topografin 
utgör ett tillräckligt skydd för planerade bostäder.

Vidare konstaterar räddningstjänsten att avståndet 20 meter 
har mätts på ett korrekt sätt enligt riskanalysens anvisningar, 
samt att 30 meter till spårmitt uppfylls.

Räddningstjänsten anser följande:

• Föreslagen användning på 20 meters skyddsavstånd från 
kullens början uppfyller de förutsättningar som den 
översiktliga riskanalysen statuerar. Därmed krävs inte 
heller brandskyddad fasad.

• Plankartan behöver kompletteras med bestämmelser om 
högt placerade luftintag samt möjlighet till utrymning 
bort ifrån järnvägen, för att ta hänsyn till alla olycksty-
per.

• Räddningstjänsten anser att föreslagen prickmark, om 
så önskas, kan ändras till kryssmark under förutsättning 
att platsen ej nyttjas för stadigvarande vistelse (t ex 
förrådsbyggnad eller miljöhus), i enlighet med ”ej känslig 
verksamhet” enligt den översiktliga riskanalysen.

2. Påbyggnad på befintliga flerbostadshus 
Räddningstjänsten anser att påbyggnation på befintliga 
flerbostadshus är möjlig, då de inte bedöms påverkas av 
andra olyckstyper än utsläpp av giftig gas, med hänsyn till 
den befintligt höga byggnadshöjden (stöd för att olyckstypen 
brand inte behöver hanteras på den höjden finns i den över-
siktliga riskanalysens bilagor). Således kommer tillkommande 
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luftintag att placeras högt, vilket enligt den översiktliga 
riskanalysen är den metod som bäst skyddar mot utsläpp av 
giftig gas.

Andra olyckstyper, t ex brand, bedöms inte påverka en till-
byggnad på taken i sådan omfattning att åtgärder är rimliga.

3. Norrbyhuset och förskola 
Räddningstjänsten bedömer utifrån den översiktliga 
riskanalysen att enbart avståndet från järnvägen till dessa 
platser innebär att riskerna inte behöver åtgärdas ytterligare, 
då tillfredsställande risknivå inträffar på lägre avstånd än det 
som uppnås här.

4. Parkeringsdäcket 
Med hänsyn till verksamhetens art och riskbild, samt den 
översiktliga riskanalysen, bedöms att inga särskilda åtgärder 
krävs för ett parkeringsdäck, oavsett avstånd till järnvägen. 
Räddningstjänsten bedömer att insatsmöjligheter vid olyckor 
på järnvägen inte inskränks med det aktuella förslaget.

5. Föreningslokalen 
Räddningstjänsten anser att föreningslokalen inte hade 
kunnat placeras där den ligger befintligt, utifrån dagens 
synsätt på risker kring farligt gods-leder, samt den översikt-
liga riskanalysen. Räddningstjänsten anser att vidare exploa-
tering likt den befintliga föreningslokalen inte är lämplig på 
den aktuella platsen.

Kommentar
Sedan samråd 1 har dialog förts med räddningstjänsten och 
Länsstyrelsen kring riskfrågorna. Dialogen har resulterat 
i att det inte behövs en fördjupad riskutredning, men att 
planbeskrivningen har kompletterats med mer information 
kring farligt gods och att plankartan har tillförts fler skydds-
bestämmelser för de platser inom planområdet som berörs. 

Nya bostäder på kullen 
Skyddsbestämmelserna har utökats så att de även innebär att 
utrymning ska kunna ske bort från järnvägen och att fasad 
mot järnvägen ska vara brandklassad (dock är öppningsbara 
fönster tillåtna). En skyddsbestämmelse som innebär att 
ventilation ska placeras högt och riktas bort från järnvägen är 
dessutom tillagd. 

Påbyggnad på befintliga flerbostadshus 
Synpunkterna noteras. En skyddsbestämmelse som innebär 
att ventilation ska placeras högt och riktas bort från järnvä-
gen läggs till. 

Norrbyhuset och förskola 
Synpunkterna noteras. Förskolan är i det nya förslaget flyttad, 
men placerad så att risknivån även här ska vara tillfreds-

ställande låg. Förskolan skyddas i detta läge av befintliga 
byggnader som ligger mellan förskola och järnväg. En 
skyddsbestämmelse som innebär att ventilation ska placeras 
högt och riktas bort från järnvägen läggs till. 

Parkeringsdäcket 
Parkeringsdäcket är flyttat så att det måste vara 30 meter från 
järnvägen. Ytterligare skyddsbestämmelser bedöms därmed 
inte nödvändiga. 

Föreningslokalen 
Den befintliga föreningslokalen på Bagaren 1 görs planstri-
dig med prickar då Länsstyrelsen och räddningstjänsten är 
överens om att placeringen inte är lämplig ur ett riskperspek-
tiv. Konkret innebär det att byggnaden får finnas kvar men 
inte byggas om, byggas ut eller byggas upp på nytt om den 
skulle rivas. 

2. Yttranden från sakägare
S18 AB Bostäder i Borås
Vi tycker att planen i stort är bra och ligger i linje med 
områdets utvecklingsbehov. Vi har dock följande synpunkter 
som vi ser behöver justeras i detaljplanen:

Access till byggnaden där Mötesplats Norrby, samt nya bygg-
rätter på den norra höjden, behöver lösas med en gårdsgata i 
nuvarande läge som Västra Nygatan.

Vi ser inte att det finns några förutsättningar att leda trafiken 
över kv. Bagaren 1. Vi ser inte heller att det finns några 
föutsättningar att leda trafiken över kv. Järnbäraren 2 till 
dom nya byggrätterna på den norra höjden.

När det gäller kv. Järnbäraren 2, så är trafiklösningen accep-
tabel om bolaget får en markavnisning för dessa byggrätter. 
Under dessa förutsättningar kan både trafik och parkerings-
behov samordnas på ett bra sätt. 

Nuvarande fotbollsplan i Kronängsparken är ett viktigt 
inslag för området, både för våra hyresgäster och samarbets-
partners. Vi vill därför markera vikten utav att en fotbolls-
plan är prioriterad i den nya detaljplanen.

Kommentar
Transporter kan komma intill Norrbyhuset/Kronängsgården 
via gång- och cykelvägen och parken utformas för att möjlig-
göra vändning intill Norrbyhuset.

Markanvisning för bostäder på kullen sker parallellt med 
planprocessen och dialog mellan AB Bostäder och Borås 
Stad är påbörjad. Utgångspunkten är fortfarande att angöring 
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ska ske via Järnbäraren 2 då det finns goda möjligheter till 
samordning och för att undvika ytterligare biltrafik in i 
parkområdet. 

I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. 

S19 Boende Garvaren 9 
Fotbollsplanen 
Fotbollsplanen är relativt ny och har i omgångar kostats på 
både konstgräs och belysning. Det vore ett dåligt användande 
av skattebetalarnas pengar att nu ta bort den. Under sommar-
månaderna, och särskilt under skolornas sommarlov, används 
planen till fotbollsspel varje dag. I stort sett är det spel igång 
från morgon till sen kväll. Jag bor precis ovanför planen, på 
Norrby Tvärgata 44 och hör naturligtvis spelarna hela tiden. 
Det är mycket sällan jag hör några hårda ord eller konflikter, 
utan det är glada, aktiva ungdomar och barn som hörs. 
Spelarna är övervägande de unga tonårskillar och lite äldre, 
som ofta utpekas som problemgrupper. Vad ska de göra om 
fotbollsplanen försvinner? Ibland är det träning i organiserad 
form, och ibland är det riktiga matcher med tillresta lag. 
Inte heller dessa aktiviteter stör utan ger liv och rörelse till 
området. Staketet runt planen är högt och det finns en del 
skador på det nu. Om det inte finns bestämmelser om staket 
runt fotbollsplan skulle man kunna göra det lite lägre för att 
minska känslan av instängdhet. Det vore också bra med lite 
fler öppningar om det är möjligt.

Basketplanen  
Basketplanen väster om fotbollsplanen kan lätt flyttas till 
parken vid Dalbogatan så att förskolan får en egen uteplats. 
Området bakom fotbollsplanen upp mot Västmannagatan är 
lite försummat. Det är mycket buskage som hindrar insyn. 
Jag ser positivt på att det här släpps in mer ljus och att fler 
aktiviteter får plats. 

Lekplatser 
Lekplatsen på Dalbogatan är väldigt ny och upptar bara 
en liten del av den möjliga ytan mellan bostadshusen och 
Norrbyhuset. Det vore lätt att förse den med fler lekredskap 
för olika åldrar utan att behöva ta bort någon befintlig 
verksamhet. Jag har gått runt området och tittat på de 
lekplatser som finns och pratat med en del barn. Jag har också 
under flera år varit ute med mina egna barnbarn på de flesta 
lekplatserna på Norrby. Mitt eget intryck är att det sällan 
är särskilt många bara på samma lekplats och jag har aldrig 
sett att barn behöver köa för att få gunga e.dyl. De barn jag 
pratat med är pojkar och flickor i 10-årsåldern och de önskar 

fler roliga lekredskap och gräs istället för sand på de mindre 
fotbollsplanerna. De uttryckte också att det mesta är bra och 
att det är lätt att gå från den ena lekplatsen till den andra.

Lekplats nr 87 vid Värmlandsgatan är ganska välbesökt 
på helger under sommaren. Den kunde gärna rustas upp. 
Även här finns det ytor där man kan sätta fler lekredskap. På 
Billdalsgatan finns en ganska stor yta mellan husen där det är 
ganska tomt och tråkigt. En utmärkt plats för fler lekredskap. 
Där kan man ha uppsikt över sina barn från många lägenhe-
ter och det är lätt för småbarnsföräldrar att vara där en stund. 
Förutom dessa lekplatser finns det ju flera lekplatser utanför 
förskolorna i området och de är ju tillgängliga när förskolorna 
är stängda och barnen kan leka ute med eller utan föräldrar.

Parkering 
Det är klart att vi kan önska att fler och fler åker kollektivt, 
men vi kan inte bara planera för det. När det byggs fler nya 
bostäder på Norrby kommer hyrorna med all sannolikhet inte 
att vara låga. De som flyttar in kommer att vara familjer med 
två inkomster och barn, och de har nästan alltid en bil och 
ibland två per familj och därför behövs en hel del nya parke-
ringsplatser. Om t.ex. huset i hörnan Västra Nygatan/ Norrby 
Tvärgata enbart kommer att bestå av studentlägenheter så 
kanske man kan anta att studenterna har färre bilar, men 
många av dem kommer att komma från andra orter och har 
då ibland bil för att kunna ta sig hem på helgerna. Om det ska 
bli boende specifikt för blivande poliser tror jag nog att detta 
i hög grad gäller dem.

Jag har egen parkeringsplats så jag har inga problem, men 
mina gäster har ofta problem att hitta p-plats nära Garvaren 
9. Därför är det viktigt att det blir tillräckligt med parkerings-
möjligheter om ni flyttar parkeringen bakom mitt grannhus, 
Garvaren 7, samt tar bort parkeringen där förskolan planeras. 
Både mina gamla, lite skröpliga vänner, och mina barn som 
ska bära sovande barnbarn, tycker att det blir väldigt långt 
bort om de förväntas parkera nere vid järnvägen framöver. 
Dessutom är det ett undanskymt läge och risken för skadegö-
relse på bilar ökar. Vi har ju tyvärr råkat ut för en del bilbrän-
der på Norrby och risken för fler sådana behöver beaktas när 
parkeringar planeras. Bränderna brukas startas mitt i natten 
så för dem som kommer att ha sin egen parkering där och 
alltså ha kvar bilen över natten innebär det tyvärr en ännu 
mer ökad risk på grund av läget.

Nya hus 
Som det är nu ligger Kronängsparken på en öppen, stor yta 
mellan höghus eller hus på kullar. Runt parken finns låga 
hus. Detta gör att många har överblick över området och lätt 
kan se om något otrevligt händer. Det gör också att vi har en 
känsla av rymd samtidigt som vi blir inramade av husen och 
naturen. Vi kan se Rya åsar från hela parkområdet nu, förstör 
inte det! 
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Om huset på hörnet Västra Nygatan/ Norrby Tvärgata 
byggs så stort som planen anger kommer det att dominera 
en stor del av ytan och förstöra den öppenhet som nu finns. 
Huset måste anpassas till den skala som redan finns, dvs. tre 
våningar. Det hamnar alldeles för nära båda gatorna och för 
nära huset ovanför backen, Norrby Tvärgata 42 och 44. Låt 
gärna huset ligga där, men gör det betydligt mindre så att det 
smälter in i omgivningen.

Träd 
Det står om betydelsen av grönska i planen. Se då till att 
behålla de stora träd som finns i området, de har stått där 
mycket längre än något av husen. De är viktiga för miljön i 
området. Titta på björkarna ovanför den planerade förskolan, 
det vore en stor förlust om de måste tas bort!

Fladdermöss 
Det är också så att det finns fladdermöss här i närheten och 
de är ju vad jag förstår fridlysta och får inte störas. Efter lite 
googling har jag kommit fram till att det nog är gråskimlig 
fladdermus vi hör nu på höstkvällarna. Jag vet inte var de 
bor, de flyger omkring lite överallt när det blivit mörkt, men 
det bör undersökas innan våra stora gamla träd sågas ner, 
fladdermöss bor ju gärna i sådana.

Kommentar 
Fotbollsplanen 
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. 

Basketplan och lekplatser 
Exakt utformning av parken studeras och bestäms parallellt 
med planprocessen. 

Parkering 
Utgångspunkten i detaljplanen är att stärka parken och 
Norrbyhuset och att göra det möjligt att bygga en ny förskola 
och nya bostäder. Detaljplanen innebär att en plats utmed 
järnvägen och Dalbogatan säkerställs för parkering, men 
totalt sett blir antalet parkeringsplatser färre i området. 

