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Nr 111
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2015
2014-11-24

Dnr 2014/KS0732 006

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sammanträden skall hållas följande dagar 2015:
15 januari, 19 februari (allmänhetens frågestund),
19 mars, 16 april, 28 maj (årsredovisning och allmänhetens frågestund), 17 juni (onsdag), 20 augusti,
17 september (allmänhetens frågestund), 15 oktober,
18 (onsdag), 19 november (budget) samt 10 december
(allmänhetens frågestund).
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 28 maj med början kl
13.00, den 19 februari, den 17 september och den 10
december med början kl 17.00 samt den 18 och den
19 november med början kl 09.00 och i övrigt med
början kl 18.00.
Annonser med uppgift om tid och plats skall införas i
Borås Tidning.
Ärendelistan skall dessutom införas i Borås Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för
allmänhetens frågestund vid behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla
för övriga frågestunder som Kommunfullmäktige
beslutat om.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Nr 112
Personalpolitiskt program
2014-11-24

Dnr 2014/KS0600

Nuvarande personalpolitiska program fastställdes av kommunfullmäktige 1998 och reviderades 2011 och gäller
enligt stadens styrprinciper t o m 2014. Det personalpolitiska programmet är en del i Borås stads styr- och ledningssystem.

Programmet ska tillföra nämnder och styrelsers olika
verksamheter strategiskt värde och praktisk nytta i genomförandet av respektive uppdrag. Programmet har varit på
remiss till nämnder, styrelser och bolag. Synpunkter på
remissförslaget har beaktats i förslaget till program.
Programmet ger en gemensam ram för hela kommunen
och med stöd av kommunövergripande riktlinjer ska det
underlätta en likvärdig behandling av alla medarbetare.
Samtidigt ska programmet bidra till att stärka bilden av
Borås Stad som en attraktiv arbetsgivare.

Förslaget till nytt personalpolitiskt program tar sin utgångspunkt i att;

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta;

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

”Borås Stad har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som erbjuder
viktiga och utvecklande jobb”
och anger stadens övergripande inriktning och ställningstaganden inom följande områden;
• Hållbart arbetsliv
• Medarbetarskap och chefskap
• Personal och kompetensförsörjning
• Idéer, ständiga förbättringar och innovationer
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Nuvarande personalpolitiska program upphör att
gälla
Godkänna förslaget till nytt personalpolitiskt program
Kommunstyrelsen får i uppgift att arbeta fram kommunövergripande riktlinjer innehållandes betoning
på ledarskap
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Per Olsson
Personalchef
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Remissammanställning

Nämndens yttrande i sammanfattning

2014-10-15

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att besvara remiss på förslag till personalpolitiskt program.

Borås Stads personalpolitiska
program

Programmet har goda ambitioner. Texten bör utvecklas
utifrån i en positiv ton med hälsofrämjande ansatser och
följas upp med en tydlig handlingsplan och processtöd.

Inkomna yttranden i sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på uppdateringen
av Borås Stads personalpolitiska program.
Nämnden ser dock ett behov av vissa tillägg i programmet.
För att programmet ska vara verksamt anser nämnden att
det behövs ett tillägg om att anställningsvillkor och löner
ska anpassas till den rådande marknaden för respektive
bransch. Detta gäller såväl den kommunala marknaden
som den inom det privata näringslivet. Om så inte är fallet
riskerar Borås Stad att inte kunna rekrytera tillräckligt
kvalificerade medarbetare.
I avsnittet om idéer, ständiga förbättringar och innovationer föreslår nämnden att ett tillägg ska göras om att en
bevakning av aktuella forskningsresultat inom medarbetarområdet ska ske löpande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till revideringen
av Borås Stads personalpolitiska program och tillstyrker
förslaget i sin helhet.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden är positiv till förslaget till nytt Personalpolitiskt program. Förslaget är kortare och till största
delen formulerat på en mer enhetlig nivå än nuvarande
program, vilket gör innehållet mer lättillgängligt. Tekniska nämnden lämnar dock några förslag till ändringar
och tillägg för att undvika diskriminering och för att
ytterligare förtydliga innehållet i det nya Personalpolitiska
programmet.

Miljö- och konsumentnämnden
Servicenämnden
Servicenämnden tillstyrker remissen, men föreslår vissa
förtydliganden och ändringar.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Servicenämnden tillstyrker remissen, men föreslår vissa
förtydliganden och ändringar. Servicenämnden önskar
en tydligare koppling till ledstjärnorna i Kvalitetspolicyn;
Professionalism – Engagemang – Samverkan. Servicenämnden föreslår även att texten om lönepolitik görs mer
synlig i dokumentet, till exempel genom att ges en egen
rubrik.

Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Borås Stads personalpolitiska program och sänder nämndens synpunkter
till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till reviderat
Personalpolitiskt program för Borås Stad. Miljöförvaltningen anser att förslaget som helhet kan tillstyrkas, men
lämnar några förslag till förbättringar av dokumentet.

Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker Borås Stads Personalpolitiska
program med beaktande av framförda synpunkter.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Kulturnämnden anser att Borås Stads Personalpolitiska
program är ett viktigt och grundläggande dokument för
hur personalpolitiken ska utövas i de olika nämnderna.
Det är viktigt att staden har en gemensam syn i dessa
frågor. Programmet bygger på Visionen ”Borås 2025”
och beskriver hur Borås Stad har ambitioner att vara en
attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som
erbjuder viktiga och utvecklande jobb. Med förslag på
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mindre ändringar av formuleringar och utveckling av
resonemangen i dokumentet tillstyrker Kulturnämnden
förslaget till Personalpolitiskt program.

Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen.

Stadsdelsnämnden Väster
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden tillstyrker Borås Stads personalpolitiska program.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Borås Stads personalpolitiska program är en revidering av
tidigare program som är från 1998 med revidering 2011.
Det nya programmet tar sin utgångspunkt i Vision 2025
och anger den viljeinriktning som ska känneteckna Borås
Stad som arbetsgivare under kommande treårsperiod
2015-2018.
Utbildningsnämnden föreslår att under rubriken Hållbart arbetsliv görs en ändring i näst sista styckets första
mening. Det första verbet i meningen ändras från ”är” till
”ska vara”. Meningen får efter ändringen denna lydelse:
Borås Stad ska vara ett föredöme med att anställa personal
av annan etnisk bakgrund.
Med angiven ändring tillstyrker Utbildningsnämnden
Borås Stads personalpolitiska program.

Sociala omsorgsnämnden
Nämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget för Borås
Stads Personalpolitiska program.
Nämnden vill ändå poängtera att det är önskvärt med ett
förtydligande kring hur flerspråkighet och interkulturell
kunskap ska värderas meritmässigt i förhållande till andra
meriter som sökande uppvisar.

Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning

Arbetslivsnämnden beslutar att förslag till Borås Stads
personalpolitiska program fastställs med tillägg och
nämnden tillstyrker remissen. Förslaget till personalpolitiskt program visar tydligt på Borås Stads personalstrategi.
Förslaget lyfter fram vilken profil Borås Stad vill ha som
arbetsgivare. I Borås Stads riktlinjer för styrdokument
beskrivs program som en mellanform av strategi och plan.
Jämfört med strategin ska programmet konkretisera vilka
åtgärder vi ska göra, men utan planens detaljerade utförande och ansvar.
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Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker förslaget till Borås
Stads personalpolitiska program.
Kommunstyrelsen har reviderat Borås Stads personalpolitiska program och Stadsdelsnämnden Väster har getts
möjlighet att yttra sig angående förslaget till nytt program.
Programmet har kortats ned vilket gör det tydligare. Programmet är både visionärt och detaljerat vilket möjligen
kan bero på att staden saknar en personalpolitisk strategi.
Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka förslaget
till nytt personalpolitiskt program för Borås Stad med
ändringen att den avslutande matrisen lyfts ur.

Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka remissen
”Borås Stads personalpolitiska program”.

Nämndens yttrande

Stadsdelsnämnden anser att förslag till ”Borås Stads personalpolitiska program” är väl genomarbetat och har inga
synpunkter.

Revisorskollegiet
Revisorskollegiet avstår från yttrande.

Borås Energi och Miljö AB
Borås Energi och Miljö är positivt inställd till förlaget.

Borås Elnät AB
Borås Elnät AB tillstyrker uppdateringen av Borås Stads
Personalpolitiska program och dess riktlinjer. Bolaget följer program och riktlinjer i alla tillämpliga delar med viss
anpassning utifrån bolagets förutsättningar och avtal.

AB Bostäder
AB Bostäder tillstyrker förslaget.

Viskaforshem AB
Förslaget tillstyrks.
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» Program
Personalpolitiskt program
Fastställt av: Kommunfullmäktige 2014-12-17--18
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar:
Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2018

… som erbjuder viktiga och utvecklande jobb.

Borås Stad är en stor arbetsgivare med en mångfald av
verksamheter och yrken som gör skillnad för kommunens
invånare. Borås Stad erbjuder sina anställda goda arbetsvillkor, ett gott ledarskap och möjligheter till personlig
utveckling som naturliga delar i ett hållbart arbetsliv.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och tydliga erbjudanden attraherar de bästa medarbetarna och säkerställer
personal- och kompetensförsörjning.

Borås Stad har ambitioner …

Hållbart arbetsliv

Borås Stads ambitioner kommer tydligt till uttryck i
visionen ”Borås 2025” och dess strategiska områden. Borås
Stads attraktionskraft ska stärkas och utvecklas. Visionens
genomförande förutsätter mångas medverkan och kreativitet, inte minst från kommunens medarbetare.

Borås Stad har en arbetsmiljö som är hälsofrämjande,
som stärker ett hållbart arbetsliv med goda arbetsplatser
och som bidrar till verksamhetens mål. Arbetsmiljön ökar
möjligheterna att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla
goda medarbetare och ledare.

… att vara en attraktiv arbetsgivare ...

Borås Stad är en attraktiv arbetsgivare med viljan och
förmågan att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla
ledare, chefer och medarbetare. Borås Stad klarar uppdraget att ge stöd och service till kommunens invånare och
företag, professionellt, engagerat och med lärande i fokus.
Det bidrar till att medarbetare och chefer känner stolthet
och arbetsglädje.

… med hälsosamma arbetsplatser ...

Borås Stad utmärks av goda arbetsplatser och arbetsmiljön
ger medarbetarna förutsättningar att bidra till verksamhetens resultat. Medarbetare och chefer har möjligheter till
personlig utveckling.
Arbetsplatsen präglas av ett öppet arbetsklimat och alla
bemöter varandra med respekt. Samverkan och samråd
mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och medarbetare är en viktig del i ett gott arbetsklimat. Medarbetares
och chefers gemensamma ansvar bidrar till den goda
arbetsplatsen och dialog, delaktighet samt eget ansvar är
naturliga inslag.
God arbetsmiljö är grunden för hälsosamma arbetsplatser
och hållbart arbetsliv.

Arbetsmiljön förebygger ohälsa, främjar hälsa och värnar
om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Arbetet ger utbyte i
form av rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.
Borås Stad kompletterar det lagreglerade arbetsmiljö- och
rehabiliteringsarbetet med insatser för att behålla och
utveckla hälsan hos medarbetare och chefer. Det systematiska hälsofrämjande arbetet sker på tre sätt; främjande
hälsoarbete, förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabiliterande insatser för medarbetare som drabbats av ohälsa.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har betydelse för
framgång på andra viktiga områden som närvaro och produktivitet samt kvalitet, kreativitet och socialt ansvar.
Lika rättigheter och möjligheter är en avgörande del i ett
hållbart arbetsliv och i möjligheterna att vara en attraktiv
arbetsgivare.
Arbetsförhållandena lämpar sig för alla medarbetare oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.
Mångfalden i form av olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en
styrka som kommunen tar tillvara.
Borås Stad ska vara ett föredöme i arbetet med mångfaldsfrågor. Flerspråkighet och interkulturell kunskap är värdefulla resurser som ska tas till vara. Kunskap hos personalen
om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare
likvärdig service.
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Medarbetarskap och chefskap
Gott chefskap och gott medarbetarskap är varandras förutsättningar för en bra verksamhet.
I det goda medarbetarskapet bidrar alla till verksamhetens
utveckling och att nå målen. Medarbetarna får förutsättningar att använda och utveckla kunskaper och kreativitet
till nytta för måluppfyllelse, utveckling och förnyelse där
verksamhet och medborgarnas bästa står i fokus. Medarbetarna tar ansvar för sin egen kompetensutveckling. Ett
gott medarbetarskap innebär också ett personligt ansvar
för den gemensamma arbetsmiljön och den egna hälsan.
Varje medarbetare har en tydlig roll och ser sin betydelse
för att uppfylla verksamhetens mål. Ett gott medarbetarskap präglas av professionalism, engagemang, lärande och
mod att tänka och handla i nya banor. Tillit och respekt är
honnörsord i alla möten med andra människor.
Ett gott chefskap har nyttan för medborgare, brukare och
kunder i fokus. Chefen är väl förtrogen med uppdraget
från det politiska systemet, och i förlängningen medborgarnas behov.
Ett gott chefskap stimulerar till kreativitet och utveckling
som en del i arbetet med den goda arbetsplatsen. Chefskapet präglas av helhetssyn och fokus på måluppfyllelse,
att leverera rätt kvalitet med effektiv resursanvändning
tillsammans med medarbetarna. Ett gott chefskap ger
medarbetarna förutsättningar att i det dagliga arbetet göra
skillnad för Borås Stad och dess invånare.

Personal- och kompetensförsörjning
Personal- och kompetensförsörjning är en strategisk fråga
för kommunens verksamhet. Det handlar om att ha medarbetare med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt antal och
i rätt tid. Konkurrenskraftiga anställningsvillkor, lön och
kompetensutveckling är avgörande delar i detta arbete.
Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas
skiftande behov beror på skickligheten att attrahera och
rekrytera medarbetare med rätt kompetens och att sedan
behålla och utveckla dem för framtidens krav och förändringar.
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Borås Stad har en tydlig lönepolitik och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Det behövs för att ge tydliga erbjudanden, attrahera de bästa medarbetarna och
säkerställa personal- och kompetensförsörjning. Lönesättning och lönebildning stimulerar medarbetarna till goda
arbetsresultat, engagemang och arbetstillfredsställelse
och förbättrar och utvecklar därigenom verksamhetens
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Lön och anställningsvillkor stärker kommunens möjligheter att rekrytera
och behålla medarbetare.
Kompetensutveckling av medarbetare är en förutsättning
för att Borås Stad ska möta förändrade behov och krav
från verksamhet och omvärld och därmed klara uppdragen mot kommuninvånarna. Nya arbetsuppgifter och
arbetsmetoder tillkommer, andra förändras eller försvinner. Medarbetarna i Borås Stad har beredskap att möta
dessa förändringar.
Varje medarbetares potential och unika kompetens tas
till vara. Varje år genomförs utvecklingssamtal. Alla
medarbetare har ett eget ansvar för sin utveckling genom
kontinuerligt lärande och är öppna för nya arbetssätt och
metoder. Medarbetarna lär av varandra och delar erfarenheter. Arbetsplatsträffarna är en av arenorna för gemensam
kompetensutveckling.

Idéer, ständiga förbättringar
och innovationer
Idéer, ständiga förbättringar och innovationer är avgörande för Borås Stads kvalitetsutveckling, förnyelse och
förmåga att ge stöd och service till kommunens invånare
och företag. Det bidrar till att genomföra visionen, stärka
arbetsklimatet och bilden av Borås Stad som attraktiv
arbetsgivare.
Det innebär att kommunen ständigt söker efter idéer som
stödjer vision och mål för att förbättra och förnya verksamheten. Chefer ska ge utrymme för kreativitet hos medarbetarna och stimulera till idéer, ständiga förbättringar
och innovationer i verksamheten.
Kreativiteten – förmågan att komma med nya idéer och
angreppssätt som stimulerar nya tankar, kan omsättas i
verksamhet och ger resultat – är avgörande för processen.
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Nr 113
Särtaxa för utbyggnad av VA i Viared Sommarstad

2014-11-10

Dnr 2014/KS0699 346

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Borås Energi och Miljö AB ska VA-sanera Viared Sommarstad, och tillskriver Kommunfullmäktige för att
besluta om så kallad särtaxa.
Viared Sommarstad ligger placerad mellan riksväg 40
och Viaredssjön. I området finns 125 tomter och cirka 55
fastigheter är ”året runt”-boenden.
Fullmäktige beslutade i december 2013 att Viareds Sommarstad skulle inlemmas i verksamhetsområde för allmänt
VA. Skälet för detta beslut var ett sedan länge stort behov
av att miljömässigt lösa VA-frågan inom området. Det
fanns beslut från Miljönämnden om behovet av en sådan
lösning.
Anledningen till saneringen grundar sig i kraven enligt
lagen om allmänna vattentjänster, vilken ska tillämpas
eftersom Viareds Sommarstad nu ligger inom verksamhetsområde för VA.
Under 2012-2014 har områden i närhet till sommarstaden
(Viared norra och Viared strand) exploaterats och VA
har framdragits. Detta har möjliggjort en VA-sanering av
Viared Sommarstad till en som bolaget skriver ”hög men
acceptabel kostnad”.

