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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 bostadshus i 5 våningar, inklusive indragen takvåning, samt ett underjordiskt parkeringsgarage i
ett plan. I byggnadens bottenvåning tillåts också kontorsoch butikslokaler.
Samhällsbyggnadsnämnden har nu tillstyrkt detaljplanen
och har skickat den vidare för antagande i Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har tagit del av samtliga synpunkter på
planförslaget och anser att planförslaget behöver ändras
innan antagande. Det är tydligt att det finns skilda åsikter
om hur Villastaden bör förtätas. Styrelsen vill se en större
enighet kring förslaget vilket innebär att planförslaget
behöver arbetas om och anpassas mer till stadsbilden. Fotavtrycket av byggnaden anser vi behöver minskas för att
respektavståndet till angränsande fastigheter ska öka.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden
för vidare handläggning i enlighet med upprättad
skrivelse.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Bengt Himmelmann
Kommunalråd Samhällsplaneringschef

Från Samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag 2012-09-27

§ SBN 2012-000235
Detaljplan för del av Villastaden,
Trasten 1, Borås Stad
Ärendenr

P 34/07
Anteckningar

Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt PBL
5:23 (1987:10) under tiden 24 februari ‑ 10 april 2012.
Granskningshandlingen upprättades 16 februari 2012.
Annons var införd 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. Efter granskningsskedet har redaktionella ändringar gjorts.
Revideringen är daterad 17 september 2012.
Från Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit antagandehandling.
Till sammanträdet har skrivelse inkommit till nämndens
ledamöter via e-post.
Skrivelsen kopierades och delgavs samtliga ledamöter och
lämnas för diarieföring.
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen och översända den till Kommunstyrelsen för
antagande.
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Detaljplan för del av Villastaden
TRASTEN 1
Borås Stad

ANTAGANDEHANDLING
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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 5 våningar, inklusive indragen
takvåning, samt ett underjordiskt parkeringsgarage i
ett plan. I byggnadens bottenvåning tillåts också kontors- och butikslokaler.
En viktig fråga att belysa är påverkan på den kulturhistoriska miljön inom Villastaden.

Orienteringskarta

NORMALT PLANFÖRFARANDE
Beslut

Instans/datum

SAMRÅD

SBN 2011-03-17

GRANSKNING

SBN 2012-02-16

REVIDERING
GODKÄNNANDE

2012-09-17
SBN 2012-09-27

ANTAGANDE

KF

LAGA KRAFT

-

Konsult:
DTH Arkitekter Borås
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Villastaden,
TRASTEN 1, Borås Stad, Västra
Götalands län, upprättad 6 februari
2012, reviderad 17 september 2012
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Planändringen syftar till att inom Trasten 1 möjliggöra ett nytt bostadshus i 5 våningar inklusive 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.

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 Miljömål för Borås

Kommunfullmäktige antog 2008 Miljömål för Borås.
De lokala miljömålen ska integreras i samhällsplaneringen och bidra till en ekologisk, ekonomisk och socialt
hållbar utveckling.
All samhällsplanering och allt byggande ska syfta till en
sund, trivsam och vacker miljö med kretsloppstänkande.
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2.2 Översiktliga planer

Området är i ÖP06 redovisat som bostadsbebyggelse
och värdefull kulturmiljö. Föreslagen markanvändningen stämmer väl överens med spelreglerna som är
vägledande för prövning av ny användning.
Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse.
Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service. Lokalisera bebyggelse 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 gatuoch ledningsnät.
Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som påverkar området negativt.
Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.
2.3 Gällande detaljplaner

1.3 Plandata

4

Miljömålen 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
bullerstörda från trafik minska. Dagvatten ska omhändertas lokalt alternativt fördröjas.

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

Det aktuella kvarteret ingår som en del i ett av de
37 utvalda, kulturhistoriskt värdefulla, stadsmiljöer
med 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.
2.5 Uppdrag

Byggnadsnämnden gav 2008-05-08 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra gällande detaljplan.
Planändringen har initierats av Wäst-Bygg AB. Detaljplanen har upprättats med konsulthjälp från DTH
arkitekter i Borås.
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3. Avvägningar mellan allmänna
intressen

och i övrigt hög. Enligt utförd undersökning ligger
bergets överyta aldrig högre än + 152,5 meter.

3.1 Avvägning enligt Miljöbalken

Grundvattenytan uppmättes till nivån +156,2 vilket
innebär 2 m under omgivande markyta.

Planutformning 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.
3.2 Avvägning enligt Plan- och bygglagen

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 rådande
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. Ny 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.

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. Förekommande jordar är flytbenägna vilket
innebär att schakt och grundläggningsarbeten under
grundvattenytan och vid blöt väderlek blir problemfyllda. Länshållningsåtgärder, exempelvis genom diken
eller 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 ske som äventyrar grundläggningen. Genom att etappvis frilägga terrassen och
omgående täcka schaktbotten bör problemen kunna
bemästras.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar

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 Natur och kultur

4.1.3 Radon

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

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 fornlämningar5 finns inom planområdet.

ANTAGANDE
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Trasten 1
Trasten 22

Volymstudie, Andra Villagatan norrut mot Åsbogatan (QPG arkiteker)

Trasten 1

Lärkan 3

Volymstudie, Övre Kvarngatan österut mot Fjärde Villagatan(QPG arkiteker)

Trasten 2

6
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Trasten 1

Volymstudie, Övre Kvarngatan västerut mot Andra Villagatan(QPG arkiteker)
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Solstudie för den nya och befintliga bebyggelsen (QPG arkitekter)
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. 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.
7
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Sektion A-A över föreslagen bebyggelse utmed Andra Villagatan (QPG arkitekter)

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

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

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

8
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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
samt 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 ombyggdes 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.

Entréer till fastigheten kommer att vara från Övre
Kvarngatan och Andra Villagatan. Garaget nås via port
utmed Övre Kvargatan och utförs med bilhiss varför
inga synliga ramper kommer att anläggas.

Föreslagen bebyggelse utmed Andra Villagatan mot
Annelundsparken (QPG arkiteker)

Föreslagen bebyggelse utmed Övre Kvarngatan mot
(QPG arkiteker)
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.

Befintlig bebyggelse inom Trasten 1
I förslaget till detaljplan vill fastighetsägaren uppföra
ett nytt flerbostadshus i 5 våningar med en indragen
takvåning samt parkeringsgarage i ett plan under
mark. Planbestämmelserna medger en högsta totalhöjd
på 176,5 meter över nollplanet, vilket motsvarar fem
våningar, med en största bruttoarea på ca 2500 kvm
ovan mark. Huset kommer att innehålla 16-20 lägenheter. Upplåtelseform blir troligtvis bostadsrätt.

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 1-2 meter mot fastighetsgräns.
En högsta
9
markhöjd har satts för gården och förgårdsmarken.
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Skala 1:500

Skala 1:500
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER
Detaljplanegräns, ritad 3 m utanför planområdet
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark
B

Bostäder

C1

Kontors- och butikslokaler. Butikslokaler får endast inrymmas i
bottenvåning.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning
e1 2500

Största bruttoarea i kvadratmeter ovan mark, underjordiskt
parkeringsgarage får uppföras utöver största bruttoarea

Begränsningar av markens bebyggande
Marken får byggas under med planteringsbart bjälklag

Mark och vegetation
+0,00

Utformning

Föreskriven högsta höjd ovansida planteringsbart bjälklag i meter över
grundkartans nollplan

Högsta totalhöjd i meter över grundkartans nollplan

Byggnadsteknik
Dagvatten ska omhändertas lokalt enligt "Riktlinjer för dagvattenhantering i Borås Stad" , antagna
2006-12-21. Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fastigheten inte avleder mer
dagvatten än motsvarande maxflöde vid ett tioårsregn med tio minuters varaktighet från den
oexploaterade fastigheten. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade för minst ett tioårsregn.
Byggnad ska normalt utföras med radonskyddande konstruktion eller motsvarande åtgärder vidtas så
att högsta tillåtna radonhalt inte överskrids i byggnaden.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Fastighetsplan
Fastighetsplan 1583-BN322/1946 som omfattas av denna detaljplan upphävs när detaljplanen vinner
laga kraft

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

INFORMATION
Planavgift debiteras inte vid bygglov
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4.2.2 Solstudie

4.4.2 Gång- och cykeltrafik

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.

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

4.2.3 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.
4.2.4 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.
4.2.5 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.
4.3 Friytor

I Annelundsparken som ligger 100 från planområdet
finns en större lekplats och promenadstråk. På gården till
Trasten 1 kommer en gemensam uteplats att anläggas.
4.4 Gator och trafik
4.4.1 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.
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4.4.3 Kollektivtrafik

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

Parkeringen löses med ett underjordiskt garage i ett plan
under hela fastigheten Trasten 1. Åtkomst till garage sker
med bilhiss från Övre Kvarngatan. Två gästparkeringsplatser i markplan placeras framför byggnaden mot Andra
Villagatan.
Parkeringsbehovet enligt Borås Stads parkeringsnorm är
för bostäder 8 platser/1000 m2 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.
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Vatten och avlopp ansluts till det kommunala nätet i Övre
Kvarngatan. För att klara erforderligt vattentryck i byggnaden kan en lokal tryckstegringspump för dricksvatten
behöva anläggas.
4.5.2 Dagvatten

Dagvatten ska omhändertas lokalt enligt ”Riktlinjer för
dagvattenhantering i Borås Stad”, antagen 2006-12-20.
Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna
dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

kommunfullmäktiges handlingar | 19 September 2013

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.
Merparten av takvattnet inom fastigheten ska avledas till ett 25 kubikmeter stort utjämningsmagasin i
tomtgräns mot söder som klarar att fördröja dagvattnet enligt riktlinjerna. De delar av taket som inte
kan avvattnas mor gården (mot Övre Kvarngatan
och Andra Villagatan) avleds till förgårdsmarken mot
Andra Villagatan där sk. systemväxter föreslås planteras (exempelvis Örtsedummatta) som fördröjer flödet.
Taket till garaget bör utföras på ett sådant sätt att
avrinningshastigheten minimeras genom växtligheten
innan det når utjämningsmagasinet.

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

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.

Fastigheten ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet
som finns i Övre Kvarngatan.

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

4.5.4 El och Tele

Villastadens, ursprung, utveckling och karaktär

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

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.

4.5.3 Värme

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:
• Husets anpassning till stadsbilden. Villastaden är
som område utpekat i Borås Stads Kulturmiljöprogram, där Trasten 1 ingår som enskilt objekt.
• Skuggbildning
• Geoteknisk undersökning behöver studera grundvattennivå för att se om garage 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

Redan i ett tidigt skede, kring 1910, fick området inslag av
flerbostadshus i varierande skala, från 5 våningsbyggnader
ner till flerfamiljsvillor i 2-3 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 13
utmärker det kulturhistoriska
värdet.
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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.
Bebyggelsen har till stor del behållit sin ursprungliga
karaktär med byggnader i 2-3 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 exponent för den ursprungliga
Villastadskaraktären, från början en syfabrik som
omvandlats till bostadshus. Byggnaden är en reveterad
träbyggnad i 2 våningar med gårdshus. Byggnaden har
ett kulturhistoriskt värde som en historiebärare om
tidigare verksamheter i Villastaden.

Orienteringsbild, Villastaden mot norr

14
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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 lamellhusstad 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.
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, friliggande
flerfamiljshus i 2-3 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.
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 kan 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.

15
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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 Villastaden, den finns 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,

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
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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 då utfallet av förtätningsmöjligheten
inom kv Trasten blev 2 byggnader av 15 möjliga.

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.
5.5.3 Trafikmiljö

Bedömningen är att planens inverkan på trafikmiljön är
acceptabel.
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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
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Bullerutredning för Trasten 1 (observera beräknat på en våning högre byggnad jämfört med liggande planförslaget)
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

överensstämmer med detaljplanen i enlighet med upprättat plankostnadsavtal.
6.6 Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en
arbetsgrupp med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen, stadskansliet, tekniska förvaltningen,
miljöförvaltningen, stadsdel norr. Planhandlingarna har
tagits fram av DTH arkitekter i Borås.

6.1 Genomförandetid

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

Planavdelningen

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

Tomas Rossing

Åsa Hagnestål

t.f. planchef

planarkitekt

6.4 Handläggning

Planen antas av Kommunfullmäktige.
6.5 Planavgift

Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden som
ANTAGANDE
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Villastaden,
TRASTEN 1, Borås Stad, Västra
Götalands län, upprättad 6 februari
2012
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.

Fastighetens parkeringsbehov ska lösas inom den egna
fastigheten.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Gällande detaljplan

Den gällande detaljplanen från 1941 ger förutsättning
för att med en symmetrisk fastighetsbildning bygga rutnätstad i likhet med övriga kvarter i Villastaden. Den nya
planen innebär att ca 50 kvm gatumark blir tomtmark,
vilket medför att korsningen Andra Villagatan/Övre
Kvarngatan aldrig kommer att kunna byggas ut som
planerat. Detaljplanen innebär också att del av gällande
fastighetsplan upphävs.
3.2 Fastighetsägare

Planen omfattar endast Trasten 1 som är i privat ägo.
3.3 Ledningar

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättat på initiativ från Wäst-Bygg AB
och avser att möjliggöra ersättning av befintliga byggnader med flerbostadshus på cirka 5 våningar.

Det finns bland annat 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.

2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd
Utställning
Antagande
Laga kraft

1:a kvartalet 2011
1:a kvartalet 2012
2:a kvartalet 2012
2:a kvartalet 2012

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Byggnadsnämnden.
Byggstart bedöms ske under 2012. Wäst-Bygg AB 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.

4. Ekonomiska frågor
Byggherren står för alla kostnader i samband med att
planen genomförs. Detaljplanen innebär inga kostnader
för Borås Stad.

5. Tekniska frågor
Fastigheten ansluts till de allmänna kommunala vattenoch avloppsledningar som finns i gatan. Fördröjningsanordningar för dagvatten ska anläggas enligt riktlinjer för
dagvattenhantering i Borås Stad, antagen 2006-12-20.
Dessa bekostas av byggherren. Eventuellt kan det krävas
en tryckstegringspump för den nya byggnaden pga av
den ökade byggnadshöjden vilken då ska bekostas av
byggherren.
Fastigheten ansluts till det lokala fjärrvärmenätet som
finns i gatan.
El- och teleledningar finns i gatan, fastigheten ansluts till
dessa.

Markavdelningen

2.3 Ansvarsfördelning

Byggherren ansvarar för att planen genomförs. Vid
åtgärder på Trasten 1 kan det bli nödvändigt att göra
ingrepp på intilliggande gatumark. Tillstånd erfordras
från Kommunen. Återställning av gatumark ska göras av
Kommunen och finansieras av byggherren.
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Britt Andersson

Jenny Tiberg

markchef

exploateringsingenjör
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Utlåtande
Upprättat 17 september 2012 med avseende på detaljplanen för del av Villastaden, Trasten 1, Borås Stad, Västra
Götalands län
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.
Inkomna synpunkter under granskningen har resulterat i
redaktionella ändringar på några punkter. Revideringen är
daterad 17 september 2012.

2. Sammanfattning
Sex remissinstanser har framfört synpunkter under granskningstiden. Tre berörda sakägare inklusive boende och två
övriga fastighetsägare som inte direkt gränsar till planområdet och därmed inte ansetts vara berörda sakägare har under
granskningstiden inkommit med erinringar mot förslaget.
Synpunkterna har lett till att detaljplanen har kompletterats på några punkter, vilket framgår av kommentarerna till
respektive yttrande och sammanfattningen nedan. Planens
innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt
väsentligt bibehållet.

•

Förtydligande text angående solstudien har lagts till
i planbeskrivningen på sida 7 under stycket 4.4.2
Solstudie på sida 12.

•

Förtydligande angående parkeringssituationen har
lagts till i planbeskrivningen under stycket 4.4.4
Parkering.

•

Formuleringen av planbestämmelsen Fastighetsplan
har förtydligats.

2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att godkänna detaljplanen samt
att överlämna detaljplanen till Kommunfullmäktige för
antagande.
Remisspart

•

•
•

X

G02

Tekniska nämnden

X

2012-03-19

G03

Miljö-och konsumentnämnden

X

2012-04-06

G04

Kulturnämnden

G05

Stadsdelsnämnd Norr

G06

Räddningstjänsten

G07

Lantmäterimyndigheten

G08

Borås Elnät AB

G09

Borås Energi och
Miljö AB

X

2012-04-10

G10

Lokalförsörjningsnämnden

X

2012-04-10

G11

HSO i Borås

-

G12

Länsstyrelsen i Västra
Götalands län,
även samrådsyttrandet
redovisas

X

G13

TeliaSonera Skanova
access AB

-

-

-

G14

Posten AB

-

-

-

G15

Hyresgästföreningen

X

2012-03-12

Med
anm

Svar datum

S12

X

X

2012-03-27

X

2012-04-10

X

Utan
anm

2012-03-26
2012-08-23

2012-03-06
X

2012-08-09

X

2012-04-05

-

2012-04-11

G16

Trasten 25

X

2012-04-10

S17

Trasten 22, kvarstående från samrådet

X

2011-04-28

G18

Trasten 2

X

2012-04-05

G19

Staren 2

X

2012-04-05

Med
anm

Svar datum

X

2012-04-10

X

2012-03-28

Tillägg av foton på befintlig bebyggelse har gjorts i
planbeskrivningen på sida 9.

Övriga

Förtydligande angående när detaljplanearbetet påbörjades har gjorts i planbeskrivningen under stycket 1.2
Handlingar på sida 4.

Svar datum

Kommunstyrelsen
KS nytt yttrande

Sakägare

Formuleringen av planbestämmelser avseende Mark
och vegetation har förtydligats gällande höjd ovansida
planterbart bjälklag.

Med
anm

G01

2.1 Ändringar i planförslaget

Antagandehandlingen innebär följande ändringar jämfört
med granskningshandlingen:

Utan
anm

G20

Trasten 17

G21

Vedensgatan 41
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3. Synpunkter under utställningen
3.1 Remisspart
G01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.
G01 Kommunstyrelsen nytt yttrande 120823

Kulturnämnden avstyrker förslaget till detaljplan
med hänvisning till de kulturhistoriska värdena.
Kommunstyrelsen anser därför att planen skall
antas av fullmäktige.
Kommentar

Yttrandena har noterats.
G04 Kulturnämnden

Beslut
Kulturnämnden (nedan KN) vidhåller sin ståndpunkt
från samrådsyttrandet den 10 maj 2011 och avstyrker
upprättat förslag till detaljplan för del av Villastaden,
TRASTEN 1, Borås Stad, upprättad den 6 februari
2012.
Sammanfattning
Befintlig bebyggelse på Trasten 1 är kulturhistoriskt
värdefull både som enskilt objekt och som del av Västra Villastaden, samt som representant för småskalig
textilindustri. KN anser att byggnaderna bör bevaras
och skyddas i detaljplanen. En fördjupad studie kring
Trasten 1 och Villastaden bör 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. Om nyexploatering av Trasten 1 blir aktuell bör
högre krav ställas på hänsyn till omgivande bebyggelse
i enlighet med PBL 3:1.
Yttrande
KN har lämnat ett yttrande i rubricerat ärende i detaljplanens samrådsskede 2011. Yttrandet från 2011-0510 med Dnr 2011/KN0093 214 har inte medtagits i
samrådsredogörelsen i granskningsskedet och har därför inte heller kommenterats. KN noterar att Länsstyrelsen i första hand förordar en varsam ombyggnad av
fastigheten Trasten 1 och i andra hand en utformning
som är anpassad till befintliga kulturhistoriska värden.
KN instämmer i Länsstyrelsens yttrande och redovisar
återigen yttrandet från samrådsskedet.
Befintlig bebyggelse
De befintliga byggnaderna på Trasten 1 består av ett
bostadshus och ett gårdshus. Byggnaderna har över
tid genomgått flera förändringar, bland annat genom
att huvudbyggnaden reveterades 1946 och uthuset
byggdes ut som syfabrik med maskin- och sysalar
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1935. Byggnaderna på Trasten 1 finns upptagna i Borås
Stads kulturmiljöprogram. Det är byggnaderna i sig som
bedöms som kulturhistoriskt värdefulla. Utförandet som
friliggande villa med förgård och gårdshus efter ideal
hämtade från England och Amerika var typiskt för den
tidiga bebyggelsen i Villastaden. Trasten 1 är därför en
viktig representant för uppbyggnaden av Villastaden
och kan ge en förståelse för hur området fått sitt namn.
I kulturmiljöprogrammet finns även Västra Villastaden
upptaget som värdefull kulturmiljö. Också för Borås Stads
textilindustriella historia har Trasten 1 ett kulturhistoriskt
värde så som exempel på den småskaliga industriverksamhet som tidigare varit en viktig del av stadens utveckling.
Det finns en tendens att bebyggelse som representerar just
denna småskaliga industri glöms bort som en del av det
industrihistoriska arvet, som istället oftast fokuserar på
större industrikomplex.
De befintliga byggnaderna på Trasten 1 och deras betydelse för förståelsen för både Villastaden och den småskaliga textilindustrin gör att KN anser att byggnaderna bör
bevaras och skyddas i detaljplanen, så att byggnadernas
placering, volym och karaktär bibehålls. KN ifrågasätter
även samrådshandlingarna, då den befintliga bebyggelsen
beskrivs helt utan bildmaterial. Detta kan ge uppfattningen att rivning och nyexploatering är en självklarhet.
Byggnader upptagna i det av Kommunfullmäktige antagna kulturmiljöprogrammet så som skyddsvärda bör inte
behandlas med sådan ignorans. Det är också en uttalad
ambition att områden upptagna i kulturmiljöprogrammet
bör utredas vidare inför konkreta exploateringsåtgärder.
KN begär därför att en fördjupad studie kring Trasten 1
och Villastaden genomförs så att den planerade exploateringen tillåts sättas in i sitt sammanhang.
Föreslagen exploatering
Förutom aspekterna kring den befintliga bebyggelsen som
redovisats ovan, ser KN flera problem med det presenterade förslaget på exploatering av Trasten 1. I samrådshandlingarna beskrivs den föreslagna byggnadskroppen som att
den ansluter till omgivande bebyggelse, detta genom att
byggnadshöjden anpassats till omgivningen. Det är dock
viktigt att påpeka att upplevelsen av en byggnad med
sadeltak eller brutet tak, vilket karaktäriserar andra hus
i omgivningen, är väsentligt annorlunda än en byggnad
med platt tak. En sådan byggnad uppfattas som högre och
större. Även volym och färgsättning bryter med byggnaderna i den direkta omgivningen, då ett hus i mörkt tegel
med orange detaljer stjäl uppmärksamhet från omgivande
byggnaders ljusa putsfasader. KN menar därmed att om
nyexploatering av Trasten 1 blir aktuell behöver en ny
byggnad anpassas bättre till omgivningen enligt hänsynskraven i PBL 3:1 (1987:10).
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Som nämns i planprogrammet, är det även viktigt att
betänka att den föreslagna exploateringen av Trasten
1 kan komma att bli prejudicerande för kommande
förslag till exploatering inom Villastaden. En stor exploateringsgrad i det här fallet kan komma att leda till
att fler tomter bebyggs på liknande sätt. Risken är då
stor att området möter en utveckling som helt bryter
med det som man idag uppfattar som karaktäristiskt
för Villastaden. Genom en fördjupad studie kring dels
Trasten 1 och dels Villastaden som helhet kan även
dessa aspekter vägas in och konsekvenserna för Villastadens kulturhistoriska värde och karaktär kan utredas
vidare.
Kommentar

Planbeskrivningen har kompletterats med foto på
befintlig bebyggelse på Trasten 1. Övrigt bildmaterial
som visar den omgivande befintliga bebyggelsen är
orienteringsbilden på sida 14 och i viss mån montagebilderna på sida 9 i beskrivningen.
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.
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.
Byggnadens volym och placering har behållits i enlighet med samrådsförslaget, då dessa är en avvägning
mellan omgivande bebyggelse och dagens krav på
ekonomi. Föreslagen färgsättning av byggnaden har
setts över i granskningsskedet för bättre anpassning till
omgivningen, se illustrationer i planbeskrivningen.
Det finns inga politiska beslut för att utföra en fördjupad studie kring Trasten 1 och Villastaden. Detaljplanen kommer att skickas till Kommunfullmäktige för
antagande.