Norrby ligger centralt och med närhet till kollektivtrafik 
och i det här fallet har mer parkyta prioriterats framför 
parkeringsplatser. Kommunen är dock medveten om parke-
ringsproblematiken i området och fortsätter arbetet med att 
titta på parkering i ett övergripande perspektiv i staden som 
helhet. 

Nya hus 
Byggrätten för förskola och bostäder har i det nya förslaget 
en ny placering, längre bort från Garvaren 9. På platsen 

där den enligt samråd 1 låg finns nu istället en idrottsplats 
för att göra det möjligt att anlägga en ny fotbollsplan med 
tillhörande läktarlösning. 

Träd 
I arbetet med att bygga om parken kommer även befintlig 
grönska att ses över. För att få till en bra helhet kommer viss 
befintlig grönska och vissa träd att försvinna, men samtidigt 
ersättas av annan vegetation. Exakt vilka träd som kommer 
att finnas kvar och vilka som kommer att tas bort är inte 
bestämt ännu och regleras inte i detaljplanen.

Fladdermöss 
Våra biologer har tittat närmare på detta och eventuellt finns 
fladdermöss runt Ramnasjön. Även om de i så fall ibland 
rör sig inne på Norrby finns mer föda i området runt sjön. 
Detaljplanen innebär att stora delar av planområdet blir park, 
och det kommer även fortsättningsvis att finnas vegetation 
och grönska i området. Planförslaget innebär således ingen 
negativ inverkan för eventuella fladdermöss.

S20 Boende (30st) Garvaren 9 (Norrby 
Tvärgata 38-44)
Vi har förståelse för att det behöver byggas både nya försko-
lor och bostäder i Borås men vi anser att den föreslagna 
platsen inte lämpar sig för ett så stort hus. Vi har inga 
invändningar mot att huskroppen längs Västra Nygatan 
byggs om den inte blir högre än omgivande hus, dvs tre 
våningar. Delen längs Norrby Tvärgatas stigning måste, om 
den alls ska byggas, bli både avsevärt lägre och kortare. 

Vi vill framföra följande skäl: 
Det skulle innebära betydande olägenheter för oss att få ett 
så pass högt hus så nära. I stället för att ha utsikt både över 
Rya åsar och över Kronängsparken skulle vi få en vägg att 
titta in i. Detta skulle påverka värdet starkt negativt på våra 
bostadsrätter. Det är viktigt att Norrby fortsätter att vara 
attraktivt även för de invånare i Borås som har ekonomiska 
möjligheter att köpa sina bostäder för en ganska hög summa 
och sedan kan hålla dem i stånd och utveckla sitt boende. 

Vi har planer på att bygga balkonger på denna sida huset men 
det kommer knappast att ske om vår utsikt från dessa skulle 
bestå av ett annat hus tätt inpå istället för vackra gamla träd 
och Rya åsar.

Vi har vår trädgård bakom huset på den sida som vetter mot 
det planerade huset. där odlar vi grönsaker och blommor, 
njuter av solen, grillar och umgås. Denna stadsodling har vi 
haft många år och den utökas ständigt. Hela användningen 
av trädgården med alla dess möjligheter till miljöansvar och 
samvaro skulle starkt begränsas. 
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Nedanför vår trädgård finns det fem stora, vackra gamla 
björkar, samt ett antal andra träd. Ur miljösynpunkt är det 
förkastligt att ta bort dessa. De omvandlar koloxid till syre, är 
viktiga för olika djur och insekter och även för oss som bor 
och rör oss här i området och kan njuta av årstidsväxlingarna 
när träden vilar, vecklar ut sina blad och sedan fäller dem. 

Bebyggelsen i närheten av Kronängsparken präglas av hus 
som är 3 våningar höga. Förutom dem finns i sydväst den 
vackra och anrika Norrbyskolan på sin höjd och de två 
höghusen på Dalbogatan som formar ett L och avgränsar 
parken mot järnvägen i norr. Ovanför parken och fotbollspla-
nen finns vårt hus och ett till som är trevåningshus och som 
också ramar in området fint genom att de ligger på en höjd. 
Om man bygger ett sexvåningshus nere vid den nuvarande 
parkeringen förstörs denna helhet. Huset kommer att bli 
en ful och otymplig koloss som stänger ute utsikten åt alla 
håll och som motverkar de avsikter som finns om att göra 
området tryggare och mer transparent.

Kommentar
Byggrätten för förskola och bostäder har i det nya förslaget en 
ny placering, längre bort från Garvaren 9. På platsen där den 
enligt samråd 1 låg finns nu istället en idrottsplats för att göra 
det möjligt att anlägga en ny fotbollsplan med tillhörande 
läktarlösning. 

Planområdet minskas något i söder för att inte inkräkta på 
bostadsrättsföreningens stadsodling.  

För svar avseende träden, se kommentar till yttrande S19.

S21 Boende Garvaren 7
Min första synpunkt rör den lilla återvinningsstationen vid 
Västmannagatan, som ni enligt planen avser avlägsna. Jag 
ställer mig väldigt starkt kritisk till att undanröja den enda 
kvarvarande återvinningsstationen i hela området - och skulle 
hellre se att ni istället utökade möjligheterna för återvinning 
på Norrby.

Därefter rör mina främsta synpunkter det höga huset som 
enligt plan ska byggas, i L-form, på parkeringen här nedan-
för. Eftersom jag har många olika synpunkter ämnar jag, för 
enkelhetens skull, presentera dem i punktform:

• Huset är tänkt att bli så högt att det kommer att skymma 
solen för de närmast boende (så sent som igår talade tv4’s 
nyheter om att man i en rapport från Folkhälsomyndig-
heten pekar på vikten av solljus, för hälsan, och på att 
risken för ohälsa ökar när husen byggs tätare och högre).

• Höjden, samt formen, på byggnaden riskerar sannolikt 
att kraftigt öka ljudföroreningarna i området (vilka är illa 
nog idag).

• Formen tillsammans med höjden på byggnaden 
skulle kunna komma att ge en känsla av otrygghet och 
”avstängdhet” längs vägen mellan den nya byggnaden 
och kullen upp till gamla Norrbyskolan.

• Formen på byggnaden, tänkt att skapa en öppen yta 
riktad mot parken, skapar också en yta som tydligt skiljs 
ifrån de vägar som passerar huset - och som därmed gör 
gården insynsskyddad. Vilket jag föreställer mig skulle 
kunna skapa en plats som kan anses vara alldeles utmärkt 
väl anpassad för ljusskygga aktiviteter under kvällstid.

• Utöver detta misstänker jag att en såpass hög byggnad, 
mitt i vårt Norrby, kommer att påverka området (och 
känslan av/i området) negativt. En av de riktigt fina 
sakerna med Norrby är att bebyggelsen är så varierad, 
men att man fram tills nu lyckats placera de högsta 
byggnaderna i kanterna, eller ”utkanterna”, av området. 
På så vis skapas en känsla av att de ”ramar in” snarare än 
av att de stör området. 

Kort sagt känns det som att den nuvarande planen med två, 
lägre, hus i fil (intill varandra) passar såväl området som oss 
boende här bättre. I vilket fall vill jag härmed yrka på en 
byggnad med klart färre våningar.

Kommentar
Byggrätten för förskola och bostäder har i det nya förslaget en 
ny placering, längre bort från Garvaren 9. På platsen där den 
enligt samråd 1 låg finns nu istället en idrottsplats för att göra 
det möjligt att anlägga en ny fotbollsplan med tillhörande 
läktarlösning. 

För svar avseende återvinningsstation, se kommentar till 
Miljö- och konsumentnämnden, S5. 

S22 Boende Västmannagatan
Vi / Jag reagerade starkt på att ni har tänkt flytta sjumanna-
fotbollsplanen till en annan plats än där den befinner sig nu. 
Jag bor på Västmannagatan och ser att fotbollsplanen utnytt-
jas dagligen av flera olika föreningar, ungdomsverksamhet, 
skolverksamhet, förskoleverksamhet och allmänheten. 
Fotbollsplanen är hjärtat och samlingspunkten på Norrby 
för barn och ungdom. Det vore förödande om den skulle 
försvinna. Jag kan säga att vi har Borås Bästa sjumanna-
fotbollsplan med läktare, konstgräs, el-ljus och med högstaket 
runt hela planen!!! 

Låt oss bevara Norrbyvallen (fotbollsplanen) som är en stor 
fungerande funktion för barn och ungdom idag!!! Den bidrar 
till en aktiv fritid för stadsdelens unga och underlättar för 
föreningslivet!! Alltså slutligen: FOTBOLLSPLANEN ÄR 
OTROLIG VIKTIG FÖR NORRBY!!!!!!!!
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Kommentar
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att den kan hyras ut och att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften själva eller 
ihop med föreningar.

3. Synpunkter från övriga
S23 Norrby IF
Norrby IF är en av föreningarna som bedriver verksamhet på 
Norrbyvallen. Där har vi uppstarten, åldrar 6-12 år, innan de 
börjar på Ramnavallen vid 13-års ålder. Vi har ett begränsat 
upptagningsområde i de yngre åldrarna och för att vi ska 
kunna bedriva verksamhet är en fotbollsplan (7 mot 7) inne 
på bostadsområdet på Norrby en förutsättning.

Vi har i dagsläget 50 barn i åldrarna 6-12 år inskrivna i fören-
ingen. Dessa barn har sedan uppstarten i mars 2017 hållit till 
på Norrbyvallen. Under hösten 2017 tog vi beslutet att köra 
barnen med minibussar från Norrbyvallen till Ramnavallen, 
för att kunna bedriva träningen i lugn och ro. Det var för 
många orosmoment kring fotbollsplanen inne på Norrby. 
Under perioden på Ramnavallen minskade antalet barn.

I år startade vi åter upp på Norrbyvallen och har kunnat 
bedriva verksamheten där på ett framgångsrikt sätt. Vi får 
respekt och barnen får leka och spela fotboll ifred. Fler och 
fler barn vill vara med, vilket gjort att vi delat upp grupperna 
åldersmässigt och räknar därför med att ännu fler vill börja.

Att vi får färre barn när vi är på Ramnavallen eller i Lund-
byhallen beror på att barnen inte kan/får ta sig dit själva och 
föräldrarna har väldigt begränsade möjlighet att transportera 
barnen. Därför är det viktigt att vi kan bedriva verksamhet 
för barnen direkt i deras närområde.

Om Norrbyvallen tas bort helt eller flyttas från bostadsområ-
det, dit barnen inte kan/får ta sig själva, riskerar vi att tappa 
all vår ungdomsverksamhet upp till 13 år.

Vårt förslag på en fotbollsplan på området, för att vi ska 
kunna ta vårt sociala ansvar i området och ge barnen en 
meningsfull tillvaro:

En fotbollsplan med storlek 7 mot 7 (55 x 35 meter)

• Vändbara mål (storlek 7 mot 7 / 5 mot 5 : 5 x 2 m / 3 x 
1,5 m)

• Skyddsnät bakom målen på kortsidan

• Behövs inga småmål för spel på tvären (här räcker det 
med konmål).

• En öppnare och trevligare plan, med gjutna betongbän-
kar på långsidorna, för sittplatser samt hindrar bollen 
från att försvinna från planen.

• Träspaljéer bakom bänkarna med klätterväxter, för att ge 
en trevligare inramning samt dämpa ljud.

• Ex. 3 m bänk/träspaljé följt av 1-2 med öppning, så att 
man kan passera gör att hämta bollar. Är det öppet runt 
planen slipper folk göra hål i nät eller motsvarande för 
att ta sig ”snabbaste vägen” för att hämta bollar.

• Planen MÅSTE vara bokningsbar. Om det administreras 
av oss, Somali FF eller Borås Stad spelar mindre roll.

Kommentar
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att den kan hyras ut och att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften själva eller 
ihop med föreningar.

S24 Samlade åsikter från besökare Norr-
byhuset
Följande fordras för att erhålla en trevlig och livskraftig 
stadsdel. 

Fler ljus vid fotbollsplanen i området vid Kronängsparken.

Utegym för att tillfredsställa allas behov av idrottsaktiviteter.

Fler multisportanläggningar (ex tennis, volleyboll)

Bordtennis utomhus.

Fler lekplatser. Värmlandsgatans lekplats är den mest frek-
venterade i Borås Stad näst stadsparkens. 

Fler parkbänkar. Den stadsdel inom staden där folk vistas 
ute.

Alingsåsvägen vid Ramnåsgatan bör göras trafiksäker. Detta 
kan ske via blinkande övergång liknande den vid banken 
Brämhultsvägen. 

Utökning av Norrbygården.

Detta är enbart en del i det arbete som erfordras för att 
erhålla ett tryggt Norrby.
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Kommentar
Synpunkter om innehåll och aktiviteter i området tas med 
i det fortsatta arbetet och vidarebefordras till Tekniska 
förvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen som är 
ansvariga för utformning av lekytor och parkområde.

Synpunkten kring utökning av Norrbygården vidarebefordras 
till Lokalförsörjningsnämnden som i samråd med Försko-
lenämnden får diskutera om det finns behov av att utöka 
Norrbygården och om det i så fall är möjligt.

Synpunkterna kring korsningen Ramnåsgatan/Alingsåsvägen 
har vidarebefordrats till Tekniska förvaltningen som ansvarar 
för gatorna i staden. De får titta på om passagen går att göra 
säkrare med lämplig åtgärd. Det är dock inget som tas med i 
denna detaljplan.

S25 Boende Bredared 1:13
Detta förslag gäller vägen som finns i anslutning till planen, 
Bäckeskogsgatan. Passa nu på att komplettera med gång/
cykelväg längst hela denna gata. Idag är det många som både 
cyklar o går den vägen. Är säker på att det kan gynna alla 
-även de som idag bor på Norrby och kommer att bo i de nya 
husen som planeras.