Kostnaderna för att bygga ut kommunalt VA till Viared
Sommarstad är högre än intäkterna (anslutningsavgifterna), till förhållandet 1,5. Anledningen är bland annat att
utbyggnaden sker i befintlig bebyggelse och i ett bergigt
och kuperat landskap. För att täcka de högre kostnaderna
ska enligt Vattentjänstlagen tillämpas särtaxa, då fastighetsägarna har en skyldighet att betala anläggningsavgift
för anslutningen. Kommunfullmäktige har beslutat att när
förhållandet mellan investeringen och intäkterna är mellan
1,3-1,7 ska särtaxa tillämpas och beslutas av Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen konstaterar att ett behov föreligger av
VA-utbyggnad i området, och att en fördröjning av investeringen skulle innebära risk för olägenheter och åsidosättande av lag- och myndighetskrav. Lagen föreskriver att för
denna typ av investering ska särtaxa tillämpas. Kommunstyrelsen konstaterar även att det i vissa fall, då fastighetens bärkraft och andra omständigheter gör anläggningsavgiften betungande, kan vara svårt för den enskilde
fastighetsägaren att betala den uppkomna avgiften. Lagen
medger då en rätt att avbetala avgiften på upp till 10 år.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Särtaxa ska tillämpas för utbyggnaden av VA i Viared sommarstad.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Från Borås Energi och Miljö AB
Till Styrelsen

Beslutsförslag
Särtaxa Viared Sommarstad
Styrelsemöte 25 september 2014

Särtaxa Viared sommarstad
Viared Sommarstad är ett område i Viared ca 8 km från
centrum som ligger placerad mellan R40 och Viaredssjön.
I området finns det 125 tomter och ca 55 fastigheter är
året runt boende.
Anledningen till att området skall VA-saneras kan spåras
i ”Lagen om allmänna vattentjänster, 2006:412 § 6” som
lyder:
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa
eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller
avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, skall kommunen
1.	bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas,
och
2.	se till att behovet snarast, och så länge behovet finns
kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en
allmän va-anläggning
Det är inte den kommunala VA-huvudmannen (förvaltning eller bolag) som avgör om behovet föreligger, utan det
beslutet fattas av Miljöförvaltningen som är myndighet.
Om inte VA-huvudmannen agerar när ett sådant beslut är
taget kan Länsstyrelsen gå in och ålägga VA-huvudmannen
att införliva området som ett verksamhetsområde och skapa
en allmän VA-anläggning. Kravet från Länsstyrelsen kan
initieras av dem själva eller av en privat person.
2005-04-21 antog Kommunfullmäktige ”Nr 46, Handlingsplan för avlopp i områden med blandad fritids- och
permanentboende”.
2006-06-20 beslöt Miljöskyddsnämnden att ge Gatukontoret i uppdrag att utreda möjliga VA-lösningar i Viareds
Sommarstad på grund av bristfälliga avloppslösningar
eftersom Miljöskyddskontoret bedömde att risk för olägenheter föreligger.
Under åren 2012-2014 har områdena Viared Norra (industriområde) och Viared Strand (bostadsbebyggelse) exploaterats och VA har framdragits till dessa områden. Detta
har möjliggjort en VA-sanering av Viared Sommarstad till
en hög men acceptabel kostnad.
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2013-12-19 beslöt Borås Stads Kommunfullmäktige att
innefatta Viareds Sommarstad i verksamhetsområdet för
kommunalt VA. Beslutet avser samtliga vattentjänster
dvs dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Att innefatta
Viareds Sommarstad i verksamhetsområdet är nödvändigt
för att ”lagen om allmänna vattentjänster” skall gälla.
Paragraf 30 i vattentjänstlagen reglerar den viktiga principen att inget överuttag får ske. Självkostnadsprincipen
gäller. För att säkerställa den mest ekonomiskt fördelaktiga
lösning för VA-saneringen i Viared har fastställande av särtaxans storlek avvaktats till entreprenaden var upphandlad
i konkurrans. På så sätt säkerställs lagefterlevnaden enligt
§ 30.

Särtaxa

Kostnaderna för att bygga ut en allmän VA-anläggning i
ett omvandlingsområde är ofta betydligt högre än vad som
gäller i verksamhetsområdet i övrigt. För att kunna täcka
de högre kostnaderna, ska VA-huvudmannen enligt Vattentjänstlagen 31 § tillämpa särtaxa: ”Om vattentjänsterna
för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet,
skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna”.
Förhållandet mellan investeringen och intäkterna (anslutningsavgifterna) för Viared Sommarstad ligger på 1,5.
Detta innebär att förhållandet ligger inom det fastställda
spannet för särtaxa (1,3-1,7), beslutat av Kommunfullmäktige 2007-05-24. I samma beslut står det att Kommunfullmäktige ska ta beslut angående särtaxa.
För exploateringsområden i Borås genomförda under de
senaste 3 åren är medelvärdet för förhållandet mellan
investering och intäkter 1,2 dvs under gränsen för särtaxa
som är 1,3.
Anledningen till att utbyggnaden av VA i Viared sommarstad medför sådana kostnader att det krävs särtaxa är att
det bl a sker i en befintlig bebyggelse med ett bergigt och
kuperat landskap som kräver dyrbara sprängningsarbeten.

Beslut

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås
Energi och Miljö besluta
att godkänna särtaxa för Viared Sommarstad och överlämna ärendet till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för beslut.
BORÅS ENERGI och MILJÖ AB
Gunnar Peters
Verkställande Direktör
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Nr 114
Medfinansiering av E20

2014-11-24

Dnr 2014/KS0244 311

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
E20 har idag stora brister vad gäller trafiksäkerhet och
framkomlighet. Målet för Västra Götalandsregionen är
att E20 byggs ut till motorvägsstandard. Västra Götalandsregionen har tillsammans med ett antal västsvenska
kommuner kommit överens om en avsiktsförklaring kring
medfinansieringen av E20. Utbyggnaden av E20 beräknas
uppgå till 1 350 miljoner kronor.
Frågan har ställts till kommunen hur man ställer sig till
utbyggnad av E20 och medfinansiering av detta med hjälp
av lokal och regional finansiering. Boråsregionen förväntas
bidra med 15 miljoner kronor av medfinansiering som
sker tillsammans med övriga kommunalförbund, Västra
Götalandsregionen, Trafikverket och Västsvenska Handelskammaren.

Borås är regionens andra stora stad. Med Götalandsbanan
stärks den rollen och ger en helt ny position i Sverige.
Med sina 9,5 miljoner årliga pendlare är Göteborg-Borås
Sveriges tredje största pendlingsstråk redan idag. Med Götalandsbanan skapas koppling till Göteborg, Landvetter,
Stockholm och de större arbetsmarknaderna däremellan.
En station i Borås stärker hela Boråsregionen. Götalandsbanan kommer föra oss närmare varandra.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunen lämnar till Kommunalförbundet att
avgöra eventuell medfinansiering.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Enhetschef

Kommunerna utmed stråken gynnas av förbättrad infrastruktur som innebär kortare restid och ger en större
arbetsmarknadsregion med bättre anslutningar till Göteborgsregionen och Göteborgs hamn. För Borås är E20 en
av flera viktiga infrastrukturer på vägen in till Göteborg
men ur Borås och ett delregionalt perspektiv är R 40 och
kommande Götalandsbanan viktigast och stråken bör
alltid ses i ett sammanhang i synnerhet för att få över
resandet från väg till järnväg.
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Nr 115
Detaljplan för del av Villastaden, Trasten 1
2014-11-10

Dnr 2008/KS0200 214

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Planområdet är beläget i Villastaden, på södra sidan av
Övre Kvarngatan i hörnet av kvarteret Trasten där Andra
Villagatan övergår i Nyckelbergsgatan.
Planändringens syfte är att utöka byggrätten inom fastigheten Trasten 1. Planförslaget medger att det blir möjligt
att bygga ett nytt flerbostadshus i 6 våningar varav en indragen takvåning samt ett underjordiskt parkeringsgarage
i ett plan. I byggnadens bottenvåning tillåts också kontors
och butikslokaler.
Kommunfullmäktige har tidigare återremitterats ärendet för att anpassas mer till stadsbilden. Fotavtrycket av
byggnaden har nu minskas för att respektavståndet till
angränsande fastigheter ska öka.
Samhällsbyggnadsnämnden har tillstyrkt detaljplanen och
har skickat den vidare för antagande i Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta detaljplanen för del av Villastaden, Trasten 1.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef

Från Samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag 2014-10-16

§ 390
Detaljplan för del av Villastaden:
Trasten 1
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
-	att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan
-	att godkänna planen och lämna den till Kommunfullmäktige för antagande.

Anteckningar

2007-12-13 inkom Wästbygg med begäran om planändring av Trasten 1.
2008-02-07 beslutade Byggnämnden att återremittera
ärendet till Stadsbyggnadskontoret för fortsatt beredning. Nämnden ville se stadsbildsstudier innan beslut om
planuppdrag.
2008-03-06 § 66 beslutade Byggnadsnämnden att översända ärendet till Kommunstyrelsen för synpunkter.
2008-04-04 § 276 beslutade Kommunstyrelsen att
lämna yttrandet att Kommunstyrelsen är positiv till att
Byggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplanen för Trasten 1. KS uppmanade Byggnadsnämnden
att prioritera planen då den innehåller nya bostäder i ett
centrumnära läge med god tillgänglighet till service och
kollektivtrafik.
2008-05-08 § 133 beslutade Byggnadsnämnden att uppdra till Stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för
området med plankostnadsavtal.
2011-03-17 § P13/11 Beslutade planchefen att sända planen för samråd. Samrådet pågick under tiden den
1 april-2 maj 2011. Inkomna synpunkter sammanställdes i
samrådsredogörelse.
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2012-02-16 § 36 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden
att detaljplanen ställs ut för granskning enligt PBL 5:18.
Granskningen pågick under tiden 23 februari–10 april.
Inkomna synpunkter sammanställdes i ett utlåtande.
2012-09-27 § 235 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden
att godkänna detaljplanen samt att översända den till
Kommunfullmäktige för antagande.
2013-09-19 § 115 beslutade Kommunfullmäktige att återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden. Skälen
till återremittering var de som angavs i Kommunstyrelsens
beslut 2013-08-19 § 336 det vill säga att planförslaget
behöver arbetas om och anpassas mer till stadsbilden
samt att byggnadens fotavtryck skulle minskas för att öka
respektavståndet till angränsande fastighet.
2014-03-13 § 84 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att
godkänna det nya utlåtandet som sitt eget samt att uppdra
till Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en ny
granskningshandling i enlighet med de nya skisserna och
sända detaljplanen för en andra granskning. Granskningen pågick 16 juni-19 augusti 2014. Inkomna synpunkter
finns sammanställda i en nytt utlåtande.

Beslutsgång

Lars Gustaf Andersson (FP) anmäler jäv och deltar ej i föredragning eller beslut i ärendet. Han ersätts under denna
punkt av Thomas Strand (FP).

Handlingar

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Antagandehandling med utlåtande 2
2010-10-06.

Expediering

Beslutsprotokoll och handlingar till
Kommunstyrelsens diarium
Samhällsbyggnadsförvaltningens diarium.
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P34/07

Detaljplan för del av Villastaden
Trasten 1
Borås Stad

ANTAGANDEHANDLING 2
B 814
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Sammanfattning
Planändringens syfte är att utöka byggrätten inom
fastigheten Trasten 1 så att det blir möjligt att bygga
ett nytt bostadshus i 6 våningar, varav en indragen
takvåning, samt ett underjordiskt parkeringsgarage
i ett plan. I byggnadens bottenvåning tillåts också
kontors- och butikslokaler.
Detta är den andra granskningshandlingen. Detaljplanen lyftes för antagande i Kommunfullmäktige
som istället valde att återremittera ärendet. Skälen
till återremittering var att planförslaget skulle anpassas mer till stadsbilden samt att byggnadens fotavtryck skulle minskas för att öka respektavståndet till
angränsande fastighet. Därför ställs planen ut för en
andra granskning.

Översiktskarta

NORMALT PLANFÖRFARANDE
Beslut

2

Instans/datum

SAMRÅD

SBN 2011-03-17

GRANSKNING 1

SBN 2012-02-16

GRANSKNING 2

SBN 2014-03-16

GODKÄNNANDE

SBN 2014-10-16

ANTAGANDE

-

LAGAKRAFT

-

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Villastaden,
TRASTEN 1, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 2 juni 2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Planändringen syftar till att inom Trasten 1 möjliggöra ett nytt bostadshus i 6 våningar varav en indragen
takvåning samt ett underjordiskt parkeringsgarage i ett
plan. I byggnadens bottenvåning tillåts också kontorsoch butikslokaler.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Detaljplanen handläggs
enligt PBL 1987:10. För detaljplaner som påbörjades före den 2 maj 2011, då en ny Plan- och bygglag
2010:900 trädde i kraft, får övergångsregler tillämpas.
Till planen fogas illustrationskarta, plan- och genomförandebeskrivning. Efter granskning tillkommer ett
utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.

2.2 Miljömål för Borås

Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I
det hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god
miljö, vilka behov vi människor har och att de resurser
som finns är begränsade.
I Miljömål för Borås 2013-2016 anges att Borås Stad
ska ha attraktiva, levande centrummiljöer där människor vill vistas och bo. Värdefulla kulturbyggnader ska
bevaras och energi och andra miljökrav ska ställas vid
nybyggnader.
Det nationella miljömålet God bebyggd miljö anger
att den bebyggda miljön ska skapas i harmoni med
naturen och ge en god livsmiljö. Miljömålet Energi och
trafik anger att människors påverkan på klimatet inte
ska vara skadlig, att luften ska vara så ren att den inte
skadar människor, djur eller växter, att bara naturlig
försurning ska ske i mark och vatten. I första hand ska
ny bebyggelse anslutas till fjärrvärme och ingen el eller
olja ska användas för uppvärmning. Ny bebyggelse ska
placeras med goda förutsättningar för kollektivtrafik.
Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut och andelen
människor som störs av buller från trafik minska. Dagvatten ska omhändertas lokalt alternativt fördröjas.
2.3 Översiktliga planer

Området är i ÖP06 redovisat som bostadsbebyggelse
och värdefull kulturmiljö. Föreslagen markanvändning
stämmer överens med spelreglerna som är vägledande
för prövning av ny användning. Översiktsplanen anger
att:
•

Planeringen ska prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse, lokalisering av ny bebyggelse
ska stärka områdets möjligheter till handel och
service

•

Bebyggelse ska lokaliseras i lägen som förstärker
underlaget för kollektivtrafiken.

•

Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet. För att hushålla med resurser ska planeringen
inom tätorterna utgå från att utnyttja befintligt
gatu- och ledningsnät.

•

Planeringen ska skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som påverkar
området negativt samt ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering
och utformning av bebyggelse.

1.3 Plandata
1.3.1 Läge och areal

Planområdet är beläget i Villastaden, på södra sidan
av Övre Kvarngatan i hörnet av kvarteret Trasten där
Andra Villagatan övergår i Nyckelbergsgatan.
Planområdets storlek är 912 kvm.
1.3.2 Markägare

Fastigheten är i privat ägo.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Borås 2025

Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade
Borås. Ett strategiskt målområde är en livskraftig
stadskärna. Detta mål kan nås genom strategin att
förtäta boendet och genom en blandad bebyggelse av
gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer.
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2.4 Gällande detaljplaner

Gällande detaljplan från 1941 anger friliggande bostadshus i 3 våningar .
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2.5 Kulturmiljöinventering för Borås

3.2 Avvägning enligt Plan- och bygglagen

Det aktuella kvarteret ingår som en del i ett av de 37
utvalda, kulturhistoriskt värdefulla, stadsmiljöer som
finns med i det Kulturmiljöprogram som antogs av
Kommunfullmäktige 2001-06-14. Området benämns
som ”Västra Villastaden”. Bebyggelsen på fastigheten
Trasten 1 är i Kulturmiljöprogrammet också utvärderad som ett enskilt objekt med kulturhistoriskt värde.
2.6 Uppdrag

Byggnadsnämnden gav 2008-05-08 §133 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra gällande detaljplan.
Planändringen har initierats av Wäst-Bygg AB. Detaljplanen har upprättats med konsulthjälp från DTH
arkitekter i Borås.
2012-09-27 §235 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att godkänna detaljplanen samt att översända den
till Kommunfullmäktige för antagande.
2013-09-19 §115 beslutade Kommunfullmäktige att
återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden.
Skälen till återremittering var de som angavs i Kommunstyrelsens beslut 2013-08-19 §336 det vill säga
att planförslaget behöver arbetas om och anpassas mer
till stadsbilden samt att byggnadens fotavtryck skulle
minskas för att öka respektavståndet till angränsande
fastighet.
Nya skisser med anpassning till stadsbilden har tagits
fram som ligger till grund för denna granskningshandling som är granskningshandling nummer 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-03-13 §84 att
planen skulle sändas för en andra granskning.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
3.1 Avvägning enligt Miljöbalken

Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7
i Miljöbalken. Planområdet berör inga riksintressen
eller områden som omfattas av strandskydd.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt kap 4:34 PBL och 6 kap Miljöbalken. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande miljöpåverkan förorsakas framgår
av konsekvensbeskrivningen.