G05 Stadsdelsnämnd Norr

Stadsdelsnämnden tillstyrker detaljplanen för 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. För att
behålla karaktären av ”villastad” är det mycket viktigt
att de gröna förgårdsmarkerna bibehålls. Enligt detaljplanen kommer förgårdsmarken att få en minskad yta
på 25 kvm för att tillskapa två gästparkeringar i enlighet med parkeringsnormen. Detta innebär att tidigare
bestämmelsen om att förgårdsmark inte kan nyttjas
som parkering tas bort.
Stadsdelsnämnden ser det positivt att utrymme för och
möjlighet till grön gårdsmiljö och förgårdsmark säkerställs med plankartan och planbeskrivningen.
Stadsdelsnämnden håller med Länsstyrelsens synpunkter om vikten av att anpassa nybyggnation till befintliga
kulturhistoriska värden. Det är viktigt att den nya
byggnadens volym, placering och färgsättning anpassas
till omgivningen enligt illustrationerna i planbeskrivningen.
Det är också av största vikt att vi bevarar Villastadens
karaktär i det stora hela. Att nybyggnationer smälter in
i befintlig stil.
Kommentar

I planområdets närmaste omgivningar finns en mångfald av stilar och volymer representerade, dock med en
tonvikt på första halvan av 1900–talet. Planförslagets
byggnadsvolym är en avvägning mellan omgivande
bebyggelse och dagens krav på ekonomi. Möjlighet till
grön gårdsmiljö och förgårdsmark är säkerställt med
bestämmelse på plankartan.
G07 Lantmäterimyndigheten

Det bör av planförslaget framgå när planarbetet påbörjades. Denna tidpunkt är avgörande för om den tidigare
plan- och bygglagen (ÄPBL) eller nuvarande PBL skall
tillämpas när detaljplanen upprättas.
Tidigare fastighetsplan (tomtindelning) för Trasten 1
enligt akt 1583K-BN322/1946 gäller efter nya planoch bygglagens (PBL) införande som detaljplanebestämmelser i gällande detaljplan.
Om ÄPBL skall tillämpas för aktuell detaljplan torde
den tidigare fastighetsplanen kunna upphävas så som
redovisats genom en administrativ bestämmelse.
Om däremot nya PBL skall tillämpas för aktuell detaljplan skall det framgå att motsvarande aktuella detaljplanebestämmelser upphävs genom detaljplanen.
Lantmäterimyndigheten har 21
i övrigt ingen erinran mot
planförslaget.

ANTAGANDE

B 561

21

kommunfullmäktiges handlingar | 19 September 2013

Kommentar

Planbeskrivningen har, under rubrik 1:2 Handlingar,
kompletterats med information om när planarbetet
påbörjades och att arbetet sker efter PBL 1987:10
(ÄPBL). Således kan den tidigare fastighetsplanen
upphävas genom den administrativa bestämmelsen på
plankartan.
G08 Borås Elnät AB

Utbyggnad av elnät kan komma att behövas för att
kunna försörja planerat nybygge med el. I Övre
Kvarngatan finns stråk med elledningar som ska beaktas om anläggningsarbeten utförs där.
Borås Elnät förutsätter att exploatören kontaktar oss i
god tid före byggstart.
Kommentar

Dialog har under planarbetets gång förts med Borås
Elnät som framfört att det för aktuellt bebyggelseförslag inte finns några problem att ansluta fastigheten
till befintligt elnät. Enligt genomförandebeskrivningen
åligger det byggherren att beakta befintliga ledningar
inom och/eller i nära anslutning till planområdet.
G12 Länsstyrelsen

Bedömning enligt 12 kap 1 § PBL
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till inbegripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer
att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen
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
och erosion.
Synpunkter på det utställda förslaget
Länsstyrelsen har inga vidare synpunkter i ärendet.
Kommentar

Yttrandet har noterats.
G15 Hyresgästföreningen

Vi vidhåller att det är viktigt med blandade bostadsformer även i ett område som Villastaden.
I övrigt verkar den geotekniska undersökningen
kommit fram till att grundvattennivån i området kan
ställa till med problem vid byggnation av garage under
marknivå. Hela området har sedan tidigare problem
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med parkeringsplatser då det stora flertalet får ställa sina
bilar på gatan, därför är det viktigt att man löser problemet med parkerings- och garageplatser.
I övrigt inget att erinra.
Kommentar

I Villastaden finns både hyres- och bostadsrätter representerade. Geotekniker har mätt grundvattennivån
till 3-3,3 m under markytan. Hänsyn ska tas till högt
vattentryck vid byggnation.
Parkeringsbehovet enligt Borås Stads parkeringsnorm
2
är för bostäder 8 platser/1000 m BTA vilket motsvarar 20 bilplatser. Planen möjliggör även kontors- och
butikslokaler i bottenvåningen. Vid en sådan användning kan parkeringsbehovet inte lösas inom den egna
fastigheten, utan får då lösas genom parkeringsavtal
med Borås kommuns Parkerings AB eller annat långsiktigt verkande avtal. Boendeparkering har nyligen införts
i Villastaden vilket har förbättrat parkeringssituationen
på gatumark. Planbeskrivningen är kompletterad med
uppgifter om parkeringsbehovet under stycket 4.4.4
Parkering.
3.2 Sakägare
G16 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.
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.
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.
Skuggningen av fastigheterna på 3:e Villagatan kommer
att bli mycket stor och besvärande.
4.4.3 Vi är tveksamma till busstrafik i kombination
med garage/hiss. Väntande bilar brukar blockera Ö.
Kvarngatan, framförallt vintertid.
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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.
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.
Kommentar

Angående byggnadens utformning och kulturhistoriska värden, se kommentar till yttrande G04 Kulturnämnden.
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. 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.
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 G15 Hyresgästföreningen.
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.
Geotekniker har mätt grundvattennivån till 3-3,3 m
under markytan. Hänsyn ska tas till högt vattentryck
vid byggnation.
Det finns inga politiska beslut för att utföra en fördjupad studie kring Trasten 1 och Villastaden. Detaljplanen kommer att skickas till Kommunfullmäktige för
antagande.
G18 Trasten 2 och Staren 2

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.
Vad händer med Trasten 2 och Staren 2 när det schaktas under grundvattennivån?
Trafiksituationen runt fastigheten är inte acceptabel.
Gästparkeringarna är mycket olämpliga med tanke på
den smala gatan och trafikintensiteten. Möjligheterna
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.
23
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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.
Vi förordar ett bostadshus med max tre våningar, mer
gräsyta mot angränsande gator samt ett utseende som
matchar övrig bebyggelse i närområdet.
Kommentar

Högsta markhöjden har reglerats för förgårdsmarken,
så att den ska ligga så nära gatunivå som möjligt för att
slippa stora höjdskillnader mot gatan.
Detaljplanen reglerar byggnadens möjliga placering
med egenskapsgränser och markens bebyggande genom egenskapsbestämmelser, men kan inte styra den
arkitektoniska utformningen mot/vid tomtgräns.
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.
Angående antalet parkerings- och garageplatser se
kommentar till yttrande G15 Hyresgästföreningen.
Angående gästparkeringen se kommentar till yttrande
G16 Trasten 25.

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

Angående byggnadens utformning och kulturhistoriska värden, se kommentar till yttrande G04 Kulturnämnden.

Den volym som fastigheten utgör måste begränsas och
anpassas inom nu gällande plan. Skuggbildningen blir
mer markant än vad som visas i skuggstudien.

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

4. Fråga om vidare förändringar av området och
Trasten 17.

G19 Staren 2

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.

Se yttrandet och kommentar till G18 Trasten 2.
3.3 Övriga
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.

24

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.

B 564

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

kommunfullmäktiges handlingar | 19 September 2013

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 G04 Kulturnämnden. Angående antalet parkerings- och garageplatser se kommentar till yttrande G15 Hyresgästföreningen. Angående gästparkeringen se kommentar till
yttrande G16 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. Förtydligande text angående solstudien har nu
också lagts till i planbeskrivningen.
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.

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!
Kommentar

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.

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.

Behovsbedömningen utfördes av Samhällsbyggnadsförvaltningen som kom fram till att nedanstående
frågor var viktiga att belysa i planen.

Beslut om detaljplanen ska fattas av kommunfullmäktige.

Skuggbildning

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 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

Husets anpassning till stadsbilden.
Geoteknisk undersökning behöver studera grundvattennivå samt hantering av dagvatten.
Frågeställningarna har utvecklats i planbeskrivningen.
Angående byggnadens utformning och kulturhistoriska värden, se kommentar till yttrande G04 Kulturnämnden.

4. Synpunkter från detaljplanesamråd
Med hänsyn till att samrådsredogörelsen inte biläggs
i antagandehandlingen är det här motiverat att även
redovisa Länsstyrelsens yttrande i samrådet, då flera av
yttrandena i granskningsskedet hänvisar till det.
Här behandlas även kvarstående synpunkter från samrådet från parter som inte inkommit med yttranden
under utställningen.
4.1 Remisspart
S12 Länsstyrelsen

Förslaget att möjliggöra fler bostäder
i centrala
25
delar av staden med god tillgång till service och
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kollektivresande kan betraktas som en positiv utveckling av staden. Samtidigt kan rivning av kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse och den påverkan på upplevelsen av
hela områdets kulturhistoriska miljö som detta innebär
anses vara negativt. Länsstyrelsen förordar i första hand en
varsam ombyggnad av fastigheten Trasten 1. I andrahand
en utformning som är noggrant anpassad till befintliga
kulturhistoriska värden.
Västra Villastaden är utvald som en av 37 kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljöer som upptas i Kulturmiljöprogrammet. Den aktuella fastigheten är också värderad som ett enskilt objekt med kulturhistoriskt värde.
Länsstyrelsen anser att detaljplanen kommer att påverka
kulturmiljövärdena negativt, eftersom genomförandet förutsätter en rivning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Därmed påverkas också upplevelsen av hela områdets
kulturhistoriska miljö. Trots beskrivningen att Villastaden
som område successivt ha genomgått en förändring anser
Länsstyrelsen att det är värdefullt att miljön kring Kv
Trasten, som fortfarande är relativt homogen, bevaras så
långt så möjligt.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden
att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte
kommer att prövas.
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.
Råd om tillämpningen av PBL och MB
Länsstyrelsen anser att placering och utformning av den
nya bebyggelsen i en kulturhistoriskt värdefull stadsmiljö
behöver ta hänsyn till omgivningens karaktär och kulturvärden på platsen.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen håller med att det inte
är betydande miljöpåverkan i lagens mening men det utesluter inte kommunens ansvar att tydligt redovisa planens
konsekvenser.

representerade dock med en tydlig tyngdpunkt på 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 byggnaders 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. Detta ger
Villastaden dess karaktär och har utgjort utgångspunkt för
planförslaget.
Byggnadens volym och placering behålls i enlighet med
samrådsförslaget. Föreslagen färgsättning av byggnaden ses
över för bättre anpassning till omgivning, se illustrationer
i planbeskrivningen.
Planbeskrivningen kompletteras med tydligare redovisning
av detaljplanens konsekvenser.
4.2 Sakägare
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 S12 Länsstyrelsen från detaljplanesamrådet.
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.
Avståendet mellan föreslagen byggnad och er fastighet
kvarstår.

Planavdelningen

Kommentar

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
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se
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Grundkarta

Mätklass II
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330
Koordinatsystem höjd: Borås 1973
Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2012-02-06
Fastighetsredovisning
Upprättad 2012-02-06

Jerry Sandin
Kartchef

N

+158.3
+158,

e1 2500

BC1
+160,0
+160.0

ILLUSTRATIONSKARTA

Gru

0:0

+0
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER
Detaljplanegräns, ritad 3 m utanför planområdet
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark
B

Bostäder

C1

Kontors- och butikslokaler. Butikslokaler får endast inrymmas i
bottenvåning.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning
e1 2500

Största bruttoarea i kvadratmeter ovan mark, underjordiskt
parkeringsgarage får uppföras utöver största bruttoarea

Begränsningar av markens bebyggande
Marken får byggas under med planteringsbart bjälklag

Mark och vegetation
+0,00

Utformning

Föreskriven högsta höjd ovansida planteringsbart bjälklag i meter över
grundkartans nollplan

Högsta totalhöjd i meter över grundkartans nollplan

Byggnadsteknik
Dagvatten ska omhändertas lokalt enligt "Riktlinjer för dagvattenhantering i Borås Stad" , antagna
2006-12-21. Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fastigheten inte avleder mer
dagvatten än motsvarande maxflöde vid ett tioårsregn med tio minuters varaktighet från den
oexploaterade fastigheten. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade för minst ett tioårsregn.
Byggnad ska normalt utföras med radonskyddande konstruktion eller motsvarande åtgärder vidtas så
att högsta tillåtna radonhalt inte överskrids i byggnaden.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Fastighetsplan
Del av fastighetsplan 1583-BN322/1946 upphävs inom planområdet när detaljplanen vinner laga kraft

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

INFORMATION
Planavgift debiteras inte vid bygglov

undkartans beteckningar

00 /0

0,00

Fastighetsgräns
Servitutsgräns
Fastighetsbeteckning
Byggnader, fasadlinjer redovisade

Antagandehandling

Detaljplan för Villastaden

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Beslutsdatum

Trasten 1

Väg
Rutnätspunkt

Samråd

2011-03-17

Slänt

Inst
SBN/
DEL.

Granskning

Stig

Borås stad, Västra Götalands län

Mur

Upprättad 2012-02-06

2012-02-16
Reviderad 2012-09-17

Staket

SBN

Godkännande

2012-09-27

SBN

Antagande

Träd
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Nr 79
Årsredovisning 2012 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
2013-08-19

2013/KS0252 107

Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Direktionen

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag		

Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2012
på +3 502 tkr, jämfört med -674 tkr för 2011. Förbundets
egna kapital var vid årsskiftet 27 125 tkr jämfört med
23 623 tkr vid årets ingång. Total balansomslutning uppgår till 102 710 tkr.
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet
beviljas. Kommunstyrelsen tillstyrker revisorernas förslag.

2013-03-22

§ 12
Årsredovisning 2012
Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetats enligt bifogade handlingar. Verksamheten under 2012 har genomförts enligt beslutat
handlingsprogram och verksamhetsplan.
Årets resultat visar ett överskott 3 502 tkr, med en omsättning under året på ca 157 900 tkr.
Direktionen beslutar enhälligt

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att

fastställa årsredovisningen för år 2012

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2012.

att

tillsammans med revisionsberättelse överlämna
årsredovisningen till kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun för bedömning av
ansvarsfrihet för direktionen

att

förklara paragrafen omedelbart justerad

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

B 570

Christer Johansson
Ekonomichef

Vid protokollet
Susanne Kling
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2012
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Förord
Vårt samhälle har idag en tendens att bygga allt komplexare system med en
ökad sårbarhet som följd. Samtidigt blir vi alltmer säkerhetsmedvetna på
flera sätt och vi vill alla leva i ett tryggt och säkert samhälle. Kraven från våra
invånare att samhället ska bistå med skydd ökar, samtidigt som lagstiftaren
betonar det egna ansvaret. Detta gör att vår kompetens och våra tjänster
efterfrågas i allt större utsträckning.
Räddningstjänsten har en lång tradition att snabbt rycka ut när en olycka
händer. Den utryckande verksamheten håller en mycket hög kvalitet till stor
del beroende på vårt ständiga förbättringsarbete. För att bli ännu bättre på
att minska samhällets totala kostnader för olyckor måste räddningstjänsten
fortsätta arbetet med att utveckla nya metoder. Vårt arbete har breddats till
nya områden med tidiga insatser och en ökad prioritering av det förebyggande arbetet i alla dess former. Det kan handla om det traditionella förebyggande arbetet men framförallt det mer långsiktiga arbetet att nå speciellt
sårbara grupper.

Kjell Classon
Ordförande direktionen

Under hösten genomfördes en krisledningsövning i Svenljunga kommun
som på ett dramatiskt sätt visade på vikten av att alltid vara beredd på det
oförberedda. Övningen utspelade sig runt en skolskjutning och visade på
vilka svårigheter en kommun kan ställas inför vid en sådan händelse. Bara en
vecka senare blev tyvärr övningsscenariot en verklighet i Newtown, USA där
28 personer blev skjutna till döds. Analys av händelseförloppet i övningen
visar skrämmande likheter med den tragiska olyckan i USA, vilket tydligt
visar på vikten av att förbereda sig på oförutsedda händelser.
Handlingsprogrammet 2012 – 2015 slår fast förbundets ambitionsnivå och
övergripande mål för perioden. Årets verksamhet är baserad på detta program och planerade verksamhetsmål är i stort genomförda.
SÄRF har under året byggt upp ett nytt ledningssystem i förbundet med
kommunala ledningsplatser i varje kommun. Detta ger SÄRF ökade möjligheter att bistå kommunerna i ett krisledningsarbete. Förbundet har också
anslutit sig till det nationella kommunikationssystemet Rakel.

Sven-Åke Josefsson
Räddningschef

Direktionen har beslutat att genomföra en översyn av förbundets beredskapsorganisation. Denna utredning har startat under hösten 2012 med
medverkan av konsult Åke Jacobsson, Prospero. Rapport kommer att överlämnas till Direktionen i maj 2013.
Under året har förbundet fått en ny ordförande Kjell Classon, Borås.
Avslutningsvis vill vi tacka alla medarbetare för ett gott arbete och för att ni
på ett engagerat sätt tar er an utvecklingen av vårt förbund.
Kjell Classon
Ordförande direktionen

Sven-Åke Josefsson
Räddningschef
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Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla!
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, är ett
kommunalförbund med medlemmar från Bollebygd,
Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns
kommuner.
Verksamheten är relaterad till lagstiftning (främst Lagen
om skydd mot olyckor, Plan- och bygglagen, Lagen om
brandfarliga och explosiva varor), förbundsordningen för
SÄRF, det politiska handlingsprogrammet för innevarande mandatperiod samt verksamhet enligt avtal med
andra aktörer, till exempel I Väntan På Ambulans och
saneringsuppdrag.
Verksamheten består av fyra huvuduppdrag:

1. Samhällsinriktad olycksförebyggande
verksamhet
Uppdraget tillgodoser lagstiftningens krav på skydd,
säkerhet och trygghet i samhället på lokal nivå. Arbetet
bygger på nära samverkan med medborgare, näringsliv
samt medlemskommunerna och bedrivs med ett medvetet samhällsperspektiv.
Exempel på uppgifter är risk- och sårbarhetsanalyser,
medverkan i samhällsplaneringen, utbildning till olika
målgrupper, råd och information till enskilda samt inte
minst medverkan i trafiksäkerhetsråd, säkerhetsråd och
brottsförebyggande råd i kommunerna.

2. Räddningsinsatser
Uppgiften innebär att upprätthålla beredskap för att
dygnet runt kunna utföra räddningsinsatser vid bränder
eller andra olyckor. Arbetet innebär att utveckla och
vidmakthålla kompetens, metoder och tekniska resurser
samt att vara väl förberedda för räddningsinsatser eller att
kunna lämna stöd till kommunerna vid kris.

3. Uppföljning av olyckor och räddningsinsatser
Uppföljning innebär att lära av inträffade olyckor och
räddningsinsatser för att undvika upprepningar och ta
tillvara erfarenheter både i det olycksförebyggande arbetet och i de insatsoperativa beredskapsförberedelserna.
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4. Stöd till kommunerna vid svåra
samhällsstörningar
Stödet innebär att biträda medlemskommunerna vid
svåra samhällsstörningar eller extraordinära händelser.
Det kan ske genom samverkan och stöd med räddningstjänstens kompetens och resurser.

Vision
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar mot
visionen ”Ett tryggt och olycksfritt samhälle för alla!”.

Uppdrag
SÄRF har i uppdrag att förhindra och minska konsekvenserna av olyckor hos alla som bor, verkar och vistas i
vårt område. Vi arbetar före, under och efter olyckor och
kriser genom att:
Informera
Vi informerar, utbildar och kommunicerar för att förebygga oönskade händelser och skapa ett tryggare samhälle.
Stödja
Vi stödjer våra medborgare och kommuner i skyddet mot
olyckor och kriser.
Hantera
Vi genomför insatser vid risker, olyckor och kriser för att
rädda och skydda människor, egendom och miljö.
Utveckla
Vi deltar i utvecklingen av samhällets trygghets- och
säkerhetsarbete samt utvecklar vår egen förmåga.

Verksamhetsidé
I god samverkan
med ständig utveckling
för ett tryggare samhälle
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Verksamhetsområde
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Skydd och samhälle

Uppdrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samhällsplanering och byggnation
Rådgivning och information till allmänheten och myndigheter
Tillsyn av lag om skydd mot olyckor
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Insatsplanering
Olycksundersökningar
Tillstånd och tillsyn av lagen om brandfarlig och brandfarlig vara
Avtal automatiska brandlarm
Medverkan i säkerhets- och trygghetsarbete
Avtal Borås Stad Säkerhetssamordnare
Avtal Borås Stad Administratör Civilförsvarsförbundet
Avtal Ulricehamns kommun Säkerhetssamordnare
Avtal Krisberedskapshandläggare

Frida Niméus
Områdeschef Skydd och samhälle

Olycksförebyggande verksamhet
samtal och tips utifrån från räddningstjänstens fackområde, vilket kommer att fortsätta under nästa år.