När man kommer från Sandhult/Bredared/Tullen/Hestra 
med cykel, borde man kunna ansluta till cykelvägen längst tex 
Skaraborgsvägen (via Viskastrandsgymn) eller Norrbyleden 
(Norrbylånggatan). Hopppas ni lämnar vidare detta förslag 
till de som planerar för en bättre cykelstad.

Kommentar
Synpunkterna har vidarebefordrats till Tekniska förvalt-
ningen som ansvarar för utbyggnad av cykelvägar i staden. 
Tekniska förvaltningen svarar att de ville få en cykelväg 
denna sträcka så säker som möjligt och det var därför den 
byggdes utmed Dalbogatan och vidare under Bäckeskogsle-
den. Samtidigt ville de inte ha den utmed de stora lederna. 
Vidare ville de att den skulle ha en jämn profil (så lite kuperat 
som möjligt). Tekniska förvaltningen tittar på om det genom 
bättre skyltning går att tydliggöra stråket.

S26 Socialdemokraterna Norrby
Vilka vet bäst vad som är bäst för Norrby. Är det tjäns-
temännen i Stadshuset eller de boende på Norrby. Vilka 
trygghetsvandringar har genom förts i området? När det 
gäller oss Socialdemokrater är vi dom enda som har haft 
regelbundna vandringar varan fredag. Den plan som är den 
mest välbesökta i staden skall tas bort. Vem skall då ta hand 
om framtida problem med barn som finns På Norrby? Är det 
inte folket i området som har bäst kännedom? Hur går det 
med planeringen av förskola på Västra Nygatan? Låt folket på 
Norrby vara med innan man fattar beslut över våra huvuden. 

Den här planen är jätteviktig för stadsdelen. Norrby IF 
säger också att planen är jätteviktig för stadsdelen. Nu måste 
vi politiker på Norrby få säga vår åsikt. Informera Er i 
Stadshuset hur vi ser på vår egen vardag. Fatta ej beslut som 
kan få negativa följder för stadsdelen. Vi kämpar varje dag 
för att få denna stadsdel till att bli en trygg plats för alla. Är 
det några som vet var problemen finns så är det vi boende på 
Norrby. Några försämringar vill vi ej vara med om innan allt 
är klarlagt när det gäller vår stadsdel.

Komplettering efter samrådsmöte: 
Det måste väl framgå hur vår syn är på Norrby. Ni har ju 
besökt oss och fått vår syn. Att företa något annat innan vi 
löst vårt problem vore inte att rekommendera.

Kommentar
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att den kan hyras ut och att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften själva eller 
ihop med föreningar.

Detaljplanen innebär att en ny förskola kan byggas i området. 
I samråd 1 låg förskolan i korsningen Västra Nygatan och 
Norrby Tvärgata, men i samråd 2 har förskolan istället flyttat 
något norrut till en placering utmed Dalbogatan. 

Borås Stad har under flera år haft olika dialoger med medbor-
gare i stadsdelen Norrby. Korta sammanfattningar av några 
av dem finns i en bilaga till planbeskrivningen. Planprocessen 
som sådan innebär ytterligare dialoger och under samråd 
1 hade vi ett samrådsmöte på plats vid Norrbyhuset under 
en eftermiddag för att prata med medborgare. Direkt efter 
samrådsmötet höll Fritids- och folkhälsoförvaltningen i 
ett boendemöte där vi också fanns med för att presentera 
förslaget och svara på frågor och ta emot synpunkter. Alla 
synpunkter som kom in under samråd 1 har legat till grund 
för det nya förslaget som nu skickas ut på samråd 2.

S27 Vänsterpartiet
Vänsterpartiet inser behovet av att öka antalet förskoleplatser 
i Borås Stad. I grund och botten är vi positiva till en nybyggd 
förskola på Norrby och välkomnar investeringar som 
förbättrar närmiljön för de boende i stadsdelen. Att trafiken 
minskar inne på området liksom att fler mötesplatser och en 
större lekplats tillskapas är också fördelar med innehållet i 
detaljplanen.

Vänsterpartiet ser däremot allvarligt på att förslaget till 
detaljplan innebär att den fotbollsplan, Norbyvallen, som 
finns i området försvinner. Fotbollsplanen är viktig för 
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Norrby. Den bidrar till en aktiv fritid för stadsdelens unga 
och underlättar för föreningslivet. I dagsläget används 
fotbollsplanen av flera idrottsföreningar (FUB, Norrby IF, 
Somali FF, Somaliska sport- och  kulturföreningen, Pars 
samt Afghanska kulturföreningen) och därutöver också till 
spontanidrott, något som det av folkhälsoskäl finns goda 
argument för att uppmuntra. Enligt uppgift har Norrby IF 
verksamhet för ett 50-tal yngre barn på idrottsplatsen idag. 
Om föreningarna i stället ska erbjuda sin verksamhet längre 
ifrån området riskerar de att tappa många, framför allt av de 
yngre, utövarna.

Att ta bort fotbollsplanen kommer inte heller lösa de 
ordningsproblem som beskrivs i det upprättade förslaget. 
För att fotbollsplanen ska upplevas som tryggare och 
tillgänglig för både flickor och pojkar i området krävs i stället 
andra åtgärder, som ökad vuxennärvaro och fler ledarledda 
aktiviteter. Vänsterpartiet vänder sig emot den negativa 
beskrivning av att ha organiserad föreningsverksamhet i 
området som ges uttryck för i samrådshandlingen. Vi menar 
tvärtom att föreningslivet spelar en avgörande roll för många 
barn och ungdomar på området och deras möjlighet till en 
meningsfull fritid. 

Vänsterpartiet vill gärna se fler förskoleplatser på Norrby, 
liksom fler mötesplatser och en förbättrad trafiksituation, 
men dessa ambitioner måste förenas med möjligheter till 
såväl spontanidrott som organiserade träningar och ett 
levande föreningsliv på Norrby. Till dess att Norrbyvallens 
framtid är säkrad ska Borås Stad inte gå vidare med detalj-
planen för Norrby Garvaren 15 med flera. Vänsterpartiet 
föreslår att förslaget till detaljplan för Norrby Garvaren 15 
med flera avslås

Kommentar
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att den kan hyras ut och att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften själva eller 
ihop med föreningar.

S28 Kommunististiska partiet Norrby IF
Kommunistiska partiet i Borås tillstyrker till stora delar 
planen men vill anföra följande avvikande mening angående 
Norrbyvallen.

Vi anser att Norrbyvallen ska behållas av dessa anledningar:

• Norrby IF bedriver idag ungdomsverksamhet för 
ungdomar under 13 år vilket vi anser vara viktigt att 
bibehålla.

• Vidare bedriver Somali FF, Somaliska Sport och Kultur-
föreningen, Afghanska Kulturföreningen och FUB 
Borås verksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

• Det bedrivs också spontanidrott på Norrbyvallen av 
ungdomar i olika åldrar. Spontanidrott är något som 
minskat under de senare åren och detta är något vi anser 
bör understödjas.

• Ungdomsverksamhet i organiserad form eller som spon-
tanidrott är en mycket viktig sak. Att fostra ungdomar 
inom idrottsverksamhet skapar engagerade ungdomar 
och regelbundna rutiner som hjälper ungdomarna 
framöver i sina liv.

• Många ungdomar är alltför stillasittande och genom 
organiserad idrott eller spontanidrott behåller ungdo-
marna en bättre hälsa.

• All erfarenhet visar också att idrott spelar en stor roll för 
att integrera nytillkomna i det svenska samhället.

Allt sammantaget riskerar en borttagen Norrbyvall att 
resultera i sämre hälsa, mindre deltagande i idrott, sämre 
fostran inför vuxenlivet och försvåra integration. Vi anser 
därför att Norrbyvallen ska behållas i sin nuvarande form.

Kommentar
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att den kan hyras ut och att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften själva eller 
ihop med föreningar.

4. Övrigt
Namninsamling
I samband med samrådet av detaljplanen skickades en namn-
insamling in med 1062 underskrifter. Namninsamlingen 
hade nedanstående beskrivning:

”Vi vill rädda kvar fotbollsplanen på Norrby! (Norrbyvallen)

Namninsamling för att bevara Norrbyvallen.

Norrbyvallen utnyttjas dagligen av flera olika föreningar, 
ungdomsverksamhet, skolverksamhet, förskoleverksamhet 
och allmänheten.

Fotbollsplanen är hjärtat och samlingspunkten på Norrby för 
barn och unga, det vore förödande om det skulle tas bort.”
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Kommentar
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att den kan hyras ut och att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften själva eller 
ihop med föreningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Paulina Bredberg 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 

detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationer, som i bild visar ett eller flera exempel på hur 
det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är inte 
juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den vinner 
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

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

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

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan





 
SAMRÅD 2 

 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL 2019-03 
BN2017-1683  

 

Inbjudan till samråd 2 för detaljplan för Norrby,  
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd 2. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 16 april – 21 maj 2019.  

 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med 
sex avdelningar och bostäder ovanpå och att utveckla Kronängsparken till 
en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att 
anlägga en ny fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa. 
Vidare föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till 
en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa 
en bra helhet och en park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen 
också att befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas.  

Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består idag av 
parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt ändamål för 
förskola och fritidsverksamhet. Planområdet omringas av 
flerbostadshus i olika storlek och Norrbyskolan åt sydväst. Järnvägen 
går i en böj norr om planområdet. 
 

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Handlingarna finns också tillgängliga i Norrbyhuset, Västra Nygatan 52. Om du inte 
kan komma till Stadshuset, till Norrbyhuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller 
post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

 

Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Norrbyhuset, 23 april kl. 15.00-18.00. På mötet kommer 
representanter från kommunen finnas på plats för att berätta om förslaget och svara på frågor.  

 

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 21 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2017-1683), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha 
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  

  

Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se 

Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se 

 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-15  

mailto:paulina.bredberg@boras.se
mailto:sara.aneljung@boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) 

och Annette Carlson (M): Fri parkering för en levande 

stadskärna. (Tidigare dnr 2011-00584) 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen är besvarad 

 

 

 

Datum 

2019-05-15 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-21 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00557 1.1.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2019-05-06  Bengt Himmelmann  

   Avdelningschef 

 

SP8 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00557 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) 

och Annette Carlson (M): Fri parkering för en levande 

stadskärna. (Tidigare dnr 2011-00584) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad            

Ärendet i sin helhet 

Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-08-18 lämnat in förslaget att Borås 

kommuns Parkerings AB ges i uppgift att utreda frågan om fri parkering under 

två timmar i stadskärnan. Motionärerna menar att detta skulle stimulera handeln 

och gynna näringslivet.           

Motionen har skickats på remiss till Tekniska nämnden och Borås Kommuns 

Parkerings AB som båda har inkommit med remissvar under 2012. Borås 

kommuns Parkerings AB avstyrkte motionen om avgiftsfri parkering. Tekniska 

nämnden ansåg att nuvarande parkeringsreglering fungerar bra. 

Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad 

ska besluta om., och som nu arbetas fram tillsammans med Borås Kommuns 

Parkerings AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.  

Beslutsunderlag 

1. Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M); Fri 

parkering för en levande stadskärna,  2018-08-01 

   

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



MOTION 

 

 

 

 

 

Fri parkering för en levande stadskärna 

 

 

 

Sedan flera år tillbaka har Mölndals kommun erbjudit sina besökare fri parkering under två 

timmar i stadskärnan. Detta har gett ett bra resultat, då statistik påvisar ett utökat 

kundunderlag för näringsidkarna och en ökad handel i området.   

 

Vi anser att detta koncept även bör prövas i Borås, då det skulle stimulera vår handel och på 

så sätt gynna näringslivet. Vi föreslår således att det utreds på vilka platser i stadskärnan det 

skulle lämpa sig att införa fri parkering. Vidare föreslår vi att fri parkering införs på prov med 

en påföljande utvärdering.  

 

Då Mölndal är ett föregångsexempel inom detta område anser vi att vi bör se till deras 

lösningar för att finna en form av kontroll för den fria tiden som lämpar sig i Borås. I Mölndal 

tillämpas exempelvis parkeringsautomater, men vi föreslår även att möjligheten att använda 

parkeringsbrickor utreds. 

 

 

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

 
 

att ge Borås kommuns Parkerings AB i uppgift att utreda ovanstående förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eike Jünke (M) 

 

Olle Engström (M) 

 

Annette Carlson (M) 

 

 

 

   

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): 

Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen är besvarad 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-15 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-21 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2013-00543 514 Programområde 05 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2019-05-06 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP9 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
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Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2013-00543 514 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): 

Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad            

Ärendet i sin helhet 

Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-

08-22 lämnat in förslaget för att Borås citykärna ska fortsätta att utvecklas 

införa gratis parkering under två timmar för att locka fler besökare.          

Motionen har inte skickats på remiss.   

Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad 

ska besluta om, och som nu arbetas fram tillsammans med Borås kommuns 

Parkering AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.    

Beslutsunderlag 

1. Motion av Falco Güldenpfennig (KD: Tidsbegränsad fri parkering i Borås 

Stad, 2013-08-21 

   

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



MOTION   2013-08-22 

                                                                                 

 
                                    

 
 
 

 
 

 

 

Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad 
 

En levande stadskärna med ett stort utbud av både restauranger och butiker – ett 

scenario som jag tror att såväl innevånare som politiker i Borås eftersträvar. För att 

Borås citykärna ska fortsätta utvecklas måste vi göra det både enkelt och attraktivt att ta 

vägen förbi centrum. Gratis parkering under två timmar är ett sätt att locka fler 

besökare.  