Planutformningen bedöms vara förenlig med kap 2 i
Plan- och bygglagen.
Planförslaget innebär förtätning av centralt belägen
mark i anslutning till service och kollektivtrafik där
investeringar i befintlig infrastruktur kan utnyttjas.
Den föreslagna byggnadens volym avviker från den
befintliga inom kvarteret Trasten men innebär en anpassning till intilliggande kvarter. Den inverkan en ny
byggnad ger på stadsbilden och kulturmiljön bedöms
acceptabel sett ur ett helhetsperspektiv. Den nya bebyggelsen tillför också värden i stadsbilden genom den
nya årsring av bebyggelse som läggs till den befintliga.
Befintlig bebyggelse orsakar skuggning redan idag och
tillskottet från den planerade bebyggelsen är förhållandevis litet.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Fastigheten är bebyggd och gården består av hårdgjorda ytor och gräsmattor. Marken faller mot väster
från ca +160 till +158. Mot Andra Villagatan finns
ett större lövträd. I samband med genomförandet av
planen kommer trädet tas bort.
4.1.2 Geoteknik

En geoteknisk utredning har utförts av WSP 2011-1024. Jordlagren inom planområdet består av fyllning
och/eller mulljord som följs av siltig sand på grusig
siltig sand av moränkaraktär. Fyllningen som domineras av mulljord, siltig sand och slagg förekommer
främst inom tomtens västra och centrala delar ned till
maximalt 2 meters djup. Mulljorden har i övrigt upp
till ca 0,7 meters tjocklek. Den relativa fastheten hos
den naturligt lagrade jorden är överst låg till medelhög
och i övrigt hög. Enligt utförd undersökning ligger
bergets överyta aldrig högre än + 152,5 meter.
Grundvattenytan uppmättes till nivån +156,2 vilket
innebär 2 m under omgivande markyta.
Jorden är stabil med god bärighet. Sättningarna blir
små till måttliga för de laster som kommer ifråga.
Den planerade byggnaden kan grundläggas med
separata grundplattor eller kantförstyvad bottenplatta
av betong. Grundläggning kan ske direkt i naturligt lagrad sand/morän efter att humus och fyllning
schaktats bort. Jordarna är flytbenägna vilket innebär
att schakt och grundläggningsarbeten under grundvattenytan och vid blöt väderlek blir problematiskt.
Länshållningsåtgärder, exempelvis genom diken eller
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filterförsedda pumpgropar, måste därför vidtas så att
schakterna kan ske i torrhet. Alla schaktytor måste
omgående täckas med grus eller geotextil och krossmaterial. Schaktslänter kan läggas i lutning 1:1,5-1:2 vid
schakt ovan grundvattenytan och släntytorna måste
normalt skyddas mot erosion. Av utrymmesskäl kan
det bli nödvändigt med temporär stödkonstruktion.
Då grundvattenytan genombryts erhålls sidoerosion
och bottenuppluckring kan då ske. Bottenuppluckring
kan äventyra grundläggningen. Genom att etappvis
frilägga terrassen och omgående täcka schaktbotten
bör problemen kunna bemästras.
För samtliga mark- och grundläggningsarbeten ska
beaktas att det finns närliggande byggnader. Känsligheten för skakningar och vibrationer måste klarläggas genom särskild riskanalys så att gränsvärden för
vibrationer kan definieras. Närliggande byggnader ska
besiktigas innan några arbeten påbörjas och vibrationsmätningar bör genomföras under hela schaktoch grundläggningsarbetet.
4.1.3 Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon. För mark som klassas som
normalriskområde för radon gäller generellt att man
inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt.
Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att
grundläggning ska utföras radonskyddande. Kravet
innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med
jorden utformas så att luft från marken förhindras att
tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste
ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc.
Erforderlig planbestämmelse införs på plankartan. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader
utförs vid projekteringen av nybyggnationen.
4.1.4 Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
4.1.5 Skola och förskola

Förskola finns i kvarteret nedanför Trasten på Övre
Kvarngatan. Närmaste F-9 skola är Engelbrektsskolan
ca 1 km västerut. Skolvägen till Engelbrektsskolan
håller förhållandevis god trafiksäkerhetsstandard, med
separata gång- och cykelvägar från Åsbogatan till skolan, dock behöver Åsbogatan korsas.
4.1.6 Kommersiell service

Servicebutik finns inom 150 meter vid Åsbogatan.
Trasten 1 ligger på bekvämt gångavstånd till Borås
centrumhandel.
Detaljplanen medger butiksytor i bottenplan, men i
dagsläget finns inga sådana ambitioner, det ska dock
vara möjligt i framtiden.
B 818
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4.1.7 Tillgänglighet

Vid nybyggnation av bostäder föreskriver Plan- och
bygglagen att lägenheter belägna högre upp än två
våningsplan ska ha tillgång till hiss. Lokaler ska vara
tillgängliga för rörelsehindrade. Markplanering avseende lutningar och markbeläggning ska utföras så att
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga
kan nå entréer. Kravet på tillgänglighet ska tillgodoses
i samband med bygglov.
4.1.8 Friytor

I Annelundsparken som ligger 100 meter från planområdet finns en större lekplats och promenadstråk.
På gården till Trasten 1 kommer en gemensam uteplats
att anläggas.
4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Bostäder

Fastigheten är idag bebyggd med två äldre byggnader
från tidigt 1900-tal, dels ett bostadshus i 2 våningar
och dels ett gårdshus i 2 våningar. Byggnaderna har
ursprungligen uppförts för att inrymma en syfabrik
men har omvandlats till bostadshus. Fastigheten bebyggdes troligtvis runt år 1905 med en för stadsdelen
typisk, friliggande villa efter engelska och amerikanska
villaideal. Huvudbyggnaden uppfördes som privatbostad innehållande 9 rum och kök. Villan byggdes
om interiört 1932 samt reveterades 1946, då det fick
dagens utseende. Uthusbyggnaden, ursprungligen i
trä i två våningar, tillkom troligtvis samtidigt med
huvudbyggnaden runt 1905. Vid en större om- och
tillbyggnad 1935 tillbyggdes en byggnadsdel i funktionalistisk stil i vinkel mot väster. Uthuset/Gårdshuset
innehöll efter utbyggnaden bland annat maskin- och
sysalar och användes sannolikt som en mindre konfektions- och trikåfabrik.
I förslaget till detaljplan vill fastighetsägaren uppföra
ett nytt flerbostadshus i 6 våningar varav en indragen
takvåning samt parkeringsgarage i ett plan under
mark. Planbestämmelserna medger en högsta totalhöjd på 178 meter över nollplanet vilket motsvarar
sex våningar, med en största bruttoarea på ca 2500
kvm ovan mark. Takvinkel är satt för att säkerställa att
den översta våningen blir indragen. Huset kommer
att innehålla 16-26 lägenheter. Upplåtelseform blir
troligtvis bostadsrätt.
Entréer till fastigheten kommer att vara från Övre
Kvarngatan och Andra Villagatan. Garaget i källarvåningen nås via ramp från Andra Villagatan. Där
finns även tre platser för markparkering. Längs Övre
Kvarngatan och 10 meter in från korsningen Övre
Kvarngatan/Andra Villagatan gäller utfartsförbud.
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Perspektiv på Trasten före och efter planförslaget (QPG arkitekter).

Sektion över föreslagen bebyggelse sett från söder mot norr (QPG arkitekter).
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Trasten 1

Trasten 22

Andra
Villagatan
Volymstudie, Andra Villagatan norrut mot Åsbogatan (QPG arkiteker)

Trasten 1

Staren 2

Övre
Kvarngatan
Volymstudie, Övre Kvarngatan österut QPG arkiteker)

Trasten 1
Trasten 2

Volymstudie, Övre Kvarngatan västerut mot Andra Villagatan (QPG arkiteB8820
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Sektion A-A över föreslagen bebyggelse fasader utmed Andra Villagatan (QPG arkitekter)

Sektion C-C över föreslagen bebyggelse fasader utmed Övre Kvarngatan mot söder(QPG arkitekter)

Sektion D-D över föreslagen bebyggelse sett mot sydväst (QPG arkitekter)

Sektion d-d över föreslagen bebyggelse fasader sett från Tredje Villagatan mot sydväst (QPG arkitekter)
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Mitten av maj/augusti

Sommarsolstånd

Vår-/höstdagjämning

tan

laga
a Vil
Andr

Trasten 1

Klockan 17:00

Klockan 12:00

tan

Klockan 09:00

nga
Kvar
Övre

Klockan 19:00

Norr

10

B 822

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

kommunfullmäktiges handlingar | 17-18 December 2014

Den nya byggnadsvolymen inom kv. Trasten 1 ansluter till omgivande bebyggelse vad gäller skala och
byggnadshöjd. Dock avviker volymen mot bebyggelsen mot Tredje Villagatan vad avser skalan. Byggnadshöjden har anpassats till omgivningen, så att högsta
totalhöjd över nollplanet inte överstiger omgivande
byggnader. Fasaden ska utformas med i huvudsak ljust
fasadmaterial.
Byggnaden placeras i liv med Övre Kvarngatan och
i liv med befintlig bebyggelse utmed Andra Villagatan. Utmed Andra Villagatan får fastigheten en grön
förgårdsmark i likhet med bebyggelsen på Andra
Villagatan och Nyckelbergsgatan. Mot angränsande
fastigheter lämnas ett släpp på 4 meter mot gräns till
Trasten 2 (öster om planområdet) och 5,5 meter till
fastighetsgräns mot Trasten 22 (i söder). Utöver byggrätten får balkonger mot söder sticka ut 2 meter från
fasaden. En högsta markhöjd har satts för gården och
förgårdsmarken.
4.2.2 Solstudie

Enligt den solstudie som tagits fram av QPG Arkitekter medför den föreslagna byggnaden viss skuggning
för omgivande bebyggelse på morgonen och kvällen
under vår och höst då solen står lågt och skuggorna är
långa. Se illustrationer i solstudien. Den nya byggnaden skuggar fasaderna på de närmast liggande husen
inom kv Ärlan och Tärnan som vetter mot Övre
Kvarngatan, under del av morgonen vid vår- och höstdagjämning. Fastigheterna Trasten 2 och 25 utmed
Tredje Villagatan berörs kvällstid efter kl. 17 under
sommaren då byggnaden ger viss slaggskugga som
även når fasaderna. Solförhållandena är dock goda under större delen av dagen. Tidigare på året sammanfaller skuggbildningen under eftermiddag med den mer
allmänna skuggbildningen inom området. Bostäderna
i närliggande hus bedöms även i fortsättningen ha
goda solförhållanden.
4.3 Gator och trafik
4.3.1 Gatunät

Området har låg trafikbelastning, huvudströmmarna
går utmed Åsbogatan och Fjärde Villagatan. Runt planområdet förekommer mestadels lokal biltrafik inom
Villastaden. Ny bebyggelse bedöms som mest alstra ca
80-100 fordonsrörelser/dygn.
4.3.2 Gång- och cykeltrafik

Gatorna inom Villastaden har låg trafikbelastning
vilket gör det förhållandevis säkert att cykla inom
närområdet. Utmed Åsbogatan och Fjärde Villagatan
finns separata cykelvägar.

4.3.3 Kollektivtrafik

Utmed Övre Kvarngatan går linje 11 som tillhör servicelinjenätet. På Åsbogatan 150 meter norrut bort finns
ett flertal stadslinjer med hög turtäthet och även vissa
landsbygdslinjer.
4.3.4 Parkering

Parkeringen löses med ett underjordiskt garage i ett
plan under hela fastigheten Trasten 1. Åtkomst till
garage sker via Andra Villagatan. Två gästparkeringsplatser i markplan placeras framför byggnaden mot
Andra Villagatan.
Parkeringsbehovet enligt Borås Stads parkeringsnorm
är för bostäder 8 platser/1000 kvm BTA vilket motsvarar 20 bilplatser om byggnaden enbart inrymmer
bostäder. Planen möjliggör även kontors- och butikslokaler i bottenvåningen. Vid en sådan användning
kan parkeringsbehovet inte lösas inom den egna fastigheten. Parkeringsbehovet för kontor och butiker är vid
samnyttjande 9 platser respektive 21 platser/1000 m2
BTA vilket motsvarar ett parkeringsbehov av maximalt
5 resp 12 platser utöver fyra våningar med bostäder,
d.v.s. det totala parkeringsbehovet uppgår då som
mest till 21-28 bilplatser. Återstående behov som inte
kan klaras inom den egna fastigheten får lösas genom
parkeringsavtal med Borås kommuns Parkerings AB
eller annat långsiktigt verkande avtal. Boendeparkering har nyligen införts i Villastaden vilket förbättrat
parkeringssituationen på gatumark.
För taket till garaget föreslås en utformning med
vegetation så att det upplevs som en del av tomten
samtidigt som det fördröjer dagvattnet.
4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten och avlopp

Vatten och avlopp ansluts till det kommunala nätet i
Övre Kvarngatan. För att klara det nödvändiga vattentrycket i byggnaden kan en lokal tryckstegringspump
för dricksvatten behöva anläggas. Oljeavskiljare kan
behövas i garaget, det beror på antalet parkeringsplatser och eventuellt behövs spillvattnet från garaget
pumpas.
4.4.2 Dagvatten

Exploatörens systemlösning för dagvatten skall
granskas och godkännas av huvudmannen. Dagvatten
ska fördröjas på kvartersmark. Dagvattenåtgärder ska
utföras på ett sådant sätt att fastigheten efter byggnation inte avleder mer dagvatten än motsvarande
maxflödet vid ett 10-årsregn (jämfört med befintliga
förhållanden) innan det avleds till allmänna dagvatten-
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ledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet.
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn
med 10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens
situation och därefter utifrån framtida förhållanden då
området exploaterats. Skillnaden i flöde skall utjämnas
på tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.
4.4.3 Värme

Fastigheten ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet
som finns i Övre Kvarngatan.
4.5.4 El och Tele

Tillräcklig kapacitet finns i befintligt elnät för att
försörja de tillkommande bostäderna. Anslutning för
el och tele sker till befintliga ledningar i Övre Kvarngatan.

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Behovsbedömningen har kommit fram till att det är
viktigt att belysa följande frågor i detaljplanen:

under mark är genomförbart samt hantering av
dagvatten.
Planen bedöms inte innebära någon betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12
§§ bedöms därför inte behöva genomföras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.
5.2 Hållbar utveckling

Utbyggnaden av området med bostäder bidrar positivt
till att minska bilberoendet i staden. Det är realistiskt
att klara sig utan bil i detta läge, det är gångavstånd
till centrumhandeln och likaså gångavstånd till Södra
torget som är en av stadens bussknutpunkter för lokal
och regional busstrafik. Exploateringen innebär inte
att obebyggd mark tas i anspråk. Befintligt gatu- och
ledningsnät utnyttjas.
5.3 Hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen innebär positiva konsekvenser i förhållande till pågående markanvändning.
5.4 Kulturvärden

•

Husets anpassning till stadsbilden. Villastaden är
som område utpekat i Borås Stads Kulturmiljöprogram, där Trasten 1 ingår som enskilt objekt.

•

Skuggbildning

En viktig fråga är hur exploateringen av Trasten 1 påverkar upplevelsen och det kulturhistoriska värdet av
Villastaden och hur detta påverkar kommande utbyggnadsförslag i området.