Den samhällsinriktade olycksförebyggande verksamheten
arbetar med fokus på stöd till den enskilde och särskilt
utsatta grupper, anpassning och utförande av tillsynsverksamheten, delaktighet i samhällsplanering och byggprocessen samt fokus på fördjupat och breddat samhällsperspektiv, i syfte att sänka olycksfrekvensen.

Under 2012 har några av områdets medarbetare deltagit
i seminarier som kommittén för Plan- och bygglagen
arrangerat. Detta för att höja den interna kompetensen
gällande hantering av översikts- och detaljplanering.

Samhällsplanering och byggnation

SÄRF har under året granskat och gett ett 50-tal utlåtanden på detaljplaner i medlemskommunerna. Förbundet
har varit delaktig i drygt 25 uppstartsmöten för detaljplaner eller planprogram. Sammantaget har knappt 900
bygglovsbesked granskats. SÄRF har även granskat och
gett synpunkter på cirka 80 brandskyddsdokumentationer. I ett 10-tal fall har SÄRF och byggnadsinspektörer
gemensamt besökt fastigheter där bygglov saknats och
brandskyddet diskuterats. Under året har även ett 20tal interna PM med råd och anvisningar, gällande hur
räddningstjänsten tolkar bland annat lagstiftning och
föreskrifter, reviderats och bytts ut.

Under 2012 har SÄRF jobbat med att stärka samarbetet i
planfrågor genom att vara en aktiv part i den tidiga fasen
av planarbetet.
SÄRF har varit delaktig i planarbetet kring de nya höga
hus som ska byggas i Borås. Räddningstjänstens förmåga att göra en insats i höga byggnader har diskuterats
i projektform internt och resultaten från diskussioner
och tester har delgetts bland annat brandkonsulter och
byggherrar. Det interna arbetet har genomförts mellan
områdena Skydd och samhälle, Övning och utbildning
samt Beredskap och insats för att hitta bra förmågebeskrivningar som kan delges externt.

Länsstyrelsen i Västa Götaland har kontaktats i större
utsträckning än tidigare då SÄRF granskat medlemskommunernas planarbeten för att få myndighetsgemensam
samstämmighet i utlåtanden, vilket saknats tidigare år.

SÄRF:s medlemskommuner har påbörjat eller fortsatt
sitt arbete med att ta fram och utveckla översiktsplaner.
Förbundet har varit behjälplig med inspel, konstruktiva
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Rådgivning och information

GÖSAB Sotning AB har från 2013-01-01 uppdraget att
utföra sotning och brandskyddskontroller i de tre kommunerna.

SÄRF besvarar frågor och ger rådgivning till allmänheten
och andra myndigheter. Det handlar bland annat om
att ge stöd och råd i frågor som berör brandskydd och
utrymningsproblematik.

Insatsplanering

Skydd och samhälle lämnar yttranden gällande bland
annat serveringstillstånd, offentlig tillställning, avfyrande
av fyrverkerier, hantering av kemikalier samt personantal
i olika verksamheter. Under 2012 har drygt 80 yttranden
skrivits till olika myndigheter.

För att underlätta taktik- och metodval samt minska insatstiden vid räddningsinsatser görs inom SÄRF detaljerade kartor och insatskort till vissa byggnader som kräver
mer underlag för räddningspersonalen. Detta arbete sker
under området Skydd och samhälle, framför allt med
personal från utryckningsstyrkan.

Förebyggande insatser sker även med hjälp av den operativa personalen i form av olika arbeten och projekt.
Under året genomförde den operativa personalen bland
annat flertalet informationsinsatser, tillsynsbesök på badplatser samt projektet ”Kombinerad tillsyn och information på förskolor” där drygt 30 förskolor besöktes. Under
hösten bjöds allmänheten in till öppet hus på heltidsstationerna i Borås och Skene. Syftet var bland annat att
informera besökarna om brandskydd i hemmet.

Olycksundersökning
Olycksutredningar görs på samtliga av SÄRF:s insatser
genom insatsrapporter. Efter vissa insatser finns ett behov
av en mer djupgående undersökning. Då tittar man på
olycksorsaker och vad som påverkade skadeutfallet samtidigt som insatsens genomförande undersöks. Under 2012
genomfördes sex stycken djupgående olycksutredningar
som berörde trafikolyckor, bränder och drunkning.

Tillsyn om lag om skydd mot olyckor

Tillstånd och tillsyn av lag om brandfarlig
och explosiv vara

För att följa upp brandsäkerheten i olika typer av verksamheter och byggnader gör SÄRF tillsyn enligt Lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Då kontrolleras hur befintligt brandskydd är i byggnaden och hur personal systematiskt arbetar med brandskyddsfrågor. Fokus
vid räddningstjänstens tillsyn är alltid personsäkerheten.

2011 tog SÄRF över handläggningen av tillstånd för
brandfarliga och explosiva varor inom förbundets
medlemskommuner. Kravet på tillstånd finns i Lagen
(2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE).
Typiska hanteringsställen för brandfarlig vara är gasoltankar på industrier, drivmedelscisterner på bensinstationer
och gasolspisar i restauranger. Tillstånd för explosiv vara
behövs bland annat vid försäljning av ammunition och
fyrverkerier. Totalt handlades och beslutades 76 tillstånd
under året. Detta är en ökning jämfört med 2011 då
54 tillstånd beslutades. Ökningen beror främst på att
handläggningen påbörjades först i april 2011. I tabellen
nedan redovisas antalet tillstånd som inkom och handlades under 2012:

År 2012 har 181 tillsyner enligt LSO utförts. Större
delen av årets tillsynsarbete har inriktats mot skolverksamheter och ungefär 60 anläggningar har besökts. Mot
årets slut byttes fokus till vårdverksamheter och cirka 10
objekt besöktes. Fokuset på denna objektstyp kommer
att fortsätta under 2013. Vidare har tillsynsbesök även
genomförts på cirka femton restauranger/samlingslokaler
samt arton badplatser.

Rengöring och brandskyddskontroll

Kommun
Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Totalt

I brandförebyggande syfte sker rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar
och imkanaler i restauranger och storkök. Rengöring och
brandskyddskontroll utförs genom entreprenörer som
är upphandlade av SÄRF:s medlemskommuner. Under
2012 har det beslutats om ny entreprenör för sotning i
kommunerna Borås, Svenljunga och Ulricehamn.
8
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Antal
5
37
18
5
4
7
76
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Foto: Caroline Olausson

Arbetsplatsbesök i samband med bygglov.

För att säkerställa att hantering och förvaring sker på ett
säkert sätt utför SÄRF även tillsyn på objekt där brandfarlig- eller explosiv vara hanteras.

Avtal automatiska brandlarm
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar
ständigt med utveckling och hantering av automatlarmsfrågor. Det gäller arbete med allt från kundkontakt till
återkoppling av larm in i organisationen.

Medverkan i säkerhets- och trygghetsarbete
SÄRF medverkar i nätverksträffar tillsammans med
säkerhetssamordnarna i Sjuhäradskommunerna.
Förbundet medverkar också i kommunernas säkerhetsoch trygghetsarbeten, till exempel genom deltagande i
lokala brottsförebyggande råd, POSOM-grupper samt
arbete med sociala risker och förebyggande insatser.

Medlemskommunernas krishantering
Varje kommun har ett ansvar för sin egen krishantering.
Det handlar både om att förbereda sin krisorganisation och att självständigt, med hög förmåga, hantera en

Foto: Caroline Olausson

allvarlig händelse i kommunen. SÄRF har under några år
samverkat i dessa frågor på ett framgångsrikt sätt, vilket
också bidragit till en ökad medvetenhet kring frågor som
rör det förebyggande krishanteringsarbetet samt samverkan och samarbete under en kris.
SÄRF har avtal med Borås Stad och Ulricehamns Kommun, och från och med 2012 även Marks Kommun,
gällande tillhandahållandet av säkerhetssamordnare.
Förbundet har även avtal med Borås Stad gällande
administratör för Civilförsvarsförbundet. Säkerhetssamordnarna har till uppgift att samordna kommunens
uppgifter i krishanteringssystemet. Utbildningar och
övningar har genomförts, tillsammans med uppgifter så
som samverkan inom kommunen och tillsammans med
andra organisationer.
Förbundet har även en gemensam krisberedskapshandläggare till förfogande via avtal med de sex medlemskommunerna. Krisberedskapshandläggaren har under 2012
utbildat och övat flertalet av medlemskommunernas krisledningsnämnder, krisledningsgrupper och förvaltningar
i kommunal krisberedskap, stöttat säkerhetssamordnarna
i det ordinarie säkerhetsarbetet samt haft en samordnande funktion för nätverket ”SÄKSAM Sjuhärad”.
B 579
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Övning och utbildning

Uppdrag
• Bedriva utbildning och information i brandskydd till allmänhet,
företag och skolor
• Genomföra brandskyddsutbildningar till för- och grundskola;
femåringar, årskurs 5 (Navet Science-center genomför med
SÄRF:s hjälp) samt årskurs 8
• Bedriva räddningsgymnasium i Borås Stad och i Marks kommun
• Genomföra projekt för sommarlediga ungdomar
Stefan Rodhe
Områdeschef Övning och utbildning

Extern utbildning
Internt omfattar utbildnings- och övningsverksamheten
heltidsanställd utryckningspersonal och räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB. Utveckling av metoder i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP,
är en viktig del och övningsanläggningen Guttasjön en
förutsättning. Externt riktar sig SÄRF till barn och ungdomar med den samhällsfinansierade utbildningen och
till äldre samt kommunala verksamheter och företag med
den kundfinansierade. Utbildningar för MSB och andra
räddningstjänster är en ökande del av verksamheten.
Målet med verksamheten är att öka förmågan att hantera
risker och olyckor på individ- och gruppnivå. Syftet
med den ökande förmågan är att så snabbt som möjligt
minimera skadeutvecklingen, öka säkerheten för dem
som genomför detta och ett ökat restvärde. SÄRF stödjer
också medborgarnas strävan att minska sannolikheten för
olycka.

Utbildning
Brandskyddsutbildning till för- och grundskola har under
2012 genomförts vid 74 tillfällen, varav 16 i samarbete
med Navet Science-center. Räddningsgymnasierna på
Almåsgymnasiet i Borås och Marks Gymnasium har löpt
enligt avtal.
Flera skolor i förbundets område har utsatts för anlagda
bränder. SÄRF har besökt berörda skolor och medverkat
i uppföljningen med skolledning och elever.

Området Övning och utbildning har bidragit i planeringen av den operativa personalens arbete på högstadieskolor
i Borås Stad. Brandmän besöker skolorna med syfte att
informera om farorna med brand, kontrollera brandskyddet och skapa goda relationer med eleverna.
Under 2012 bedrevs de återkommande aktiviteterna
”Brandman för en dag” och ”Brandman på turné” under
sex veckor med hjälp av två brandmän och ett antal
sommarjobbande ungdomar. ”Brandman för en dag”
riktar sig till sommarlediga ungdomar i åldrarna 11-15 år.
Grupperna får prova på brandmannayrket på övningsanläggningen Guttasjön, bland annat med syfte att förebygga anlagda bränder. ”Brandman på turné” riktar sig till en
bred allmänhet. Prova-på-stationer med brandsläckning
och hjärt-lungräddning genomfördes under sommaren på
flera publika platser runt om i medlemskommunerna.
I samverkan med Borås Stad, Borås Energi och Miljö
och AB Bostäder driver SÄRF ”Mobile Info Center”
med syfte att nå invandrargrupper med information om
brandskydd, sopsortering och återvinnig.
Intresset för både kundfinansierade- och samhällsfinansierade utbildningar har minskat under året. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har under 2012 mött och
utbildat 6 542 personer i alla åldrar. Statistiken är samlad
i tabellen på sida 11.
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Externa utbildningar utförda i förbundet
År 2012
Utbildning

Brandfarlig vara mindre
Brandkunskap
Brandkunskap påbyggnad
Heta arbeten
LABC-HLR
Sjukvårdsutbildningar
Skolprojekt
Slärsläckarutbildning
Sotningskurs
Systematiskt brandskyddsarb.
Teambuilding
Övriga säkerhetsutbildningar
Totalt

Antal
kurser

1
130
1
25
31
2
74
19
2
2
1
51

339

År 2011

Antal
deltagare

10
2 437
20
447
236
50
2 113
166
38
19
7
999

6 542

SÄRF:s övningsanläggning

Antal
kurser

3
267
0
34
22
3
83
21
2
9
1
55

500

År 2010

Antal
deltagare

30
4 700
0
574
156
65
1 943
210
31
117
7
1 074

8 907

Antal
kurser

Antal
deltagare

382

7 569

2
86
2
22
30
4
129
1
2
11
1
92

26
1 302
40
345
332
90
3 370
15
66
129
9
1 845

Samarbetet med Cold Cut Systems har också gett SÄRF
en återstart av både nationella och internationella kurser
i utvecklad släckteknik. Användning av kunskaper i
övertrycksventilation, skärsläckare och värmekamera ger
oss fördelar avseende säkerhet, restvärde och miljöpåverkan vid släckinsatser. Samtidigt som den egna personalen
utvecklas när de utbildar kan SÄRF föra ut kunskaperna
både intern och externt. Intresset från andra räddningstjänster är stort och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap stödjer dessa ansträngningar och vill fortsätta
samarbetet.

SÄRF har ett bra övningsfält och personal vars kompetens efterfrågas. Under året har flera räddningstjänster
genomfört sina rökövningar på Guttasjön. Denna del av
utbildningsverksamheten, extern utbildning räddningstjänst, är något förbundet vill främja.
År 2012 genomförde MSB, två ”Räddningsledare A”
(styrkeledarutbildning) på Guttasjön. SÄRF har också
genomfört tre ”Räddningsinsats” (grundläggande RiButbildning) som ett resultat av MSB:s ökade intresse för
fältet och övrig infrastruktur för utbildning.

“Brandman på turné” besökte bland annat Backagårdsbadet sommaren 2012.
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Uppdrag
• Utveckling av metoder för att stoppa och förhindra spridning av
miljöfarligt släckvatten
• Snabbare åtgärder vid utsläpp av miljöfarliga ämnen till vattentäkter
• Pågående metodutveckling och implementering, brand inomhus
• Individuell uppföljning av övningsverksamheten
• Utryckningsförarutbildning
• Implementering av lossdragningemetoden
• Kompetensförsörjning av personal i operativ verksamhet

Metodutveckling och intern utbildning
Metodutveckling

Intern utbildning

SÄRF:s utvecklingsarbete i samverkan med Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, SP, har fortsatt under 2012.
Arbetet syftar till att stoppa och förhindra spridning
av miljöfarligt släckvatten samt att få snabbare åtgärder
vid utsläpp inom vattenskyddsområden. En stor del av
projektet har lagts ut på RiB-kåren i Viskafors.

Introduktions- och rökdykarutbildning har genomförts
för ny personal vid två tillfällen. Utbildningen håller hög
kvalitet och andra kårer har med betalande deltagare på
SÄRF:s kurser.

Taktik och metodik i undermarksanläggningar, ett nytt
forskningsprojekt finansierat av MSB, startade 2012.
Förbundet har i uppdrag att planera och genomföra
praktiska moment inom ramen för detta. Flera samarbetsprojekt med SP planerades under året men är ännu
inte fastställda och beslutade av MSB.
Sedan tidigare bedriver förbundet ett utvecklingsarbete
inom området inomhusbrand. SÄRF arbetar för att dessa
insatser ska genomföras på ett så säkert och effektivt sätt
som möjligt och i arbetet ingår att utveckla utrustning,
övningsanläggningar och det sätt på vilket personal övar.
Genom arbetsmiljöverkets föreskrifter avseende rök- och
kemdykning har detta område ytterligare aktualiserats.
Som ett led i detta har SÄRF fortsatt deltagit i EU-projektet, Firefight II, som bland annat syftade till att skapa
en säkrare arbetsmiljö för brandmän i Europa. Sju länder
deltog i projektet som avslutades i november 2012.

Ansträngningar görs för att behovsanpassa samt individoch gruppinrikta övningsverksamheten. I övrigt har de
standardövningar som behövs för att upprätthålla kompetensen på personalen genomförts. Ett fortsatt prioriterat område är utryckningsförarutbildning. Målsättningen
är att kunna genomföra en kvalitativ utbildning, inklusive repetitionsutbildning, med all personal som framför
utryckningsfordon.

Vattendykning
Vattendykarorganisationen vid Borås heltidskår har haft
full beredskap under 2012. Insats, materiel och övningsverksamhet har fungerat bra. Under året har man fått ett
tillskott i form av en ny dykbil vilket lett till förbättrad
arbetsmiljö. Organisationen har haft totalt 31 dykare och
9 icke-dykande dykarledare i tjänst. Nyutbildning har
skett av en dykare och två dykarledare. Förutom räddningstjänstuppdrag har dykorganisationen hjälpt polisen
med sökning vid brottsutredning samt utfört dykarbeten
i säldammen vid Borås Djurpark. Allmänna badplatser
i Borås Stad har kontrollerats av dykare ur säkerhetssynpunkt.
12
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Teknik

Uppdrag
•
•
•
•

Drift av brandstationer och övningsanläggningar
Drift och underhåll av fordon och materiel
Drift av verkstäder
Upphandlingar av fordon och materiel

Börje Claesson
Områdeschef Teknik

Fordon, lokaler och räddningsmateriel
Område Teknik svarar för förbundets försörjning och
utveckling av materiel, fordon och utrustning. Supportfunktioner så som tre verkstäder, hantering av sambandsteknik, alarmeringsutrustning, skyddsutrustning, beklädnad, slangservice och rökskydd ingår också. Området
svarar även för driften av övningsanläggningen Guttasjön
och brandstationen i Borås.
Målet med områdets verksamhet är att SÄRF:s personal
ska stå väl rustade vid räddningsinsatser. Såväl den egna
skyddsutrustningen som tekniska hjälpmedel och annan
utrustning ska fungera för att personalen ska ges bästa
möjliga förutsättningar i sitt arbete.

som materiel genomförts. En släck/räddningsbil, en
transportbil, tre FIP-bilar (Första Insatsperson) och
ett lastväxlarfordon med vatten/skum container har
upphandlats och driftsatts. Ett nytt vattendykarfordon
upphandlades under 2011 och driftsattes i augusti 2012.
En räddningsbåt, med placering i Sätila, har också den
upphandlats och satts i drift. SÄRF:s upphandlingar har
även innefattat rökskyddsutrustning, IR-kamera och
kemskyddsdräkter samt utalarmeringsutrustning med
personsökare till samtliga stationer.
Fordon som avyttrats under året är två tankfordon, en
terrängbil, två transportfordon, en övningsambulans
samt fyra personbilar.

Arbete under 2012

Övningsanläggning Guttasjön

Kontinuerligt underhållsarbete har utförs på SÄRF:s
24 brandstationer, övningsanläggning samt förbundets
drygt150 fordon och övrig utrustning.

Det har varit stor aktivitet, med flertalet utbildningar,
på anläggningen under året. En kraftig ökning av externa
kurser har medfört stor belastning på fältets servicefunktion. Det har också bidragit till att anläggningen har
utvecklats med såväl ny materiel som om- och nybyggnation av övningsanordningar.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar fortlöpande med energisparåtgärder. På brandstationen i
Borås har ventilationsutrustningen och styrsystem för
denna bytts ut under året.

Under året har ny övertändningscontainer införskaffats,
liksom utbildningsmateriel i form av bland annat ytlivräddningmateriel, räddning- och brandmateriel, hydraulverktyg, stöttor, blåsare, strålrör och skyddskläder.

Omklädningsrum för damer på stationerna i Torestorp
och Svenljunga färdigställdes under 2012.
Under året har en rad upphandlingar på såväl fordon

B 583
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Beredskap och insats

Uppdrag
•
•
•
•

Förbereda och genomföra räddningsinsatser
Förbereda och genomföra IVPA-uppdrag
Rekrytera brandpersonal
Översyn av beredskapsorganisationen

Sören Johansson,
Områdeschef Beredskap och insats

Operativ verksamhet
SÄRF:s operativa verksamhet består av två heltidskårer,
17 kårer med räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB,
och sex räddningsvärn. Det är en omfattande organisation där personalen ska vara utbildad, övad och förberedd
för att kunna agera vid en mängd olika uppdrag där den
enskilde samhällsmedborgaren behöver hjälp. I SÄRF ska
det finnas räddningsstyrkor med ledningsenheter med en
total numerär på 94 man tillgängliga dygnet runt enligt
förbundets handlingsprogram. Av denna numerär utgörs
17 personer av heltidsanställd utryckningspersonal och
de övriga av räddningstjänstpersonal i beredskap.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds geografiska
yta är stor med olika miljöer: tätort, byar, landsbygd,
industrier och infrastruktur. Avstånden medför att insatstiderna påverkas. SÄRF:s fordonspark och utrustning
håller en hög standard och dimensioneringen möjliggör
både kraftsamling och hantering av flera insatser samtidigt. Avtal med omgivande räddningstjänster är också ett
sätt att säkra insatsförmågan i olika delar av förbundet.

IVPA-verksamhet
IVPA står för I Väntan På Ambulans och är en av de mest
frekventa larmtyperna i SÄRF. Flera RiB-kårer har idag
fler IVPA-uppdrag än andra räddningsuppdrag. Under
2012 blev även två av förbundets räddningsvärn en resurs
för IVPA-verksamheten.
Larmkriterierna för uppdragen ändrades en del under
året. Det innebär att sex stationer larmas på alla prio
1 larm, där ambulans kör utryckning till patienten,
B 584

inom sitt primära larmområde. RiB-kårerna i Dalstorp,
Mjöbäck, Torestorp och Trädet samt räddningsvärnen i
Länghem och Töllsjö åker på alla prio 1 larm.
Övriga stationer som utför IVPA med gemensamma
larmkriterier för Västra Götalandsregionen är Bollebygd,
Horred, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vegby.
Heltidsstationerna i Borås och Skene åker endast på så
kallade SAMS-larm där kriterierna är medvetslöshet med
onormal andning och konstaterade hjärtstopp.

Första Insatsperson
FIP står för Första Insatsperson och finns vid tre av
SÄRF:s stationer: Bollebygd, Horred och Skene RiB.
Under 2012 har dessa stationer fått nya fordon som har
gett funktionen förutsättningar för ett bra arbete. FIPfunktionen i Horred och Bollebygd har utrustats med
så kallade släckgranater för att kunna göra en effektiv
släckinsats på egen hand.
Första Insatsperson är något som har kommit för att
stanna i SÄRF. FIP fyller en viktig funktion och det är
av största vikt att räddningstjänsten snabbt kan vara på
plats vid olika typer av händelser. Det är högst troligt att
verksamheten kommer att utökas inom förbundet under
de kommande åren.