 

I anslutning till Knalleland kan man idag parkera gratis på vissa områden, vilket 

givetvis gynnar butiks- och caféägare där. Samma förutsättningar borde råda för de 

näringsidkare som valt att etablera sig i centrum.     

 

Fri parkering i stadskärnan skulle inte bara locka fler boråsare att välja centrum, det 

skulle även locka fler besökare och turister till stadskärnan. Det skapar en välkomnande 

attityd och blir därmed ett attraktivt besöksmål.  

 

Som kristdemokrat vill jag självklart se en väl fungerande kollektivtrafik och jag 

uppmanar både boråsare och besökare att i första hand åka kollektivt, bl a av miljöskäl. 

Ibland finns dock ingen möjlighet att välja bussen och för vissa kan det ibland vara 

svårt att kombinera inköp med att åka kollektivt. Bilen är och förblir under överskådlig 

tid ett naturligt inslag i vårt samhälle, varför förutsättningar för såväl framkomlighet 

som parkering måste tillgodoses.  

 

Borås har ett antal parkeringsytor i stadens centrala delar. Jag föreslår att det snarast 

utreds vilka av dessa ytor, företrädesvis parkeringsplatser utmed gator och vissa 

centrala större parkeringsytor, där det finns möjlighet att införa två timmars fri 

parkering. Ett sätt att genomföra detta rent praktiskt är att bilisterna får köpa en årlig 

parkeringsskiva.  

 

 

Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta: 

 

- att möjligheterna till fri parkering under två timmar i Borås stadskärna utreds och   

   införs fr o m 2014. 

 

 

 

Falco Güldenpfennig (KD)  
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Hans Gustavsson (KD): Släpp 

parkeringen fri - det är sommar! 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen är besvarad 
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Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2013-00542 514 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Hans Gustavsson (KD): Släpp 

parkeringen fri - det är sommar! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad            

Ärendet i sin helhet 

Hans Gustavsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-08-22 

lämnat in förslaget att parkeringsplatsen utanför Djurparken ska vara avgiftsfri 

året om.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad 

ska besluta om, och som nu arbetas fram tillsammans med Borås Kommuns 

Parkerings AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.     

Beslutsunderlag 

1. Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parkeringen fri det är sommar!, 

2013-08-13   

 

 

 

Tom Andersson  

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



MOTION   2013-08-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Släpp parkeringen fri – det är sommar! 

 

 

Turistnäringen är världen över en av de snabbaste växande sektorerna och blir en allt viktigare 

inkomstkälla för länder och kommuner. Detta gör att stora ansträngningar görs från både 

länder och kommuner för att öka attraktionskraften för turister, så gör även Sverige och 

Borås. 

 

Borås har i flera år framgångsrikt arbetat på att förbättra sitt renommé som en attraktiv 

turiststad och man har lyckats väl. Borta är gångna tiders ödsliga sommartorg och 

sommargator, nu sjuder staden av liv och rörelse under sommaren. 

 

En viktig del för Borås framgång som turiststad är naturligtvis Borås Djurpark som varje år 

lockar många besökare från när och fjärran till staden. Djurparken har också marknadsförts på 

ett framgångsrikt sätt. 

 

Under sommaren har vi nu olyckligtvis fått läsa att Borås börjat rasera sitt anseende som 

turiststad. Flera besökare till djurparken har drabbats av parkeringsböter vilket knappast 

förstärker Borås som en trevlig och turistvänlig stad. Det är verkligen att bita sig i tumme, 

skjuta sig i foten, kort sagt att motarbeta sig själv och sina egna ambitioner och mål. För att 

riktigt stryka under detta missgrepp så har man bara avgiftsbelagt parkeringen utanför 

djurparken under tiden 1/5 – 31/8, alltså under den tiden då man väntar sig de flesta 

besökarna.  

 

 

Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta: 

 

- att parkeringsplatsen utanför Borås Djurpark ska vara avgiftsfri året om. 

 

 

 

Hans Gustavsson (KD) 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Miljörapport för Borås Stad 2018 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder och bolag att rätta sig efter de 

påpekanden som framgår av detta dokument. 

Miljörapport för Borås Stad 2018 läggs till handlingarna.            
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Datum 

2019-06-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00616 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Miljörapport för Borås Stad 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder och bolag att rätta sig efter de 

påpekanden som framgår av detta dokument. 

Miljörapport för Borås Stad 2018 läggs till handlingarna.            

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har gått igenom ”Miljörapport – Borås Stad 2018” punkt för 

punkt och vill särskilt betona att följande gäller alla förvaltningar och 

kommunala bolag ”Miljöarbetet och miljöhänsyn integreras i alla verksamheter 

och beslut som fattas i kommunkoncernen” (Miljöpolicy Borås Stad, antagen av 

Kommunfullmäktige 22 februari 2018). Kommunstyrelsen har i listan nedan 

valt ut de mest angelägna områden där staden inte lever upp till sina miljömål. 

Siffrorna i uppställningen hänvisar till respektive mål i Borås Stads Miljömål 

(antagna av KF samma datum som ovan). 

 

1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än 10 anställda ska ha ett 

miljöledningssystem. Detta uppdrag till nämnder och bolag fanns med även i de 

miljömål som gällde 2013-2017. Enligt miljörapporten saknar trots detta AB 

Bostäder i Borås och Sociala omsorgsnämnden miljöledningssystem. Detta 

måste åtgärdas snarast. 

 

1 b) Alla förskolor och grundskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 

exempelvis Grön Flagg. Enligt Miljörapporten har ett antal grundskolor 

”pausat” arbetet med Grön Flagg. Miljömålen medger inte att arbetet med 

miljömål 1b) tar paus. Kommunstyrelsen räknar med att det återupptas snarast. 

 

1 c) Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifiering enligt nivå 2 eller liknande. 

Detta mål avhandlas inte i Miljörapport 2018. Kravcertifiering enligt nivå 2 

innebär bland annat att andelen ekologiska råvaror i köken ska uppgå till minst 

50 procent, och innefattar en certifieringsprocess. Kommunstyrelsen har 

förståelse för att certifieringen har varit svår att hinna under Miljömålens första 

år, men oberoende av detta har berörda nämnder i uppdrag från 

Kommunfullmäktige att nå 50 procent ekologiska livsmedel. 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. Efter att ett liknande mål har gällt ända sedan 2013 är det inte 

bra nog att bara 54 procent av anställda inom Borås Stads förvaltningar och 

bolag har genomgått sådan utbildning. 

 

2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 

Kommunstyrelsen har enligt Borås Stads miljömål det övergripande ansvaret att 

se till att ett kemikaliehanteringssystem kommer i drift. Stadsledningskansliet 

påminns om detta uppdrag. 

 

3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och 

väderfenomen. Ansvarig nämnd för klimatanpassningsarbete på övergripande 

nivå ligger enligt Borås Stads Miljömål på Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommunstyrelsen förväntar sig att arbetet startar omgående. Vid den pågående 

revideringen av nämnders reglementen kan frågan om ansvar på strategisk nivå 

för klimatanpassning komma att omprövas. 

 

Beslutsunderlag 

1. Sammanträdesprotokoll från Konsument- och miljönämnden 26 mars 2019 

2. Miljörapport för Borås Stad 2018   

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Strategisk samhällsplaneringschef 

 







Miljörapport
 Borås Stad 2018



Omslagsfoto: Per Pixel Petersson
Illustrationer: Ida Brogren

Om rapporten
Denna miljörapport är den första uppföljningen av Borås Stads nya 
miljömål, som gäller från 2018 till 2021. Borås Stads miljömål finns 
att läsa i sin helhet på webbplatsen boras.se, sök på miljömål. Alla 
etappmål och aktiviteter har inte följts upp 2018, eftersom att vissa 
etappmål och aktiviteter är beroende av att andra etappmål/aktiviteter 
genomförs först. Etappmål och aktiviteter gällande livsmedel kommer 
till exempel följas upp under 2019, då ett nytt livsmedelsavtal träder i 
kraft.

Rapporten är sammanfattad av 
Miljöförvaltningen, mars 2019

= Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade miljömål i rapporten
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Sammanfattning
Borås Stads miljömålsarbete är något som skett kontinuerligt under lång tid och det har gjorts stora 
framsteg genom åren, bland annat utifrån ett energieffektiviseringsperspektiv och användande av 
förnyelsebara energi. Som organisation med 10 000 anställda har Borås Stad stora möjligheter att 
påverka och vara vägledande för andra genom sitt miljöarbete.

I denna uppföljning noteras det dock att en del av de nya miljömålen ännu inte etablerats i organ-
isationen – det kan bli svårt att nå vissa mål utifrån den takt som miljöarbetet idag bedrivs ute bland 
verksamheterna. I en del mål råder det till exempel fortfarande osäkerhet vem som ansvarar för vad, 
vem som ska ta kostnaden med mera, en osäkerhet som rimligtvis inte borde finnas ett år efter att 
miljömålen fastställts i Fullmäktige. Detta gäller till exempel för målen som berör ett gemensamt 
kemikaliehanteringssystem inom Borås Stad, samt att den fysiska planeringen ska planeras efter fram-
tidens klimat och väderfenomen. 

En del mål arbetas det med och kan mycket väl nås under förutsättning att det prioriteras i organ-
isationen. Miljöutbildningar för Borås Stads anställda fortgår och framöver ska även politikerna i 
organisationen erbjudas möjligheten att få en miljöutbildning. För att miljömålet om att alla ska gå 
en miljöutbildning ska få genomslag är det viktigt att anställda och politiker ges förutsättningar att 
genomföra utbildningen. Många av miljömålen har liknande förutsättningar, det vill säga ges det 
resurser och prioriteras finns det alla möjligheter att miljömålen kan nås.
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Hållbara perspektiv
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i håll-
barhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund 
för hållbara val vid konsumtion av varor och 
tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger 
förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
    kompetens inom miljöområdet

1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än 
       tio anställda ska ha ett miljöledningssystem

Bedömning: Även om majoriteten av alla förvaltningar och bolag har ett miljöledningssystem,  
saknas det fortfarande på ett par förvaltningar och bolag.  Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
antog i januari 2019 ett miljöledningssystem, medan sociala omsorgsförvaltningen uppger att arbetet 
med att införa ett miljöledningssystem inte är prioriterat. AB Bostäder  har under flera år arbetat med 
att införa ett miljöledningssystem. För att nå målet krävs ytterligare insatser.

Inom Borås Stad finns 16 förvaltningar. Av dessa har 15 förvaltningar fler än 10 anställda och berörs 
därmed av etappmålet. 13 av 15 förvaltningar hade 2018 ett miljöledningssystem. Sociala omsorgs-
förvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen var de enda förvaltningarna som 2018 
saknade ett miljöledningssystem. (Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har den 22 januari 2019 
antagit ett miljöledningssystem). 

Inom kommunkoncernen finns 12 bolag, varav sju har fler än tio anställda. Av dessa sju bolag har 
sex bolag ett miljöledningssystem. Ett bolag, AB Bostäder, saknar miljöledningssystem. De har sedan 
2016 arbetat med att ta fram ett kvalitets- och miljöledningssystem och beräknar vara klara under 
2019. 

Om miljöledningssystem
Ett miljöledningssystem är ett strukturerat 
arbetssätt för att minska verksamhetens 
negativa miljöpåverkan och eftersträva 
ständiga förbättringar. Systemet omfattar en 
kartläggning av verksamhetens betydande 
miljöpåverkan. En handlingsplan består av; 
hur miljöpåverkan ska minska, utpekan-
de av ansvar och årlig uppföljning genom 
antingen en intern- eller externrevidering av 
hela systemet. 
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1 b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
        system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg

Bedömning: Borås Stad är i topp bland Sveriges kommuner när det gäller andel skolor som är anslut-
na till Grön Flagg. Totalt sett arbetade 85 procent av skolorna med Grön Flagg, vilket är samma andel 
som 2017. 

77 av 89 förskolor arbetar idag med Grön Flagg. Då det kommer att bli en avgift för att arbeta med 
Grön Flagg 2019 kommer Förskoleförvaltningen att se över möjligheten att arbeta med ett nytt 
miljösystem nästa år. På grundskolorna pågår arbetet med Grön Flagg enligt plan och 31 av 40 
grundskolor arbetar idag med Grön Flagg. Nio skolor har valt att påbörja eller fortsätta arbetet med 
Grön Flagg 2019/2020. Sjöboskolan, Rångedalaskolan, Erikslundskolan, Erikslund särskola, Boda-
skolan, Bergdalskolan, Särlaskolan och Sandgärdskolan pausar Grön Flagg. Dessa skolor behöver 
skapa utrymme för att arbeta med åtgärder utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut samt med Skol-
verkets projekt ”samverkan för bästa skola”. Av gymnasieskolorna är samtliga certifierade.

Om Grön Flagg
Grön Flagg är ett program som hjälper lärare 
och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring 
hållbarhetsfrågor. Målet är att barn och unga 
ska delta i, planera och genomföra aktiviteter 
för hållbar utveckling för att tillsammans skapa 
ett långsiktigt engagemang i arbete med social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
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1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade 

Bedömning: Totalt sett har 54 procent av alla anställda inom Borås Stads förvaltningar och bolag 
genomgått en miljöutbildning. År 2017 var motsvarande siffra 53 procent. Miljöutbildningar erbjuds 
regelbundet av Miljöförvaltningen, men antalet som utbildas motsvarar i stort sett antalet som slutar 
sin anställning i Borås Stad, så i nuläget ökar inte andelen miljöutbildade inom organisationen. 