•

Geoteknisk undersökning behöver göras för att
studera grundvattennivå för att se om garage

För att bedöma påverkan av en exploatering bör omgivande bebyggelse inom västra Villastaden studeras. En

Orienteringsbild, Villastaden mot norr
B 824
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naturlig avgränsning är området mellan Arlagatan och
Fjärde Villagatan med Åsbogatan som nordlig gräns
och Annelundsparken som gräns i söder. Det ger en
större sammanhängande miljö att relatera förslaget till.
5.4.1. Villastadens ursprung, utveckling och karaktär

Villastaden hör till en av Borås äldsta stadsdelar
utanför stadskärnan. Området började byggas i början
av 1900-talet och var tänkt som ett representativt
område med stora tomter och enfamiljs-, respektive
flerfamiljsvillor. Stadsplanen bygger på ett tydligt rutnätsmönster som anpassats till terrängen där gatorna
följer höjdkurvornas nord-sydliga riktning med ett
par genomkorsande öst-västliga gator. I söder gränsar
området till en grön lunga, Annelundsparken.
Redan i ett tidigt skede, kring 1910, fick området
inslag av flerbostadshus i varierande skala, från femvåningsbyggnader ner till flerfamiljsvillor i två till tre
våningar. Flerbostadshusbebyggelsen var koncentrerad
till Åsbogatan och Övre Kvarngatan.
Under åren har området successivt genomgått en förändring då några byggnader rivits och ersatts med ny

bebyggelse. Förändringen syns tydligast runt Sturegatan och Åsbogatan men även delar av Övre Kvarngatan. Idag finns i stort sett alla decennier representerade
i Villastaden men med en tydlig tyngdpunkt på den
första halvan av 1900-talet.
Upplevelsen av Villastaden ger ett mångfacetterat
intryck där friliggande villabebyggelse blandas med
mer traditionell kvartersbebyggelse av flerbostadshuskaraktär. Gaturummet hålls samman av byggnadernas
placering. De nord-sydliga Villagatorna och Sturegatan har förgårdsmark utmed gatans östra sida medan
den västra sidan får ett mer stadsmässigt intryck då
bebyggelsen möter gatan. Det ger gaturummet en
enhetlighet och sammanhållning trots att byggnadernas karaktär och skala varierar. Det är också viktigt att
påpeka att gårdshusen är en bidragande del av Villastadens karaktär och en av de företeelser som utmärker
det kulturhistoriska värdet.
Kvarteret Trasten inramas av Övre Kvarngatan, Andra
Villagatan, Nyckelbergsgatan och Fjärde Villagatan
och har en relativt homogen kärna runt Tredje Villagatan av stora friliggande flerfamiljsvillor från 20-talet.
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Bebyggelsen har till stor del behållit sin ursprungliga
karaktär med byggnader i två till tre våningar i ljus
puts. Ytterdelen av kvarteret utgörs av en rad med
blandning av flerfamiljshus och stora enfamiljsvillor.
Ett försök gjordes under 40- och 50-talet att få in en
ny bebyggelsekaraktär i kvarteret. Planen för området
ändrades så att det skulle bli möjligt att ersätta den
yttre raden av villor med lamellhus i tre våningar,
tvärställda mot gatan. Den nya tidens ideal skulle få
sitt utrymme i Villastaden. Två lamellhus kom att
uppföras.
Trasten 1 hör till en av de få ursprungliga byggnaderna
i Villastaden, en representant för den ursprungliga
Villastadskaraktären, från början en syfabrik som
omvandlats till bostadshus. Byggnaden är en reveterad
träbyggnad i två våningar med gårdshus. Byggnaden
har ett kulturhistoriskt värde som en historiebärare om
tidigare verksamheter i Villastaden.
5.4.2. Karaktärsdrag

Då Villastaden har genomgått en långsam förändringsprocess kan man utläsa en stor mängd stilideal som
blandats i området, från den ursprungliga villakaraktären till försöket att skapa en ljus och luftig lamellhus-
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stad till den förtätning som påbörjades under 50- och
60-talet och som fortgår idag.
Villastadens karaktär vilar till stor del på den mångfald som bebyggelsen ger uttryck för, många olika
stilar, högt och lågt i en blandning inom kvarteren, en
åldersmässig diversitet mellan gammalt och nytt.
5.4.3. Historisk läsbarhet

Mycket av det som en gång var ambitionen med Villastaden går fortfarande att utläsa i de olika kvarteren.
Tredje Villagatan söder om Övre Kvarngatan (kv.
Trasten) har behållit sin ursprungliga karaktär och
skala, kvarteret är ett av de som har förändrats minst
och som är den del av stadsdelen som kan ge en bild
av hur den såg ut under den stora utbyggnadsetappen under 1920-talet då trädgårdsstadsidealet ännu
var förhärskande. I andra delar har spåren mer eller
mindre ersatts av något annat, exempelvis Sturegatans
norra del och Åsbogatan. Villastadens karaktär ska
kanske snarare karaktäriseras som en heterogen stadsdel med en stor mångfald.
Andra Villagatan kan ses som ett typiskt exempel på
denna mångfald. En vandring från Åsbogatan till Annelundsparken innebär att bebyggelsens skala skiftar,
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friliggande flerfamiljshus i två till tre våningar står i
bjärt kontrast mot stenstadens storskaliga sekelskifteshus i 5 våningar, men även 50-talets lamellhus kontrasterar mot den lägre skalan. Det är snarare denna
blandning som ger Villastaden dess karaktär och särart
i Borås än den ursprungliga småskaliga bebyggelsen
som var ambitionen från början.
5.4.4 Hur ska områdets utpekade historiska karaktärsdrag och resurser förvaltas och utvecklas?

Det finns ett starkt intresse för att bygga centrala
lägenheter. Möjligheterna är dock begränsade i centrala Borås. Det är brist på obebyggda tomter som
är tillgängliga samtidigt som det finns ett intresse att
bevara och behålla miljöer. Konflikten uppstår då man
vill förtäta staden genom att gå in i existerande miljöer
och ersätta befintliga byggnader med nya och utnyttja
marken på ett mer effektivt sätt. Det innebär ofta en
högre exploateringsgrad som i fallet med Trasten 1.
Villastaden utgör en kulturhistorisk miljö, en stadsdel
som byggdes som en villaförstad till Borås men som
successivt har förändrats och förtätats. Den föreslagna
bebyggelsen skiljer sig från den ursprungliga bebyggelsen framförallt när det gäller skala. För nedre delen

av Villastaden har den högre skalan redan gjort sitt
intåg med kv. Svanen, Sturehallen, kv. Tuppen, kv.
Sparven och även den nära 100 år gamla bebyggelsen
i grannkvarteret Ärlan. Trasten 1 skulle kunna ses
som prejudicerande för övre delen av Villastaden, en
acceptans för att förtäta området med en större skala
jämfört med omgivande bebyggelse inom kv. Trasten.
Förslaget tar stöd i kv. Ärlan och anpassas i höjd till
den bebyggelsen likväl som den tar stöd i Trasten 22
och överbryggar skillnaden i skala. Däremot bryter
förslaget mot skalan i den bebyggelse som återfinns utmed Tredje Villagatan i kv. Trasten, hänsyn har tagits
så att byggnadshöjden understiger höjden på bebyggelsen utmed Tredje Villagatan.
Förhållandet mellan den föreslagna byggnaden och
bebyggelsen i kv. Staren på västra sidan av Andra Villagatan skiljer två våningar där Trasten 1 är den högre
byggnaden.
Områdets olikheter och mångfald i skala och ålder
berikar och ger Villastaden dess karaktär. I det aktuella
fallet Trasten finns det stöd i omgivande bebyggelse i
norr och väster. Det är inte någon främmande skala
som gör sitt intåg i Vill
astaden, den finns
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Kv.Trasten, Borås
Trafikbullerutredning

Ljudnivåer vid fasad
ÖVRIGT

Vyerna överst visar ekvivalenta ljudnivåer vid fasad.
Nedanför visas i tabellform ekvivalent samt maximal
ljudnivå för varje våning vid olika lägen på fasaden.

Ekvivalent ljudnivå

6

L A,eq
5

(dBA)
> 65

7

60 - 65
55 - 60

4

50 - 55
45 - 50
<=45

3

8

1

1
2
3
4
5
6

54
54
53
52
52
51

80
78
76
74
72
71

3

1
2
3
4
5
6

54
54
54
53
52
52

77
76
75
73
72
70

5

1
2
3
4
5
6

55
55
55
54
53
53

7

1
2
3
4
5
6

9

1
2
3
4
5
6

2
9

1
10

2

1
2
3
4
5
6

55
55
54
53
52
52

80
78
76
74
72
71

4

1
2
3
4
5
6

55
55
55
54
54
53

75
74
73
72
71
70

75
75
73
72
71
70

6

1
2
3
4
5
6

53
53
52
52
51
51

73
73
72
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Bullerutredning för Trasten 1 (observera beräknat på en våning högre byggnad jämfört med liggande planförslag).

redan i närområdet. Frågan är om en fortsatt förtätning av Villastaden ska tillåtas och i så fall hur karaktären och kulturvärdena ändå kan behållas?
Villastaden ligger bra till geografiskt, centralt i Borås
med bekvämt gångavstånd till stadens utbud av service
och nöjen, men på bekväm distans från stadens hårt
trafikerade gator med buller och störningar. Det
finns ett flertal tänkbara förtätningsmöjligheter inom
Villastaden, fastigheter med låg utnyttjandegrad, där
det finns potential att bygga något annat. I vågskålen
finns med andra ord frågor om hållbarhet och hur vi
ska förhålla oss till att förtäta staden och skapa fler
bostäder i centrala Borås.
Samtidigt som det finns en potential att förtäta Villastaden finns det faktorer som talar för att Trasten kan
vara en enstaka händelse, flertalet av de presumtiva
förtätningstomterna inom Villastaden är bebyggda
med solida byggnader som innehåller ett flertal lägenheter. Det krävs mycket för att riva en fungerande
fastighet och få ut ett relativt litet nettotillskott.
Ingångsvärdet på befintliga fastigheter kan motverka
en sådan utveckling. En liknande tendens var när den
nya stadsplanen för Villastaden togs fram på 40-talet
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då utfallet av förtätningsmöjligheten inom kv Trasten
blev 2 byggnader av 15 möjliga.
5.5 Hälsa och säkerhet
5.5.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas p g a den
verksamhet som medges i detaljplanen.
5.5.2 Vattenavrinning

Åtgärder för att minska tillflödet av dagvatten ska
vidtas för att klara de krav som ställs på dagvattenhanteringen. Ett sätt kan vara att fördröja flödet på taket
till garaget om det utförs som ett sk. grönt tak. Detta
minskar flödeshastigheten till befintligt dagvattennät
men andra åtgärder kan också bli aktuella för att klara
kraven. För att ytterligare fördröja flödet till befintligt
dagvattensystem föreslås ett fördröjningsmagasin placeras inom fastigheten som tar hand om det dagvatten
som uppkommer inom fastigheten. Utrymme för
detta finns.
Med dessa åtgärder kommer fastigheten att avleda
mindre dagvatten än vad som är fallet idag.
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5.5.3 Trafikmiljö

Bedömningen är att planens inverkan på trafikmiljön
är acceptabel.
5.5.4 Buller

Enligt den bullerutredning för Trasten 1 som tagits
fram av Soundcon hamnar de ekvivalenta fasadvärdena under riktvärdet 55 dBA vid samtliga fasader
och lägenheter. Maxnivåerna vid balkonger mot gatan
överstiger riktvärdet 70 dBA för uteplats. En gemensam uteplats på gårdssidan ska anordnas där maxnivåerna understiger 70 dBA.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.
6.2 Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats.
6.3 Fastighetsplan

Fastighetsplan 1583K-BN322/1946 upphävs i samband med att planen vinner laga kraft
6.4 Handläggning

Planen antas av Kommunfullmäktige.
6.5 Planavgift

Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden
som överensstämmer med detaljplanen i enlighet med
upprättat plankostnadsavtal.
6.6 Medverkande tjänstemän

Planhandlingarna fram till den första granskningen
togs fram med hjälp av DTH arkitekter i Borås. Efter
det har ärendet handlagts av planavdelningen.
Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, stadskansliet, tekniska förvaltningen,
miljöförvaltningen, stadsdel norr.

Planavdelningen
Andreas Klingström

Kristina Axelsson

planchef

planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Trasten 1, Borås Stad,
upprättad 22 maj 2014.

3. Fastighetsrättsliga frågor

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

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ från Wäst-Bygg
AB och avser att möjliggöra ersättning av befintliga
byggnader med flerbostadshus på 6 våningar.
2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Granskning 2
2:a kvartalet 2014
Antagande
3:e kvartalet 2014
Laga kraft
4:e kvartalet 2014
Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige i Borås Stad.
Byggstart bedöms starta när detaljplanen vunnit laga
kraft. Järngrinden (tidigare Wäst-Bygg) är byggherre.
2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är tio (10) år från det datum som
planen vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad.
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras
utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter
genomförandetidens utgång men kan då ändras eller
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit
genom planen behöver beaktas.
2.3 Huvudmannaskap

Borås Stad är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen är ansvarig för framtida drift och
underhåll av lokalgata inom planområdet.

3.1 Gällande detaljplan

Detaljplanen innebär att del av gällande fastighetsplan
upphävs.
3.2 Fastighetsägare

Planen omfattar endast Trasten 1 som är i privat ägo.
3.3 Inlösen allmän platsmark

Den mark som i planen är utlagd som allmän platsmark och har enskilt ägande kan bli aktuell för
inlösen. Denna mark är Borås Stad, i sin roll som
huvudman, skyldig att lösa in om fastighetsägaren begär detta. Borås Stad har också rätt att lösa in allmän
platsmark.
3.4 Ledningar

Det finns bl.a. elledningar i Övre Kvarngatan. Det
åligger byggherren att i samband med byggandet beakta befintliga ledningar inom och/eller i nära anslutning till detaljplaneområdet. Inom detaljplaneområdet
finns t.ex. teleledningar.

4. Ekonomiska frågor
Byggherren står för alla kostnader i samband med att
planen genomförs. Kommunen kan få kostnader vid
eventuell inlösen av allmän platsmark. I övrigt innebär
detaljplanen inga kostnader för kommunen.

5. Tekniska frågor
Fastigheten ansluts till de allmänna kommunala vatten- och avloppsledningar som finns i gatan. Eventuellt kan det krävas en tryckstegringspump för den
nya byggnaden vilken då ska bekostas av byggherren.
Dagvatten ska fördröjas på kvartersmark.
Fastigheten ansluts till det lokala fjärrvärmenätet som
finns i gatan. El- och teleledningar finns i gatan, fastigheten ansluts till dessa.

Markavdelningen

2.4 Ansvarsfördelning

Byggherren ansvarar för att planen genomförs. Vid
åtgärder på Trasten 1 kan det bli nödvändigt att göra
ingrepp på intilliggande gatumark. Tillstånd erfor-
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dras från Kommunen. Återställning av gatumark ska
göras av Kommunen och finansieras av byggherren.
Fastighetens parkeringsbehov ska lösas inom den egna
fastigheten. Om det blir verksamheter och parkeringsbehovet inte klaras inom den egna fastigheten ska
detta lösas genom avtal.

Jessica Ekberg
exploateringsingenjör
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Utlåtande 2

Remisspart

Upprättat 6 oktober 2014 med avseende på detaljplanen för del av Villastaden, Trasten 1, Borås Stad,
1. Handläggning
Detaljplanesamråd enligt PBL 5:20 1987:10 avseende
planförslag upprättat den 7 mars 2011 har ägt rum
under tiden 1 april – 2 maj och har annonserats i
Borås Tidning 31 mars 2011. Samrådstiden förlängdes
på begäran av remissinstanser till den 16 maj 2011.
Berörda markägare har underrättats med brev till
samrådet. Under samrådstiden inkomna synpunkter
har redovisats i samrådsredogörelse daterad 21
november 2011.
Detaljplanen har kungjorts för granskning enligt PBL
5:23 1987:10 under tiden 24 februari – 10 april 2012.
Granskningshandlingen upprättades den 16 februari
och annonserades i Borås Tidning den 23 februari
2012. Berörda markägare har även underrättats med
brev. Under såväl samrådstiden som granskningstiden
har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset samt varit
tillgänglig på kommunens hemsida.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-09-27
att godkänna detaljplanen samt att översända den till
Kommunfullmäktige för antagande.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-19 §115 att
återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden.
Skälen till återremittering var de som angavs i
Kommunstyrelsens beslut 2013-08-19 §336 det vill
säga att planförslaget behöver arbetas om och anpassas
mer till stadsbilden samt att byggnadens fotavtryck
skulle minskas för att öka respektavståndet till
angränsande fastighet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-03-13
§84 att planen skulle sändas för en andra granskning
enligt PBL 5:23 1987:10. Granskningstiden
pågick under tiden 16 juni – 19 augusti 2014.
Granskningshandlingen upprättades 2 juni 2014
och annonserades i Borås Tidning 15 juni. Berörda
markägare har underrättats med brev. Detaljplanen
har under granskningstiden varit anslagen i Stadshuset
samt varit tillgänglig på kommunens hemsida.

Svar datum

G201

Kommunstyrelsen

2014-10-14

G202

Tekniska nämnden

2014-09-01

G203

Miljö- och konsumentnämnden

2014-06-17

G204

Kulturnämnden

2014-09-01

G205

Stadsdelsnämnd Norr

2014-09-10

G206

Räddningstjänsten

2014-07-14

G207

Lantmäterimyndigheten

2014-07-04

G208

Borås Energi och Miljö AB

2014-08-15

G209

Lokalförsörjningsnämnden

2014-09-04

G210

Länsstyrelsen i Västra Götaland

2014-07-09

G211

Telia Sonera

2014-06-16

G212

Hyresgästföreningen

2014-08-04

G213

Polismyndigheten

2014-08-13

Sakägare

Svar datum

G116

Trasten 25, kvarstående från granskning 1

2012-04-10

S17

Trasten 22, kvarstående från samrådet

2012-04-28

G118

Trasten 2, kvarstående från granskning 1

2012-04-05

G119

Staren 2, kvarstående från granskning 1

2012-04-05

Övriga

Svar datum

G120

Trasten 17, kvarstående från granskning 1

2012-04-10

G121

Vedensgatan 41, kvarstående från granskning 1

2012-03-28

synpunkter. Inga berörda sakägare eller övriga har under andra granskningstiden inkommit med erinringar
mot förslaget.
Synpunkterna har lett till några förtydliganden av
detaljplanen, vilket framgår av kommentarerna till
respektive yttrande och sammanfattningen nedan.
2.1 Ändringar i planförslaget

Godkännandehandlingen innebär följande ändringar
jämfört med granskningshandling 2:
•

Planbeskrivningen har uppdaterats med miljömålen för 2013-2016.

•

Planbeskrivningen har uppdaterats med ett avsnitt
om Borås 2025.

•

Exploateringstalet har uppdaterats enligt KS
yttrande som en redaktionell ändring.