Digitalt ledningsstöd
Hösten 2012 fick några av förbundets insatsledare och
räddningschefer i beredskap tillgång till surfplattor som
ett stöd i det operativa arbetet. I konceptet, som bygger
14
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Digitalt ledningsstöd skapar bra förutsättningar för räddningsledarens arbete på skadeplats.

på ett antal appar, har man i en läsplatta tillgång till
beslutsstöd såsom händelsebaserade checklistor, beslutsförslag, kartor, översiktsbilder, insatsplaner och fakta om
farliga ämnen. Användaren kan även göra anteckningar
och rita skisser. Det finns också möjlighet att enkelt dokumentera händelser och beslut genom ljud, bild och film
och leverera lägesbilder direkt till en bakre ledningsfunktion. Konceptet ger också möjlighet till viss kvalitetssäkring av ledningsfunktioner då det skapas en naturlig
spridning av gemensamma rutiner och arbetssätt.
Användningen av det digitala ledningsstödet har upplevts positivt och antalet enheter kommer att utökas
under 2013.

Personalförsörjning

Foto: Bo Sandström

SÄRF arbetar aktivt för att få fler kvinnor intresserade
av brandmannayrket och bli en del av räddningstjänsten.
Våren 2012 arrangerade förbundet en prova-på-dag för
tjejer på Guttasjön med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 20 kvinnor deltog och två av
dem anställdes senare som brandmän i beredskap. Provapå-dagar med både kvinnliga och manliga deltagare kan
komma att bli en återkommande aktivitet i framtiden.
Sedan ett par år tillbaka erbjuder SÄRF personer som är
intresserade av att bli brandmän i beredskap möjlighet till
praktik. De får då under tre månader följa kåren och delta
vid materialvård samt lämpliga övningar och insatser.
Under året har 15 personer genomfört praktik på åtta av
förbundets RiB-kårer. Sju av dem anställdes efter avslutad
praktik.

SÄRF:s räddningstjänstpersonal i beredskap utgörs av
drygt 300 personer och är förbundets största personalgrupp. SÄRF har likt många andra räddningstjänster
svårt att upprätthålla personalförsörjningen på flera
RiB-kårer. Pendling till arbetsplatser från mindre orter,
där antalet arbetstillfällen är få, försvårar rekryteringsmöjligheterna.

Under hösten bjöds allmänheten in till öppet hus på
heltidsstationerna i Borås och Skene. Syftet var att visa
upp räddningstjänstens verksamhet, sprida kunskap kring
brandskydd i hemmet och informera om brandmannayrket. Omkring 1 200 personer besökte stationerna.

I Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund finns sex
räddningsvärn där omkring 60 personer ingår. De har till
skillnad från RiB-personalen inte jour, utan kommer till
skadeplats om de har möjlighet. De fyller en viktig funktion och gör, likt RiB, en betydande insats för sin ort.

Under 2012 beslutade SÄRF:s direktion att en extern
konsult ska anlitas för översyn av förbundets beredskapsorganisation. Utredningen ska redovisas våren 2013.

Översyn av beredskapsorganisation

B 585
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Två av årets räddningsinsatser

Flerbilskrock på R40
Söndag, 2012-02-05, kl. 13:56 inkom larm om
trafikolycka på riksväg 40 i Bollebygds kommun.
Vid framkomst konstateras att sex fordon och tio
personer är inblandade i olyckan. Fler av bilarna
är kraftigt demolerade och en person är fastklämd.
Inriktningen på arbetet blir inledningsvis att skapa
tillträde till den fastklämda personen. Detta görs
genom en komplicerad klippning av fordonet som
utsatts för kraftigt våld.
Tre personer förs till sjukhus, två i ambulans och en
i helikopter. Vägen är avstängd under de drygt två
timmar långa räddningsarbetet som involverar två av
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds kårer.
Insatsbild SÄRF

Brand på Roasjö sågverk
Måndag, 2012-09-03, kl. 20:18 inkom larm om brand
på Roasjö sågverk i Svenljuga kommun. När första
enhet anländer till platsen är det en fullt utvecklad
brand i hyvleriet, en cirka 70 meter lång och 20 meter
bred byggnad. Intillliggande byggnader är hotade,
däribland en nybyggnation med pellets och maskiner,
och beslut tas att inrikta insatsen på att skydda dessa.

Insatsbild SÄRF

16
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Branden begränsas till hyvleriet och ett mindre antal
virkesstaplar blir värmepåverkade. Endast en mindre
mängd vatten användes då det tidigt stod klart att
byggnaden inte skulle gå att rädda samt för att motverka förorenat släckvatten i miljön. Räddningsarbetet
avslutades 07:00 på tisdagsmorgonen. Under insatsen
gick det åt över 60 mantimmar fördelat på 40 personer från åtta av SÄRF:s kårer.
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Statistik operativ räddningstjänst
Totala antalet larm för 2012 uppgår till 2 347 stycken
vilket är en minskning jämfört med med 2011 då antalet
var 2 571. Antalet skadehändelser under de senaste tre
åren har legat omkring 2 500 per år.

antalet är ändå stort. Uppemot 30% av SÄRF:s insatser är
”Automatlarm ej brand”.

Vid en jämförelse av antalet skadehändelser per kommun
och 1 000 invånare finns det vissa skillnader sett till de
vanligast förekommande olyckstyperna. Gällande ”Brand
i byggnad” sticker Svenljunga kommun ut med 1,7 larm
per 1 000 invånare, medan övriga medlemskommuner har
betydligt färre larm. Förhållanden ser likadant ut under
de tre år som redovisas i tabellen på sida 18. Olikheterna
mellan kommunerna är små för olyckstypen ”Brand ej
i byggnad”. En större skillnad finns vid en jämförelse av
larmen ”Automatlarm ej brand”. Borås och Tranemo ligger
högt, medan Bollebygd och Mark har betydligt färre larm
per 1000 invånare.
SÄRF:s insatser vid trafikolyckor var nästintill lika i antal
under 2012 och 2011. År 2010 hade förbundet betydligt
fler larm till olyckstypen. De kommuner där trafikolyckorna minskat mest är Bollebygd och Tranemo. Ulricehamn
är den kommun som har störst antal trafikolyckor räknat
per 1 000 invånare.
Den vanligaste larmtypen är ”Automatlarm ej brand”.
Den minskade något 2012, till 661 från 711 år 2011, men

Antalet anläggningar som installerar automatiska brandlarm ökar för varje år, men räddningstjänsten måste arbeta
på olika sätt för att begränsa den typen av insatser. Detta
arbete måste utföras tillsammans med anläggningsägarna
och de som bedriver verksamhet i lokaler med automatiskt brandlarm.
IVPA-uppdragen (I Väntan På Ambulans) minskade
något 2012 jämfört med 2011. De var 457 till antalet
under 2012 mot 488 under 2011. IVPA-uppdragen är
inget räddningstjänstuppdrag enligt lagen om skydd
mot olyckor, utan utförs genom avtal med ambulanssjukvården. Statistikförändringar under de senaste åren
beror på att antalet stationer som utför IVPA-uppdrag i
SÄRF ökat och att ändringar kring larmkriterier för när
räddningstjänsten ska larmas har genomförts. På flera av
förbundets stationer är IVPA-larmen fler än övriga larm
tillsammans.
När det gäller väderrelaterade insatser har Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund under året haft höga
vattenstånd i områdets älvar vid flera tillfällen. Förbundet
konstaterar att höga vattenstånd kan inträffa när som
helst under året.

Antal skadehändelser i SÄRF 2002-2012
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Antal skadehändelser per medlemskommun 2010-2012
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Antal skadehändelser per kommun och 1 000 invånare
(Olyckstyperna är ett urval bland de vanligast förekommande)
Olyckstyp

Bollebygd

Brand i byggnad
Brand ej i byggnad
Automatlarm ej brand
Trafikolycka

Borås

Mark

Svenljunga

Tranemo

-12

-11

-10

-12

-11

-10

-12

-11

-10

-12

-11

-10

-12

-11

-10

-12

-11

-10

0,7
1,2
2,1
1,9

1,1
1,5
2,0
2,9

1,1
1,1
2,8
2,6

1,0
1,3
3,8
1,6

1,1
1,5
4,4
1,7

1,2
1,4
3,6
2,1

1,0
1,0
2,4
2,0

0,9
1,4
2,9
2,2

1,5
1,5
2,9
2,2

1,7
1,1
3,3
2,4

1,8
1,4
3,9
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3,6
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0,8
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3,8

1,0
1,0
2,8
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2,0
1,0
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Antal larm fördelade på vanligt förekommande insatser
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IVPA

Hjälp till ambulans
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Antal utryckningar heltidskårer 2010-2012
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Antal utryckningar RiB-kårer 2010-2012
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Antal utryckningar räddningsvärn 2010-2012
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Ekonomisk redovisning
- Högre intäkt avseende Automatiska brandlarm med 0,6
Mkr
- Flera stora investeringsprojekt är ej avslutade vilket ger
lägre avskrivning med 0,8 Mkr
- Lägre kostnad för personal inom beredskap med 1,2
Mkr
- Vakanser och diverse med 0,6 Mkr
Kommunbidraget är förbundets största intäkt och uppgår till 136,9 Mkr. Detta innebär en bidragsfinansiering
av verksamheten på 87,9%. Övriga intäkter uppgår till
23,0 Mkr och består av Uppdragsutbildningar, Automatiska brandlarmstjänster, Myndighetsutövning, Övriga
avtalstjänster samt återbetalning av AFA Försäkring.
Årets intäkter överstiger budget med 2,6 Mkr.

Ann Larsson, Administrativ chef

Årets resultat
Bokslutet för 2012 visar ett positivt resultat på 3,5 Mkr,
med en omsättning som uppgår till 159,9 Mkr. Resultatet
är 5,2 Mkr bättre än budgeterat.

De totala kostnaderna för verksamheten uppgår till 155,7
Mkr. Av dessa utgör 110,7 Mkr personalkostnader inklusive pensionskostnader, det vill säga 71,1%. Övriga kostnader är fördelade på materiel och tjänster med 16,3%,
lokaler 8,9% och avskrivningar 3,7%. Årets kostnader är
2,6 Mkr lägre än budgeterat.

Resultatförbättring mot budget består av:
- Återbetalning från AFA försäkringar avseende åren
2007 och 2008 med 2,0 Mkr

Nyckeltal
Balanslikviditet
Soliditet
Rörelsekapital
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
varav avskrivningar
varav pensionskostnader
Finansnetto
Årets resultat
Bidragsfinansiering
Arbetskraftskostnad i
procent av omsättningen
Kommunbidrag
Kommunbidrag inkl resultat
Kommunbidrag inkl resultat,
fast pris 1996*
Medelkostnad / invånare
Medelkostnad inkl resultat
/invånare
Medelkostnad inkl resultat
/invånare fast pris 1996*

2012

2011

2010

2009

2008

2007

232,4%
25,5%
40 664
23 072
155 720
5 802

232,3%
25,0%
39 395
16 242
149 817
5 246

237,4%
27,6%
37 236
16 353
142 864
5 853

-740
3 502
87,9%

1
-674
89,1%

-266
1 223
88,7%

241,3%
26,8%
33 120
14 061
111 064
4 473
5 675
-1 416
3 381
87,9%

266,8%
23,4%
31 307
14 905
112 973
4 920
6 964
496
1 227
86,9%

222,7%
18,6%
23 979
14 528
108 845
4 858
8 379
71
754
86,7%

71,1%
136 890
133 388

72,9%
132 900
133 574

70,5%
128 000
126 777

66,2%
101 800
98 419

68,2%
98 800
97 573

68,4%
95 000
94 246

67 362
713 kr

70 582
695 kr

69 725
673 kr

56 040
655 kr

57 916
640 kr

61 765
617 kr

695 kr

699 kr

666 kr

633 kr

632 kr

612 kr

351 kr

369 kr

367 kr

361 kr

375 kr

401 kr

*fast pris 1996 räknat med viktat index 50 % AKI 50 % KPI.

Ägarandel
Ägarandel 2012
Kommunbidrag 2012 i tkr
Antal invånare 2012-12-31
Kostnad / invånare

B 590

Bollebygd

Borås

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Summa

5,08%
6 954
8 507
817 kr

49,78%
68 144
104 867
650 kr

20,25%
27 720
33 763
821 kr

6,12%
8 378
10 239
818 kr

6,79%
9 295
11 573
803 kr

11,98%
16 399
23 015
713 kr

100,00%
136 890
191 964
713 kr
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Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not
1
2
3

Verksamhetens nettokostnader

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5
6

Årets resultat

Balansräkning
Fordringar
Kassa och bank
Omsättningstillgångar

Pågående investering
Maskiner och inventarier
Långfristiga fordringar

9

7
8

Anläggningstillgångar
Tillgångar

Kortfristiga skulder

11

2012

2011

23 072
-149 918
-5 802

16 242
-144 571
-5 246

-132 648

-133 575

136 890
981
-1 721

132 900
1 234
-1 233

3 502

-674

2012-12-31
8 594
62 766
71 360

2011-12-31
3 944
65 354
69 298

1 335
29 832
183

2 365
22 997
63

31 350
102 710

25 425
94 723

30 696

29 903

Skulder

30 696

29 903

Eget kapital från föregående år
Årets resultat

23 623
3 502

24 297
-674

Eget kapital
Avsättningar
Eget kapital, avsättningar och skulder

10

27 125
44 889
102 710

23 623
41 197
94 723

Ansvarsförbindelse

12

16 611

16 597

2012

2011

4 242

-674

Erhållen ränta
Erlagd ränta

5 802
-313
9 731
981
-1 721

5 246
-34
4 538
1 234
-1 233

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

8 991

4 539

Förändring i rörelsekapital
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder

-4 650
793

1 319
2 806

Kassaflöde från den löpande verksamheten

5 134

8 664

-14 607
-121

-6 851
38

-14 728

-6 813

Förändring av avsättning till pension
Förändring av avsättning till särskild löneskatt
Försäljning av anläggningstillgångar
Statligt bidrag

2 971
721
313
3 001

3 541
859
34
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

7 006

4 434

-2 588
65 354
62 766

6 285
59 070
65 354

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av långfristig fordran

13
8

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men som
avser redovisningsåret har om de överstigit 5 000 Kr
skuldbokförts och belastat resultatet år 2012.
Intjänade löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats som avsättning och förändringen
har resultatbokförts.
Fordringar äldre än 1 år betraktas som osäkra har bokföringsmässigt avskrivits.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp
med anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar.
Förbundets pensionsåtagande följer det centrala avtalet KAP-KL där den individuella delen betalas ut i sin
helhet. Särskild avtalspension, efterlevandepension och
kompletterande ålderspension inklusive löneskatter redovisas som en pensionsskuld under avsättningar. Särskilda
avtalspensionen för brandmän är beräknad på pensionsålder 59 år.
Pensionsutfästelser före 1997-12-31 redovisas som ansvarsförbindelse.

Not 1 Verksamhetens intäkter

2012

2011

Automatiska brandlarm
Myndighetsutövning
Uppdragsutbildning
Avtal
Bidrag från EU, AMS mfl
Uthyrning lokaler, fordon
Teknisk service
Övrigt
Återbetalning AFA Försäkring avs år 2007 och 2008
Realisationsvinst

4 570
1 115
6 165
5 925
475
809
422
1 246
2 032
313

4 392
656
3 554
5 585
437
960
511
113
0
34

23 072

16 242

2012

2011

74 410
22 382
11 317
2 550
13 918
11 943
13 398

72 146
21 890
11 684
3 016
13 683
10 592
11 560

149 918

144 571

Summa

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och arvoden
Personalomkostnader
Pensioner
Personalsociala
Lokaler
Materiel
Främmande tjänster
Summa

Not 3 Avskrivningar enligt plan
Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt.
Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer.
Not 4 Kommunbidrag
Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Summa
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2012

2011

6 954
68 144
27 720
8 377
9 295
16 400

6 751
66 158
26 912
8 133
9 024
15 922

136 890

132 900
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Not 5 Finansiella intäkter
Förbundet är anslutet genom avtal till Borås Stads internbank.
Not 6 Finansiella kostnader

2012

2011

Ränta pensionsavsättning
Övriga finansiella kostnader

1 708
13

1 208
25

Summa

1 721

1 233

Not 7 Maskiner och inventarier

2012

2011

123 324
-93 492
29 832

111 246
-88 249
22 997

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Not 8 Långsiktiga fordringar
Lån till deltidspersonal för genomförande av körkortsutbildning
Not 9 Kortsiktiga fordringar

2012

2011

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Övriga fordringar

6 593
1 994
7

2 027
1 774
143

Summa

8 594

3 944

Not 10 Pensionsavsättning

2012

2011

41 197
-2 427
0
1 898
3 500
721
44 889

36 797
-2 175
2 538
1 054
2 124
859
41 197

Ingående balans
Utbetalningar
Sänkning diskonteringsränta
Ränta mm
Årets intjänande
Särskild löneskatt
Utgående balans
Not 11 Kortfristiga skulder

2012

2011

Leverantörsskulder
Semesterlöneskuld
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Arbetsgivaravgift
Moms
Pensioner, individuell del
Pensioner, löneskatt
Övriga interimsskulder

10 383
6 954
2 212
833
1 943
1 364
3 741
2 073
1 193

9 059
6 716
2 198
829
2 006
1 390
3 375
1 520
2 810

Summa

30 696

29 903

16 611

16 597

Not 13 Investeringar

2012

2011

Brandbilar
Personbilar
Övriga fordon
Brand & räddningsmateriel
Radio & teleutrustning
Datorer mm
Pågående investeringar

8 017
1 091
767
396
0
0
4 336

3 457
617
0
54
357
0
2 365

14 607

6 850

Not 12 Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt för tiden t.o.m 1998

Summa

B 593
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Personalekonomisk redovisning
Personalkategorier

Räddningstjänstpersonal i beredskap bor och har i regel
sin ordinarie arbetsplats på respektive ort. De har beredskap, normalt var 3:e eller 4:e vecka, och är då skyldiga
att vid larm infinna sig för att delta i räddningsinsatser.
Ersättning utbetalas för fullgjord beredskap samt för
den tid som används för bland annat larm, övning och
materielvård.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds anställda
består av månadsavlönad personal, brandmän och styrkeledare i beredskap (RiB–personal) samt personer som
ingår i räddningsvärn.
Den månadsavlönade personalen består av två kategorier,
utryckningspersonal vid heltidskårerna i Borås och Skene
och övrig personal med arbetstid måndag till fredag, så
kallad dagtidspersonal.

De som ingår i räddningsvärn är uttagna till värnet med
tjänsteplikt. De finns till förfogande på orten utan att ha
beredskap och kan vid behov anlitas för räddningsinsatser och andra uppdrag. Ersättning utbetalas bland annat
för larm, övning och materielvård.

Utryckningspersonalen vid heltidskårerna arbetar
oregelbunden arbetstid enligt schema. Tolv insatsledare och sex styrkeledare, stationerade i Borås, arbetar
i schema där både operativa pass och dagtidspass ingår.
Under dagtidspassen ingår de inte i den utryckande
verksamheten utan är knutna till arbetsuppgifter inom
olika områden. Samtliga brandmän tas regelbundet ut i
dagtidstjänst för arbete inom till exempel extern utbildning, tillsynsverksamhet och driftarbeten.

Antal anställda

Antalet anställda, inklusive vikarier och räddningsvärn,
uppgick 2012-12-31 till 505 personer, 33 kvinnor och
472 män.

Antal anställda
Personalgrupp

2012

2011

2010

Ledning, administration, förebyggande, utbildning, drift
Heltidsanställd utryckningspersonal, Borås heltidskår
Heltidsanställd utryckningspersonal, Skene heltidskår
Insatsledare stationerade i Borås
Insatsledare, dagtid med beredskap, stationerade i Skene
Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 kårer
Personal i räddningsvärn fördelade på sex orter

42
55
21
12
3
312
60

41
53
19
12
4
315
62

38
53
19
12
4
312
62

Totalt

505

506

500

Lönekostnader inkl. PO fördelat per område
Redovisning i tkr

Räddningschef och stab
Beredskap och insats
varav operativ ledning
varav Borås heltidskår
varav Skene heltidskår
varav RiB-kårer
varav räddningsvärn
Övning och utbildning
Teknik
Skydd och samhälle
Summa

2012

2011

6 399
82 177
5 741
26 594
13 757
33 749
674
5 964
7 174
6 392

4 613
82 936
6 026
25 935
12 457
33 165
768
5 522
7 087
5 561

108 106

105 719

B 595
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Heltidskårer och dagtidspersonal
Bemanning och personalförändringar
Inom Borås heltidskår, Skene heltidskår och dagtidspersonalen avgick under året totalt fem personer, tre insatsledare och två brandmän, som samtliga gick i pension.
Detta har medfört interna rekryteringar till tjänster som
insatsledare och styrkeledare och tre nya brandmän har
anställts. Under året har dessutom en brandingenjör, en
administratör och en säkerhetssamordnare för Ulricehamns kommun tillträtt sina tjänster.
År

Personalomsättning

2012
2011
2010

Under 2012 har SÄRF haft en tillfällig organisation i
avvaktan på att organisationens ska ses över. Tjänsten
som produktionschef har vakanshållits och tjänsten som
områdeschef Beredskap och insats har varit bemannad
med en tillfällig lösning. Strax före årsskiftet inleddes
rekrytering av två nya områdeschefer då områdeschefen
för Skydd och samhälle i början av 2013 går vidare till
nya uppdrag.

Ålder
I åldersdiagrammen ingår tillsvidareanställd personal och
långtidsvikarier.

3,75 %
12,4 %
6,3 %

Åldersfördelning - Borås heltidskår
6
5

Antal

4
3
2
1
0
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Ålder

Åldersfördelning - Skene heltidskår
6
5

Antal

4
3
2
1
0
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Ålder
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Medelålder

2012

2011

2010

Borås heltidskår

42,06

42,17

44,73

Skene heltidskår

42,91

44,15

45,42

Dagtidspersonal

47,08

48,00

46,65

SÄRF har sedan ett antal år tillbaka noterat tendensen
att denna möjlighet inte alltid utnyttjas av den enskilde. I
och med att valet att avgå är personens eget är det mycket
svårt att planera och inleda en rekrytering inför kommande pensionsavgångar. Samtidigt är det angeläget att
ny personal finns tillgänglig i rätt tid så att en bra verksamhet kan upprätthållas.

Pensionsavtal

Under 2012 har nio personer i operativ utryckningstjänst
haft möjlighet att avgå med särskild avtalspension. Tre av
dessa har avgått under året.

Att arbeta i operativ utryckningstjänst ställer mycket
höga krav på fysik, kondition och styrka. Detta förutsätter en frisk och vältränad personal.
Det kommunala pensionsavtalet KAP-KL ger operativ
utryckningspersonal möjlighet att avgå med särskild avtalspension vid 58 års ålder om vissa villkor är uppfyllda.