Av de anställda inom Borås Stads förvaltningar har totalt sett 52 procent genomgått en miljö-
utbildning. Hur stor andel som gått en miljöutbildning skiljer sig dock väsentligt mellan förvaltning-
arna. På sju förvaltningar har över 90 procent av de anställda gått en miljöutbildning, medan färre 
än 50 procent av de anställda gått en miljöutbildning på tre förvaltningar (Förskoleförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen) som har stora personalgrupper på över 
1 000 anställda. Förskoleförvaltningen gjorde vid årsskiftet 2018/2019 en inventering och fann då att 
det faktiska antalet var betydlig färre än vad som tidigare uppgetts. De har påbörjat arbetet med att 
utbilda personalen och uppskattar att de når målet inom en femårsperiod. Grundskoleförvaltningen 
kommer utbilda pedagoger från alla skolor områdesvis, vilket innebär att alla pedagoger kommer ha 
gått en miljöutbildning till 2022.

Av de anställda inom bolagen har i snitt 73 procent genomgått en miljöutbildning. I sju av bolagen 
har över 90 procent av de anställda gått en miljöutbildning. Två bolag sticker ut: Inkubatorn i Borås 
AB där en av nio anställda har genomgått miljöutbildning samt AB Bostäder i Borås är där endast en 
av 120 har genomgått miljöutbildning. 

I samband med att de nya miljömålen 2018-2021 togs fram reviderades etappmålet till att nu även 
omfatta förtroendevalda. Uppföljningen visar på att cirka 18 procent av de förtroendevalda gått en 
miljöutbildning. Många förvaltningar och bolag har dock inte följt upp detta 2018 och komplett 
statistik saknas därför. Några förvaltningar har också uppgett att det saknas rutiner för miljö-
utbildning för politiker.

Miljökommunikatör Johan Linderstad om miljöutbildning
Som miljökommunikatör har jag sedan 2013 haft förmånen att regelbundet hålla miljö-
utbildningar för Borås Stads anställda. Syftet med miljöutbildningen är i stor utsträckning 
att medvetandegöra miljöfrågorna för de anställda, då kan de i förlängningen förhoppningsvis 
också bidra positivt till Borås Stads miljöarbete. I den senaste versionen av miljömålen ingår 
det att även att de förtroendevalda i Borås Stad ska gå en miljöutbildning, vilket ska bli en rolig 
utmaning att ta sig an framöver. 

Det som gör miljöutbildningarna unika för varje tillfälle är just dialogen som förs och de frågor 
och reflektioner som dyker upp från gång till gång. Genom åren tycker jag mig också se en 
trend i ett ökat intresse från deltagarna på miljöutbildningarna – de vill veta, de vill göra 
skillnad och det är just den drivkraften som behövs för att vi ska kunna nå ett mer hållbart 
samhälle  
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion

2 a) Minska resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning

Bedömning: För att nå etappmålet har fyra aktiviteter beslutats. Vid uppföljningen 2018 har endast 
en aktivitet följts upp. Arbetet med den nya kommunala avfallsplanen är påbörjat och ansvar fördelat. 

Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi som kan 
erbjudas förvaltningar och kommunala bolag. 

Borås Energi och Miljö arbetar tillsammans med Stadsledningskansliet för att nå målet. Avfallsplanen 
ska uppdateras och Stadsledningskansliet har fått huvudansvaret för detta. Ett gemensamt system för 
kommunalt avfall är en åtgärd som ingår i framtagandet av ny kommunal avfallsplan.

2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö

Bedömning: För att nå etappmålet har fyra aktiviteter beslutats. Vid uppföljningen 2018 har två av 
aktiviteterna följts upp. Arbetet med att minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolan 
fortlöper medan upphandlingsuppdrag för att köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem 
saknas och många oklarheter kring arbetet framhålls av ansvarig förvaltning. 

Aktivitet: Köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda systemet.

Kommunstyrelsen är huvudansvarig för målet och ska arbeta i samverkan med Miljö- och 
konsumentnämnden. I dagsläget finns inget upphandlingsuppdrag till Koncerninköp. Oklarheter 
finns kring vem som ska ha driftansvar, äga och betala för ett kemikaliehanteringssystem. 

Aktivitet: Minska exponering för farliga kemikalier i förskolor. 

Alla förskolor i Borås Stad arbetar för att minska farliga kemikalier i sina verksamheter. Förskolorna 
har kommit lite olika långt i sitt arbete. Flera av förskolorna har haft stöd från en kemikaliekunnig på 
Miljöförvaltningen för att kunna göra en kemikalieinventering. Riktade resurser för att till exempel 
byta ut vilmadrasser, leksaker, äldre soffor och skötbordsunderlägg har avsatts under de senaste åren. 
Under 2018 har arbetet med att köpa in och byta ut vilmadrasser fortsatt. I förskolornas arbete med 
Grön Flagg, där huvudfokus är att jobba för en hållbar utveckling, utgör detta område också en viktig 
del.

Foto: Anna Sigge
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Hållbar samhällsplanering 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och 
arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektiv-
trafik. En hållbar stad är en tät och blandat stad där 
vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. 

Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett hållbart sätt. 
Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta för invånarna.

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar 
   förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

3 a) Byggnationer och markentreprenader ska vara 
       miljö- och hälsomässigt hållbara

Bedömning: Arbetet sker på olika sätt i kommunkoncernens byggande förvaltningar och bolag. Mer 
utbyte mellan verksamheterna och utveckling av arbetsmetoder är önskvärt. 

Citat Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF): ”De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt våra krav men 
det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar vi lösningar tillsammans med bygg-
entreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling inom branschen.”

Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska använt material vara inom kategori A eller B, och 
endast i undantagsfall C inom SundaHus-databasen eller motsvarande.

Användningen av databaser för att säkerställa hållbara val sker på olika sätt inom Borås Stad. 
Fristadbostäder AB och LFF har en rutinmässig användning av SundaHus. För andra kan Borås Stad 
upphandling ge stöd vid upphandlingar så att rätt krav ställs. Kravställning kräver också en uppföljning 
som i sin tur kräver egen kompetens inom frågan. Det är viktigt att säkerställa att den egna personalen 
eller vid entreprenad anlitad personal har rätt kompetens och förutsättningar att välja rätt material. 
Exempel på det är inköpsansvariga med utbildning inom till exempel SundaHus.

3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till 
       framtidens klimat och väderfenomen

Bedömning: Inga åtgärder har vidtagits under 2018. För att nå målet behöver ansvar och resurser 
fördelas. 

Aktivitet: Kartlägga framtida klimateffekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, 
hälsorisker, ras, skred och översvämningar.  

Arbetet med att kartlägga framtida klimateffekter har inte påbörjats. För att påbörja arbete behöver 
ansvar och resurser tilldelas någon/några. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 
gjort en oberoende översvämningskartering från Öresjö förbi centrum och Gässlösa. 
Översvämningskarteringen utmed denna sträcka är klar och finns tillgänglig i Borås Stads interna 
kartmaterial.
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Fossilbränslefritt och 
energieffektiv Borås
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. 
Förnybara energislag används till transporter, upp-
värmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara 
transportlösningar och inspiration till miljö-
medvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4 a) Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen 
       ska minska med 60 procent från 2015

Bedömning: Mycket arbete inom ruttplanering är gjort och rutiner verkar vara på plats. En viss 
utvecklingspotential kvarstår och de befintliga systemen kan eventuell optimeras efter utvärdering. 
Statistiken över energianvändningen från lätta och tunga fordon varierar över åren, men andelen 
fossila bränslen har minskat kraftigt och målet ser ut kunna nås. 

Aktivitet: Effektivisera transporterna genom ruttplanering.

Förvaltningarna och bolagen som har rapporterat in åtgärder och status, står för en majoritet av 
resorna. Inom alla dessa organisationer pågår ett aktivt arbete med ruttplanering eller andra sätt att 
minska onödiga transportsträckor. Förutom att optimera resor arbetar till exempel Vård- och äldre-
förvaltningen med att ersätta bilresor med cykelresor där det är möjligt. En utmaning i att följa den 
optimala ruttplaneringen är att tankning med förnybara bränslen kan kräva en omväg när det inte 
finns en station i närheten. Utöver egna resor finns det också transporter som sker på entreprenad och 
även där jobbar till exempel Servicekontoret med att optimera transportsträckor genom områdes-
indelningar och anvisningar.
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4 b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara   
        minst 15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än 
        kravet i Boverkets byggregler, BBR

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation.

Kravet har inte hunnit påverka några färdigställda nybyggnationer. En utvärdering kommer därför 
dröja.

4 c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 
       utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016

Bedömning: Förvaltningar och bolag rapporterar om många pågående åtgärder och att energi-
effektivisering är en vanlig rutin i det dagliga arbetet. Energiuppföljningen visar att en del arbete 
återstår och att en förstärkning av insatserna krävs för att kunna nå målet. 

Aktivitet: Energieffektivisera befintliga byggnader i samband med renovering. 

Energieffektivisering i samband med ombyggnation är en genomgående norm i kommunkoncernen. 
Genom att se över till exempel ventilation, styrning och belysning kan stora energibesparingar åstad-
kommas. AB Bostäder rapporterar en minskad energianvändning med flera procentenheter jämfört 
med 2016. En total förbättring med 15 procent jämfört med 2016 är inte omöjligt, men kan för-
svåras av att många effektiviseringsåtgärder genomfördes innan 2016.

Aktivitet: Öka arbetet med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder.

I befintliga byggnader som inte undergår en renovering genomförs det också energibesparande 
åtgärder. Även här är ventilation, styrning och belysning vanliga åtgärder. Genom att följa byggnaders 
energiprestanda i ett övervakningssystem kan effektiviseringspotential identifieras.

Aktivitet: Utred vilka behov av personella resurser och investeringar som behövs för att nå målet om 
energieffektivisering i lokaler

Utredningar gällande investeringar sker via systemet Keep an eye. Därefter tas det fram förslag på 
investeringar i form av installation av solceller, elkonvertering med mera.

Aktivitet: Öka arbetet med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen.

LED-belysning för utomhusbelysning har under några år gått från pilotprojekt till standard. Borås 
Stad jobbar på bred front med att ersätta äldre belysning med LED och ny belysning som installeras 
har också LED eller annan högeffektiv teknik. Effektiva ljuskällor kombinerat med optimerad tids- 
och närvarostyrning ger en besparingspotential på upp till 50 procent. Ersättning av äldre belysning 
är ett pågående arbete.

4 d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, 
        med cykel eller kollektivtrafik ska öka

Bedömning: Arbetet med att ta fram en ny trafikplan är påbörjat. Planen kommer troligen ut på 
remiss under 2019 med förhoppning om att kunna antas 2020. 

Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor.

Arbetet med att ta fram en ny trafikplan har påbörjats. Syftet med planen är att minska biltrafiken 
och istället gynna resor till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Istället för en traditionell resvane-
undersökning/enkät mäts det faktiska resandet och färdmedelsfördelningen på olika punkter runt om 
i Borås, vilket ger ett bra underlag i arbetet med att nå målet. 
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Hållbar natur
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för 
att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för 
fungerande ekosystem som bland annat renar 
vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen 
har även ett stort värde för vår fysiska och psykiskahälsa, som en plats för 
rekreation och källa till välbefinnande.

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur

5 b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet
Bedömning: För att nå etappmålet har fyra aktiviteter beslutats. Vid uppföljningen 2018 har två av  
aktiviteterna följts upp. Insatser har gjorts för att öka andelen ädellöv och det övergripande målet att 
öka andelen ädellöv med 10 hektar till år 2021 jämfört med 2012 bedöms nås. Ytterligare insatser för 
att öka kunskapen om värdefulla områden och inspirera till ökade naturvårdsåtgärder planeras under 
2019, men resursbrist föreligger.

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering.

Skogsenheten på Tekniska förvaltningen har 2018 gallrat 2,5 hektar för att få fram ädellövskog. Gran 
och triviallöv har huggits bort vid Transås och Lyckebo för att gynna ek. 0,5 hektar har planterats 
med bok vid nya elljusspåret på Gässlösa. 

Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att 
inspirera till ökade naturvårdsåtgärder. 

Kommunbiologen Matilda Chocron om att öka kunskapen 
Vad har ni kommunbiologer gjort för att öka kunskapen om biologiskt värdefulla 
områden hos organisationer och markägare? 
Vi kommunbiologer har till exempel deltagit på Borås biodlarförenings medlemsmöte för att berätta 
om värdefulla biotoper och berättat vad de kan söka medel för i Naturvårdsfonden, framförallt åtgär-
der som gynnar blommande marker är något som vi lyft. 

Framöver skulle vi vilja göra riktade informationsinsatser till de markägare som har objekt ur natur-
databasen på sin mark. Vi vill även ha mer kontakt med föreningar, till exempel hembygdsföreningar 
eller vissa idrottsföreningar, för att undersöka och stötta dem i vad de kan bidra med i det lokala 
naturvårdsarbetet. 

Hur har det gått med naturvårdsarbetet under 2018? 
Vi har inte kunna göra det som vi hade för avsikt att göra under 2018, vilket framförallt beror på den 
resursbrist som varit. Flera månaders vakans på en biologtjänst och inskolning av ny biolog tog mycket 
tid i anspråk. Även bristen på fungerande kartprogram för att kunna analysera och visualisera olika 
saker kopplade till naturvärden har varit en utmaning. I och med att vi nu har börjat få ordning på 
hur vi ska arbeta med det geografiska informationssystemet (GIS) och att alla biologer är på plats 
hoppas vi kunna arbeta mer med kunskapsspridning framöver. Information om bland annat natur-
vårdsfonden behöver spridas till fler personer och organisationer så att fonden och dess syfte kan 
inspirera till mer omfattande naturvårdsåtgärder i Borås kommun. 
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Sammanfattning av Etappmålsbedömning för 
några av borås stads miljömål 2018-2021

            = Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser  

               4 a) Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen ska minska med 60 procent från 2015

             = Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021

              1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem

              1 b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
                     exempelvis Grön Flagg

              1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade

              2 a) Minska resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning

              3 a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara

              4 b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara minst 15 procent lägre 
                     för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR

              4 c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning ska minska med 
                    15 procent från 2016

              4 d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, med cykel eller 
                     kollektivtrafik ska öka

              5 b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet

              = Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021

            2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö

               3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen
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Inledning
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap beskriver kommunens organisation för ledning och kommunikation 
vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet om exakt 
vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Denna plan är tänkt att fungera 
som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt under den inledande fasen men 
även senare under arbetets gång. Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras 
med ordinarie organisation och med personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden måste 
dock den ordinarie organisationen anpassas till en ledning som bättre svarar mot speciella 
krav vid en större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt funktioner som ledning, 
samordning, information och rapportering, samt de resurser och hjälpmedel som behöver 
finnas vid krishanteringen.