2.2 Beslutsförslag

- att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.
- att godkänna planen och lämna den till kommunfullmäktige för antagande.

2. Sammanfattning
Från samrådet och granskning 1 finns kvarstående
synpunkter.
Under granskning 2 har tolv remissinstanser framfört
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3. Synpunkter under utställningen
3.1 Remisspart
G201 Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige återremitterade detaljplanen till
Samhällsbyggnadsnämnden för att förslaget ska anpassas
mer till stadsbilden. Ett nytt förslag har nu framtagits
där respektavståndet till angränsade fastigheter har ökats
och har en bättre anpassning till omgivningen. Dock är
totalhöjden något högre.
Kommunstyrelsen vill uppmärksamma Samhällsbyggnadsnämnden på att största bruttoarea 2500 m2
fortfarande är den samma som i föregående förslag,
vilket måste korrigeras. Det ska inte finnas någon risk
att byggnaden kan få en större volym än de illustrationer
som redovisats i den senaste granskningshandlingen.
Detaljplanen ska antas av Kommunfullmäktige.
Kommentar

Synpunkten tillgodoses.
G202 Tekniska nämnden

Detaljplanen tillstyrkes.

G203 Miljö- och konsumentnämnden

I planbeskrivningen hänvisas till de miljömål som fastställdes år 2008. Nya miljömål är beslutade och gäller
åren 2013-2016. Texten bör uppdateras med de nya
miljömålen. I övrigt har förvaltningen inga synpunkter
på planförslaget.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen.
Kommentar

Planbeskrivningen har uppdaterats med de nya miljömålen.
G204 Kulturnämnden

Kulturnämnden avstyrker upprättat förslag över en
andra granskning för detaljplan för del av Villastaden,
Trasten 1, Borås Stad eftersom det aktuella planområdet är upptaget i Borås Stads Kulturmiljöprogram.
Trots positiva förändringar och förbättringar anser
Kulturnämnden att de kulturhistoriska värden som
tidigare beskrivits fortsatt äventyras i det omarbetade
förslaget. Byggnaderna på Trasten finns upptagna
i Borås Stads Kulturmiljöprogram och har därmed
bedömts som skyddsvärda av Kommunfullmäktige.
Det finns en uttalad ambition att områden upptagna
av Kulturmiljöprogrammet bör utredas vidare inför
konkreta exploateringsåtgärder. Den fördjupade studie
som efterlysts av Kulturnämnden har inte kommit till
stånd. Därför vidhåller Kulturnämnden sitt tidigare
ställningstagande och avstyrker förslaget.
B 834
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Kulturnämnden har i samrådsyttrande daterat 201105-10 beslutat att avstyrka förslaget till detaljplan med
hänvisning till att befintlig bebyggelse på Trasten 1
anses som kulturhistoriskt värdefull både som enskilt
objekt (representant för småskalig textilindustri) och
som del av Västra Villastaden. Dessutom föreslog
Kulturnämnden, då konkreta exploateringsåtgärder
föreslogs, att en fördjupad studie kring Trasten 1 och
Villastaden skulle utföras för att utreda påverkan på
kulturvärdena, både i detta fall och i perspektivet av
att denna exploatering kan komma att bli prejudicerande för framtida byggande inom Villastaden. Detta
yttrande har inte medtagits i samrådsredogörelsen i
granskningsskedet.
Kulturnämnden har i granskningsyttrande daterat
2012-03-22 beslutat att vidhålla sin ståndpunkt från
samrådsyttrandet 2011-05-10 och återigen avstyrkt
förslaget till detaljplan för del av Villastaden, Trasten
1, Borås Stad.
Kulturnämndens yttrande från 2012-03-22 har
medtagits under granskning 1 och kommenterats,
bl.a. har det lett till att byggnadens volym ändrats i
granskningsförslag 2 men innebär fortfarande en större
volym än befintligt hus. Någon fördjupad studie blev
inte politiskt beslutad att genomföra.
I granskning 2 anpassas bebyggelsen ytterligare till
stadsbilden för att visa större hänsyn mot intilliggande
fastigheter och bl.a. utökas avståndet mellan tillkommande byggnad och befintlig bebyggelse.
Antagandehandlingen under granskning 1 innebar
ändringar jämfört med granskningshandling 1 för:
formulering av planbestämmelser avseende mark och
vegetation, tillägg av foton på befintlig bebyggelse, ett
flertal förtydliganden samt att formulering av planbestämmelsen Fastighetsplan har förtydligats.
Under granskning 2 kommer även plankartan att ritas
om för att bl.a. åstadkomma längre avstånd mellan ny
byggnad och befintlig bebyggelse.
Trots positiva förändringar och förbättringar anser
Kulturnämnden att de kulturhistoriska värden som
tidigare beskrivits fortsatt äventyras i det omarbetade
förslaget. Byggnaderna på Trasten finns upptagna
i Borås Stads Kulturmiljöprogram och har därmed
bedömts som skyddsvärda av Kommunfullmäktige.
Det finns en uttalad ambition att områden upptagna
av Kulturmiljöprogrammet bör utredas vidare inför
konkreta exploateringsåtgärder. Den fördjupade studie
som efterlysts av Kulturnämnden har inte kommit till
stånd. Därför vidhåller Kulturnämnden sitt tidigare
ställningstagande och avstyrker förslaget.
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Kommentar

Kommentar

I Borås 2025 anges att vi förtätar boendet, samt att vi
blandar bebyggelse av gammalt och nytt.
Aktuell del av Villastaden fick redan i tidigt skede
flerbostadshus i olika skala. Under åren har området successivt genomgått en förändring då byggnader rivits och
ersatts med ny bebyggelse. Idag finns i stort sett alla decennier representerade, dock fortfarande med en tydlig
tyngdpunkt på första halvan av 1900–talet i området
kring Trasten 1. Upplevelsen av Villastaden ger ett varierat intryck där friliggande villabebyggelse blandas med
mer traditionell kvartersbebyggelse av flerbostadshuskaraktär, de flesta med sadeltak och med väl bearbetad
detaljnivå. Denna variation har dock hittills inte nått
kvarteret Trasten, vilket fortfarande är sammanhållet och
väl bevarat.

Detaljplanen kan inte ha verkningar utanför planområdet. Den administrativa bestämmelsen anses därför vara
tydlig.

Gaturummet hålls samman av byggnadernas placering. De nord-sydliga Villagatorna och Sturegatan har
förgårdsmark utmed gatans östra sida medan bebyggelsen möter gatan direkt på den västra sidan. Det ger
gaturummet en enhetlighet och sammanhållning trots
att byggnadernas skala och karaktär varierar. Det här
har varit utgångspunkten för planförslaget och innebär
att det tillåts att en större del av tomten bebyggs än vad
befintlig plan medger.
G205 Stadsdelsnämnd Norr

Stadsdelsnämnden tillstyrker detaljplanen för kvarteret
Trasten 1.
Nämnden ser det positivt att det skapas möjlighet
till fler bostäder och verksamhetslokaler i centrala
Borås vilket främjar in- och omflyttning i Borås Stad.
Nämnden ställer sig positiv till planförslaget i andra
granskning med nya skisser som innehåller förändringar av byggnadens volym, placering och färgsättning för
att bättre anpassas till omgivningen.
Stadsdelsnämnden vill även uppmärksamma vikten av
att bevara Villastadens karaktär i det stora hela. För att
säkra bevarande av kulturhistoriska värden i framtiden
anser nämnden som viktigt att Borås Stad genomför
en fördjupad studie för Villastaden.
G206 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har inget att tillägga.
G207 Lantmäterimyndigheten

Det framstår inte som fullt klart om den administrativa bestämmelsen innebär att hela fastighetsplanen
upphävs eller endast att den del av densamma som
omfattas av detaljplanen upphävs. Kanske är det
en självklarhet att en viss detaljplans administrativa
bestämmelser inte kan ha verkningar utanför planen
men det är ändå önskvärt att den administrativa bestämmelsen utformas entydigt.

G208 Borås Energi och Miljö

Har inga synpunkter.

G209 Lokalförsörjningsnämnden

Tillstyrker den förslagna detaljplanen.
G210 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden
att planen kan accepteras och därför inte kommer att
prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd
enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande
bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet
eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsen har inga vidare synpunkter i ärendet.
G211 TeliaSonera

Skanovas anläggningar runt och inom aktuellt exploateringsområde framgår av bifogade kartor. Kabelstråken är, på bifogade kartor, markerade med röd färg.
Särskild hänsyn bör tas till dessa kabelstråk i det fortsatta planarbetet.
I kommande detaljplans genomförandebeskrivning
bör dessutom nedanstående ingå eller berörda fastighetsägare delges detta på annat lämpligt sätt:
Direkförlagda kablar ligger idag till befintliga byggnader inom fastigheten samt till fastigheten på Trasten
22. På östra sidan om Andra Villagatan går ett stort
telestråk med bland annat fiberkablar.
Eventuella undanflyttningar av Skanovas anläggningar
inom exploateringsområdet kommer att debiteras
fastighetsägaren/exploatören.
Minst 4 månader innan några arbeten påbörjas i
närheten av Skanovas anläggningar skall beställning på
eventuell undanflyttning ha inkommit till TeliaSonera
Skanova Access.
Kommentar

I genomförandebeskrivningen påpekas att det åligger byggherren att i samband med byggandet beakta
befintliga ledningar inom och i nära anslutning till
detaljplanområdet. Samt att det inom detaljplaneområdet finns teleledningar.

GODKÄNNANDE

B 835

23

kommunfullmäktiges handlingar | 17-18 December 2014

G212 Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen har noterat genomförda förändringar i detaljplanen för Villastaden, Trasten 1, Borås Stad,
P34/07. Meddelar härmed att vi inget ytterligare har att
erinra.
G213 Polismyndigheten

När det gäller trafiken inom området har polismyndigheten inga synpunkter.
Parkeringsplatser bör planeras med en övertalighet
så att besökande till området kan ske utan att bilar
parkeras trafikfarligt.
För övrigt har polismyndigheten inga synpunkter.
Kommentar

Parkeringen löses med ett underjordiskt garage under
fastigheten Trasten 1, samt två gästparkeringsplatser i
markplan. Om byggnaden enbart har bostäder klaras
kommunens parkeringsnorm. Om bottenvåningen
används till kontors- eller butikslokaler klaras inte
parkeringsbehovet inom den egna fastigheten. Det får
då lösas genom avtal med Borås kommuns Parkering
AB eller annat långsiktigt verkande avtal.

4. Synpunkter från granskning 1 och
samråd

4.4.3 Vi är tveksamma till busstrafik i kombination med
garage/hiss. Väntande bilar brukar blockera Ö. Kvarngatan, framförallt vintertid.
4.4.4 Det är trafikfarligt med gästparkering som medför
att man måste backa över trottoar och ut på 2:a Villagatan med både gatukorsning och vänsterkurva.
5.4 Länsstyrelsens synpunkter bör medföra att det planerade projektet inte ska genomföras. Tuppen får inte ses
som prejudikat på fortsatt exploatering av Villastaden.
Byggprojekten i kv. Svanen, Kamelian och Borgen är
goda exempel, men Trasten 1 ligger mitt i en villastadsidyll. Hus med platta tak, byggda på maximal tomtyta är
mer dominerande än grannfastigheterna.
Byggnaden måste begränsas till att följa nuvarande
stadsplan/byggrätt.
Kulturhistoriska värden måste tas tillvara. Den föreslagna byggnaden innebär ett intåg av ett främmande
byggnadsslag som avviker stort från omgivningen. För
avvikande ytskikt och färg. Ska anpassas till omgivningens utformning.
Detaljplanen bör bordläggas i avvaktan på en total
översyn av kvarteret Trasten och områdena öster om. En
ev. ny stadsplan ska inbegripa en total översyn av hela
området Villastaden.
I Kulturmiljöprogrammet, fastlagt av Kommunfullmäktige, utpekas Västra Villastaden som kulturhistoriskt
värdefull stadsmiljö som ska bevaras.

4.1 Sakägare, utlåtande 1
G116 Trasten 25

Ägaren till fastigheten anser att:
2.1 Gång- och cykelväg ska byggas ut vilket är positivt.
Detta medför problem vid Trasten 1 med planerade gästparkering och garageinfart tillsammans med busstrafik
och övrig biltrafik.
2.2 Vi anser att föreslagen markanvändning inte stämmer väl överens med de spelregler som är vägledande för
ny planering.
2.4 Förslaget innebär att en utvald stadsmiljö med kulturhistoriskt värde kommer att försvinna.
3.1 Vi anser att miljöbedömning enligt 4:34 PBL och 6
kap Miljöbalken erfordras.

Förändring av ev. utökad byggrätt ska föreläggas kommunens fullmäktige för beslut.
Trafikplan måste ses över. Antalet bilplatser uppfyller ej
krav i antagen policy för uppställning av fordon.
Garage med hiss medför att tillgängligheten till garageplats blir omständlig vilket medför risk till ökad
gatuparkering. Konsekvensutredning ska göras ang.
trafiksituationen. Trafikexperter kan inte godkänna den
planerade gästparkeringen. Utfart från p-garage riskerar
att skapa hinder för lokaltrafiken.
Geologiska förutsättningar måste säkerställas. Ev.
problem med flytbelägna jordar samt tillvaratagande av
dagvatten från fastigheten ska utredas ytterligare.

4.1 Utvärdering och plan som säkerställer problem vid
schaktning är diffus. Texten ”att med åtgärder bör problemen åtgärdas” är inte tillräckligt tydlig. Krav på bättre
konsekvensutredning för intilliggande fastigheter.

Kommentar

4.2.1 Den föreslagna byggnadsvolymen ansluter inte till
omgivande bebyggelse. Hus med platta tak upplevs som
betydligt mer dominerande än hus med brutna tak. Att
jämföra totalhöjden är därför inte relevant.

Angående byggnadens utformning och kulturhistoriska
värden, se kommentar till yttrande G204 Kulturnämnden.

Skuggningen av fastigheterna på 3:e Villagatan kommer
att bli mycket stor och besvärande.

24B 836

En ny granskningshandling togs fram med större hänsyn
till omgivande bebyggelse.

Förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur är vanligt för att kunna utnyttja befintlig infrastruktur och
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service. Tätare kvartersbebyggelse ger dock minskade
förutsättningar för sol hela dagen och kvällen. Skuggstudien kompletterades i granskningshandlingen med
förhållandena för mitten av maj och augusti, vilket visar
att skuggan når byggnaden Trasten 25 mellan kl 17 och
19 dessa datum. Förtydligande text angående solstudien har lagts till i planbeskrivningen till granskning 2.
Solstudien har uppdateras till granskning 2.
Förtätning innebär också en ökad efterfrågan på t ex
antalet parkeringsplatser. I en stad finns det generellt
sett trafikproblem och själva villastadens smala gator
med både genomfart och parkering underlättar inte
framkomligheten. Boendeparkering har nyligen införts i
Villastaden vilket har förbättrat parkeringssituationen på
gatumark.
Angående antalet parkerings- och garageplatser, se kommentar till yttrande G213 Polismyndigheten samt stycke
4.4.4 Parkering.

till att bedriva affärsverksamhet i fastigheten innebär ett
utökat parkeringsbehov. Var ska dessa bilar parkera?
Den föreslagna fastigheten Trasten 1 avviker i sin
utformning på ett extremt sätt både i kv Trasten och
intilliggande kvarter.
Förslag till förändring: Mot angränsande fastigheter ska
det lämnas ett släpp på fyra meter mot fastighetsgräns,
då ev. balkonger måste hänga över egen fastighet.
Den föreslagna fastigheten måste anpassas genom att
skala ner fastigheten i alla riktningar samt anpassa
höjden i förhållande till Trasten 2.
Det är viktigt att bevara områdets karaktär. Det blir både
en bättre boendemiljö och högre arkitektonisk kvalitet
på Villastaden. Om inte, ska det ges möjligheter för alla
närbelägna fastigheter i detaljplanen att kunna förtätas i
en utformning som är noggrant anpassad till befintliga
kulturhistoriska värden.

Gästparkeringen är illustrerad på illustrationskartan och
placeringen är därför inte bindande. Parkeringsplatserna
skulle kunna vändas i nord-sydlig riktning så att fordonen backar på egen fastighet eller placeras som parkeringsfickor längs Andra Villagatan. Tekniska förvaltningens trafikgrupp har varit representerade i plangruppen
för detaljplanearbetet. Tekniska förvaltningen har även
möjlighet att yttra sig om detta i bygglovsskedet.

Vi förordar ett bostadshus med max tre våningar, mer
gräsyta mot angränsande gator samt ett utseende som
matchar övrig bebyggelse i närområdet.

Geotekniker har mätt grundvattennivån till 3-3,3 m
under markytan. Hänsyn ska tas till högt vattentryck vid
byggnation.

Högsta markhöjden har reglerats för förgårdsmarken,
så att den ska ligga så nära gatunivå som möjligt för att
slippa stora höjdskillnader mot gatan.

Det finns inga politiska beslut för att utföra en fördjupad
studie kring Trasten 1 och Villastaden. Detaljplanen
kommer att skickas till Kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanen reglerar byggnadens möjliga placering
med egenskapsgränser och markens bebyggande genom
egenskapsbestämmelser, men kan inte styra den arkitektoniska utformningen mot/vid tomtgräns.