Tidsanvändning för heltidsanställd personal
Schemalagd tid
Schemalagd tid
Frånvaro
Semester
Sjukdom och rehabilitering
Föräldrarledighet
Vård av sjukt barn
Komptid, uttag
Förskjuten arbetstid, uttag
Annan ledighet
Summa frånvaro
Återstår arbetad tid
Arbetad tid utöver schema
Övertid larm
Övertid personalbrist
Övertid övrigt
Förskjuten arbetstid utbildning
Förskjuten arbetstid övrigt
Fyllnadstid
Summa arbetad tid utöver schema
Totalt arbetad tid
Utbetald övertid i tkr (exkl PO)

År 2012
i timmar
280 698

i%
100,00

27 382
4 698
7 361
938
251
507
3 664
44 801
235 897

9,75
1,67
2,62
0,33
0,09
0,18
1,31
15,96
84,04

År 2011
i timmar
i%
280 117
100,00
27 578
4 501
4 754
559
568
395
3 594
41 949
238 168

9,85
1,61
1,70
0,20
0,20
0,14
1,28
14,98
85,02

År 2010
i timmar
i%
280 331
100,00
28 748
4 611
4 836
401
901
961
3 320
43 778
236 553

490
763
580
81
162
350
2 426

659
1 111
1 068
71
605
62
3 576

474
617
1 383
68
530
351
3 423

238 323

241 744

239 976

748

1 060

792

10,26
1,65
1,73
0,14
0,32
0,34
1,18
15,62
84,38

Inarbetad tid 2012-12-31
Sparade semesterdagar
Komptid, timmar
Flextid, timmar
Förskjuten arbetstid, timmar
Inarbetad skuld till personalen

År 2012
Antal Värde tkr
2 603
5 214
976
258
3 169
1 017
1 448
465
6 954

År 2011
Antal Värde tkr
2 431
4 797
1 099
287
3 272
1 055
1 791
577
6 716

År 2010
Antal Värde tkr
2 368
4 568
1 410
352
2 688
865
1 631
525
6 310

27
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RiB-kårer

Kår

Beredskap
SL
Bm
Bollebygd
1
4
Dalsjöfors
1
4
Dalstorp
1
4
Fristad
1
4
Fritsla
1
2
Horred
1
4
Mjöbäck
1
4
Skene RiB
1
3
Svenljunga
1
4
Sätila
1
4
Torestorp
1
2
Tranemo/Limmared
2
4
Trädet
1
4
Ulricehamn
1
6
Vegby
1
4
Viskafors
1
3

Under året har 28 personer avgått och 25 personer nyanställts vid SÄRF:s RiB-kårer. Personalomsättningen var
8,03%. Sjukfrånvaron för samtliga kårer med räddningstjänstpersonal i beredskap uppgick till 2,46%.
Rekryteringssvårigheter finns på ett flertal kårer inom
SÄRF och tendensen är likadan över stora delar av landet.
Som ett led i rekryteringsarbetet erbjuder förbundet
personer som är intresserade av att bli brandmän i beredskap möjlighet till praktik. Under året har 15 personer
genomfört praktik på åtta av förbundets RiB-kårer. Sju av
dem anställdes efter avslutad praktik.
Våren 2012 arrangerade SÄRF, med stöd från MSB, en
prova-på-dag för tjejer på övningsanläggningen Guttasjön. 20 kvinnor deltog och två av dem är idag anställda
som brandmän i beredskap.

Totalt

60

Nyanst.

3
0
4
2
2
1
0
2
0
4
1
3
1
3
1
1

0
0
4
3
0
2
0
3
2
2
0
3
2
3
1
0

17

28

25

SL = Styrkeledare/RiB
Bm = Brandman/RiB

Personalstatistik
RiB
Antal anställda
Varav kvinnor
Varav män
Avgångar under året
Nyanställda under året
Personalomsättning
Sjukfrånvaro
Medelålder

17

Avgång
Kvinnor
0
1
1
1
0
0
0
2
2
3
2
1
1
2
0
1

2012
312
17
295
28
25
8,03%
2,46%
40,46

2011
315
14
301
24
25
7,61%
1,80%
40,56

2010
312
14
298
30
21
9,62%
2,19%
40,68

Räddningsvärn

I Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund finns sex
räddningsvärn där totalt 60 personer ingick vid årsskiftet.
Räddningsvärnen finns i Borgstena, Hedared, Hökerum,
Liared, Länghem och Töllsjö. På varje ort ingår normalt
10-12 personer i värnet. År 2012 har ingen person slutat
och en person antagits till SÄRF:s räddningsvärn.

Åldersfördelning - samtliga RiB-kårer

Antal

15
10
5
0

19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
Ålder

28
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Våren 2012 arrangerade SÄRF en prova-på-dag för tjejer.

Foto: Caroline Olausson

Arbetsmiljö

Anmälan till Arbetsmiljöverket
En händelse har anmälts till Arbetsmiljöverket under
året. Detta avsåg tillbud på grund av stopp i andningsutrustningen i samband med rökövning. Utredningen
visade inte på något fel i utrustning eller övningsrutiner.

Statistik över anmälda arbetsskador
Arbetsskadestatistiken visar de skador, olycksfall och
sjukdomar som har anmälts som arbetsskador under de
senaste åren.
Totalt
Varav räddningsinsats
Varav fysisk träning
Varav övning
Varav fordon/materiel/fastigh.
Varav övrigt

2012
10
2
3
1
2
2

2011
10
4
2
4
0
0

Systematiskt arbetsmiljöarbete

2010
11
3
2
2
3
1

Under året har fortsatt arbete pågått med att sammanställa rutiner och underlag för systematiskt arbetsmiljöarbete. Några delar återstår innan materialet är komplett.

Arbetsmiljöutbildning
År 2011 inledde SÄRF en arbetsmiljöutbildning för all
arbetsledande personal. Den slutfördes under 2012 vilket
innebär att all arbetsledande personal har genomgått en
dags utbildning. Utbildningen har bland annat omfattat
genomgång av aktuella lagar och regelverk samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Statistik över anmälda tillbud
Tillbudsrapport ska skrivas då något inträffat som inte
denna gång medfört någon personskada, men som ska
åtgärdas för att undvika skador i framtiden.
Totalt
Varav räddningsinsats
Varav fysisk träning
Varav övning
Varav fordon/materiel/fastigh.
Varav övrigt

2012
16
6
0
3
7
0

2011
5
3
0
1
1
0

2010
8
8
0
0
0
0

Under hösten 2012 har chefer samt insatsledare och
styrkeledare vid Borås heltidskår och Skene heltidskår
genomgått en fördjupande utbildningsdag då innehållet
inriktats på riskhantering.
Samtliga skyddsombud har genomgått en dags grundläggande utbildning.
29
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Jämställdhet

SÄRF verkar för att kunna rekrytera fler kvinnor till
befattningar i utryckningstjänst. Erfarenheterna av
kvinnor i verksamheten är positiv och räddningstjänsten
vill inte dramatisera frågan om kön utan vill ha lämpliga
brandmän i organisationen. Yrket lämpar sig lika bra för
kvinnor som för män.
Räddningstjänstförbundet hade 2012 17 kvinnor
anställda som brandmän i beredskap och en kvinna anställd vid Skene heltidskår.
Förbundet ser gärna fler kvinnliga sökande till de tjänster
som kontinuerligt blir lediga inom alla yrkeskategorier.
Andel kvinnor
Operativ personal, heltid
Operativ personal, RiB
Personal räddningsvärn
Brandingenjörer
Övriga personalgrupper
Totalt

2012
1
17
0
1
14
33

2011
1
14
0
1
15
31

2010
1
14
0
1
14
30

Åtgärderna för den personal som inte är i operativ tjänst
har omfattat en hälsokonsultation BAS. Dessutom har
ergonomisk översyn genomförts för personal inom drift,
verkstad och lokalvård.
Kostnaden för företagshälsovården uppgick 2012 till
totalt 764 764 kronor. Därutöver tillkommer kostnad
med 66 000 kronor för undersökning av vattendykande
personal som utförs av dykläkare enligt särskilt avtal.

Värdegrundsarbete

Arbetet med värdegrund, ledarskapsfrågor och verksamhetsfrågor har i begränsad omfattning fortgått
under 2012. Påminnelser om SÄRF:s uppdrag, vision,
verksamhetsidé, ledningsfilosofi samt värdeord finns
kontinuerligt på intranätet, affischer har distribuerats
till alla arbetsställen och alla anställda har fått ett ”kom
ihåg-kort”.
Fyra ord sammanfattar vår värdegrund: Professionalism,
Förtroende, Trygghet och Samverkan.

Företagshälsovård

Räddningstjänstförbundet har sedan 2011-01-01 avtal
med Avonova Kinnekullehälsan (tidigare Boråshälsan)
för företagshälsovård. I avtalet ingår främst hälsoundersökningar enligt AFS för personal som ska utföra rökoch kemdykning samt förebyggande hälsoinsatser. Under
2012 har företagshälsovården främst genomfört undersökningar och andra insatser enligt nedan:
Undersökning
Läkarundersökning med arbets-EKG
inkl. nyanställningsundersökn. brandmän
Årlig läkarundersökning, AFS
Åtgärder för ej operativ personal
Övrigt
Totalt

2012

2011

441 780
185 590
50 460
84 934
764 764

407 100
1655 825
8 626
69 215
650 766

Undersökning vattendykare

66 000

63 800

Under övrigt ingår framför allt de insatser som företagshälsovårdens sjukgymnast, beteendevetare, läkare och
sjuksköterska har anlitats för vad gäller medarbetares
arbetsrelaterade problem och uppföljande åtgärder.
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Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Borås 2013-03-22

Revisonsberättelse för år 2012
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Foto: Caroline Olausson

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett
kommunalförbund som organiserar och driver räddningstjänsten
i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo
och Ulricehamn. Förbundet har 24 brandstationer strategiskt
belägna i de olika kommunerna. Antalet anställda uppgår till ca
500, varav huvuddelen är heltidsbrandmän och räddningstjänstpersonal i beredskap. Förbundets huvudkontor finns i Borås.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds uppdrag är att
skydda och rädda liv, egendom och miljö vid olyckshändelser och
störningar i viktiga samhällsfunktioner. Detta ihop med
att arbeta för att minska riskerna i samhället genom att
förhindra att olyckor inträffar samt att begränsa konsekvenserna vid inträffade olyckor hör till SÄRF:s viktigaste uppgifter.
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Olovsholmsgatan 12
506 34 Borås

033-17 29 00 (vx)
033-17 29 25 (fax)

serf@serf.se
www.serf.se
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Nr 80
Borås Stads principer för medborgardialog
2013-09-09

2012/KS0782 106

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Under hösten 2011 kartlades förvaltningars och bolags
erfarenheter av medborgardialog under åren 2009-2011.
Av kartläggningen framgår att det sker en hel del aktiviteter där boråsarna ges möjlighet till dialog och att framföra
synpunkter. Slutsatser av kartläggningen är att det är
stora skillnader i vilken utsträckning man har dialog med
medborgarna. De ”mjuka nämnderna” har dialog med
medborgarna i högre utsträckning och använder också
flera olika metoder i sina dialoger.
Kommunstyrelsen vill utveckla medborgardialogen. Kommunstyrelsen fastställde i maj 2012 att en politisk grupp
bestående av en representant från varje parti skulle tillsättas för att ta fram principer för medborgardialog. Denna
grupp fick ytterligare ett uppdrag, att ta fram en handbok
för medborgardialog för förtroendevalda och tjänstemän.
Förslaget till principer för medborgardialog har skickats
på en bred remiss. Remissen har skickats till 81 instanser
(nämnder, bolag, föreningar och politiska partier). Yttranden har inkommit från 24 instanser varav 22 tillstyrker
förslaget och två avstår från att yttra sig. Ett antal goda
synpunkter och kommentarer har inkommit. Flertalet
av synpunkterna finns med i den framtagna handboken
som innehåller råd för hur man planerar och genomför
medborgardialogen.
Redigering av de föreslagna principerna utifrån inkomna
kommentarer har skett inom områdena;
• skillnaden mellan medborgardialog och brukardialog
har utvecklats
• information om handboken framgår i principerna
• ansvaret för medborgardialogen har förtydligats
• de olika nivåerna för dialog har definierats
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Då innehållet av det reviderade dokumentet har mera
karaktär av riktlinjer än principer har styrdokumentet
ändrats till ”Riktlinjer för medborgardialog”.
Under hösten 2013 planeras en utbildning för förtroendevalda och tjänstemän för att ge goda förutsättningar att
genomföra medborgardialoger.
Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar
eller vistas i Borås. Syftet med en systematisk och strukturerad medborgardialog är att förtroendevalda ska få ett
bredare underlag för att fatta bra och hållbara beslut. Medborgardialog ska ske när de förtroendevalda behöver mer
kunskap om medborgarnas värderingar, prioriteringar och
åsikter i en viss fråga. Den kan samtidigt ge medborgarna
mera insikt i kommunens ansvar och behov av att prioritera, och bidra till ökat förtroende för kommunen och de
förtroendevalda. Det är viktigt att besluta om medborgardialog tidigt i processen så frågan är påverkbar. Vid
medborgardialog ska boråsaren som lägsta nivå ha rätten
att bli hörda, vilket innebär att vi efterfrågar boråsarnas
synpunkter.
Medborgardialogen är de förtroendevaldas ansvar och
verktyg, tjänstemännens roll blir att vara processledare, ta
fram fakta samt stå för dokumentation.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta ”Riktlinjer för medborgardialog”
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef

Bilagor:
Remissammanställning
Remissinstanser
Riktlinjer
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Remissammanställning

Tekniska nämnden

Borås Stads Principer för
medborgardialog

Det är då viktigt att medborgardialogen görs på ett
systematiskt sätt för att få en fråga belyst från olika
utgångspunkter för att då få ett så objektivt underlag som
möjligt. För att få riktlinjerna för medborgardialogen ännu
tydligare kan det sista stycket som handlar om brukardialog slopas i detta dokument.

Beslut

Servicenämnden

Arbetslivsnämnden tillstyrker. Fritid- och folkhälsonämnden tillstyrker. Kulturnämnden tillstyrker. Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker. Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker.
Servicenämnden tillstyrker. Sociala omsorgsnämnden
tillstyrker. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker. Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker. Tekniska nämnden tillstyrker.
Utbildningsnämnden tillstyrker. AB Bostäder tillstyrker.
Borås Djurpark AB tillstyrker. Borås kommuns Parkerings
AB tillstyrker. Fristadbostäder AB tillstyrker. Industribyggnader i Borås tillstyrker. Ungdomsrådet tillstyrker.
Framtid Fristad tillstyrker. HSO i Borås tillstyrker. Stadsdelsnämnd Väster tillstyrker under vissa förutsättningar.
Borås Energi och Miljö AB samtycker gällande innehållet
i remissunderlaget. Föreningen Aktiva seniorer avstår från
yttrande. Revisorskollegiet avstår från yttrande.

I remissmaterialet under huvudrubriken ”principer” underrubrik Medborgardialog på olika nivåer” står det ”Vid
dialogen ska alla grupper ha möjlighet att delta på lika
villkor. Föreslår ändring till bör.
I remissmaterialet under rubriken ”Ansvar för beslut”
första raden talas det om demokratiska system som styr
vardagen.

2013-04-02

Där vill vi ändra till: Vårt gemensamma demokratiska
system som styr vardagen.
Under samma rubrik ”Ansvar för beslut” sista meningen
står det: Beslut fattas även efter medborgardialog i ordinarie kommunala forum.
Denna mening bör strykas. Frågan man ställer sig är vad
syftar ordet ”även” på. Samtidigt funderar man på orden
”ordinarie kommunala forum”. Vad är ett icke kommunalt
forum?

Yttranden i sammanfattning
Fritid- och folkhälsonämnden

Förvaltningen anser att medborgardialogen är viktig. Ska
dokumentet Principer för medborgardialog fungera så bör
dokumentet förtydligas och kompletteras med exempel
på vilka metoder som rekommenderas. Samtidigt måste
metoderna vara så flexibla att de passar i många olika sammanhang och för olika ändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden

Under nämndens ansvar finns verksamheter som reglerar
dialog med invånare och enskilda enligt Plan- och bygglagen. Vi ser fördelarna med att Borås Stads principer kan
bli ett redskap att utveckla frågan om hur denna dialog
sker.
När det gäller frågan om tillgänglighet för att ta del av
underlag och beslut efterlyser vi en snabbare process för digitalisering av handlingar och en övergång till elektronisk
arkivering. Vi ser också att utvecklingen av GIS-baserade
sökverktyg kan underlätta medborgardialogen.

Miljö- och konsumentnämnden

Förvaltningen anser att avsnittet ”Rätten till information”
behöver utvecklas. Formuleringen som finns i dokumentet
om att alla nämnders och bolags offentliga handlingar
och beslut ska finnas tillgängliga för medborgarna är en
självklarhet som är reglerad i grundlag. Avsikten är troligtvis att ha en högre ambitionsnivå genom att utveckla
formerna för hur kommunens handlingar och beslut görs
tillgängliga på ett enkelt och tilltalande sätt. Vidare bör
kommunen ha en högre ambition när det gäller information i anslutning till medborgardialog än att bara göra
handlingar tillgängliga. Principerna bör ge en tydlig riktning för hur detta ska ske.

Stadsdelsnämnden Öster

Dessa riktlinjer tas fram för Borås Stad som stöd i arbetet
med medborgardialog. Enligt Borås Stads riktlinjer för
styrdokument står det att ”riktlinjer ska ge ett konkret
stöd för hur arbetsuppgiften ska utföras” samt ”riktlinjer
ska vara så detaljerade så de fungerar som instruktionsbok
för verksamheten”. Stadsdelsnämnden ser av det skälet
behov av vissa förtydliganden i dokumentet.
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I remissen används ordet medborgardialog. Stadsdelsnämnden Öster är av den meningen att begreppet
medborgardialog inte inkluderar alla boende i Borås Stad.
Nämnden föreslår därför att begreppet invånardialog
används istället för medborgardialog.

ningsansvaret och att det då är rimligt att det är den
stadsdel som närmast berörs av frågan som får ansvaret.
Det är också viktigt att ta tillvara den kompetens som
redan byggts upp i stadsdelarna när det gäller dialog med
medborgarna.

Under rubriken principer och stycket överväg alltid medborgardialog, bör det läggas till en mening som beskriver
när en grupp efterfrågar dialog i ett ämne, tema eller fråga
ska de beredas möjlighet att bli lyssnade på i en medborgardialog.

Sista stycket Brukardialog kan tas bort om det tydligt i
inledningen framgår vad det är för skillnad på medborgardialog och brukardialog.

I remissen under stycket medborgardialog på olika nivåer
beskrivs att ”medborgardialogen kan genomföras på flera
olika nivåer och med olika metoder”. Där behövs exempel
och förtydliganden vad menas med olika nivåer och vilka
metoder kan användas. Det står även att ”vid dialogen ska
alla grupper ha möjlighet att delta på lika villkor”. Vad
detta innebär behöver förtydligas.
Sista stycket Brukardialog kan tas bort om det i inledningen tydligt framgår vad som är en medborgardialog till
skillnad från andra dialoger.
Ett stycke om roller bör läggas till. Ansvaret för en väl
fungerande medborgardialog är tredelat mellan förtroendevalda, medborgare och tjänstemän. Viktigt att det
framgår vilket ansvar som ingår.

Stadsdelsnämnden Norr

Nämnden vill peka på att det i handboken, förutom exempel på olika metoder, bland annat ska finnas:
• En tydlig definition av medborgardialog så att den skiljs
från brukardialog och politikerdialog. Det är exempelvis viktigt att tydliggöra att de förtroendevalda vid en
medborgardialog i första hand representerar sin nämnd
eller fullmäktige. Partipolitiska dialoger hör inte hemma
under definitionen medborgardialog.
• Metoder för att säkerställa att medborgardialogen ger
möjlighet för även resurssvaga personer och grupper,
som inte naturligt deltar att göra sin röst hörd.
• Direktiv om hur huvudansvarig nämnd utses när flera
nämnder är berörda av ett ärende som dialog ska ske
om.
• Ett tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda, medborgare och tjänstemän.
Stadsdelsnämnden Väster

I sista stycket under rubriken Överväg alltid medborgar
dialog står det skrivet ”När frågan berör flera nämnder
måste en nämnd utses som har huvudansvaret för dialo
gen”. När det bestäms vilken princip som ska råda bör
hänsyn tas till att det är stadsdelarna som har befolkB 606

Förslaget berör inte hur man ska arbeta med dialogen rent
praktiskt. Det finns ett uppdrag att utarbeta en handbok
för förtroendevalda och tjänstemän. Det bör framgå i
riktlinjerna att de kompletteras med en handbok där man
får en handfast vägledning till hur en medborgardialog ska
genomföras.

Kulturnämnden

Kulturnämnden välkomnar ett fortsatt arbete med medborgardialog som en del av beslutsunderlagen i den demokratiska processen. Nämnden anser att det är angeläget
med tydliga riktlinjer för när, hur och varför medborgardialog ska tillämpas och ser gärna en tydligare disposition
och en klarare skrivning av principerna som ska tillämpas.
Kulturnämnden anser att arbetet med att ta fram en handbok för medborgardialog är en tjänstemannauppgift.
Rubriken Överväg alltid medborgardialog är missvisande
i förhållande till texten som följer och bör bytas ut till
exempelvis När ska medborgardialog övervägas?
Texten under Rätten till information refererar endast till
vad offentlighetsprincipen stipulerar och kan därför tas
bort alternativt utvecklas till att omfatta hur medborgardialogen bidrar till att stärka denna rätt.

Sociala omsorgsnämnden

En synpunkt är att skillnaden mellan medborgardialog
och brukardialog kan lyftas fram redan inledningsvis och
att brukardialog då försvinner som princip. Utgångspunkten är att förtydliga att en medborgardialog är en dialog
mellan förtroendevalda och medborgare medan brukardialogen är en dialog mellan tjänstemän och brukare.
Dessutom skulle en schematisk bild underlätta förståelsen
för de olika rollerna och dialogerna. Sveriges Kommuner
och Landstings skrift ”11 tankar om medborgardialog i
styrning” innehåller en sådan bild.
Några ytterligare synpunkter är dels att fokusera den löpande utvärderingen på process och resultat snarare än på
principerna, dels att kommunikationen kring principerna
kan underlättas om principens rubrik formuleras så att
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hela principens syfte syns. Exempel på omformulering av
texten, enligt nedan.
Rubriken ”Medborgardialog på olika nivåer” syftar på att
medborgardialogen kan föras på olika nivåer. Om första
meningen i det andra stycket i stället blir rubrik ”Vid
medborgardialog ska boråsarna som lägsta nivå ha rätten
att bli hörda” visar det tydligare hur Borås Stad skall agera
vid medborgardialog.