Med extraordinär händelse avses en händelse som…
• avviker från det normala,

• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner, och som

• kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.  
(SFS 2006:544, § 4).

Samhällsstörning saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära…
• en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och 

hotar grundläggande värden och funktioner.

• ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation.

• en oväntad händelse, utanför det vanliga och vardagliga och som fordrar sam-
ordnade åtgärder från flera aktörer.

• ett ökat behov av samordning.

Syfte
Syftet med denna plan är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens organisation för 
krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög förmåga för att hantera 
en extraordinär händelse.

Mål och ansvar
Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl 
förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens 
insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar och 
extraordinär händelser. Denna plan ska användas då det behövs samordnad ledning före, 
under eller efter samhällsstörning eller extraordinär händelse.
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad och 
flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner över 
flera verksamheter. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd. 
krisledningsstab samt andra stödfunktioner.



Geografiskt områdesansvar
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i 
kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet 
för extraordinära händelser samt att de åtgärder som vidtas av olika aktörer under en 
extraordinär händelse samordnas. Kommunen skall även sörja för att informationen till 
allmänheten under en extraordinär händelse samordnas (SFS 2006:544).

Det geografiska områdesansvaret finns på tre nivåer – lokal, regional och nationell nivå. 
På lokal nivå verkar kommunen, på regional nivå länsstyrelserna och på nationell nivå 
regeringen. 

Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunens och bolagens risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för denna plan. 
Analysen identifierar och analyserar risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser.

Förvaltningsspecifik planering
Efter genomförd förvaltnings- och bolagsspecifik risk- och sårbarhetsanalys ska alla 
förvaltningar och bolag ha väl genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar 
och extraordinära händelser för den egna verksamheten. Syftet med den lokala planen är 
att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador och att behålla, eller så snart som 
möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Förvaltningarna och bolagen har också 
ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera om inträffade 
händelser till tjänsteman i beredskap (TiB). Vid händelser där den egna verksamhetens 
krisledningsförmåga bedöms vara otillräcklig skall förstärkning begäras via TiB.
Förvaltningarnas planer ska i sin utformning följa samma struktur som den centrala planen. 
Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik 
som finns i den centrala krisledningsstaben, men även anpassas till de specifika kraven i 
de olika verksamheterna.

Bilagor
Bilagor till denna plan delegeras att fastställas av kommunchefen och omfattar bl.a. 
beskrivning av stabsfunktioner, inriktning och rutiner för kriskommunikation, checklistor, 
kontakt och larmlistor, distributionslista, mallar, verktyg etc. som stöd i arbetet före, 
under och efter samhällsstörningar och extraordinära händelser för den centrala 
krisledningsstaben.
Larmlistorna uppdateras kontinuerligt dock minst två gånger per år och vid behov.
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Borås Stads 
krishanteringsarbete
Borås Stad ska ha en hög förmåga att förebygga, förutse, motstå, hantera och återhämta 
sig från samt tillvarata erfarenheter från samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Mål för stadens krishantering
• Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extra-

ordinära händelser.

• Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden.

• Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde.

I detta ingår
• En sammanhållen krisledning med tydlig rollfördelning som snabbt ska kunna 

etableras

• Effektiv samverkan och samordning uppnås i den egna organisationen och med 
samverkande aktörer.

• Effektivt förmedla och samordna information till allmänhet, media och med-
arbetare. 

• Med uthållighet kunna upprätthålla krisledningsstaben och kunna vid behov 
leda krisledningsarbetet från alternativ ledningsplats.

• Efter begäran ta emot och lämna stöd till annan kommun.

• Ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i staden och om vidtagna och 
planerade åtgärder.

• Borås Stads ordinarie verksamhet kan fortgå med minsta möjliga inskränkning 
och att samhällsviktiga verksamheter upprätthålls.

Tjänsteman i beredskap (TiB)
• För att tidigt få indikationer och kännedom om möjliga samhällsstörningar har 

Borås Stad funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB är en central funk-
tion på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen 
ska initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, 
larma och informera vid allvarliga kriser. TiB kontaktas framförallt vid hän-
delser som berör många verksamheter eller vid händelser som kan komma att 
eskalera eller få långtgående konsekvenser.

• TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och kan nås på ett telefonnum-
mer som förvaltningschefer, bolags-vd, säkerhetssamordare, räddningstjänst, 
polis, SOS och andra utvalda och viktiga funktioner har tillgång till. TiB har 
ansvar för att kontakta interna och externa aktörer. TiB har också ansvaret för 
att kontakta personer eller funktioner som snabbt behöver få kännedom om 
händelsen. TiB har Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och 
säkerhet som stöd.

Ledningsprinciper
I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering bygger Borås Stads krisberedskap 
på tre grundläggande principer. Principerna är vägledande för hur samhällets aktörer ska 
förebygga och hantera olyckor, kriser och andra samhällsstörningar. 
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• Ansvarsprincipen innebär att den som normalt har ansvaret för en viss verk-
samhet, har motsvarande ansvar under kris eller krig. Därför bör kommunens 
krisledningsorganisation avvika så lite som möjligt från ordinarie ansvarsför-
delning. 

• Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras så nära där den inträffar 
som möjligt., både geografiskt och organisatoriskt.

• Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så 
långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och vid höjd beredskap.

Borås Stads centrala krisledningsstab aktiveras i det fall en händelse eller kris inte kan 
hanteras av den drabbade förvaltningen eller bolaget. Eller i händelser som inte kan knytas 
till en specifik förvaltning eller bolag. Stadens krisledningsnämnd får besluta att överta 
hela eller delar av verksamheter från övriga nämnder, i den utsträckning som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsen.

Den centrala krisledningsstaben har en samordningsroll i arbetet med att hantera händelsen. 
Det kan vara att samordna krisarbetet mellan flera förvaltningar och bolag. Ansvaret för 
att hantera händelsen lyfts däremot inte. Det operativa ledningsansvaret ligger kvar i 
den förvaltningen eller bolag som drabbats. Det innebär att den nämnd/förvaltning eller 
styrelse/bolag som enligt Kommunfullmäktiges reglemente har ansvaret för en verksamhet 
ansvarar för denna vid en extra ordinär händelse eller samhällsstörning.
Om en samhällsstörning eller extraordinär händelse inträffar och händelsen inte kan knytas 
till någon specifik verksamhet, har den centrala krisledningen det operativa ansvaret och 
ledningen för krisledningsarbetet. 

Den centrala krisledningsstaben ansvarar för att berörda icke kommunala verksamheter 
informeras vid extra ordinära händelser och allvarliga samhällsstörningar.
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Kriterier för att anse en händelse som allvarlig 
samhällsstörning eller extraordinär händelse

Bedömningskriterier för tillämpning av förstärkt stabsläge på centralnivå 

• Ordinarie ledningsstruktur, resurser och rutiner svarar inte mot situationens 
krav

• Flera förvaltningar och/eller bolag berörs

• Stort samordningsbehov internt eller med andra aktörer

• Stort informationsbehov

• Extraordinär händelse föreligger inom kommunens geografiska område

Planen ska även användas då det behövs samordnad ledning före, under eller efter 
samhällsstörning, störning i egen verksamhet eller extraordinär händelse. 
Planen är utformad att användas som stöd då t.ex.

• Det finns stort behov av samverkan eller information.

• En akut situation hotar grundläggande värden eller kräver snabba beslut.

• SMHI utfärdat vädervarning.

• Flera mindre händelser pågår samtidigt.

• Det är stor oro i lokalsamhället.

• Det är störningar i egen verksamhet, teknisk infrastruktur,  
försörjningssystem etc.

• Pågående händelseutveckling är diffus, komplex eller mycket långvarig.

• Ledningen även efter en tid inte har full överblick över händelsen.

•  Resurserna är otillräckliga för att bemästra skadan eller dess konsekvenser.

• Händelsen är omfattande och dynamisk och svår att komma ikapp.

• Det finns ett stort kommunikationsbehov.

• Ledningsarbetet sker i tillfälliga miljöer med begränsningar i el, tele och it.

• Stämningsläget i ledningen är påverkat på olika sätt.

Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med förvaltningschef/VD och 
TiB att planen ska tillämpas helt eller delvis. Principen bör vara hellre en gång för mycket 
än en gång för lite. Kommunchefen ansvarar för att informera Krisledningsnämndens 
ordförande om läget då denna plan används. Krisledningsnämndens ordförande bedömer 
när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i 
sådana fall att så skall ske.
  
Alla medarbetare ska meddela närmaste chef vid misstanke om att en allvarlig störning eller 
extraordinär händelse har, eller kan inträffa. Det åligger respektive chef att vidareförmedla 
informationen vidare i enlighet med beslutade rutiner såväl under kontorstid som utanför 
kontorstid.
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Kommunens 
krisberedskapsnivåer
Fyra beredskapsnivåer används för att anpassa det centrala krisledningsarbetet. 
Kommunchefen eller dennes ersättare beslutar om nivå 1–3, Krisledningsnämnden beslutar 
om nivå 4. Då kommunens krisledningsstab trätt i funktion ska kommunchefen och 
stabschefen samråda om beredskapsnivå för kommunen. Bedömning av nivå ska göras 
kontinuerligt under arbetets gång. 

Här redogörs för de fyra beredskapsnivåerna och var i organisationen ansvaret ligger.

Nivå 1 (Grön) – Grundberedskap

Normalt upprätthålls krisberedskapen i Borås Stad på denna nivå. Vid grundberedskap 
bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner. 

Nivå 2 (Gul) – Störning (Stab i beredskap)

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. 
Larm eller information om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna 
beredskapsnivå, till exempel en vädervarning från SMHI, liksom händelse i en kommunal 
verksamhet som förvaltningen eller bolaget själva klarar av att hantera, men kan komma 
att eskalera. I övrigt arbetar kommunens verksamheter enligt ordinarie rutiner. 

Vid beredskapsnivå 2 (gul) ska

• Stabschefen för krisledningsstaben löpande bevaka den aktuella händelsen, 
med hjälp av ledningsstöd eller tjänsteman i beredskap. 

• Loggbok skall föras. (Berörda förvaltningar/bolag för egen logg)

• Övriga i krisledningsstaben informeras om situationen. Stödfunktionerna 
informeras efter behov.

• Krisledningsnämndens ordförande informeras av kommunchefen om läget  
och vidtagna åtgärder.

• Krisledningsstaben ska efter kommunchefens beslut kunna inställa sig  
på ledningsplatsen snarast möjligt.

• Kommunikationschefen, i samråd med stabschef, bedömer om det finns  
ett kommunikationsbehov och tar initiativ till samordningen av  
kommunikationen.

• Viktiga externa samverkansaktörer informeras. 

• Rapportering ske löpande till kommunchefen, informationsansvarig och avdel-
ningschef och säkerhetschef vid CKS.

Nivå 3 (Orange) – Stabsläge

Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjar. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens 
verksamhetsområde är grund för att inta denna beredskapsnivå. Likaså om det börjar 
bli svårt att bedriva verksamhet enligt ordinarie rutiner i linjeorganisationen till följd av 
någon särskild yttre händelse, om störning i en förvaltning riskerar att spridas till annan 
förvaltning, samt vid behov av samordning.
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Vid beredskapsnivå 3 (orange) ska

• Krisledningsstaben sammankallas efter beslut av kommunchefen vid angiven 
ledningsplats. TiB

• Utsedd stabschef leder arbetet i staben. De första åtgärderna är att samman-
ställa en första lägesbild och för beslutsfattaren föreslå beslut för omedelbara 
åtgärder. Stabschefen ska också upprätta en stabsarbetsplan och planera för en 
första stabsgenomgång. 

• Informationsansvarig i krisledningsstaben och i samråd med stabschef bedö-
mer kommunikationsbehovet och arbetar enligt kriskommunikationsplanen.

• Stödfunktioner träda i kraft, stödja och stå till krisledningsstabens förfogande.

• Eventuella förenklade administrativa rutiner för krishanteringsarbete träda i 
kraft.

• Viktiga samverkansaktörer utanför kommunens organisation (t.ex. länssty-
relsen) informeras av stabschefen eller den hen utser om att beredskapsnivån 
intagits, och varför. 

• Information om beredskapsläget och orsakerna meddelas till kommunens 
samtliga medarbetare.

• Planering för skifttjänstgöring vid behov.

• Kommunchefen, eller dennes ersättare, har möjlighet att återkalla beviljade 
ledigheter.

Nivå 4 (Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse) 

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben– förstärkt krisledningsstab – träder 
i funktion fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska intas. 
Även krisledningsgruppen på förvaltningsnivå träder i funktion. Exempel på när denna 
nivå kan tillämpas är vid betydande behov av prioritering mellan kommunens krishantering 
och ordinarie verksamhet, t.ex. då störningen eller händelsen berör flera av kommunens 
verksamheter och kräver omfattande krishantering från kommunen.
Utöver vad som anges ovan ska vid förstärkt stabsläge
• Krisledningsstaben på lokalnivå träda i funktion så snart som möjligt, om de 

inte redan är aktiverade. Den lokala krisledningsstaben dokumenterar sina 
arbeten löpande. 