G118 Trasten 2 och Staren 2

Geotekniker har mätt grundvattennivån till 3-3,3 m
under markytan. Hänsyn ska tas till högt vattentryck vid
byggnation. Utrymmet för dagvattenmagasin är dimensionerat med stor marginal och påverkar inte angränsande fastigheter.

Högre exploatering än vad platsen tål.
Vad är en högsta markhöjd för förgårdsmarken?
Varför är förslag till detaljplan för Trasten 1 så otydlig i
beskrivning av fastigheten mot tomtgräns?
Byggnaden ligger för nära tomtgränsen och det är fönster, dörrar och balkonger mot tomtgränsen. Vi kan inte
acceptera att balkonger byggs i tomtgräns.
Nej till underjordiskt garage samt helheten av bygget
såsom storlek, utbredning, färg och form på tak.

Kommentar

Byggnadens volym ändrades i granskningsförslag 2.
Förslaget innebär fortfarande en större volym än befintligt hus eftersom volymen är en avvägning mellan
omgivande bebyggelse och dagens krav på ekonomi.

Angående antalet parkerings- och garageplatser se kommentar till yttrande G213 Polismyndigheten samt stycke
4.4.4 Parkering.
Angående gästparkeringen se kommentar till yttrande
G116 Trasten 25.

Vad händer med Trasten 2 och Staren 2 när det schaktas
under grundvattennivån?

Angående byggnadens utformning och kulturhistoriska
värden, se kommentar till yttrande G204 Kulturnämnden.

Trafiksituationen runt fastigheten är inte acceptabel.
Gästparkeringarna är mycket olämpliga med tanke på
den smala gatan och trafikintensiteten. Möjligheterna

Det saknas politiska beslut för att utföra en fördjupad
studie kring Trasten 1 och närbelägna fastigheter.

GODKÄNNANDE

B 837
25

kommunfullmäktiges handlingar | 17-18 December 2014

G19 Staren 2

Se yttrandet och kommentar till G118 Trasten 2.
4.2 Övriga, utlåtande 1
G20 Trasten 17

Med anledning av den föreslagna detaljplanen för
Trasten 1 vill vi anföra följande anmärkningar 1-3 här
nedan och ställa fråga om vidare utbyggnad i området:
1. Byggnaden måste begränsas till att följa nuvarande
stadsplan/byggrätt.
Kulturhistoriska värden måste tas tillvara. Den föreslagna byggnaden innebär ett helt främmande byggnadsslag som genom sitt avvikande skulle dominera
området. Vi yrkar på att planen inte verkställs på det
föreslagna sättet, samt att föreslagen detaljplan bordläggs i avvaktan på en total översyn av minst kvarteret
Trasten och Villastaden.
Höjd, takform, utbredning och ytskikt/färg ska anpassas till omgivningen. Byggnaden är för hög. Ytskikt
och färg bryter markant mot det som kännetecknar
området. Enligt Kulturmiljöprogrammet antaget av
Kommunfullmäktige (nedan KF) uppfattar vi det som
att Trasten kännetecknas som en värdefull stadsmiljö
som ska bevaras. Planens angivna Gränser och Användning, sid 10-11, är inte tillräckligt tydliga vilket
innebär att de kan misstolkas och måste därför preciseras. En ev. ny stadsplan ska inbegripa en total översyn
av hela området Villastaden.
Göra halt och utreda hur en ev. vidare utbyggnad av
området Trasten skulle kunna ske inom nu gällande
plan. Annan omdaning måste ske genom bl a nytt
beslut gällande revidering av Kulturmiljöprogrammet,
enligt KFs fastläggande 2001-06-14.
Förändring av eventuell utökad byggrätt ska föreläggas
KF för beslut. KF bör vara delaktig i ett ev. beslut som
går emot dess tidigare beslut.
2. Trafikplan måste ses över
Antalet bilplatser uppfyller ej krav i antagen policy
för uppställning av fordon. Antalet parkeringsplatser
minskat från 24 i samrådet till 20+2. Utfart från parkeringsgarage riskerar allvarligt skapa hinder i lokaltrafik. En parkeringshiss riskerar att innebära ett ökat
tryck på gatuparkeringar, framförallt korta angöringar.
Utfart från gästparkeringar utgör trafikhinder och fara
för andra trafikanter.
3. Byggnaden förmörkar området
Den volym som fastigheten utgör måste begränsas och
anpassas inom nu gällande plan. Skuggbildningen blir
mer markant än vad som visas i skuggstudien.
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4. Fråga om vidare förändringar av området
och Trasten 17.
Om föreliggande förslag antas blir konsekvensen att
det skapas ett prejudicerande fall. En förändrad plan
enligt den föreslagna ökar sannolikt taxeringsvärdet
för vår fastighet och kravet på en rimlig kommersiell
användning för oss måste därför ses över. Det är av
vikt att SBN ger oss ett förhandsbesked om begäran
avseende motsvarande förändrad detaljplan kommer
att prövas positivt gällande fastigheten Trasten 17.
Svar bör ges före ett antagande av den nu föreslagna
detaljplanen.
Kommentar

Plankartans Gränser och Användning ritas i relation
till grundkartan och är därför tillräckligt tydliga.
Angående byggnadens utformning och kulturhistoriska värden, se kommentar till yttrande G204
Kulturnämnden. Angående antalet parkerings- och
garageplatser se kommentar till yttrande G213 Polismyndigheten samt stycke 4.4.4 Parkering. Angående
gästparkeringen se kommentar till yttrande G116
Trasten 25.
Förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur är vanligt för att kunna utnyttja befintlig infrastruktur och
service. Tätare kvartersbebyggelse ger dock minskade
förutsättningar för sol hela dagen och kvällen. Solstudien kompletterades med bilder i granskningshandlingen och har reviderats i granskningshandling
nummer 2.
Det finns inga politiska beslut för att utföra en fördjupad
studie kring Trasten 1 och närbelägna fastigheter. Det
går att söka planbesked hos SBN gällande ny detaljplan
för Trasten 17, vilket kan vara ett sätt att ta upp frågan om hur man från politiskt håll ser på Villastaden i
framtiden. Kommunen lämnar planbesked inom fyra
månader från inkommandedatum och tar ut en avgift
för handläggningen.
Kulturmiljöprogrammet är ett samlat kunskapsunderlag och handlingsprogram för hur man tillvaratar
kulturmiljövårdens intressen i kommunen. Programmet
ger stöd och riktlinjer i detaljplanearbetet, men är inte
bindande.
Beslut om antagande av detaljplanen ska fattas av Kommunfullmäktige.
G21 Vedensgatan 41

Villastaden är en av några få stadsdelar i Borås med en
sammanhållen äldre bebyggelse av tilltalande karaktär.
Därför blev jag både förvånad och bestört när jag i BT
läste om de vidlyftiga planerna för byggnation av Trasten
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1, som nu finns tillgängliga för granskning. Syftet är
att utöka byggrätten och möjliggöra byggnation av ett
femvåningshus.
Den behovsbedömning man hänvisar till och som sägs
visa ”att planen inte medför betydande miljöpåverkan”
är för mig en gåta. På vilka kriterier grundar man denna
bedömning och vilka opartiska representanter har gjort
den?
I nedre Villastaden finns redan idag ett tydligt exempel
på byggnation som borde vara avskräckande, nämligen
den relativt nybyggda fastigheten Tuppen, som ligger
inträngd mot intilliggande äldre för området typiska
hus och som därigenom effektivt ”dödar” allt omkring
sig. Låt oss därför slippa se fler exempel av samma slag
i idylliska och trivsamma Villastaden och låt oss istället
värna om de få välbevarade miljöer som finns kvar efter
60-talets rivningsraseri i vår stad!
Att bebyggelsen i kvarteret Trasten är kulturhistoriskt
värdefull som Kulturnämnden anser kan det inte råda
något som helst tvivel om. De ursprungliga och karaktäristiska husen i Villastaden med sina ljusa putsfasader
och brutna tak gör ett harmoniskt intryck och går aldrig
att återställa när de en gång förstörts. Att då i ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv låta Wäst-Bygg uppföra
ett femvåningshus i mörkt tegel med orange detaljer och
platt tak i hjärtat av vår mysiga stadsdel vore både oklokt
och ansvarslöst.
Borås har hamnat på kartan som skulpturstad i Sverige
och har på senare år i viss mån förändrats och fått en
mer kulturell prägel. Detta är positivt men måste kombineras med att vi knyter an till Borås tidigare historia.
En historielös stad är ingen kulturstad!

Angående byggnadens utformning och kulturhistoriska
värden, se kommentar till yttrande G204 Kulturnämnden.
4.3 Sakägare, samrådsredogörelse
S17 Trasten 22

Fasaden på det nya huset bör smälta in i övriga hus,
alltså ljusgul, ljusbeige eller grå. Tegel är okej. Färgsättningen är viktig för att inte huset ska sticka ut för
mycket. Jag anser att huset är väl stort för en så liten
tomt. Höjden kan jag kanske acceptera, men hade gärna
sett att gränsen i vinkeln mot min fastighet vore mer än
två meter.
Man undrar hur behovsbedömningen har gjorts som
visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan?
Dessutom kan man fråga sig hur man bedömer den
kulturhistoriska miljön?
Kommentar

Avseende färgsättning, volym och bedömning av kulturhistorisk miljö se kommentar till yttrande G204 Kulturnämnden. Beträffande behovsbedömningen skriver
Länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande att de instämmer i
samhällsbyggnadsnämndens bedömning att planen ej innebär betydande miljöpåverkan men att konsekvenserna
bör belysas i planbeskrivningen. Planbeskrivningen
förtydligades i granskningsskedet. Avståndet mellan
föreslagen byggnad och er fastighet reviderades i granskning 2.

Planavdelningen

Kommentar

Andreas Klingström

Kristina Axelsson

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan görs alltid enligt Plan- och bygglagen och 6 kap
Miljöbalken i samband med nya detaljplaner. Syftet är
i första hand att utesluta risker för att människor eller
värdefull natur skadas.

Planchef

Planarkitekt

Behovsbedömningen utfördes av Samhällsbyggnadsförvaltningen som kom fram till att nedanstående frågor
var viktiga att belysa i planen.
Husets anpassning till stadsbilden.
Skuggbildning
Geoteknisk undersökning behöver studera grundvattennivå samt hantering av dagvatten.
Frågeställningarna har utvecklats i planbeskrivningen.
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Nr 116
Köpeavtal för Hestra kv. 3, del av
Torpa-Hestra 4:1, etapp 2
2014-11-24

Dnr 2008/KS0173 251

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Riksbyggen är snart klara med utbyggnaden av etapp 1 på
Hestra 3 mellan Byttorpssjön och Symfonigatan och vill
nu komma igång med etapp 2. Förfarandet är detsamma
som på etapp 1, Riksbyggen köper mark av kommunen
för byggnation av 31 stycken radhus och bygger, enligt
gällande exploateringsavtal, ut allmänna anläggningar
inom området såsom gator, gångvägar, lekplats m m och
överlämnar dessa till kommunen efter färdigställande.
Köpeavtal har upprättats i vilken kommunen säljer ca
15 900 kvm av fastigheten Torpa-Hestra 4:1. Priset är
baserat utifrån det förslag på 32 stycken byggrätter (31
radhus och en samlingslokal) som exploatören presenterat.
Jämfört med etapp 1 och i enlighet med gällande exploateringsavtal har priset per byggrätt justerats efter fastighetsprisindex till 180 000 kr/radhus och 260 000 kr/kedjehus/
samlingslokal.
Riksbyggen har fram till 2015-12-31 på sig att påbörja
byggnationen i området. Tillträde och betalning sker
2015-03-01.
Utbyggnaden av allmänna anläggningar (gata, lekplats
m m) ombesörjes av exploatören enligt gällande exploateringsavtal som reglerar genomförandet av detaljplanen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunen säljer ca 15 900 kvm av fastigheten
Torpa-Hestra 4:1 till Riksbyggen ekonomisk förening
för 5 840 000 kr och godkänner upprättat köpeavtal.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Peter Zettergren
Kommunalråd		
Tf Markchef

B 840

Mellan Borås Stad, genom Kommunstyrelsen, 501 80
Borås, nedan kallad kommunen och Riksbyggen ekonomisk förening 702001-7781, 106 18 Stockholm, nedan
kallad exploatören träffas följande

Köpeavtal
Som underlag för detta köpeavtal ligger exploateringsavtal
mellan Borås Stad och Riksbyggen ekonomisk förening.
Exploateringsavtalet reglerar åtagande och genomförande
för respektive part för genomförandet av bostadsutbyggnaden inom detaljplanen för Hestra kv 3, del av TorpaHestra 4:1 m fl.

1 Överlåtelseförklaring
Kommunen överlåter cirka 15 900 m2 av fastigheten
Torpa-Hestra 4:1 till exploatören. Områdena är markerade
på bifogad karta, se bilaga 1. Den exakta utformningen
bestäms i samband med lantmäteriförrättningen. Avsikten
är att markområdena skall bilda en egen fastighet och
ägas av en bostadsrättsförening. Befintlig skog ingår inte i
överlåtelsen.

2 Köpeskilling
Köpeskillingen är fem miljoner åttahundrafyrtiotusen
(5 840 000) kronor. Köpeskillingen är baserat utifrån det
förslag på 32 stycken byggrätter som exploatören presenterat och att exploatören bekostar anläggandet av allmänna
anläggningar inom området såsom gator, gatubelysning,
gångvägar, lekplats, bullerskydd, iordningställande av
allmänplatsmark m m i enlighet med vad som reglerats i
exploateringsavtalet. Förslaget visar på 1 styck samlingslokal och 31 stycken radhus, se bilaga 2. Om bygglovet
beviljas för ett annat antal byggrätter skall köpeskillingen
regleras med 260 000 kronor för kedjehus och 180 000
kronor för radhus. Samlingslokalen beräknas efter samma
pris som kedjehus. Köpeskillingen skall dock aldrig sättas
lägre än 5 840 000 kronor. Genom detta avtal är exploatören fri från gatukostnadsuttag.
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3 Tillträde

9 Säkerhet

Tillträde och betalning sker 2015-03-01.

Exploatören ska som säkerhet för sina åtaganden rörande
utbyggnaden av lokalgatorna, lekplatsen, gc-vägar, bullerskydd samt iordningställande av naturmark enligt detta
avtal och gällande exploateringsavtal ställa en bankgaranti
till Kommunen på totalt

4 Byggnadsskyldighet
Exploatören ska senast 2015-12-31 ha påbörjat byggnationen av 30 % av bostäderna inom byggnationens andra
etapp som omfattar 31 bostäder och en samlingslokal.
Denna byggnadsskyldighet anses uppfylld när grundkonstruktionerna (bottenplatta eller dylikt) är färdiga.
Kommunen har rätt att återköpa hela eller del av området
på lika villkor och för lika köpeskilling, där inte byggnadsskyldigheten uppfyllts. Kommunen ersätter i sådant fall
exploatören för gjorda investeringar på allmän platsmark
i enlighet med detaljplanens bestämmelser och enligt
godkända projekteringshandlingar.

Tre miljoner fem hundratusen (3 500 000) kronor.
Bankgarantin ska överlämnas till Kommunen senast 30
dagar efter att detta avtal godkänns av Kommunfullmäktige.
Bankens åtagande, och därmed garantibeloppets storlek,
sätts ner i takt med att lokalgator och övrigt byggs ut och
överlämnas till Kommunen, dock inte till ett lägre belopp
än 1 000 000 kr. Sistnämnda belopp återlämnas först när
toppbeläggningen är utförd på bägge områdena. Nedsättning av garantibeloppet sker exklusive moms.

Byggnadsskyldigheten uppfylld: datum……………………

Bankgarantin ska gälla för fem år om inte annat överenskommes mellan Kommunen och Exploatören.

……………………………………………………………
Markavdelningen/Samhällsbyggnadsförvaltningen

10 Köpebrev och lagfart

5 Fastighetsbildning

När köpeskillingen betalats och byggnadsskyldigheten
uppfyllts enligt punkt 4 utfärdar kommunen köpebrev.
Lagfart sökes och betalas av exploatören.

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning och exploatören biträder ansökan. Exploatören betalar förrättningskostnaden.

11 Köpeavtalets giltighet

6 Skatter och avgifter
Kommunen betalar fastighetsskatt och alla övriga eventuella avgifter för överlåtet område enligt detta köpeavtal
fram till tillträdesdagen. Exploatören betalar motsvarande
kostnader för tiden därefter.

7 Överlåtna områdets skick
Området överlåts i det skick det befinner sig i vid tillträdesdagen. Efter separat överenskommelse mellan kommunen och exploatören avverkar kommunen skogen inom
exploateringsområdet och tar hand om virke och ris.

8 Inteckningar
Kommunen garanterar att fastigheten vid tillträdet inte
besväras av penninginteckningar samt att inga eventuella
servitut, nyttjanderätter etc belastar fastigheten utöver vad
som finns redovisade i fastighetsregistret.