Utbildningsnämnden

I Borås Stads Principer för medborgardialog definieras
såväl syftet och betydelsen av dialog som de principer som
ska gälla för dialog. Utbildningsnämnden anser att arbetsgruppen på ett tydligt sätt har formulerat medborgardialogens betydelse för både politiker och brukare och finner
att de föreslagna principerna är goda vägledare i dialogen.
Nämnden tillstyrker förslaget Borås Stads Principer för
medborgardialog.

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden har tagit del av Borås Stads principer
för medborgardialog och dess riktlinjer som väl stämmer
väl överens med nämndens intentioner.

Borås Energi och Miljö AB

Bakgrunden till att arbeta med medborgardialog är ett
minskat intresse från medborgare att arbeta politiskt medan intresset för samhällsfrågor fortfarande är stort. Borås
Stad tycker det är viktigt att utveckla medborgardialogen. Medborgardialog innebär inte att det representativa
systemet ersätts med direktdemokrati. Det är viktigt att vi
informerar om stadens kommunala beslut och verksamhet men också att det är lätt för medborgarna att ställa
frågor och lämna synpunkter både till förtroendevalda och
tjänstemän

Industribyggnader AB

IBAB ser mycket positivt på initiativet till en utökad och
förbättrad medborgardialog. IBAB vill trycka extra på vikte av att ge barn och ungdomar möjlighet att framföra sina
åsikter i linje med det fokus som beslutats utifrån ”Borås
2025”. Att barn och ungdomar blir delaktiga är en investering för framtidens engagemang i såväl samhällsfrågor som
politiskt arbete. Då kommunikationsmetoden ofta är avgörande för resultatet är det av största vikt att den anpassas
till de olika målgrupperna. För att lyckas med detta krävs
ett förberedande arbete där målgruppernas synpunkter på
vilken metod som i första hand ska användas fångas upp.
Resultatet kan sedan ligga till grund för tydliga rutiner
och metoder vilket underlättar det fortsatta arbetet.

Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på initiativet till en utökad och förbättrad medborgardialog. Lokalförsörjningsnämnden vill trycka extra på vikten av att
ge barn och ungdomar möjlighet att framföra sina åsikter
i linje med det fokus som beslutats utifrån ”Borås 2025”.
Att barn och ungdomar blir delaktiga är en investering
för framtidens engagemang i såväl samhällsfrågor som
politiskt arbete. Då kommunikationsmetoden ofta är avgörande för resultatet är det av största vikt att den anpassas
till de olika målgrupperna. För att lyckas med detta krävs
ett förberedande arbete där målgruppernas synpunkter på
vilken metod som i första hand ska användas fångas upp.
Resultatet kan sedan ligga till grund för tydliga rutiner
och metoder vilket underlättar det fortsatta arbetet.

AB Bostäder

Borås Stad har tagit fram riktlinjer för principer för
medborgardialog. Syftet med medborgardialogen är att
förtroendevalda ska få ett bredare underlag för att fatta bra
och hållbara beslut.
Inom bolagets verksamhet finns olika möjligheter till
brukarinflytande. Bolaget har samverkan med Hyresgästföreningen, både lokalt och för helheten. Bolaget kallar
dessutom i enskilda fall till bostadsmöten, där företaget
möter boende och berörda i dessa ärenden.
Vi anser att det som vi ovan beskrivit är den dialog som
passar den verksamheten vi bedriver. Vi anser att förslaget
till principer för medborgardialog passar de kommunala
nämnderna och styrelsen.

Fristadbostäder

Fristadbostäder AB har inget att tillägga utan ser fram
emot att kommunen fortsätter att utveckla detta då behovet har ökat sedan Kommundelskontoret stängde här i
Fristad.

Framtid Fristad

Vi ser det som självklart att det skall finnas en medborgardialog. Ett styrande dokument ger en vägledning för
tjänstemän och politiker hur denna skall gå till. Vad vi
kanske saknar är mer konkreta exempel på hur denna dialog skall gå till. Det finns inte heller några riktlinjer på hur
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medborgare som skall rådfrågas inför olika beslut. Räcker
det med en medborgare för att uppfylla dialogen? Viktigt
är att ta till vara på ny teknik för att nå ut men man får
inte glömma av de medborgare som inte har tillgång till
den nya tekniken.

Ungdomsrådet

Rådet anser detta är en viktig fråga för unga att tycka
till om är glada för möjligheten att svara på denna
remiss. Ungdomsrådet var positiva till dokumentet och
den tydliga viljan att utveckla arbetet med medborgardialog. En utveckling av detta arbete innebär också att
frågorna om barns och ungas inflytande kommer på
agendan.
Några synpunkter som tas upp är vikten av återkoppling
till medborgarna, att tydliggöra vilka ramar som gäller,
och att arbeta för att nå ut till grupper som traditionellt
sett är svåra att nå. Något som ungdomsrådet särskilt
vill lyfta fram är vikten av att medborgardialog görs tidigt i processen. Ungdomsrådet lyfte också fram många
goda exempel från andra kommuner och hade förslag på
kreativa metoder för dialog med medborgare.

Bilaga
2013-06-27

Borås Stads Principer för
medborgardialog
*Arbetslivsnämnden
*Fritids- och folkhälsonämnden
*Kulturnämnden
* Lokalförsörjningsnämnden
* Miljö och konsumentnämnden
* Samhällsbyggnadsnämnden
* Servicenämnden
* Sociala omsorgsnämnden
* Stadsdelsnämnden Norr
* Stadsdelsnämnden Väster
* Stadsdelsnämnden Öster
* Revisorskollegiet
* Tekniska nämnden
* Utbildningsnämnden
BoråsBorås AB
Boras Elnät AB
* Borås Djurpark AB
*Borås Energi och Miljö
*Industribyggnader i Borås AB
* AB Bostäder i Borås
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
* Fristabostäder AB
Viskaforshem AB
* Borås kommuns Parkering AB
Borås Lokaltrafik AB
Afasi Södra Älvsborg
Astma- och Allergiföreningen i Borås
Attention Borås
Autism & Aspergerföreningen i Borås
Borås Demensförening
Borås Dövas Förening
Borås HBK
Borås Reumatikerförening
DHR
Diabetesföreningen
Dyslexiförbundet FMLS i Borås
Fibromyalgiföreningen
FUB Borås
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Hjärnkraft Sjuhärad
Hjärt- och Lungsjukas förening HLR
Hörselskadades Förening i Borås
RSMH Trygghet
RTP Borås lokalförening
Sjuhäradsbygdens Celiakiförening
Synskadades förening
Ångestsyndromsällskapet i Borås
* HSO – Handikappföreningarnas
* Ungdomsrådet samarbetsorgan
Filipinska Föreningen
Borås Finska Förening
Föreningen Eritreaner bosatta i Borås
*Framtid Fristad
Grekiska Föreningen
Iranska Föreningen i Borås
Judiska Föreningen
Irakiska Föreningen
Jugo klubb Borås
Kroatiska Kulturföreningen Tomislav
Kultur 75
Kurdiska kultur Föreningen i Borås
Makedoniska Föreningen ”Koco Racin”
Somaliska Föreningen Borås
* Aktiva seniorer
PRO Borås Centrum
SPF Borås
Sveriges Pensionärers Riksförbund
Svenska Kommunalpensionärerna
Borås Nykterhetsvänner
Brottsofferjouren i Borås/Sjuhärad
Fria Sällskapet Länkarna i Borås
RFSL
Politiska partierna
 ämnat yttrande över Borås Stads Principer för
*L
medborgardialog.
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» Riktlinjer
Fastställt av: Kommunfullmäktige 2013-09-19
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2016

Medborgardialog
Borås är staden där social, etnisk och kulturell mångfald
driver utvecklingen framåt. I planerade möten delar vi
med oss och tar tillvara kunskap, erfarenheter och insikter
som människor har. Borås är staden där människor möts
över generationsgränser. Borås har en bredd av mötesplatser, såväl fysiska som virtuella, där ung möter gammal och
där vår historia möter framtiden.
Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar
eller vistas i Borås. Syftet med en systematisk och strukturerad medborgardialog är att förtroendevalda ska få
ett bredare underlag för att fatta bra och hållbara beslut.
Dialogen ökar också medborgarnas kunskap om de demokratiska processerna.
Bakgrunden till att arbeta med medborgardialog är ett
minskat intresse från medborgare att arbeta politiskt
medan intresset för samhällsfrågor fortfarande är stort.
Borås Stad tycker det är viktigt att utveckla medborgardialogen. Medborgardialog innebär inte att det representativa systemet ersätts med direktdemokrati.
Medborgardialogen skiljer sig från brukardialogen, som
innebär att man löpande följer utvecklingen i kommunens verksamheter. Denna upprätthålls av tjänstemännen
genom samtal med brukare vid t ex elevråd, boenderåd,
anhörigträffar och föräldramöten.
Det är viktigt att vi informerar om stadens kommunala
beslut och verksamhet men också att det är lätt för medborgarna att ställa frågor och lämna synpunkter både till
förtroendevalda och tjänstemän.

Principer

tiv till medborgardialogen. Det är viktigt att besluta om
medborgardialog tidigt i processen.
Medborgardialog ska ge boråsarna inflytande och möjlighet att vara en resurs i den aktuella frågan. Dialogen ska
också ge medborgarna större kunskaper om kommunens
ansvar och behov av prioriteringar.
När frågan berör flera nämnder måste en nämnd ha huvudansvaret för dialogen. Den nämnd som initierar frågan
har detta ansvar. Beredningen för medborgardialog har en
samordnande roll.

Medborgardialog på olika nivåer

Medborgardialogen kan genomföras på flera olika nivåer
och med olika metoder. Inbjudan måste klargöra nivån för
att skapa rätt förväntningar.
Vid medborgardialog ska boråsarna som lägsta nivå
ha rätten att bli hörda. Sådan konsultation innebär att
efterfråga medborgarnas synpunkter. Medborgardialog
kan även ske på nivåer som ger medborgarna tillfälle till
dialog, inflytande eller medbeslutande.
Medborgardialogen kan gälla en specifik fråga, eller kan
vara flera alternativa förslag som de förtroendevalda vill ha
synpunkter på. Vid dialogen ska alla grupper ha möjlighet
att delta på lika villkor.
Alla nämnders och bolags offentliga handlingar och beslut
ska vara lätt tillgängliga för medborgarna, och alla nämnderna ha öppna sammanträden.

Återkoppling till medborgarna

Deltagarna ska alltid få veta resultatet av medborgardialogen. Återkoppling till dem som deltagit är avgörande
för att boråsarna ska känna förtroende för processen och
uppleva att medborgardialogen har varit meningsfull.
Återkoppling kan ske på olika sätt.

Ansvar för beslut

Medborgardialog handlar om att skapa tillit och förståelse
för det demokratiska system som styr vardagen. Det slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger hos de förtroendevalda. Även efter medborgardialog är det de kommunala
nämnderna och styrelserna som fattar besluten.

Medborgardialog ger mer kunskap

Medborgardialog ska ske när de förtroendevalda för att
fatta ett bra beslut behöver mer kunskap om boråsarnas
värderingar, prioriteringar och åsikter. De förtroendevalda
i nämnden respektive styrelsen ansvarar för att ta initiaB 610

Löpande utvärdering

Medborgardialogen ska ständigt bli bättre genom att vi
utvärderar resultaten och utvecklar processerna.
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Handbok

Till riktlinjerna hör en handbok som ger råd och anvisningar för dialogen. Där beskrivs också de former av
dialog vi ska välja. De olika formerna ska följa den terminologi som Sveriges kommuner och landsting valt, så att
medborgarna känner igen sig och har rätt förväntningar
på respektive nivå av dialog.
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Nr 81
Beredning för medborgardialog under
Kommunfullmäktige
2013-09-09

2013/KS0439 106

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen vill utveckla medborgardialogen. Kommunstyrelsen fastställde i maj 2012 att en politisk grupp
bestående av en representant från varje parti skulle tillsättas för att ta fram principer för medborgardialog. Denna
grupp fick ytterligare ett uppdrag, att ta fram en handbok
för medborgardialog för förtroendevalda och tjänstemän.
Under arbetets gång har det vid flera tillfällen konstaterats
att kommunen inte har någon funktion som direkt har ett
uttalat ansvar för demokratifrågor. I samband med att arbetet med en systematisk medborgardialog införs föreslås
en funktion som har det övergripandet ansvaret. En funktion som kan vara samordnande när flera nämnder och/
eller styrelser är inblandade eller när medborgardialogen är
övergripande för hela kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår att en beredning inrättas för
medborgardialog som är underställd Kommunfullmäktige.
Beredningens uppgifter 2014:
• Medverka till införande och utveckling av handbok för
medborgardialog.
• Följa upp att utbildning avseende medborgardialog
genomförs för förtroendevalda och tjänstemän.
• Årligen föreslå aktuella fokusområden för medborgardialog.
• Samordna för medborgardialog där Borås Stad som helhet eller flera nämnder är inblandade.
• Utveckla arbetssätt när flera nämnder/styrelser är
inblandade.
• Utveckla en portal för medborgardialog.
• Bevaka att det lokala inflytandet blir tillgodosett och
stärka förtroendet för den demokratiska processen.
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Beredningen ska inför varje år planera vad som ska
genomföras och årligen redovisa detta. På sikt kan andra
demokratifrågor kopplas till beredningen.
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande
organ och direkt folkvalda församlingen. Därför bör
också Kommunfullmäktige ha ansvaret för dialogen med
medborgarna. I beredningen ska Kommunfullmäktiges
presidium finnas representerat och leda arbetet. Därutöver
bör en representant från varje parti i Kommunfullmäktige
finnas med.
För att stärka den kommunala demokratin har Sveriges
Kommuner och landsting fått uppdraget att utbilda kommuner kring demokratifrågor. Borås medverkar i Nätverk
för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen.
Behov av administrativa resurser för att stödja beredningens arbete ska täckas inom Kommunstyrelsens befintliga
resurser.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Inrätta en beredning för medborgardialog under Kommunfullmäktige.
Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i ”Bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda”.
Beredningen skall årligen följa upp och återrapportera
resultatet av sitt arbete till Kommunfullmäktige.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Nr 82
Svar på motion av Anders Österberg (S);
Övervakning i garagen
2013-08-19

2009/KS0255 199

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag		

Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-03-18 inlämnat rubricerad motion.

Bilaga till § 28 Anmälningsärenden

I motionen föreslås att AB Bostäder i Borås ges i uppdrag
att installera kameror i garagen på Hässleholmen. Motionären vill ha en övervakning i garagen på grund av de
bilbränder som skett på Hässleholmen.

”Övervakning i garagen

Motionen har varit remitterad till AB Bostäder som
avstyrker motionen. AB Bostäder framför i sitt svar att
bolaget arbetat intensivt under senare år för att öka tryggheten i sitt bostadsbestånd, bland annat genom standardhöjningar i form av installation av portar och dörrar samt
elektroniska passersystem. Bolaget samarbetar idag aktivt
med kommunen, polisen och övriga samarbetspartner
med trygghetsskapande åtgärder. Bolaget anser dessutom
att Datainspektionen är mycket restriktiv till att ge tillstånd för kamerabevakning. Bolaget anser att de själva ska
besluta om vilka prioriteringar som bolaget ska göra för
att öka tryggheten på Hässleholmen. Motionen besvarades
enligt bolagets diarium i mars 2009, men inkom till Borås
Stads diarium först i maj 2012 i samband med att påminnelse gjordes.

2009-03-19

Jag är en försvarare av den personliga integriteten. Jag
sympatiserar exempelvis till stora delar med dem som
riktar kritik mot FRA-lagen. I ett fritt demokratiskt samhälle måste vi få ha rätt till vår egen integritet. Mot detta
faktum står att det är lätt att tycka om integritet när det
inte är ens eget garage som brinner. Det känns rätt frustrerande med de bilbränder som sker på Hässleholmen. För
inte så längesedan vaknade jag upp till ett utbränt bilvrak
inte så långt från min egen lägenhet. Ur den frustration av
maktlöshet som man kan känna över bränderna växer det
ändå en vilja till att göra någonting som minskar framfarten bland de ligisterna som bränner bilar.
Härmed föreslås Kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige ger AB Bostäder i uppdrag att installera kameror i garagen på Hässleholmen.
Anders Österberg (S)”

Såväl motionären som AB Bostäder eftersträvar att öka
tryggheten. Kommunstyrelsen delar denna uppfattning,
ser positivt på att AB Bostäder prioriterat att jobba aktivt
för att öka tryggheten i sitt bostadsbestånd, och förutsätter att bolaget fortsätter att göra detta under affärsmässiga
principer. Kommunstyrelsen finner att bolaget själva får
besluta och prioritera sina resurser utifrån bedömda behov.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
B 613
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Remissvar
2009-03-30
Från AB Bostäder
Till Kommunstyrelsen

Motion: ”Övervakning i garagen”
Styrelsens beslut
AB Bostäder avstyrker motionen.

Styrelsens yttrande i sammanfattning
AB Bostäder har under de senaste åren arbetat intensivt
för att öka tryggheten i sitt bostadsbestånd. Det senaste
året har Hässleholmen drabbats av flera bilbränder, varav
fyra i något av de garage som finns i området. Bolaget
håller därför på med projektering för installation av portar
och dörrar samt elektroniska passersystem på de parkeringsdäck som ännu inte fått denna standardhöjning.
Bolaget ser också över förutsättningarna för att installera
kamerabevakning och konstaterar att detta är en komplex
frågeställning. Bolaget har också den uppfattningen att
datainspektionen är mycket restriktiv till att ge tillstånd
för kamerabevakning. Bolaget anser därför att det tillsammans med Brämhults kommundel, Polisen och övriga
samarbetspartner, lokalt på Hässleholmen, har att fortsätta
arbeta med trygghetsskapande åtgärder.

Styrelsens yttrande i sin helhet
Remissyttrande Motion: ”Övervakning i garagen”
Anders Österberg (S) har lagt en motion i Kommunfullmäktige där han föreslår att Kommunfullmäktige ger AB
Bostäder i uppdrag att installera kameror i garagen på
Hässleholmen.
Bolaget har under senaste åren arbetat intensivt för att
öka tryggheten i vårt bostadsbestånd. Framförallt har vi
haft många projekt på Hässleholmen, där vi har sett över
tryggheten vid våra parkeringsdäck och parkeringsområden. Prioriterade åtgärder har bland annat varit förbättrad
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belysning, översyn av buskage, uthyrning av rattkryckor.
Vi har också renoverat tre av våra parkeringsdäck. Resultatet har varit positivt och antal bilinbrott har minskat med
ca 60 % under senaste åren.
I fjol var det flera anlagda bilbränder på Hässleholmen och
totalt har vi haft fem bilbränder senaste 12-månadersperioden. Av dessa har fyra ägt rum i något av våra garage.
Utöver bilbränderna har vi haft ytterligare två anlagda
bränder i byggnader på Hässleholmen. Vi ser mycket
allvarligt på denna negativa utveckling och har därför
prioriterat ytterliggare åtgärder.
Just nu pågår en projektering för installation av portar och
dörrar samt elektroniska passersystem på de parkeringsdäck som ännu inte fått denna standardhöjning. Vi är
övertygade om att detta är ett bra sätt att hålla utomstående borta från parkeringsdäcken.
Vi ser också över förutsättningarna för att installera
kamerabevakning och konstaterar att detta är en komplex
frågeställning. Det är ju inte bara parkeringsdäcken som
blivit drabbade, utan också vanliga parkeringsplatser i området. Var skall man dra gränsen till kamerabevakningen?
En bilbrand kan ju ske var som helst i ett bostadsområde.
Dessutom är datainspektionen mycket restriktiv till att ge
tillstånd för kamerabevakning.
Vi har också gjort ytterliggare satsningar med elektroniska
passersystem i två av bostadsområdena på Hässleholmen,
för att ge våra hyresgäster en tryggare miljö. Vidare har
vi också fackat in vinds- och källarförråd för att minska
risken för anlagda bränder i dessa utrymmen.
Vi anser att det vore olyckligt om fullmäktige beslutar
om vilka prioriteringar som vårt bolag skall göra för att
öka tryggheten på Hässleholmen. Grundproblemet med
bränder och övriga skadegörelse är oerhört komplicerat.
Vi anser därför att vi tillsammans med Brämhults kommundel, Polisen och övriga samarbetspartner, lokalt på
Hässleholmen, har att fortsätta arbeta med trygghetsskapande åtgärder.
AB Bostäder i Borås avstyrker motionen.
AB BOSTÄDER I BORÅS
Sven Wergård
Sven Liljegren
Ordförande
Vd
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Nr 83
Svar på motion av Joakim Malmberg (FP);
Låt krogarna ha öppet senare
2013-08-19

2012/KS0271

Från Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 mars 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt
Fritids- och folkhälsonämnden att korrigera riktlinjerna
för serveringstillstånd så att det blir möjligt att få serveringstillstånd till klockan 03.00.
Motionen skickades på remiss till samtliga stadsdelsnämnder, Fritids- och folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden, Brottsförebyggande rådet i Borås och lokala
Brottsförebyggande rådet i respektive stadsdel.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2012,
efter omröstning, att ärendet skulle återremitteras till
Kommunstyrelsen för en bredare remissomgång.
Motionen remitterades då till Samhällsbyggnadsnämnden, Anonyma Alkoholister AA Into Action Borås Stad,
Kamratföreningen Länkarna, LP-stiftelsen, IOGT-NTO,
KRIS, MHF, Polisen, Åklagarkammaren i Borås, Södra
Älvsborgs Sjukhus, Svenska Kyrkan, Kvinnojouren Borås,
Brottsofferjouren, Föreningsrådet i Borås, Pensionärsrådet,
Hemgården, Utväg, Västtrafik och Borås Lokaltrafik.
Från de 28 remissinstanserna (nämnder, myndigheter
och föreningar) har svar inkommit från 14. Yttrande
har inkommit från samtliga stadsdelsnämnder, Sociala
omsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Brottsförebyggande rådet i Borås,
Lokalt Brå i stadsdelsförvaltning Norr, Borås IOGTNTO-krets, Åklagarkammaren i Borås, Södra Älvsborgs
Sjukhus, Föreningsrådet i Borås, Centrala pensionärsrådet
och Västtrafik.