• Stadens centrala krisledningsstab anger riktlinjer för tydliga och långsiktiga 
prioriteringar mellan krishantering och ordinarie verksamhet.

• Skifttjänstgöring tillämpas efter behov. 

• Semester och beviljad ledighet kan vid behov återkallas för drabbade 
 verksamheter
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Organisation av 
kommunens krisledning
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad och 
flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner över 
flera verksamheter, från att förstärka ordinarie resurser till att aktivera kommunens hela 
krisledningsorganisation. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd 
och en krisledningsstab. 
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Krisledningsnämnd
Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av en 
extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. 
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente. 
Nämndens ordförande, eller dennes ersättare, beslutar om en viss händelse ska betraktas 
som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär inte per automatik att 
Krisledningsnämnden ska träda i funktion, det är omständigheterna i det enskilda fallet 
som avgör. Krisledningsnämnden kan också samlas utan att en extraordinär händelse är 
beslutad. Syftet är då att informera nämnden och hålla den informerad om händelsen.
Krisledningsnämnden fattar normativa beslut, d.v.s. principiella och övergripande beslut. 
De fastställer inriktning och sätter ramar för den strategiska ledningen. Nämnden ska vara 
beslutsför inom 2 timmar från beslut om att nämnden ska träda i funktion.

När Krisledningsnämnden träder i funktion får nämnden överta beslutanderätten för hela 
eller delar av verksamhetsområden från kommunens nämnder, Krisledningsnämndens 
beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med Kommunfullmäktige samt 
omfatta en redovisning av den extra ordinära händelsen, händelsens förlopp samt nämndens 
beslut.

Krisledningsnämnden svarar för att

• Ange inriktningen för kommunens krishantering.

• Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex. 

• prioriterade verksamheter eller eventuell tillfällig stängning.

• Besluta om omfördelning av kommunens resurser 

• Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen.

• Företräda kommunen.

• Vid behov begära bistånd utifrån.

När Krisledningsnämnden trätt i funktion kopplas en lägesuppföljare till denna för att 
föra anteckningar. Kommunchefen är föredragande tjänsteman i nämnden. En jurist görs 
tillgänglig som beslutsstöd.

Krisledningsnämnden beslutar om när en extraordinär händelse upphör. Vid beslut 
om avveckling ska nämnden informera kommunchefen eller dennes ersättare. 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 
Kommunfullmäktige.

Beslutsfattare (Kommunchef)
Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande tjänsteman inför krisledningsnämnden. 
Kommunchefen eller dennes ersättare har rätt att verkställa beslut inom all verksamhet i Borås 
Stad vid extraordinär händelse (beredskapsnivå 4), i enlighet med Krisledningsnämndens 
beslut. Kommunchefen är ytterst ansvarig för kommunens hantering av samhällsstörningar 
i de fall krisledningsnämnden inte är aktiverad.
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Kommunchefen 
• beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen 

skall träda i kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef

• Kommunchefen (beslutsfattaren) anger inriktningen för stabsarbetet, målet 
för insatserna och genomförandet (BIS, beslut i stort) vilket staben skall arbeta 
efter. 

• Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut, omfalls-
beskrivningar och uppdaterad lägesbild.

• Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens 
ordförande

• Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas

• fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben

Stabschefen fattar beslut inom den av kommunchefen (beslutsfattaren) beslutade 
inriktningen för hantering av samhällsstörningen eller den extra ordinära händelsen. De 
beslut som fattas av stabschefen ska underställas kommunchefen (beslutsfattaren) vid 
närmast efterföljande stabsorientering.

Krisledningsstab
Krisledningsstaben är en tjänstemannastab, vars arbete leds av en stabschef. Kommunchefen 
utser stabschef baserat på händelsens art. Krisledningsstaben producerar beslutsunderlag 
åt kommunchefen (beslutsfattare) eller bereder ärenden till Krisledningsnämnden och 
sköter kommunens strategiska ledning. Staben samverkar med externa aktörer, samordnar 
arbetet, svarar för kriskommunikation, dokumentation samt beslutar om inriktning för 
omfallsplaneringen.

Till staben finns stödfunktionerna kopplade för att täcka alla behov. Krisledningsstaben 
är organiserad för att vara flexibel utifrån händelsers art och omfattning och arbetar till 
och med beredskapsnivå 3. Vid nivå 4 ska en förstärkt krisledningsstab aktiveras. Vid 
förstärkt stabsläge kallas samtliga underliggande funktioner K1-K9 samt eventuellt även 
K10 funktionerna behovsbaserat. 

Krisledningsstaben svarar för att
• Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och  

lång sikt

• Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen

• Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser  
och expertis

• Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar

• Bearbeta och bereda ärenden

• Planera för åtgärder på längre sikt. Analysera insats- och resursbehov såväl 
inom den centrala krisledningen som för kommunens verksamheter

• Följa upp beslut och dokumentera eget arbete

• Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen

• Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ  
händelseutveckling

• Ansvarar för kriskommunikationen

• Skapa uthållighet i organisationen.
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Stabsfunktioner
Stabens grundsammansättning består av följande funktioner och utgör ledningsstödet 
för beslutsfattaren. TiB och kommunchefen kan i samråd välja att aktivera valda delar 
av staben. Ersättare ska alltid vara utsedda. Krisledningsstaben arbetar i enlighet med 
kommunens gällande Stabsarbete. 

Förstärkt krisledningsstab
Vid förstärkt stabsläge fylls samtliga funktioner K1 till K9 upp med personal och ytterligare 
stödfunktioner och eller samverkansfunktioner kallas in efter behov. 

Stödfunktioner
Till staben kan vid behov ytterligare resurser adjungeras. Detta kan vara representanter från 
andra förvaltningar, kommunala bolag och ytterligare teknisk expertis, detta beroende på 
händelsens art, omfattning och utsträckning i tid. Oavsett nivå beslutar stabschefen om 
att begära in resurser, att kalla in andra representanter och samverkanspersoner. 
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Krisledningsorganisationens arbete

Borås Stad ska dygnet runt, året om, skyndsamt och utan fördröjning kunna etablera en 
övergripande krisledningsorganisation. Arbetet ska kunna ske tidigt och med uthållighet, 
i samverkan.

1. Att fånga tidiga signaler – initiering
Vid signaler om förestående eller inträffade händelser, signaler som ibland kan vara diffusa, 
behöver mönster och rutiner finnas förberedda.

Att fånga tidiga signaler ska inte underskattas. Tjänsteman i beredskap (TiB) är därför 
utsedd i förväg och identifierar: 
• Vad har hänt?

• Vad har gjort?

• Förslag på åtgärder

• 
I Borås Stad har TiB i uppgift att försöka få svar på frågorna och om fara föreligger ska 
snarast samråda med kommunchefen eller dennes ersättare för bedömning.

Vid signaler om inträffade eller förestående händelser som fångas upp av kommunens bolag, 
förvaltningar eller samverkande aktörer ska informationen vidarebefordras via närmaste 
chef till TiB. 

••
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2. Larm och larmning
För beredskapsnivåerna 1-3 beslutar kommunchefen i samråd med TiB om att larma 
krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen och 
Krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, 
samt att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 
Vid beslut om larmning/aktivering ansvarar TiB för kontakt med krisledningsstabens 
funktioner. 

3. Lokaler
Den centrala krisledningsstaben använder i första hand förutbestämda och förberedda 
lokaler enligt bilaga. Krisledningsarbetet har förtur till lokalerna om annan verksamhet är 
inbokad. Då den centrala krisledningsstaben aktiverats ska samling ske på ledningsplatsen. 
En reservlokal finns utsedd och ska kunna användas vid behov som alternativ ledningsplats.

4. Uppstart – och att dokumentera arbetet
När kommunens centrala krisledningsstab kallats in ska första (1:a) stabsorienteringen 
hållas. Mötet leds av stabschefen och ska dokumenteras. Den 1:a stabsorienteringen syftar 
till att ”bedöma landskapet”, som drabbade, konsekvenser och informationsbehov på 
kort och på lång sikt etc. Det är också vid detta möte som kommunchefen eller dennes 
ersättare beslutar om att tillämpa denna plan, helt eller delvis. Principen bör vara hellre 
en gång för mycket än för lite.

4.1 Första stabsorientering
• Syfte med staben

• Lägesbeskrivning (hänt – gjort)

• Nödvändiga åtgärder på kort- och långsikt

• Inriktning och omfattning

• Upprätta en stabsarbetsplan

4.2 Dokumentation
Dokumentation måste ske löpande i ledningsarbetet. Bl.a. av juridiska skäl är dokumentation 
av viktigare beslut och åtgärder särskilt viktigt. Information i krisledningsstaben om 
åtgärder, händelser, beslut m.m. ska dokumenteras och ges en identitet för att enkelt 
kunna återfinnas.
Företrädesvis används den digitala loggbok som utvecklats för krisledningsstaben. 
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Exempel på andra former av dokumentation:
• Använd ordinarie dokumentationsrutiner i organisationen

• Dokumentation kan ske direkt i WIS – (Webb baserat Informationssystem)

• Skriv på Whiteboard som sedan fotograferas med kamera

• Skriv in direkt i dokument på dator

• Manuell dokumentation på papper

• Använd tablåer

Viktigt att alla sidor, papper, filer etc. sidnumreras och tids märks. 

5. Arbete i krisledningsorganisationen och planering
Utbyggnad och anpassning av den centrala krisledningsorganisationen görs utifrån 
händelsens art, tidsförhållanden och omfattning. Viktigt är att staben har en känd och 
förberedd struktur. Se stycket om organisation av kommunens krisledning. Mallar och 
tablåer finns på intranätet och i respektive befattningspärm. 

5.1 Ledningsgenomgång 
En ledningsgenomgång är avsedd för beslutsfattare och stabspersonal. Den hålls oftast 
efter någon eller ett par timmars intensivt stabsarbete och är kort och fokuserad. 
Stabschefen håller en ledningsgenomgång för att ge en samlad bild av läget, arbetet och 
den närmaste tiden. Stabspersonal, föredragande och vid behov samverkande aktörer 
deltar. Genomgången ska dokumenteras.

Syftet med ledningsgenomgången kan växla. Normalt handlar det om att
• Redovisa aktuellt läge för krisledningsorganisationen.

• Redovisa stabens arbete för krisledningsorganisationen, samt

• Inrikta fortsatt arbete framåt.

Redovisning av analys och lägesbild sker från arbetsgruppen inför stabschefen. Det kan 
ske vid en särskild ledningsgenomgång då deltagare kallas utifrån behovet att ta del av 
resultatet. Redovisningen kan också ske enskilt mellan beredningsgruppen, beslutsfattaren 
och stabschefen.

5.2 Uthållighet
Stabschefen ansvarar för att skapa uthållighet i krisledningsstaben och tar fram en 
arbetsplan för staben – stabsarbetsplan:
• Fr o m/ t o m

• Aktuellt inriktningsbeslut från beslutsfattare

• Prioriterade arbetsuppgifter och samverkan

• Tider för genomgångar

• Bemanning i staben (funktion, namn, skift)

• Arbetstider/avlösning

När krisledningsorganisationen larmas ska även ersättare komma, för att vid startmötet 
låta stabschefen ta fram en plan med bemanning för uthållighet i ledningsfunktionen.
Vid skiftbyte ska personalbyte ske överlappande, där den avlösande är på plats i god 
tid innan (minst 30 minuter) för att läsa in sig på genomförda, pågående och planerade 
aktiviteter, läge, prognoser etc. Om möjligt hålls en gemensam lägesgenomgång för 
avgående och pågående skift. Därefter sker funktionsvis överlämning.
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6. Information och kommunikation
Störningar i samhället och ställer stora krav på informationsarbetet hos drabbade och 
berörda aktörer. Vid sådana lägen bör korrekt, samstämmig och snabb vara kännetecknande 
för kommunens informationsarbete. Syftet är med kommunikationens hjälp begränsa, 
lindra eller avhjälpa krisens effekter.

7. Beredning, bedömning och analys
Krisledningsstaben bereder ärenden åt kommunchefen och Krisledningsnämnden.

7.1 Bedömningsarbete
Som stöd i bedömningsarbetet finns följande punkter:
• Ämne, scenario som ska analyseras. När ska det vara klart?

• Samverkan och kontakter som behövs i analysarbetet 

• Faktorer/underlag som behöver inhämtas  

• Överväganden och resonemang i stort

• Sammanfattande resultat (alternativa bedömningar vid behov)

• Förslag (agerande, åtgärder, inriktning etc.) 

• Annat

7.2 Omfallsplanering
Det är viktigt att ha en beredskap för omfall, d.v.s. en annan händelseutveckling än den 
mest sannolika.

Omfallet kan bygga på olika variabler som händelsens varaktighet, skadornas omfattning, 
tidsåtgång för reparation, hur allmänheten berörs etc. En eller flera personer kan avdelas 
för att göra en översiktlig planering för några alternativ med en svårare händelseutveckling 
än den som krisledningsstaben arbetar med. 

Omfallsplaneringen bör omfatta t.ex. behov av politiska beslut, resurser, uthållighet, 
samverkan, information till allmänheten.
8.  Lägesbilder, uppföljning och omvärld
Uppföljning av läget i den egna organisationen och i omvärlden syftar främst till att få fram 
underlag för analyser och bedömningar, till exempel om störningar, drabbade, prognoser 
och läge. Lägesbilder presenteras ofta bäst med hjälp av kartor, grafik och text.
9. Samverkan och samband
Kommunens centrala krisledningsorganisation har en viktig samordningsuppgift, både 
internt inom dess förvaltningar och bolag samt externt gentemot andra samhällsaktörer. 
Den sköter samverkan med externa aktörer för att skapa en kanal in till kommunen och 
en utgående. Avrop av resurser, intern fördelning, prognoser om el störningar, väder etc. 
ska samordnas genom den centrala krisledningsorganisationen. Meddelanden in och ut 
från staben ska dokumenteras.