Detta köpeavtal är giltigt under förutsättning att :
• köpeavtalet godkänns av Kommunfullmäktige genom
beslut som vinner laga kraft
• att exploatören ställt en betalningssäkerhet för etapp 2.
Skulle köpeavtalet inte komma att gälla på grund av att
ovannämnda villkor inte uppfylls ska ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part. Kommunen återbetalar
köpeskillingen till exploatören utan ränta.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav kommunen
och exploatören tagit var sitt.
Borås 2014Stockholm 2014Borås Stad
Riksbyggen ekonomisk förening
Kommunstyrelsen
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Peter Zettergren
Tf Markchef
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Nr 117
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS t o m 30 september 2014
2014-11-24

Dnr 2014/KS0273 739

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap
§ 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den
30 september 2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har
verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna rapportera
alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som
inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut.
Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande
beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader
från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten
för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt
skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som
tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs,
ska nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna lämna en
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4
kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i
rapporten ska vara avidentifierade.

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO
ansöka hos Länsrätten om att den dömer ut särskild avgift
till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller
bistånd enligt 4 kap 1 § SoL eller 9 § LSS.
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras
på ett enhetligt sätt över landet, genom e-socialtjänst. Det
är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som
fungerar som kontaktperson gentemot IVO och sköter
nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter
själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.
De ej verkställda gynnande biståndsbesluten har på senare
år tenderat öka. Det resulterar i att Borås Stad döms att
betala viten. Beaktat den illavarslande tendensen behöver
Sociala omsorgsnämnden undersöka vilka åtgärder som
krävs för att vända utvecklingen.
Sedan juni 2014 har tre domar förpliktigat Borås Stad att
betala viten. Hittills uppgår vitena från dessa domar sammanlagt till knappt 420 tkr, och vissa viten fortsätter att
gälla med kostnader varje månad. Den typen av kostnader
ska självfallet minimeras i mesta möjliga omfattning och
därför behöver Sociala omsorgsnämnden presentera åtgärder för att viten inte framgent ska utdömas.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf
över en längre period.
Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
Sociala omsorgsnämnden uppdras att utreda vilka
åtgärder som krävs för att vända trenden med allt
fler beslut som ej verkställs samt att återkomma till
Kommunstyrelsen med åtgärdsförslag senast den 31
mars 2015.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
9 § LSS t o m den 30 september 2014
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t o m den 30 juni 2014
Nämnd
Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut
Typ av insats
X

X

Kontaktperson

Antal dagar Man/
sedan beslut kvinna
487

M

122

M

426

M

334

M

216

M

304

M

92

K

126

M

92

M

208

M

180

M

122

M

1337

M

153

K

365

M

144

M

218

M

169

M

379

M

293

K

Kontaktperson

172

M

Korttidsvistelse

1 783

K

305

M

Daglig verksamhet

Bostad med särskild service för vuxna

315

M

972

M

512

K

494

M

588

K

292

M

442

M

502

K

265

K

1 247

M

1 527

M

1 259

M

545

K
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t o m den 30 juni 2014
Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut
Typ av insats

X

Bostad med särskild service för vuxna

Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamheten

Kontaktperson enligt LSS
20 beslut rapporterades som ej verkställda. Tio av besluten rapporterades för första gången, sju av dessa har fått
avbrott i verkställigheten under andra kvartalet 2014. Det
har ännu inte varit möjligt att hitta lämpliga kontaktpersoner för uppdragen.
För en person är insatsen inte längre aktuell och ärendet
har lämnats till handläggare för omprövning av beslutet.
För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då
lämplig kontaktperson saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens hos
kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan också
ha speciella önskemål om kontaktperson, t ex kön, ålder,
intressen m m som kan vara svåra att matcha. Ofta krävs
flera personliga möten innan man hittar en kontaktperson
som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under
detta arbete oavsett hur många försök till ”matchning”
som gjorts. Det händer också att tilltänkta kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild
kompetens eller på annat sätt ansetts alltför krävande.

Korttidsvistelse enligt LSS
Ett beslut rapporterades som ej verkställt. Beslutet kvarstår
sedan 2009, familjen har tackat nej till erbjudanden. Den
enskilde går inte att nå och insatsen kommer troligen att
avslutas.
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Antal dagar Man/
sedan beslut kvinna
385

M

180

M

405

K

515

M

341

K

509

M

440

M

211

M

167

M

196

K

Daglig verksamhet enligt LSS
Fyra beslut rapporterades som ej verkställda. En deltagare
kan inte nås. En deltagare har varit ute på två studiebesök,
men har inte bestämt sig än. En deltagare har haft en verksamhet i företagsgrupp men ville inte vara bland funktionshindrade, ny träff med LSS-handläggare är inbokad.
En deltagare har provat flera arbetsplatser men inget har
varit bra, ny träff med LSS-handläggare och deltagare är
inbokad.

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
21 beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, varav ett
verkställdes 2014-09-15. Flertalet beslut har inte kunnat
verkställas då det saknas bostäder i Borås. En av dessa
personer bor sedan september i egen lägenhet med boendestöd enligt SoL.
Några personer har tackat ja till erbjudna platser och kommer att flytta in under 2014/2015. En person är beviljad
boende enligt SoL via socialpsykiatrin och trivs där, boendebeslutet enligt LSS kommer förmodligen att avslutas.
Övriga beslut har inte kunnat verkställas då de lägenheter
som blivit lediga inte har motsvarat brukarnas önskemål
om specifik stadsdel eller brukarnas behov utifrån funktionsnedsättning och/eller ålder.
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Bilaga
2014-11-24

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL
t o m den 30 september 2014
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2014
Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar Man/
sedan beslut kvinna

x

Kontaktfamilj

121

K

Kontaktfamilj

195

M

Kontaktfamilj

195

M

Kontaktfamilj

357

M

Kontaktfamilj

357

M

Öppenvård

123

M

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen

x

Individ- och familjeomsorgen

Stadsdelsnämnd Öster
Äldreomsorgen

x

Permanent bostad

253

M

x

”

161

M

x

Kontaktperson

305

M

x

”

338

K

x

”

111

M

x

”

104

K

x

”

105

K

x

Kontaktfamilj

95

M

x

”

103

K

Individ- och familjeomsorgen

x

Öppenvård

103

K

x

Öppenvård

95

K

Sociala omsorgsnämnden

x

Boende Kaptensgatan

299

M

Bostad med särskild service

298

M

Kontaktperson

427

M

Individ- och familjeomsorgen

Stadsdelsnämnden Norr
Äldreomsorgen

Arbetslivsnämnden

x

x

Analys
Stadsdelövergripande

IFO har i allmänhet 250 till 280 beslut om öppenvårdsinsats i verkställighet per månad varav merparten är
intern öppenvård. Inom området dominerar två typer av
biståndsbeslut, kontaktperson/familj och öppenvårdsinsats
där stöd och behandling ingår. Över tid har dessa också
varit vanligast förekommande i beslut som inte verkställts
i rätt tid. Kontaktperson/familj finns det i allmänhet
alltid en viss tillgång till men verkställighet kan inte alltid

uppnås då klientens behov och kontaktpersonen/familjen
möjligheter ska matchas och stämma överens. Minst lika
viktigt är också att personkemin dem emellan ska fungera fullgott. Inom stadsgemensam IFO arbetar särskilda
handläggare med att rekrytera kontaktpersoner/familjer.
Ej verkställda beslut inom öppenvård med stöd och behandling beror på platsbrist.
Inom ÄO förkommer två beslut som inte är verkställt.
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Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Norr

Barn och Familj hade den 30 september 2014 sex ej verkställda gynnande beslut. Fem beslut gäller kontaktfamilj
och ett beslut gäller öppenvård.

Barn och familj inom stadsdel Norr har ett beslut som
inte är verkställt och beslutet rör intern öppenvård inom
Dialogcentrum. Anledningen är platsbrist. Extern öppenvård läger- och helgvistelse där är anledning att lämplig
kandidat-verksamhet för matchning ej är möjlig.

De två syskon som väntat längst tid på insats i form av
kontaktfamilj är barn där insatsen tidigare varit verkställd,
men där kontaktfamiljen valde att avsluta uppdraget.
Ytterligare ett syskonpar väntar på att få beslutet i form av
kontaktfamilj verkställd. Det är extra svårt att rekrytera
kontaktfamiljer som kan ta emot syskonpar.
Två barn, som har väntat längre tid än tre månader på
kontaktperson, har under det senaste kvartalet fått besluten verkställda.

Stadsdelsnämnden Öster

Inom Barn o familj arbetar förvaltningarna kontinuerligt
med att hitta kontaktpersoner/familjer för att kunna verkställa besluten så snabbt som möjligt. Svårigheten ligger
dels i rekryteringen och dels i att hitta rätt matchning för
de speciella behov som ett specifikt barn har.
I två av ärendena som gäller kontaktperson har ansökan
återtagits och i det ena av dessa har sökanden erbjudits
två olika alternativ men inte godtagit något av förslagen. I
ett annat ärende har kontaktpersonen sagt upp sig och ny
kontaktperson söks. I övriga två ärenden finns en tilltänkt
kontaktperson som väntas ge besked inom den närmaste
tiden och till den andra finns ännu ingen.
I ett av ärendena där man söker kontaktfamilj finns en
potentiell familj och matchning pågår och till den andra
har man ännu inte hittat någon.
Anledningen till att beslut om öppenvård inte har verkställts inom 3 månader är att det nu är kö till Dialogcentrum.
Inom ÄO finns två icke verkställda beslut där båda har
tackat nej till erbjudna platser. Båda sökandena har önskemål om specifika boenden och vill vänta tills dessa blir
lediga.

B 850

Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen

Boende enligt SoL på Kategoriboendet Kaptensgatan
Vid september månads utgång fanns det ett ej verkställt
beslut om boende på kategoriboendet Kaptensgatan. Personen har tackat ja till beviljad insats om extern placering
på HVB-hem med psykosocialt stöd i samma eller högre
omfattning än beslutet ger. Detta i avvaktan på att plats
blir ledig på Kaptensgatan.

Bostad med särskild service enligt SoL
Ett beslut har rapporterats. Personen har tackat nej till extern placering i avvaktan på ledig plats i kommunens regi.
Personen har förhört sig om möjlighet till korttids-boende.
Detta har erbjudits, men personen tackade då nej.

Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt SoL
Ett beslut har rapporterats, är avbrott i verkställigheten.
Skäl till att beslutet ännu ej verkställts är att lämplig kontaktperson saknas.
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Nr 118
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2014 avgivna motioner
2014-11-24

Dnr 2014/KS0076 101

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
För information redovisas också därefter inkomna ej
besvarade motioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén
(M), Hans Gustavsson (KD) och Patric Silfverklinga (SD)
till förmån Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen också skulle föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen uppdras att till årsskiftet 2015/2016 ha
behandlat samtliga nu inneliggande motioner.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2014 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2002-03-18 § 26
2002/KS0249 001
KC

Motion av Maj Steen (M); Avveckling av kommunens egen
revision.

Under beredning.

KF 2005-04-21 § 49
2005/KS0393 050
J

Motion av Solveig Kjörnsberg (S); Kollektivavtal vid upphandling.

Under beredning.

KF 2006-08-17 § 107
2006/KS0558 821
E

Motion av Kerstin Koivisto (Väg) om iordningställande av
beachvolleyplan i Stadsparken för att främja ungas hälsa.

Klart för godkännande.

KF 2007-11-21--22 § 151
2007/KS0847 107
KC

Motion av William Petzäll (SD); Saltemads camping.

Under beredning.

KF 2008-01-24 § 2
2008/KS0132 107
KC

Motion av Kjell Classon (S); Bygg seniorbostäder.

Under beredning.

KF 2008-02-21 § 19
2008/KS0225 050
J

Motion av Anders Österberg (S); Ja, till rättvisa avtal! Nej till
löneapartheid i Borås!

Under beredning.

KF 2008-06-12 § 116
2005/KS0393 050
J

Motion av Solveig Kjörnsberg (S); Kollektivavtal vid upphandling.

Under beredning.

KF 2009-01-22 § 2
2009/KS0111 614
E

Motion av Bengt Bohlin (S) och Lars-Åke Johansson (S); Utbildning för vindkraft i Borås Stad.

Under beredning.

KF 2009-02-19 § 16
2009/KS0175 700
E

Motion av Anders Österberg (S); Jämlikhetsutredning – Ja tack! Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0403 420
E

Motion av Anders Österberg (S); Mindre partiklar och fler
levande människor - det är rätt bra.

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0404 822
E

Motion av Anders Österberg (S); Anpassa byggnaderna efter
människan och inte människan efter byggnaderna.

Under beredning.

KF 2009-09-17 § 115
2009/KS0588 107
E

Motion av Leila Pekkala (S); Den bästa energin är den som inte Klart för godkännande.
används.

KF 2009-10-15 § 130
2009/KS0661 317
SP

Motion av Lennart Andreasson (V); Med sikte på stjärnorna.

Under beredning.

KF 2009-11-25--26 § 153
2009/KS0748 173
E

Motion av William Petzäll (SD); Sprinklers i äldreboenden.

Under beredning. Kostnadsberäkning behöver kompletteras.

KF 2009-12-17 § 178
2009/KS0815 532
SP

Motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich Legnemark (V);
Framtidens kollektivtrafik.

Under beredning.

KF 2010-02-25 § 15
2010/KS0204 219
SP

Motion av Kjell Classon (S); Utveckling av Hässleholmen.

Under beredning. Inkommit fyra
remissvar.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0363 332
E

Motion av Emina Beganovic (S), Kjell Classon (S) och Anders
Österberg (S); Lek är en barnslig rättighet II.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0364 829
E

Motion av Anders Österberg (S) och Ingwer Kliche (S); Let´s
dance.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0373 050
E

Motion av Hanna Werner (MP); Inköp i tiden.

Under beredning.

B 852

kommunfullmäktiges handlingar | 17-18 December 2014

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2014 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2010-06-17 § 69
2010/KS0516 110
Vn

Motion av Johan Hellström (MP) och Martin Neuman (Väg);
Färre kommunala valkretsar.

Under beredning.

KF 2010-08-19 § 95
2010/KS0559 349
E

Motion av Lennart Andreasson (V); Kommunala vattenhål.

Klart för godkännande.

KF 2010-08-19 § 95
2010/KS0597 821
E

Motion av Ulf Olsson (S), Ninni Dyberg (S) och Anders Österberg (S); Spontanidrottsplats på Tullen.

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0640 824
E

Motion av Mats Brandt (C); Alla goda ting äro tre.

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0686 532
SP

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjligheten till spårbun- Under beredning.
den pendel- och kollektivtrafik.

KF 2011-03-24 § 34
2011/KS0277 530
SP

Motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica Johansson (C); Under beredning.
Samlat Resecentrum.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0299 139
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Sara Degerman-Carlsson (KD);
Bra Kompis riktat även till äldre elever – för ett starkare värdegrundsarbete!

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0326 003
J

Motion av Krister Maconi (SD); Komplettering av lokal ordningsföreskrift.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0377 040
E

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demokratin – införande av deltagarbudgetar.

Under beredning.

KF 2011-06-16 § 81
2011/KS0489 105
KC

Motion av Pontuz Fritzson (SD); Söka vänortssamarbete i
staten Israel.

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0584
SP

Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carl- Under beredning.
son (M); Fri parkering för en levande stadskärna.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0585 821
E

Motion av Annette Carlson (M) och Alfio Franco (M); Ett säkert
och tryggt Borås även för våra barn och ungdomar.

Lokalförsörjningsnämnden har
lämnat svar på remiss. Under
beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0602 050
E

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Social hänsyn vid upphandling.

Tekniska nämnden har lämnat
svar på remiss. Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0612 050
E

Motion av Joakim Malmberg (FP); Skattemedel skall användas
effektivt – inför utmaningsrätt!

Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0661 219
SP

Motion av Heiti Ernits (MP); Tillgängliggör Krokshallsberget för
Boråsarna.

Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0662 024
PF

Motion av Alfio Franco (M) och Annacarin Martinsson (M);
Verkliga lönekostnader.

Under beredning.

KF 2011-10-20 § 128
2011/KS0709 020
PF

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD); Borås Stad – en
arbetsgivare om tar ansvar.

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0122 331
SP

Motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett hållbarare
Borås.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj månad 2014 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0126 311
SP

Motion av Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig (KD); Gräv ner för att satsa på miljön och bygga nytt!

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0129 701
KU

Motion av Patrik Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Barnrättsstrategi och Pinocciogrupp – ett måste
för en aktiv barnkommun!

Under beredning.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0204 403
SP

Motion av Thomas Ågren (MP); Uppdaterade klimatmål för
Borås Stad.

Under beredning.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0206 107
SP

Motion av Nils-Åke Björklund (M); Miljövänliga framtida tätortsbussar.

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0270 822
E

Motion av Joakim Malmberg (FP); Lägg ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad.

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0272 821
E

Motion av Alexis Mouschopanis (M) och Annette Carlson (M);
Bygg en idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan.

Klart för godkännande.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0332 730
KU

Motion av Mirjam Jakobsson (MP); Tydligare beskrivning av
andel vårdare per vårdtagare på äldreboenden.

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0335 370
E

Motion av Heiti Ernits (MP); Utreda möjligheterna för industriell
symbios i Borås.

Klart för godkännande.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0337 710
E

Motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr sig om barnen i
förskolan?