Södra Älvsborgs Sjukhus och Västtrafik lämnar synpunkter.
Övriga nio remissinstanser avstyrker motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bilaga.
I Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering, fastställda av
Kommunfullmäktige den 20 december 2012, framgår under avsnittet serveringstider, att servering av alkoholdrycker inte får pågå längre än till kl. 01.00, om kommunen
inte beslutar annat. Borås Stad beviljar utsträckt tid för
servering längst till kl. 02.00. Detta under förutsättning
att polismyndigheten och Miljöförvaltningen tillstyrker
och att Borås Stad inte befarar olägenheter när det gäller
ordning och nykterhet eller särskild risk för människors
hälsa. Nuvarande riktlinjer gäller t o m. 2016.
Riktlinjer för alkoholservering revideras av Fritids- och
folkhälsonämnden som sedan fastställs av Kommunfullmäktige.
Riktlinjer för alkoholservering stämmer väl överens med
Borås Stads Drogpolitiskt program som har reviderats
av Fritids- och folkhälsonämnden och är ute på remiss.
Programmet bygger på tre långsiktiga nationella mål. Ett
av målen är att tillgången på bl a alkohol ska minska.
Kommunstyrelsen anser att den utsträckta tiden för alkoholservering enligt Riktlinjer för alkoholservering – längst
till kl. 02.00 – är tillräcklig.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP).
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Stadsdelsnämnden Öster och Samhällsbyggnadsnämnden
tillstyrker motionen.
Föreningsrådet i Borås avstår från yttrande.
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag		

2012-03-15

Bilaga till § 38 Anmälningsärenden

Motion; Låt krogarna ha öppet
senare!
Sommaren 2010 anordnades en kampanj för senare öppet
tider på Borås restauranger och barer. Flertalet krögare
deklarerade att de gärna hade öppet sina verksamheter en
timme längre på nätterna och boråsarna visade ett starkt
stöd till kampanjen. Då initiativet inte ledde till några politiska beslut, bör vi nu åter aktualisera frågan och förlänga
serveringstillståndet.
I flera andra städer har restaurangerna öppet senare än i
Borås, vilket blir en konkurrensnackdel för vår stad. Ett
bra uteliv går hand i hand med Borås vision om en attraktiv stad. Dagens öppettider gör dock att allt fler unga
åker till Göteborg och går ut på krogen där istället för att
besöka någon av restaurangerna i Borås. Det är inte bra
för vår stad. Dels går våra lokala näringsidkare miste om
viktiga intäkter, men ännu allvarligare är att många unga
uppfattar Borås som en tråkig stad. Givetvis är det inte
så att förlängda öppettider på restaurangerna löser hela
problematiken. Det skulle dock definitivt vara ett steg i
rätt riktning för att skapa ett attraktivare stadsklimat för i
synnerhet unga och studenter.
Senare öppettider skulle medföra att gäster lämnar krogen
vid olika tidpunkter – och inte som dagsläget vid samma
tidpunkt. Det skulle sannolikt innebära mindre trängsel
i kön till garderoberna och även minska folkmassorna
som trängs vid de olika bussarna. Sammantaget skulle det
minska riskerna för bråk.
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Det är också viktigt att påpeka att senare krogöppettider inte medför ökad totalkonsumtion av alkohol, vilket
en statlig offentlig utredning slagit fast. Andra vanliga
argument mot längre öppettider på krogen handlar bland
annat om boendemiljön och ökat krogrelaterat våld. En
offentlig utredning landar dock i slutsatsen att; ”Sådana
direkta effekter av sena öppettider har dock inte kunnat
verifieras av utredningen”. Därav finner undertecknad
det orättfärdigt att kringskära krogarnas öppettider med
argument som inte klarar av en kritisk skärskådning.
Avslutningsvis måste det poängteras att senare öppettider
på stadens restauranger minskar riskerna för okontrollerat
intag av alkohol och minskar väsentligt riskerna för etablering av svartklubbar.
Med anledning av ovannämnda redogörelse yrkar jag att:
• Kommunfullmäktige uppdrar åt Fritids- och Folkhälsonämnden att korrigera riktlinjerna för serveringstillstånd så att det blir möjligt att få serveringstillstånd till
klockan 03.00.
Joakim Malmberg (FP)
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Remissammanställning

Stadsdelsnämnd Öster

Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker motionen.
2013-08-19

Motion av Joakim Malmberg (FP):
Låt krogarna ha öppet senare!

Nämnden tillstyrker motionen som föreslår att riktlinjerna
för serveringstillstånd korrigeras så att det blir möjligt att
få serveringstillstånd till klockan 03.00.
Lokala Ungdomsrådet har beretts tillfälle att yttra sig över
motionen.

Remissinstansernas yttrande i sammanfattning och eventuella reservationer

Mot beslutet reserverar sig (S), (V) och (MP) till förmån
för sitt eget förslag – att avstyrka motionen.

Stadsdelsnämnd Norr

Sociala omsorgsnämnden

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen.

Sociala omsorgsnämnden avstyrker motionen.

Stadsdelsnämnden instämmer i synpunkterna från
stadsdelens lokala BRÅ och avstyrker motionen med
hänvisning till resultatet i rapporten ”Krog och Hälsa”.
Stadsdelsnämnden anser att det finns goda skäl att behålla
nuvarande riktlinjer om öppethållande.

Nämnden önskar ett levande centrum där det är möjligt
att leva och bo samtidigt som det finns ett bra utbud av
möjligheter till social samvaro i form av restauranger.
Sociala omsorgsnämnden har gjort en avvägning mellan
dessa önskemål och funnit det lämpligt med alkoholservering som upphör senast kl. 02.00.

Följande ledamöter reserverar sig till förmån för bifall:
Malin Wickberg (M), Pierre Östlund (FP) och Wivi
Roswall (M).

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen.
Stadsdelsnämnd Väster

Stadsdelsnämnd Väster avstyrker motionen.
Nämnden anger i sin sammanfattning att ungdomar i
Borås åker förmodligen inte i första hand till Göteborg för
att restauranger har serveringstillstånd längre, utan snarare
för att träffa andra och nya personer, vara i nya sammanhang.
Den offentliga utredning som motionären hänvisar till
kan vara SOU 2000:59 Bestämmelser om alkoholdrycker.
Den har äldre uppgifter än ovan nämnda rapport.
Krog och hälsa. I den senare har man undersökt aktuell
fråga i vetenskapliga studier och även tagit del av internationella erfarenheter. Rapporten visar att det sannolikt inte
finns någon fördel ur alkoholpreventiv eller våldssynpunkt
med att förlänga tiden för utskänkning på restaurangerna.
I alkohollagen kap 8 § 19 står att kommunen beslutar
under vilka tider alkoholdrycker får serveras och om
kommunen inte beslutat annat får det inte pågå längre än
till 01.00. I förarbeten till alkohollagen framgår att det
sociala perspektivet ska gå före näringslivets perspektiv vid
bedömning av serveringstillstånd.
Alexis Mouschopanis (M) och Joakim Malmberg (FP)
reserverar sig mot beslutet och lämnar ett särskilt yttrande.

Nämnden anger i sitt remissvar att alkohollagen är en
social skyddslag, vilken syftar till att minska alkoholens
skadeverkningar för enskilda men även för samhället i
stort. Det finns vetenskapligt stöd för att det finns ett
samband mellan krogars serveringstider och våld. All
kunskap tyder på att en utökning av öppettiderna leder till
ännu mera våld.
Annette Nordström (M) och Bengt Westmalm (FP) reserverar sig mot beslutet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen.
Nämnden menar att i visionsdokumentet Borås 2025 är
ett målområde en livskraftig stadskärna, där stadskärnan ska vara en positiv blandning av boende, arbete och
nöje som skapar liv under hela dygnet. Som en del av en
livskraftig och växande stadskärna med fler boende ser
nämnden möjligheten till rörelse och liv i stadskärnan
under hela dygnet som naturlig, där det mänskliga mötet
har olika förutsättningar.
Nämnden fattade beslut efter omröstning.
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Brottsförebyggande rådet i Borås

Åklagarkammaren i Borås

Brottsförebyggande rådet i Borås avstyrker motionen.

Åklagarkammaren i Borås avstyrker motionen.

Brottsförebyggande rådet i Borås anser att förlängda öppettider på krogarna innebär en ökad risk för krogrelaterat
våld, ökad totalkonsumtion av alkohol och mer problem
med nedskräpning och skadegörelse.

Åklagarkammaren i Borås ansluter sig till de bedömningar
som polismyndigheten i olika sammanhang redovisat att
längre öppethållande på krogarna än vad som gäller idag
medför betydande risker för ökade ordningsstörningar och
brottslighet.

Borås Stad erbjuder, i samarbete med polisen, årligen krögare och deras personal kostnadsfri utbildning i ansvarsfull alkoholservering, vilken syftar till att minska överserveringen på krogarna och skapa en bättre miljö kring och
på våra krogar med minskat våld.

Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs Sjukhus ser att en oförändrad stängningstid är önskvärd ur sjukhusets verksamheters perspektiv.

Lokalt Brå Stadsdelsförvaltning Norr avslår
motionen med motivering

Föreningsrådet i Borås

Borås en Säker och Trygg kommun.

Föreningsrådet i Borås avstår från yttrande.

I Borås Stads strävan att öka trygghet och säkerhet för dess
invånare hamnar motionen om längre öppethållande på
restauranger, barer och krogar i kollisionskurs med detta
trygghetsarbete. Man hänvisar också till den undersökning som bekräftar att längre öppethållande på krogar och
restauranger leder till ökat fylleri, skadegörelse och våld.
Vid längre öppethållande förskjuts problematiken i tid
samtidigt som den förstärks.

Borås IOGT-NTO - krets

Borås IOGT-NTO - krets avstyrker motionen.
Borås IOGT-NTO - krets anser att förlängda serveringstider är förenat med mera negativa konsekvenser än positiva.
Ett attraktivare stadsklimat för alla unga är av vikt för
Borås Stads utveckling och då får man inte glömma bort
grupperna som inte konsumerar alkohol.
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Centrala pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet avstyrker motionen.

Västtrafik

Västtrafik anser att en förlängning av krogarnas öppettider
skulle påverka nattrafiken ur ett ekonomiskt perspektiv en utökning av nattrafiken skulle slå hårt på övrig trafik.
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Remissvar
2012-05-24
Från Stadsdelsnämnden Norr

2012-05-02

Svar på remiss: Motion Låt krogarna ha öppet senare!

Motion: Låt krogarna ha öppet
senare!

Nämndens beslut

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen Låt krogarna
ha öppet senare.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden instämmer i synpunkterna från
stadsdelens lokala BRÅ och avstyrker motionen med
hänvisning till resultatet i rapporten ”Krog och Hälsa”.
Stadsdelsnämnden anser att det finns goda skäl att behålla
nuvarande riktlinjer om öppethållande.

Nämndens yttrande i sin helhet
Motionären föreslår att det ska vara möjlighet att få serveringstillstånd till klockan 3.00. I nu gällande riktlinjer ges
möjlighet att få tillstånd till som längst klockan 2.00.
Stadsdelens lokal BRÅ (Brottsförebyggande Råd) föreslår
avstyrkan på motionen och hänvisar till resultatet i rapporten ”Krog och Hälsa” från Socialmedicin, Sahlgrenska
akademin och Göteborgs Universitet. I rapporten står:
”Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att det finns ett
samband mellan krogarnas sena serveringstider och våld.
Det finns ett rimligt starkt vetenskapligt stöd för att ett
förkortat öppethållande skulle leda till en minskning av
våldet. En sådan åtgärd skulle troligen innebära positiva
effekter för att minska berusningsnivån och sannolikt för
att tidpunkterna när man går på restaurang tidigareläggs
på kvällen. Arbetsmiljön för personal inom en rad yrken
skulle också förbättras. Det finns inget vetenskapligt stöd
för att någon annan åtgärd skulle leda till en lika stor
minskning av våldet.”
Mot bakgrund av ovanstående anser Stadsdelsnämnden att
det finns goda skäl för att behålla nuvarande riktlinjer om
öppettider och avstyrker därför motionen.

Reservation
Följande ledamöter reserverar sig till förmån för bifall:
Malin Wickberg (M), Pierre Östlund (FP) och Wiwi
Roswall (M).
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Bo Drysén
Ordförande 		
Stadsdelschef

Från Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1.	Motionen Låt krogarna ha öppet senare avstyrkes.
2.	Förvaltningens tjänsteutlåtande översänds som eget
yttrande till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Ungdomar i Borås åker förmodligen inte i första hand
till Göteborg för att restauranger har serveringstillstånd
längre utan snarare beroende på att få träffa andra och nya
personer, vara i nya sammanhang.
Den offentliga utredning som motionären hänvisar till
kan vara SOU 2000:59 Bestämmelser om alkoholdrycker.
Den har då äldre uppgifter än ovan nämnda rapport, Krog
och hälsa. I den senare har man undersökt aktuell fråga i
vetenskapliga studier och även tagit del av internationella
erfarenheter. Rapporten visar att det sannolikt inte finns
någon fördel ur alkoholpreventiv, eller våldssynpunkt med
att förlänga tiden för utskänkning på restaurangerna.
I alkohollagen kap 8 § 19 står att kommunen beslutar
under vilka tider alkoholdrycker får serveras och om
kommunen inte beslutat annat får det inte pågå längre än
till 01.00. I förarbeten till alkohollagen framgår att det
sociala perspektivet ska gå före näringslivets perspektiv vid
bedömning av serveringstillstånd.

Nämndens yttrande i sin helhet
Stadsdelsnämnden Väster har fått möjlighet att yttra sig
över motionen ”Låt krogarna ha öppet senare”.
Motionären föreslår att riktlinjerna ska ändras så att det
blir möjligt att få serveringstillstånd till klockan 03.00.
Motiven till förslaget är bland annat att dagens öppettider
innebär en konkurrensnackdel för näringslivet, unga åker
till Göteborg istället och många av dem uppfattar Borås
som en tråkig stad. Vidare tar motionären upp att en statlig offentlig utredning slagit fast att senare krogöppettider
inte medför ökad totalkonsumtion av alkohol samt att
senare öppettider minskar riskerna för okontrollerat intag
av alkohol och etablering av svartklubbar.
B 619
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Socialmedicinska enheten och Sahlgrenska Akademin vid
Göteborgs Universitet har haft i uppdrag av Göteborgs
Stad att undersöka om tidpunkten för krogarnas stängningstid har en påverkan på folkhälsan. De har skrivit
”Rapport Krog och hälsa Göteborg 2011”
www.socmed.gu.se.
I rapporten konstaterar man att det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att det finns ett samband mellan krogarnas sena serveringstider och våld. Det finns ett rimligt
starkt vetenskapligt stöd för att ett förkortat öppethållande
skulle leda till en minskning av våldet. Vid undersökning
av internationella erfarenheter och vetenskapliga studier
lyfter de fram att det vetenskapliga stödet för att begränsa
öppettider är en betydligt effektivare metod att begränsa
antalet alkoholskador (till vilket även våld inräknas) än för
att träna personal och barägare att servera på ett ansvarsfullt sätt. Åtgärder som reglerar alkoholens tillgång är mer
effektiva än de som minskar efterfrågan. Vid litteraturgenomgången får man stöd för att man kan nå störst effekt
på minskning av våld om krogarna stängde kl 02.00 eller
tidigare.
Ungdomar i Borås åker förmodligen inte i första hand
till Göteborg för att restauranger har serveringstillstånd
längre utan snarare beroende på att få träffa andra och nya
personer, vara i nya sammanhang.
Den offentliga utredning som motionären hänvisar till
kan vara SOU 2000:59 Bestämmelser om alkoholdrycker.
Den har då äldre uppgifter än ovan nämnda rapport, Krog
och hälsa. I den senare har man undersökt aktuell fråga i
vetenskapliga studier och även tagit del av internationella
erfarenheter. Rapporten visar att det sannolikt inte finns
någon fördel ur alkoholpreventiv, eller våldssynpunkt med
att förlänga tiden för utskänkning på restaurangerna.
I alkohollagen kap 8 § 19 står att kommunen beslutar
under vilka tider alkoholdrycker får serveras och om
kommunen inte beslutat annat får det inte pågå längre än
till 01.00. I förarbeten till alkohollagen framgår att det
sociala perspektivet ska gå före näringslivets perspektiv vid
bedömning av serveringstillstånd.
Mot bakgrund av ovanstående kan det inte finnas något
skäl att utöka tiden för öppethållande och ändra den riktlinje som nu finns i Borås.

Reservation
Alexis Mouschopanis (M) och Joakim Malmberg (FP)
reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning bifogas.
STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER
Lennart Andreasson
Ordförande
B 620

Reservation

Yttrande över motion om krogarnas
öppettider
Ärende 8

Folkpartiet och Moderaterna anser att Stadsdelsnämnden
Väster bygger sitt remissvar på ett ytterst snävt och dessutom kritiserat underlag. Istället för att titta på de offentliga utredningar som slagit fast att senare krogöppetider
inte ökat totalkonsumtionen av alkohol väljer nämnden att
titta på nykteristen och folkhälsovetaren Fredriks Spaks
rapport Krog och hälsa 2011.
För att åskådliggöra bristerna i Spaks rapport som behandlar Göteborg vill vi ge några exempel:
• Rapportering tar bland annat upp ökningen av våldet mellan åren 2004-2010. Men vad har egentligen
hänt under dessa år? Antalet krogar som har öppet till
klockan 05.00 har minskat från 26 till 16 st. Med Spaks
logik borde våldet ha minskat avsevärt mellan dessa år.
Samtidigt framkommer det att antalet fem-ställen ökat
från 10-26 mellan åren 1998-2004 detta medan våldet
minskade något. Spaks egen rapport medger således att
fem-ställena inte är en avgörande faktor.
• Brottsförebyggande rådet anger att berusningsdrickandet minskar för gruppen under 40 år. BRÅ menar att
en av anledningarna är att svensken går på restaurang i
högre utsträckning.
• Brottsförebyggande rådet har konstaterat att anledningen till att våldsbrotten är som vanligast då nattklubbarna slår igen inte beror på att de stänger sent – utan
på att de stänger samtidigt.
• Spaks rapport om ”internationella vetenskapliga
studier” men nämner i stort sett enbart Norge. Varför
nämner han inte Storbritannien där senare krogöppettider inte medfört ökat våld? (Dunford: et al:21NO3)
Folkpartiet och Moderaterna anser att det inte finns någon
korrelation mellan senare krogöppettider och ökat våld
och anser det således vara oklart att avslå motionen. Borås
behöver bli en attraktivare stad som lockar till sig kreativa
människor. Att bifalla motionen blir ett första steg i den
riktningen.

Förslag till beslut:

• Att motionen bifalls.
Joakim Malmberg		
Alexis Mouschopanis
För Folkpartiet Liberalerna För Moderata samlingspartiet
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2012-05-23
Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Yttrande över motion:
Låt krogarna ha öppet senare!
Stadsdelsnämnden Öster har fått möjlighet att yttra sig
över motionen ”Låt krogarna ha öppet senare”. Motionären föreslår att riktlinjerna för serveringstillstånd korrigeras så att det blir möjligt att få serveringstillstånd till
klockan 03.00. Nämnden tillstyrker motionen.

Omröstningsresultat

Vid omröstningen röstas JA av Patric Cerny (FP), SvenErik Håkansson (C), Marcus Robertsson (M), Hans
Gustavsson (KD), Martin Nilsson (M), Anna Christensen
(M) och NEJ av Petter Löberg (S), Bernt Holmén (S),
Bo-Göran Gunnarsson (MP), Anne Rapinoja (V), Emina
Beganovic (S).
Med röstresultatet sex ja-röster mot fem nej-röster beslutar
stadsdelsnämnden bifalla det liggande förslaget.

Beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen.

Lokala Ungdomsrådet
Lokala ungdomsrådet har beretts tillfälle att yttra sig över
motionen

Reservationer

Förslag till beslut på sammanträdet

STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen		
Rita Johansson
Ordförande		 Stadsdelschef

Ordförande Anna Christensen (M) föreslår att stadsdelsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag att
tillstyrka motionen.

Mot beslutet reserverar sig (S), (V) och (MP) till förmån
för sitt eget förslag.

Den röd-gröna gruppen genom Petter Löberg (S) yrkar på
att avstyrka motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels sitt eget förslag och
dels Petter Löbergs förslag och finner att ordförandens
förslag bifallits. Petter Löberg begär votering
Följande voteringsordning fastställes: den som bifaller
ordförande Anna Christensens (M) förslag röstar ja. Den
som bifaller Petter Löbergs (S) förslag röstar nej.
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2012-04-16

2012-05-28

Från Sociala omsorgsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Från Fritids- och folkhälsonämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion: Låt krogarna ha öppet
senare!

Motion: ”Låt krogarna ha öppet
senare”

Nämndens yttrande i sammanfattning

Nämndens beslut

Social omsorgsnämnden önskar ett levande centrum där
det är möjligt att leva och bo samtidigt som det finns
ett bra utbud av möjligheter till social samvaro i form av
restauranger. Sociala omsorgsnämnden har gjort en avvägning mellan dessa önskemål och funnit det lämpligt med
alkoholservering som upphör senast kl. 02.00

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Alkohollagen är en social skyddslag, vilken syftar till att
minska alkoholens skadeverkningar för enskilda men även
för samhället i stort. Det finns vetenskapligt stöd för att
det finns ett samband mellan krogars serveringstider och
våld. All kunskap tyder på att en utökning av öppettiderna
leder till ännu mera våld.

Enligt alkohollagens bestämmelser måste kommunen begära in polisens och miljöförvaltningens yttrande över en
ansökan om utsträckt serveringstid. Dessa båda yttranden
väger tungt vid beslut om öppettider.
Polisens inställning är helt klar och vilar på erfarenhet. Ju
större utbud av restauranger och ju längre öppettider som
erbjuds desto fler människor uppehåller sig i centrum.
Sociala omsorgsnämnden önskar ett levande centrum
där det är möjligt att leva och bo samtidigt som det finns
ett bra utbud av möjligheter till social samvaro i form av
restauranger. Sociala omsorgsnämnden har gjort en avvägning mellan dessa önskemål och funnit det lämpligt med
alkoholservering som upphör senast kl. 02.00.
Borås Stad har sedan den tog över handläggningen av
serveringstillstånd från länsstyrelsen haft en restriktiv
hållning till sena serveringstider. Serveringstider efter kl
02.00 har tidigare konsekvent avslagits

Beslut
Sociala omsorgsnämnden avstyrker motionen.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson		
Roland Axelsson
Ordförande		 Förvaltningschef
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Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att
yttra sig angående motionen: ”Låt krogarna ha öppet
senare.”