9.1 SÄRF
På uppdrag av kommunledningen kan även SÄRF vara ett stöd vid koordinering av 
kontakter med externa aktörer.
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9.2 Hjälpmedel och resurser
Vid kommunikation och samverkan kan följande vara kanaler. Vilka kanaler som väljs 
kan vara olika från fall till fall.
• Fast och mobil telefoni

• Internet, e-post och sociala medier

• Skype/Lync

• WIS

• Rakel

• Publik webbsida (www.boras.se) och intranät

• Media

• Radiokommunikation

• Frivilliga

• Ordonnanser

10. Bistånd och ekonomi
10.1 Ekonomi
Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. 
När Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. Oavsett 
vilket ska särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att hantera 
händelsen. Det samma gäller för kommunala bolag och förvaltningar.
Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna 
bestämmelser. För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära 
händelser ska samrådas med stadsjurist eller kommunsekreterare.

10.2 Bistånd
På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och 
landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen 
rätt till skälig ersättning. Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning till 
Borås Stad delegeras beslutet till kommunchefen, eller dennas ersättare.

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun 
då den är i funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och 
lämna stöd.

11. Rapportering och ledningsinformation
Den centrala krisledningsorganisationen rapporterar till och för dialog med länsstyrelsen. 
För detta ändamål kan WIS och Rakel användas, men även kommunikationskanaler som 
telefon, mail, etc. I WIS finns färdiga mallar och rubrikstrukturer vilka ska användas då 
det är möjligt.

Rapportering till och från kommunala bolag och förvaltningar sker enlig linjeorganisationen.

Stabschefen ska godkänna alla rapporter innan de skickas iväg. 

12. Reservdrift och resurser
Störningar kan inträffa och påverka ledningsarbetet. Det är därför bra att i förväg ha tänkt 
igenom vilka störningar som vanligen kan inträffa och ta fram förberedda alternativa 
rutiner, t.ex. för drift, kommunikation och samverkan.
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13. Avveckling av krisledningsorganisationen
Krisledningsnämnden fattar beslut om när den extraordinära händelsen upphör och 
nämnden träder ur funktion. Beslutet ska dokumenteras. Nämnden kan också avvecklas 
av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Förfarande vid avveckling framgår av 
nämndens reglemente.

Kommunchefen eller dennes ersättare beslutar i samråd med stabschefen om att avveckla 
krisledningsstaben och stödfunktioner då Krisledningsnämnden inte är aktiv. Beslutet ska 
dokumenteras. Avvecklingen ska planeras och bör ske stegvis, då det ibland finns behov 
av att någon funktion fortsatt är aktiv efter det att andra har slutat.

Avvecklingen av krishanteringsarbetet:
• En stegvis avveckling.

• Funktionerna stabschef, ledningsstöd och informationsansvarig i staben bör 
avvecklas sist.

• Dokumentation ska samlas in och sparas. 

• Överföring av uppgifter från krisledningsstaben till ordinarie linjeorganisation 
sker i samverkan med kommunchefen och berörd linjechef.

• Stabschefen svarar för att lokaler, material och teknisk utrustning återställs.

13.1 Information om avveckling
Redan i planeringen ska ungefärlig tidpunkt för avvecklingen bestämmas. I den mån det är 
möjligt meddelas inriktningen om avveckling till samverkande aktörer internt och externt.

14. Utvärdering, erfarenheter och krisstöd
14.1 Krisstöd
Behov av krisstöd för krisledningsstaben bör i första hand uppmärksammas genom ordinarie 
chef i linjeorganisationen, men kan också ske genom stabschefen. Krisstöd, möjlighet att 
bearbeta den inträffade händelsen, för den centrala krisledningsorganisationen hanteras 
i första hand genom företagshälsovården.

14.2 Utvärdering och erfarenheter
Vid händelse som föranlett beredskapsnivå 2 (gul) ska drabbad förvaltning eller bolag 
utvärdera händelsen, verksamhetens arbete och åtgärdernas effekter. Stöd i detta arbete 
är krisberedskapssamordnaren. Syftet med utvärderingen är att dra erfarenheter för 
att utveckla verksamhetens krisberedskapsförmåga. Rapporten ska delges Borås stads 
säkerhetschef.

Händelse som föranlett beredskapsnivå 3 (orange) och 4 (röd) ska alltid utvärderas. Som 
stöd för detta arbete finns en mall. Utvärderingen delges kommunledningen.

14.3 Utbildning, övning och förberedande arbete
Kommunens förtroendevalda och tjänstemän ska utbildas och övas för sina uppgifter under 
extraordinära händelser och samhällsstörningar. En översiktsplan för mandatperioden 
med planerade aktiviteter inom ramen för krisberedskap, ska finnas i Borås, enlighet med 
gällande nationella direktiv. 
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Övriga aktörer och resurser
Räddningstjänstförbundet
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, ska biträda ägarkommunerna 
i deras krisberedskap enligt lagen om extraordinära händelser och kunna stödja 
drabbade kommunledningar. Under händelser och kriser kan stödet avse stabsarbete, 
omvärldsbevakning, analys- och bedömningsstöd, samverkan, transportstöd till kommunen 
som organisation, samband etc. 

SÄRF stödjer också kommunen genom att vid behov delta i krisledningsstabens arbete 
genom ett så kallad samverkansbefäl. Skiftgång och avlösning av samverkansbefäl sköts 
av SÄRF. I Borås Stad initieras stöd från SÄRF av kommunchefen eller dess ersättare.

Krisstöd
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för krisstödsverksamheten i Borås Stad.

Krisstöd innebär i sammanhanget psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor 
och katastrofer. I kommunen finns en central krisstödsgrupp, och lokala stödgrupper. 
Dessutom finns det möjlighet att få stöd från olika specialister. Krisstödsgruppen har en 
egen handlingsplan och kan aktiveras utan att kommunens krisledning trätt i funktion. 
Aktiveringen sker då via TiB.

Frivillig resursgrupp – FRG
En frivillig resursgrupp (FRG) kan kallas in för att bistå kommunen och räddningstjänsten 
vid kriser och samhällsstörningar. I Borås Stad finns en sådan grupp, som samordnas 
av Civilförsvarsförbundet Borås. Syftet med FRG är att avlasta, komplettera eller 
förstärka ordinarie kommunala resurser.  Medlemmarna i FRG har olika bakgrunder 
och kompetenser. De har gått en grundläggande utbildning om 40 timmar. FRG avropas 
genom den centrala krisledningen eller kommunchefen.

Försvarsmakten
Försvarsmakten kan utanför egen organisation, med undantag för kriget, ha en stödjande 
roll till samhället. Vid räddningsinsats enligt lag om skydd mot olyckor kan Försvarsmakten 
t.ex. bistå räddningstjänsten. Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan 
hemställan om stöd lämnas från t.ex. kommunen till Försvarsmakten. I det senare fallet 
tar Försvarsmakten ut avgifter för stödet.
Hemställan av stöd från Försvarsmakten ska ske till Försvarsmaktens högkvarter genom 
kommunledningen, eller den centrala krisledningsstaben då den är aktiverad.

Krishanteringsråd
I fråga om extraordinära händelser har kommunen ett geografiskt områdesansvar. I detta 
ingår att kommunen är sammankallande av ett krishanteringsråd med representanter för 
lokala krishanteringsaktörer. Syftet med krishanteringsrådet är att förbereda och underlätta 
för samordning och samverkan när en extraordinär händelse inträffar. Genom rådet får 
de lokala aktörerna kunskap om varandras uppgifter, organisation och resurser. 
Dessutom bidrar det till ökad personkännedom och snabbare kontaktvägar.

Krishanteringsrådets verksamhet är ett samråd. Om det kommer upp förslag i 
krishanteringsrådet som kräver beslut, så ska varje deltagande aktör besluta var för sig 
enligt ansvarsprincipen.
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Kriskommunikationsavtal
För att säkra tillgången på krisinformatörer vid extraordinära händelser och andra 
samhällsstörningar har ett avtal upprättats mellan Sjuhäradskommunerna. Kommunchefen 
eller dennes ersättare har i uppdrag att besluta när det gäller att ge och ta emot hjälp med 
krisinformation.

Samband
Reservsamband ska kunna upprättas genom central krisledning. Rakel finns tillgängligt 
för kommunens centrala krisledning. Då ordinarie sambandsmedel inte fungerar ska Rakel 
användas för krisledning även på verksamhetsnivå.

Samverkanspersoner
På initiativ av kommunchefen eller stabschefen ska Borås Stads krisledning kunna ta emot 
samverkansperson från samverkande aktörer. Kommunen ska också själv kunna bistå med 
samverkansperson till annan samhällsviktig aktör. Om detta hemställs hos kommunchefen 
eller dennes ersättare. En samverkansperson kan vara en person med uppgift att lyssna 
av vad som händer i andra organisationer vid en händelse där Borås Stad kan bli berörd 
eller att bidra med kunskap och kompetens. Kommunen ska verka för aktiv samverkan.

VG Stab
VG Stab är en kvalificerad stabsstödsresurs med syfte att förstärka, avlasta och komplettera 
ledningsorganisationen i t.ex. en drabbad kommuns krisledning eller räddningstjänst. 
Deltagarna är representanter ur kommuner och räddningstjänster med kompetenser 
som experter inom kvalificerat analys- och beredningsarbete samt i rollen som stabschef. 
Kommunens centrala krisledning eller räddningstjänsten kan avropa resursen genom 
Länsstyrelsens TiB. I Borås Stad beslutar kommunchefen om att avropa sådant stöd. 

Privata utförare
För att säkerställa driften av samhällsviktiga kommunala verksamheter som utförs av annan 
aktör än kommunens är det angeläget att krav ställs även på dessa om plan för hantering 
av samhällsstörningar och extraordinära händelser samt utbildning och övning för att 
klara sina uppgifter vid inträffade händelser.
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Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 

händelser för Stadsledningskansliet. 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 

Arbetslivsnämnden 

Tillstyrker. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Tillstyrker med följande yttrande; Mallar och tablåer som planen hänvisar till 

bör uppdateras samt förkortningar skrivas ut. Det som Planen även bör 

omhänderta är hur icke kommunala verksamheter som friskolor och 

äldreomsorg ska hanteras och inkluderas. 

Förskolenämnden 

Tillstyrker med följande yttrande; Stabs- och krisledning bör övas regelbundet 

samt ett förtydligande vad gäller Planens syfte vad gäller förvaltningars målbild 

för utveckling av förvaltningens egna planer. 

Grundskolenämnden 

Tillstyrker. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tillstyrker med följande yttrande; Metodstöd för den verksamhetsspecifika risk- 

och sårbarhetsanalysen bör tas fram. Beslut om krisberedskapsnivå fyra ska inte 

ske i samråd utan fattas av krisledningsnämndens ordförande. Förtydligande 

behövs om hur krisstödet aktiveras samt hur frivilligorganisationer kan 

användas av förvaltningar. Ändring i planen (sid7) från../ till vardags till enligt 

Kommunfullmäktiges reglemente…/ 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Tillstyrker med följande yttrande; Behov av utrymme för nämnderna att 

anpassa sina planer och arbetsmetodik utifrån verksamheternas respektive krav. 

 

Kulturnämnden 

Tillstyrker med följande yttrande; Mallar och tablåer som planen hänvisar till 

bör uppdateras samt förkortningar skrivas ut. Det som Planen även bör 
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omhänderta är hur icke kommunala verksamheter som friskolor och 

äldreomsorg ska hanteras och inkluderas. 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Tillstyrker. 

Miljö- och konsumentnämnden 

Tillstyrker. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Tillstyrker. 

Servicenämnden 

Tillstyrker. 

Sociala omsorgsnämnden 

Tillstyrker med följande yttrande; Behov av utrymme för nämnderna att 

anpassa sina planer och arbetsmetodik utifrån verksamheternas respektive krav. 

Stadsrevisionen 

Avstår från yttrande. 

Tekniska nämnden 

Tillstyrker. 

Valnämnden 

Tillstyrker. 

Vård- och äldrenämnden 

Tillstyrker med följande yttrande; Behov av utrymme för nämnderna att 

anpassa sina planer och arbetsmetodik utifrån verksamheternas respektive krav.  

Överförmyndarnämnden 

Tillstyrker 

Kommunala bolagen 

 

AB Bostäder 

Tillstyrker. 

AB Sandhultsbostäder 

Ej svarat. 

AB Toarpshus 

Ej svarat 

Borås Djurpark AB 

Tillstyrker. 

Borås Elnät AB 

Ej svarat. 

Borås Energi och Miljö AB 

Ej svarat. 
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Borås Kommuns Parkerings AB 

Tillstyrker med följande yttrande; Förtydligande om vilket ansvar planen får för 

bolag och förvaltningar i kommunen. 

Borås Lokaltrafik AB 

Ej svarat. 

Borås Stadshus AB 

Ej svarat 

BoråsBorås TME AB 

Tillstyrker. 

Fristadbostäder AB 

Tillstyrker. 

Industribyggnader i Borås AB 

Ej svarat 

Viskaforshem AB 

Tillstyrker. 

Extern remissinstans  

 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

Tillstyrker med följande yttrande: Bör finnas en tydligare koppling till Lagen om 

extraordinära händelser (LEH) och när kommunen använder sig av denna 

lagstiftning.  
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