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0339 311
SP

Motion av Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M),
Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Ett enat
Hässleholmen.

Klar för godkännande.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0367 001
PF

Motion av Anna Svalander (FP) och Joakim Malmberg (FP);
Bilda en central förskole- och grundskolenämnd i Borås.

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0378 023
PF

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta om att Sociala omsorgsnämnden
ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och
vid upphandlingsavtal.

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0379 023
PF

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M);
Kommunfullmäktige ska besluta att Stadsdelsnämnderna ska
begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid
upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg.

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0394 312
SP

Motion av Kerstin Hermansson (C); Fler gång- och cykelvägar
behövs i Borås.

Klar för godkännande.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0472 714
E

Motion av Annette Carlson (M); En barnomsorg för alla!

Remiss besvarad av Stadsdelsnämnderna.
Under beredning.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0487 107
E

Motion av Joakim Malmberg (FP), Alexis Mouschopanis (M)
och Falco Güldenpfenning (KD); Ett gemensamt bostadsbolag
med bättre möjligheter.

Under beredning.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0488 282
E

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C);
Mer pengar till verksamheterna – mindre till outnyttjade lokaler
och fastigheter.

Klart för godkännande.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0489 027
PF

Motion av Joakim Malmberg (FP); Inför traineeplatser i Borås
Stad.

Under beredning.
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KF 2012-08-16 § 106
2012/KS/KS0539 459
E

Motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran (M), Annacarin
Martinsson (M) och Anne-Marie Ekström (FP); Fimpa rätt!

Klart för godkännande.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0555 216
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Joakim Malmberg
Under beredning.
(FP); Omarbeta Borås Stads styrdokument ”Förutsättningar för
att bygga vindkraftverk i Borås”!

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0599 627
E

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (FP), Sven-Erik
Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Dags för SkolFam
modellen även i Borås!

Under beredning.
Remiss besvarad av Stadsdelsnämnderna.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0600 005
E

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (FP), Sven-Erik
Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden för en mer innehållsrik vardag.

Under beredning.
Remiss besvarad av Stadsdelsnämnderna

2012-12-20 § 146
2012/KS0771 001
KC

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD);
Inför fristående revision.

Under beredning.

2012-12-20 § 146
2012/KS0772 827
E

Motion av Anna Christensen (M); Fritidsgårdar med profilinriktning.

Under beredning.
Remiss besvarad av stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet.

2013-03-02-21 § 16
2013/KS0185 270
SP

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Låga hyror motverkar bostads- Klart för godkännande.
segregationen.

2013-02-21 § 16
2013/KS0189 107
E

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Lägg
ut Saltemads camping på entreprenad!

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0281 106
KC

Motion av Kerstin Hermansson (C);
Landsbygdssäkra politiska beslut.

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0283 866
E

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Dags att införa 1 %-regeln för Under beredning.
konstnärligt utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller
renovering av offentliga byggnader och platser i Borås.

2013-04-25 § 40
2013/KS0354 770
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD);
Äldres rätt att åldras med värdighet.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0356 023
PF

Motion av Joakim Malmberg (FP);
Inför studentmedarbetarsystem i Borås!

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS/357 730
KU

Motion av Nancy Kindblad (M);
Gör Borås Turistbyrå besöksvänlig.

Klart för godkännande.

2013-04-25 § 40
2013/KS0358 514
SP

Motion av Hanna Werner (MP);
Cykelparkeringar.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0360 429
SP

Motion av Annette Carlson;
När vågar Borås spola WC:n

Klar för godkännande.

2013-05-23 § 55
2013/KS0412 739
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Under beredning.
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Minska
matsvinnet i äldreomsorgen

2013-05-23 § 55
2013/KS0415 100
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tjänster – en kvalitetskontroll värdig namnet

Under beredning.

2013-06-19 § 69
2013/KS0433 050
E

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson
(C); Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling

Klart för godkännande.

2013-06-19 § 69
2013/KS0444 105
KC/KU

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Flagga för våra minoriteter!

Under beredning.
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2013-06-19 § 69
2013/KS0472 001
PF

Motion av Patric Cerny (FP), Anna Christensen (C) och Hans
Gustavsson (KD); Inrätta en central äldreomsorgsnämnd

Under beredning.

2013-06-19 § 69
2013/KS0475 732
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Valfrihet för alla

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0539 119
KC/E

Motion av Ida Legnemark (V); Whistelblower-funktion i Borås
Stad

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0540 739
KU

Motion av Patric Cerny (FP); Inrätta en fristående äldreombudsman!

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0541 614
KC/PF

Motion av Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M); Att
bygga broar

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0543 514
SP

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad

Under beredning.

2013-06-22 § 92
2013/KS0542 514
SP

Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parkeringen fri – det
är sommar!

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0544 110
Val

Motion av Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M);
Elektronisk röstning

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0546 269
SP

Motion av Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP); Etablera en textilvandringsled med miljö- och industritema

Under beredning.

2013-09-19 § 111
2013/KS0607 700
KU

Motion av Patric Cerny (FP);
Länge leve kärleken!

Under beredning.

2013-09-19 § 111
2013/KS0609 110
J

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och rösta

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0629
N

Motion av Annette Carlson (M) och Hamid Fard (FP); Kulturkompetens.nu

Klar för godkännande.

2013-10-24 § 124
2013/KS0661 700
KU

Motion av Patric Cerny (FP); Arbeta smartare mot våld i nära
relationer

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0663 730
KU

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Inför lag om Valfrihetssys- Under beredning.
tem (LOV) även när det gäller särskilda boenden för äldre och
personer med funktionsnedsättning

2013-10-24 § 124
2013/KS0664 311
SP

Motion av Nils-Åke Björklund (M) och Annette Carlson (M);
Trafikflöden till Viareds industriområde

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0666 820
E

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Inför maskeringsförbud nu!

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0668
E

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Borås Symfoniorkesters
framtid

Under beredning.

2013-11-20—21 § 141
2013/KS0728 050
E

Motion av Kerstin Hermansson (C); Giftfri vardag kräver handling

Under beredning.

2013-11-20—21 § 141
2013/KS0730 618
E

Motion av Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) och Marie Under beredning.
Fridén (M); Praktik på gymnasiets alla program
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2013-12-19 § 150
2013/KS0792 311
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Södra torget – förtjänar mer än bussar

Under beredning.

2013-12-19 § 150
2013/KS0793 220
SP

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C);
Inför en Trästadsstrategi i Borås!

Under beredning.

2014-01-16 § 2
2014/KS108 738
E

Motion av Patric Cerny (FP); Broddar till ålderspensionärer! För Klart för godkännande.
ökad trygghet under vinterhalvåret

2014-01-16 § 2
2014/KS108 027
PF

Motion av Ann-Marie Ekström (FP) och Falco Güldenpfennig
(KD); Ta fram en HBTQ-policy!

Under beredning.

2014-02-20 § 17
2014/KS0164 299
E

Motion av Ulla-Britt Åsén (SD); Att använda befintliga bibliotek
till Mötesplatser för invånarna i Borås kommun.

Under beredning.

2014-02-120 § 17
2014/KS0193 291
E

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C);
Ny idrottshall på Myråsskolan!

Under beredning.
Remiss besvarad av Lokalförsörjningsnämnden, Stadsdelsnämnd
Öster och Fritids- och folkhälsonämnden.

2014-03-20 § 30
2014/KS0266 208
PF

Motion av Morgan Hjalmarsson (F); Kostnadsfria pedagogiska
måltider i förskolan!

Under beredning.

2014-03-20 § 30
2014/KS0291 828
E

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C);
Bygg en modern evenmangshall i Eventområdet i Knalleland

Under beredning.

2014-03-20 § 30
2014KS0292 299
E

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Året om på Almenäs!

Remiss besvarad av Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och
folkhälsonämnden.
Under beredning.

2014-03-20 § 30
2014/KS0293 291
E

Motion av Anna Svalander (FP); Tillagningskök på Almåsgymnasiet

Remiss besvarad av Lokalförsörjningsnämnden och Utbildningsnämnden.

2014-04-24 § 41
2014/KS0313 730
KU

Motion av Annette Carlsson (M); Inventering av äldreomsorgen Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0320 310
SP

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds centrum

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0322 403
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Ingen vindkraft för Borås
Energi och Miljö AB!

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0324 860
KU

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Slå vakt om vårt litterära
kulturarv.

Klart för Kommunstyrelsen.

2014-04-24 § 41
2014/KS0328 773
PF

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson; Livräddning via SMS.

Klart för godkännande.

2014-04-24 § 41
2014/KS0329 701
KU

Motion av Mattias Karlsson (M), Anna-Carin Martinsson (M)
och Annette Carlsson; Livsviktiga projekt mot ungdomars
psykiska ohälsa

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0340 023
PF

Motion av Patric Cerny (FP); Karriärtjänster i förskolan!

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0346 027
PF

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M); Ställ
krav på HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen

Under beredning.
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2014-04-24 § 41
2014/KS0348 105
I

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt Eckerström
(C); Samlad marknadsföring i Borås!

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0364 514
SP

Motion av Monica Johansson (C); Fri parkering för och utökade Under beredning.
möjligheter till laddning av elbilar i stadskärnan!

2014-05-21 § 58
2014/KS0381 612
E

Motion av Maria Lindgren (M), Björn Bergquist (M) och Annette Under beredning.
Carlsson (M); Ge alla gymnasieelever kunskapen och chansen
att prova på att starta eget.

2014-05-21 § 58
2014/KS0382 049
E

Motion av Mattias Karlsson (M), Pirita Isegran (M) och Annette
Carlsson (M); Ordning och reda – pengar på utsatta tider.

Under beredning.

2014-05-21 § 58
2014/KS0389 141
N

Motion av Annette Carlsson (M) och Lars-Gunnar Comén (M);
Tjänstegarantier i näringslivet.

Under beredning.

2014-05-21 § 58
2014/KS0392 059
E

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Under beredning.
Falco Güldenpfennig (KD); Ny konkurrenspolicy för Borås Stad.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0429 733
PF

Motion av Ida Legnemark (V); Förbättra villkoren i Daglig
verksamhet.

Under beredning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0441 027
PF

Motion av Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V); Hbtq-certifiera Borås

Under beredning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0455 602
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Fler speciallärare på
skolorna i Borås.

Under beredning.
På remiss.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0456 624
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför elevhälsogaranti i
Borås.

Under beredning.
På remiss.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0457 023
PF

Motion av Patric Cerny (FP); Karriärtjänster inom socialtjänsten!

Under beredning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0461 291
E

Motion av Malin Wickberg (M), Annacarin Martinsson (M) och
Annette Carlson (M); Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan.

Under beredning.
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2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0499 107
E

Motion av Joakim Malmberg (FP) och Alexander Andersson (C); Ny återvinningscentral i Sandared!

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0518 212
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson )FP); Förtäta Borås stadskärna!

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0523 824
E

Motion av Sven-Erik Håkansson (C) och Alexander Andersson (C); Bygg ett aktivitetsområde på
Gånghesters stationsområde.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0524 001
PF

Motion av Annette Carlson (M); Avskaffa stadsdelsnämnderna.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0526 219
SP

Motion av Eike Jünke (M); Avfallshanteringen ska vara en del av samhällsplaneringen!

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS527 005
PF

Motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan Hjalmarsson (FP); Fritt trådlöst nätverk i centrum!

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0528 317
E

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M); Solbelys mera.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0529 312
SP

Motion av Annette Carlson (M) och Monica Hermansson-Friedman (M); Strandpromenad mellan
Asklanda och Skalle badplats.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0534 618
E

Motion av Per Carlsson (S) och Sofia Bohlin (S); APL-platser.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0545 317
E

Motion av Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia Andersson (C); Lys upp banvallen!

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0578 231
SP

Motion av Ida Legenmark (V); Bygg framtidens Borås!

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0580 319
E

Motion av Marianne Fridén (M); Människor möts i Borås.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0584 319
E

Motion av Anna Christensen (M); Fler papperskorgar för en renare och vackrare stad.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0587 700
PF

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Förebygg hedersrelaterat våld och förtryck!

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0592 739
KU

Motion av Bengt Wahlgren (FP) och Patrik Cerny; Stöd till unga och dementa i samhället och deras
anhöriga.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0597 040
E

Motion av Tomas Wingren (MP); Frigör Borås Stad från tillgångar i fossilbränslebranschen.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0598 780
KU

Motion av Tomas Wingren (MP); Inför tandborstning på förskola och fritids.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0599 107
E

Motion av Tomas Wingren (MP); Mikroelproduktion avlastar elnätet.

B 859

kommunfullmäktiges handlingar | 17-18 December 2014

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under perioden 2014-06-01--2014-10-31
avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0632 809
E

Motion av Ida Legnemark (V); Inför lagliga graffitiväggar.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0644 214
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Ny detaljplan för del av Nordskogen (Torpa Sjöbo 2:2 m fl).

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0649 003
J

Motion av Lennart Andreasson; Förbud mot en obefintlig kommunal företeelse.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0653 759
E

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD); Mer medmänsklighet i Borås!

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0654 739
KU

Motion av Lennart Andreasson (V); Tillgänglighet för personer med permobil.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS657 312
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Bygg gångbana Rydboholm – Borås!

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0661 001
PF

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Inrätta en skolnämnd för grundskolan.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0662 612
E

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Utreda möjligheten att inrätta en ”prova på” verksamhet för tonåringar liknande idrottsskola som redan finns för barn.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0663 739
KU

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Utred möjligheten att inrätta ”äldrekollo”.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0664 759
KU

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Möjligheten att inrätta informations- och utbildningskvällar för
hemlösa på härbärget Kastanjen.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0671 406
E

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M); Tuffa tag mot regeltrotset vid Borås sjöar.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0672 700
E

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M); Schysta relationer – ett riktigt framgångsrikt projekt.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0673 531
SP

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M) och Annette Carlson (M); Låt fler använda skolbussarna.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0674 821
E

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M); Investera i en näridrottsplats vid Storsjön.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0675 512
SP

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M); För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och
Rydboholm.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0676 609
KU

Motion av Mattias Karlsson (M), Annacarin Martinsson (M) och Annette Carlson (M); Arbeta för en
narkotikafri skola i Borås.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0677 739
KU

Motion av Lennart Andreasson (V); Handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och Vänga Mosse.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0678 370
E

Motion av Kerstin Hermansson (C); Solceller som tak på parkeringsplatser!
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Nr 119
Redovisning av inkomna e-petitioner
t o m oktober 2014
2014-11-10

Dnr 2014/KS0271 101

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2010 beslutat
införa e-petitioner i Borås Stad. Fullmäktige har också vid
samma tillfälle uttalat sin vilja att få regelbunden information om de petitioner som lämnas.
Kommunstyrelsen överlämnar härmed en sammanställning över inlämnade e-petitioner till och med oktober
månad 2014.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare

B 861

B 862

Återvinn trottoaren.

Förläng linjebuss 8

Mer motion och motorik i skolan för hälsa och lärande

Elljusspår vid Kype nåbart från Sjöbo

Återvinningstation

Ny basketarena

Björkhemsgatan

Belysning av lekplatser på Sjöbo

Återvinning för hjälporganisationer

Borås nästa i Sverige med ekologisk mat till skolorna/
äldrevården?

Stoppa införandet av trådlös teknik på skolor och förskolor i Borås och använd istället trådbunden Internet
- och telefonuppkoppling

Matskog

Klimatanpassa Borås

Skulptur av ungdomar

Sjöfart på Viskan

2014-07-21

2014-09-25

2013-12-02

2013-12-05

2013-12-11

2014-01-16

2014-01-17

2014-01-23

2014-02-21

2014-02-22

2014-02-24

2014-02-24

2014-06-15

2014-06-17

2014-06-30

Uno Lundberg

Linnea Carlsson

Anders Assarsson

Tekniska nämnden

Kulturnämnden

Miljö- och
konsumentnämnden

Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen

Elin Arvidsson

Anna Sevo

Stadsdelsnämnden Väster

Borås Energi och Miljö AB

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

2014-08-31

1

5

17

2014-09-15
2014-08-28

13

39

108

9

5

1

2014-05-30

2014-04-30

2014-04-30

2014-03-31

2014-04-30

2014-02-28

29

Fritids- och folkhälsonämn- 2014-07-31
den

2

2014-03-03
4

118

5

0

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Avslutad

Samlar underskrifter

Samlar underskrifter

Signaturer Status

2014-03-31

2014-11-30

2014-12-31

Slutdatum

2014-01-24

Borås Energi och Miljö AB

Fritids- och
folkhälsonämnden

Stadsdelsnämnden Norr

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Ansvarig nämnd

Anna Sevo

Yvonne Gunneriusson

Linda Ikatti

Sonny Andersson

Fredrik Zetterlund

Sören Björklund

Andreas Andersson

Hedvig Kjellin

Maria Wallengren

Sune Bergström

Initiativtagare

Anm. O
 m det inte finns någon notering i rutan ”Åtgärd” för avslutad e-petition saknas uppgift om beslut från ansvarig nämnd/bolag

E-petition

Inkom

Redovisning från Stadskansliet av inkomna E-petitioner t o m oktober 2014

Genomförd

Delvis genomförd

Genomförd

Åtgärd
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