Nämndens yttrande i sin helhet
Av Statens folkhälsoinstituts kommentarer till alkohollagens bestämmelser framgår att den svenska alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning. Sociala hänsyn
ska därför ha företräde framför företagsekonomiska eller
näringspolitiska. Reglerna om serveringstider för spritdrycker, vin och starköl utgör en väsentlig del av alkohollagstiftningen. Lagstiftaren har som huvudregel angivit kl
11.00 för serveringens början och kl 01.00 för serveringens
avslutande. Utsträckt serveringstid är således undantag
från detta och måste därför prövas i varje enskilt fall.
Argument som att utöka krogarnas öppettider för att
lokala näringsidkare går miste om viktiga intäkter eller
att unga skulle uppfatta Borås som en tråkig stad är inte i
enlighet med alkohollagens intentioner.
All kunskap tyder på att en utökning av öppettiderna leder
till ännu mera våld. Generellt indelas åtgärderna mot alkoholskador i två huvudsakliga områden, minska tillgången
av alkohol och/eller minska efterfrågan av alkohol. Forskning visar att tillgänglighetsbegränsande åtgärder, såsom
försäljningsmonopol och ålderbegränsningar är effektivare
än att minska efterfrågan, genom till exempel undervisning och kampanjer. Frågan om krogarnas serveringstider
bör ställas mot denna kunskap.
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Enligt polisen i Borås förekommer de krogrelaterade
händelserna framför allt mellan kl 00.00 – 03.00. Händelserna innebär allt från våld och misshandel till stöld,
narkotikabrott, omhändertaganden av berusade personer
och sexuellt ofredande. De allra flesta brott begås på
grund av att människor är berusade vilket innebär att
berusningsnivån måste sänkas för att minska alkoholrelaterade händelser.
Att utöka krogarnas öppettider bedömer vi inte vara
förenligt med att minska berusningsnivån och de alkoholrelaterade skadorna.
Dessutom kommer beslut om Kommunala riktlinjer för
serveringstillstånd att tas i Kommunfullmäktige under
hösten

Reservation
Moderaterna genom Annette Nordström samt Bengt
Westmalm (FP) reserverar sig mo beslutet.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Cecilia Andersson		
Tommy Jingfors
Ordförande		 Förvaltningschef

Från Samhällsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag		

2013-03-27

§ SBN 2013-00094
Motion: ”Låt krogarna ha öppet senare”
Ärendenummer

2013/SBF0022 106

Anteckningar

Joakim Malmberg (FP) har till Kommunfullmäktige
inlämnat motion med yrkande att:
- Kommunfullmäktige uppdrar åt Fritids- och Folkhälso
nämnden att korrigera riktlinjerna för serveringstillstånd så att det blir möjligt att få serveringstillstånd till
klockan 03.00.
Från förvaltningen har inkommit förslag att tillstyrka
motionen med motiveringen:
”1 visionsdokumentet Borås 2025 är ett målområde en
livskraftig stadskärna, där stadskärnan ska vara en positiv
blandning av boende, arbete och nöje som skapar liv under
hela dygnet. Som en del av en livskraftig och växande
stadskärna med fler boende ser vi möjligheten till rörelse
och liv i stadskärnan under hela dygnet som naturlig, där
det mänskliga mötet har olika förutsättningar.”
Kjell Classon (S) förslog att nämnden ska avslå motionen.
Ordföranden ställer sig bakom förvaltningens förslag att
tillstyrka motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutat enligt ordförandes förslag.
Omröstning begärs och genomförs.
Ordförandes förslag besvaras med Ja och Kjell Classons
förslag med Nej.
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej.
Ja: Bertil Myhrberg (M), Lennart Malmerfors (KD), MajBritt Eckerström (C), Lars-Gustaf Andersson (FP), Håkan
Ågren (M)
Nej: Kjell Classon (S), Marie Söderhagen (S), Tommy
Josefsson (V) och Thomas Wingren (MP)
Ordföranden finner att nämnden tillstyrker motionen

B 623
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Handlingar

Motion: ”Låt krogarna ha öppet senare” 2013-02-25,
2013/SBF0022 106

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka motionen.
Beslutet sänds till Kommunstyrelsen Diarium

2013-03-27
Från Samhällsbyggnadsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion: Låt krogarna ha öppet
senare!
Nämndens beslut
Nämnden tillstyrker remissen

Från Samhällsbyggnadsnämnden
Protrokollsutdrag 2013-04-18

§ SBN 2013-000126
Rättelse av Samhällsbyggnadsnämndens
protokoll 2013-03-27
I protokoll för Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde
den 27 mars 2013 finns följande felaktigheter:
I närvarolistan saknas ledamot Björn Olsson (M).
I omröstningar för §§ 94, 111-112 är Håkan Ågren (M)
noterad som beslutande ledamot istället för Björn Olsson (M).

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att rätta protokoll för
SBN 2013-03-27 genom att föra in Björn Olsson (M) som
närvarande och att ersätta Håkan Ågren (M) med Björn
Olsson (M) för omröstningarna 5 94 (sid 12), 5 111 (sid
30) och § 112 (sid 32).
Ändringarna förs in för hand i nämndens protokoll av
ordförande och justerare för ovan nämnda paragrafer i
samband med dagens sammanträde.
Beslutet sänds till Meddelande om rättelsen till (med
följebrev):
§ 94 Kommunstyrelsen, Diarium
§ 111 Sökande, Diarium
§ 112 Sökande, Diarium

B 624

Nämndens yttrande i sin helhet
I visionsdokumentet Borås 2025 är ett målområde en
livskraftig stadskärna, där stadskärnan ska vara en positiv blandning av boende, arbete och nöje som skapar liv
under hela dygnet.
Som en del av en livskraftig och växande stadskärna
med fler boende ser vi möjligheten till rörelse och liv
i stadskärnan under hela dygnet som naturlig, där det
mänskliga mötet har olika förutsättningar.

Reservation
Kjell Classon (S) förslog att nämnden ska avslå motionen.
Ordföranden ställer sig bakom förvaltningens förslag att
tillstyrka motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner
att nämnden beslutat enligt ordförandes förslag.
Omröstning begärs och genomförs.
Ordförandes förslag besvaras med Ja och Kjell Classons
förslag med Nej.
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej.
Ja: Bertil Myhrberg (M), Lennart Malmerfors (KD),
Maj-Britt Eckerström (C), Lars-Gustaf Andersson (FP),
Håkan Ågren (M)
Nej: Kjell Classon (S), Marie Söderhagen (S), Tommy
Josefsson (V) och Thomas Wingren (MP)
Ordföranden finner att nämnden tillstyrker motionen.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Bertil Myrberg Tomas Rossing
ordförande
förvaltningschef
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2012-10-09
Från Brottsförebyggande rådet
Till Kommunstyrelsen

Motion: Låt krogarna ha öppet
senare!
Nämndens beslut
Brottsförebyggande rådet i Borås avstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Brottsförebyggande rådet i Borås har getts möjlighet att
yttra sig angående motionen ”Låt krogarna ha öppet senare”. Brottsförebyggande rådet i Borås anser att förlängda
öppettider på krogarna innebär en ökad risk för krogrelaterat våld, ökad totalkonsumtion av alkohol och mer
problem med nedskräpning och skadegörelse.
Borås Stad erbjuder, i samarbete med polisen, årligen krögare och deras personal kostnadsfri utbildning i ansvarsfull alkoholservering, vilken syftar till att minska överserveringen på krogarna och skapa en bättre miljö kring och
på våra krogar med minskat våld.

Nämndens yttrande i sin helhet
Brottsförebyggande rådet är enigt i att utökade öppettider på krogarna i Borås riskerar att leda till ytterligare
problem.
Polisens uppgifter visar att de krogrelaterade händelserna
förekommer främst mellan 00.00‑03.00. Krogrelaterat
våld innebär såväl misshandel, stöld, narkotikabrott, sexuellt ofredande och omhändertagande av berusade personer.
Dessa krogrelaterade brott begås nästan uteslutande av
berusade människor.

ansvarsfull alkoholservering kostnadsfritt två gånger
årligen. Ansvarsfull alkoholservering är ett nationellt koncept, vilket främst syftar till att minska krogrelaterat våld
genom att göra krogpersonalen mer kunnig om alkoholens
negativa effekter och hur dessa kan undvikas.
Enligt trygghetsmätningen som gjordes 2011 upplever 19
procent av Boråsarna problem med personer som bråkar
och stör, och 17 procent upplever problem med berusade
personer utomhus. I stadskärnan är nedskräpning och
skadegörelse ett problem som ökar avsevärt under fredags,och lördagsnätter. Att öka krogarnas öppettider, vilket
riskerar leda till ökad totalkonsumtion av alkohol och
därmed mer krogrelaterat våld anser Brottsförebyggande
rådet inte skapa en attraktivare stad.
BROTTSFÖREBYGGANDET RÅDET
2012-05-08
Från Lokalt Brå
Borås Stadsdelsförvaltning Norr
Protokollsutdrag 2012 05 08

9 § Remiss om förlängt öppethållande
på krogar
Svar på remiss:

Lokalt Brå Stadsdelsförvaltning Norr avslår remissen från
Folkpartiets Joakim Malmberg.
Motivering

Borås en Säker och Trygg kommun
I Borås stads strävan att öka trygghet och säkerhet för dess
invånare hamnar motionen om längre öppethållande på
Restauranger, barer och krogar i kollisionskurs med detta
trygghetsarbete.

För att minska den totala alkoholkonsumtionen och de
problem som följer vid överservering, vet vi enligt forskning att det mest effektiva sättet är att minska tillgängligheten. Det kan göras genom tillgänglighetsbaserade
åtgärder såsom åldersbegränsningar eller prisregleringar.
Att utöka öppettiderna riskerar att öka totalkonsumtionen
av alkohol ytterligare, vilket kommer att medföra ännu
mer krogrelaterat våld.

Vi hänvisar också till den undersökning som bekräftar att
längre öppethållande på krogar och restauranger leder till
ökad fylleri skadegörelse och våld. Vid längre öppethållande förskjuts problematiken i tid samtidigt som den
förstärks.
”Rapport Krog och hälsa Göteborg 2011”
www.socmed.gu.se

Alkohollagen är en social skyddslagsstiftning vilket
innebär att argument som att Borås upplevs som en tråkig
stad eller att stadsklimatet skulle bli attraktivare för unga
inte går i enlighet med alkohollagens intentioner. Borås
Stad har sedan 2006 arbetat med att erbjuda utbildningen

Mötet avslutas

Ordförande Lars Larsson avslutade mötet
Vid protokollet
Anders Lindstam
B 625
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2013 04 02

2013-02-28

Från Borås IOGT-NTO-krets

Från Åklagarkammaren i Borås
Till Kommunstyrelsen

Motion: Låt krogarna ha öppet
senare!
Borås IOGT-NTO-krets beslut
Borås IOGT-NTO-krets avstyrker motionen.

Borås IOGT-NTO-krets yttrande i
sammanfattning
Borås IOGT-NTO-krets anser att förlängda serveringstider är förenat med mera negativa konsekvenser än positiva.
Ett attraktivare stadsklimat för alla unga är av vikt för
Borås Stads utveckling och då får man inte glömma bort
grupperna som inte konsumerar alkohol.

Borås IOGT-NTO-krets yttrande
i sin helhet
Vad det gäller idén om att längre öppettider på restaurangerna skulle minska riskerna för okontrollerat intag av
alkohol och väsentligt minska riskerna för etablering av
svartklubbar är i högsta grad ett hypotetiskt resonemang.
Polisen har vid ett flertal tillfällen ställt sig skeptiska till
förlängda öppettider och serveringstillstånd till kl 03.00.
Ett annat hänsynstagande är hur längre öppettider på ett
negativt sätt kan påverka boendemiljön etc. Det finns en
stark koppling mellan alkohol och våld. Den kopplingen
är större i länder där man har en berusningskultur, till
exempel i Sverige.
Den vetenskapligt utvärderade metoden ”Ansvarsfull
alkoholservering” (Statens folkhälsoinstitut) syftar till
att minska det restaurangrelaterade våldet. Det görs
genom att arbeta för att minska berusningsgraden inne på
krogarna och att hindra alkoholservering till minderåriga.
Vid förlängda serveringstillstånd till kl 03.00 ökar riskerna
med ökat krogvåld. En sak vore om krogarna kunde
förlänga sina öppettider utan att de skulle ha förlängt
alkoholserveringstillstånd.
Det borde finnas andra åtgärder än enbart utökade
serveringstillståndstider för att skapa ett attraktivare
stadsklimat för unga och studenter i Borås. Man får inte
glömma bort hur man kan fånga upp grupperna som inte
konsumerar alkohol och även få dem att känna att Borås
är attraktiv som stad.
BORÅS IOGT-NTO-KRETS
Monica Uhlin
Kretsordförande
B 626

Yttrande över motion från Joakim
Malmberg, Låt krogarna ha öppet
senare!
Åklagarkammaren i Borås har beretts tillfälle att yttra sig
över motionen.
Motionen avstyrkes.
Åklagarkammaren ansluter sig till de bedömningar som
polismyndigheten i olika sammanhang redovisat att
längre öppethållande på krogarna än vad som gäller idag
medför betydande risker för ökade ordningsstörningar och
brottslighet.
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Daniel Edsbagge

2013-03-15
Från Västra Götalandsregionen
Till Stadskansliet,

Förlängt öppethållande för
restauranger i Borås
Förvaltningen har fått möjlighet att yttra sig över en
motion om förlängt öppet¬hållande för restauranger i
Borås på helgerna till kl 03:00.
De delar av Södra Älvsborgs Sjukhus som skulle kunna
beröras av ett förlängt öppethållande för restauranger
är ambulansverksamheten och akutmottagningen.
Erfarenheten från dessa verksamheter är att i samband
med stängning ökar trycket något. Ett förlängt
öppethållande för stadens krogar skulle därmed innebära
en förskjutning av arbetet till senare på natten än vad
som är fallet idag även om arbetsmängden i sig inte skulle
påverkas. Sett ur sjukhusets verksamheters perspektiv är en
oförändrad stängningstid önskvärd.
SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS
Maria Dalemar
Biträdande sjukhusdirektör
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2013-03-19

2013-03-27

Från Föreningsrådet i Borås
Till Kommunstyrelsen

Från Västtrafik AB

Motion: Låt krogarna ha öppet
senare!
Föreningsrådet i Borås tackar för remissförfrågan.
Vi har diskuterat remissen men ser inte att förslaget om
ändringar av öppettider har betydelse för föreningsverksamheten i Borås och avstår därför ytterligare synpunkter.
FÖRENINGSRÅDET I BORÅS
Berit Hallqvist
Ordförande i

2013-05-28
Från Centrala pensionärsrådet

Svar på motion: Låt krogarna ha
öppet senare

Yttrande över motion av Joakim
Malmberg (FP); Låt krogarna ha
öppet senare!
Västtrafik har tagit del av motionen Låt krogarna ha öppet
senare och en förlängning av krogarnas öppettider skulle
påverka vår verksamhet. Med de ekonomiska ramarna
vi har måste varje utökning kompenseras med en neddragning inom samma avtal, vilket i det här fallet väcker
frågan om vad som ska prioriteras av nattrafik eller dagtrafik? Nattrafiken är så mycket dyrare så att en utökning
skulle slå hårt på övrig trafik. När det gäller stadstrafiken
så går det kanske att förlänga nattrafiken lite, men det är
kostsamt. För den trafik som går regionalt och idag har
två turer på natten, kommer antalet turer inte att förändras oavsett hur dags krogarna stänger. Den trängseln
som nämns i motionen kommer alltså troligtvis att vara
densamma då antalet resenärer kommer att fördelas på två
turer även i fortsättningen.
VÄSTTRAFIK AB
Hilda Bengtsson
Trafikutredare, Utvecklingsenheten

Centrala pensionärsrådets beslut
Rådet avstyrker motionen.

Centrala pensionärsrådets yttrande
i sin helhet
Vid pensionärsrådets sammanträde den 28 maj 2013
beslutade rådet att avstyrka motionen. Rådet anser inte att
krogarna ska ha öppet längre.
Enligt uppdrag
Ingegerd Eriksson
Sekreterare i Centrala pensionärsrådet

B 627
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Nr 84
Svar på motion från Ida Legnemark (V);
HBTQ-kompetens i idrottsföreningar
– för alla ungdomars hälsa och lika värde
2013-08-19

2012/KS0334 809

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Protokollutdrag 2012-04-12

Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april 2012 inlämnat rubricerad motion.

Motion; HBTQ-kompetens i
idrottsföreningar – för alla ungdomars hälsa och lika värde

I motionen föreslås att Fritids- och folkhälsonämnden får i
uppdrag att ta fram åtgärder för ökad HBTQ- kompetens
i Borås idrottsföreningar – för alla ungdomars hälsa och
lika värde.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden och Ungdomsrådet som båda tillstyrker
motionen.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på motionen och
kommer att tillsammans med SISU Idrottsutbildarna avsätta
tid och resurser för att ta fram åtgärder för att öka HBTQkompetensen hos ledare och aktiva i idrottsföreningar.
Ungdomsrådet menar att det är viktigt att föreningarna är
en plats där alla kan känna sig välkomna oavsett sexuell
läggning, bakgrund, ålder eller kön. Ungdomsrådet ser
att föreningarna är en viktig del i ungas liv och att alla
ungdomar behöver ha möjlighet att delta i föreningslivet. Ungdomsrådet menar också att man utöver att öka
kompetensen om HBTQ-frågor även behöver arbeta med
andra diskrimineringsgrunder.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att, i samarbete med övriga berörda nämnder, ta fram åtgärder
för ökad HBTQ-kompetens i Borås föreningar - för alla
ungdomars hälsa och lika värde.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
B 628

Bilaga till § 57 Anmälningsärenden

Fler än sju av tio homo- eller bisexuella killar går aldrig
på sportevenemang i jämförelse med unga heterosexuella
personer, av dem går var tredje kille aldrig på sportevenemang. Det finns också stora skillnader mellan hur
stor andel av unga hbt-personer och unga heterosexuella
personer som idrottar i idrottsföreningar. Skillnaderna är
större bland killar än bland tjejer och störst är skillnaderna
inom ungdomsidrotten. Det visar siffror från en enkät
som Ungdomsstyrelsen genomfört.
Ungdomsstyrelsen genomförde 2010 kartläggningen ”Hon
hen han”, där det framgår att unga HBT-personer mår
sämre än andra ungdomar. Orsakerna till ohälsan är framför allt hot om diskriminering, våld och trakasserier. Trots
att vårt föreningsliv bygger på en idé om demokratiska
värderingar och alla ungdomars möjlighet att delta ser det
inte alltid ut så i praktiken. Många idrottsföreningar har
tydligt könsuppdelad verksamhet och en heteronormativ
jargong kan utgöra ett hinder för unga HBT-personer att
känna sig välkomna och delaktiga i verksamheten. Det är
allvarligt, eftersom vi vet hur viktigt det är för alla ungdomars hälsa att idrotta.
Även om idrottsrörelsen idag fortfarande är mycket heteronormativ, så finns det hopp om förändring. Den senaste
tiden har några kända idrottsprofiler, såsom fotbollsspelaren Anton Hysén och höjdhopperskan Kajsa Bergqvist,
”kommit ut” – de är viktiga förebilder för alla ungdomar.
Det är emellertid minst lika viktigt att det finns en med-
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vetenhet och en öppen inställning till HBTQ-frågor även i
vårt lokala föreningsliv, därför yrkar jag:

Remissvar

att Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att ta
fram åtgärder för ökad HBTQ-kompetens i Borås
idrottsföreningar – för alla ungdomars hälsa och lika
värde

2012-04-10

Borås 2012-04-11
Ida Legnemark (V)

Motion, HBTQ- kompetens i
idrottsföreningar – för alla ungdomars hälsa och lika värde

Från Ungdomsrådet

Ungdomsrådets yttrande
i sammanfattning
Ungdomsrådets ledamöter tycker detta är en positiv satsning och ställer sig bakom förslaget.
Det är viktigt att föreningarna är en plats där alla kan känna sig välkomna oavsett sexuell läggning, bakgrund, ålder
eller kön. Ungdomsrådet ser att föreningarna är en viktigt
del i ungas liv och att alla ungdomar behöver ha möjlighet
att delta i föreningslivet. Ungdomsrådet menar också att
man utöver att öka kompetensen om HBTQ-frågor även
behöver arbeta med andra diskrimineringsgrunder.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor,
gymnasieskolor och fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30
personer. Representanterna som sitter i ungdomsrådet skall
vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i
kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar
att bo i. Ungdomsrådet vill kunna fånga upp ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet
poängtera att de inte kan representera ALLA ungdomar i
kommunen.
Ungdomsrådet har fått möjligheten att yttra sig över motionen angående att öka HBTQ-komptens i idrottsföreningar. Ungdomsrådets ledamöter tycker detta är en positiv
satsning och ställer sig bakom förslaget.
Det är viktigt att föreningarna är en plats där alla kan
känna sig välkomna oavsett sexuell läggning, bakgrund,
ålder eller kön. Ungdomsrådet ser att föreningarna är en
viktigt del i ungas liv och att alla ungdomar behöver ha
möjlighet att delta i föreningslivet. Ungdomsrådet menar
också att man utöver att öka kompetensen om HBTQfrågor även behöver arbeta med andra diskrimineringsgrunder.
BORÅS STADS UNGDOMSRÅD
Maja Karlsson Sakiba Ekic
Ordförande
Ungdomsstrateg
B 629
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2012-05-28
Från Fritids- och folkhälsonämnden
Till Kommunstyrelsen

Motion: HBTQ-kompetens i
idrottsföreningar – för alla ungdomars hälsa och lika värde
Nämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sin helhet
Ida Legnemark Vänsterpartiet har till Kommunfullmäktige i Borås Stad skrivit en motion om att Fritids- och
folkhälsonämnden ska få i uppdrag att ta fram åtgärder för
att öka HBTQ-kompetensen hos idrottsföreningar i Borås.
Motionären hänvisar till enkäter som Ungdomsstyrelsen
genomför, där det framgår att det är färre homo- och
bisexuella killar som aldrig går på sportevenemang än
heterosexuella killar. Det finns även skillnader mellan hur
stor andel unga HBT-personer och unga heterosexuella
personer som idrottar i idrottsföreningar.
Även om idrottsrörelsen fortfarande är mycket heteronormativ finns det hopp om förändringar, bland annat på
grund av att flera kända idrottsprofiler som Anton Hysén
och Kajsa Bergqvist ”kommit ut” och berättat att de är
homosexuella.
Nämnden ser positivt på denna motion och kommer att
tillsammans med SISU Idrottsutbildarna att avsätta tid
och resurser för att ta fram åtgärder för att öka HBTQkompetensen hos ledare och aktiva i idrottsföreningar
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Tommy Jingfors
Cecilia Andersson		
Ordförande		 Förvaltningschef

B 630

kommunfullmäktiges handlingar | 19 September 2013

Nr 85
Svar på interpellation av Annette Carlson (M)
till kommunalrådet Lena Palmén (S);
Borås Stad måste göra mer för våldsutsatta kvinnor
2013-08-19
Till Kommunfullmäktige
Annette Carlson har ställt en interpellation med fyra frågor angående att Borås Stads måste göra mer för våldsutsatta kvinnor.

Hur många kvinnor har via kommunen sökt
hjälp för att få boende?

Under 2012 erhöll 15 kvinnor och 15 barn boende på
Kvinnojouren Borås genom biståndsbeslut som fattats av
Borås Stad. Under 2013 har än så länge 5 kvinnor och
6 barn beviljats boende på Kvinnojouren Borås genom
biståndsbeslut som fattats av Borås Stad.

Hur många kvinnor har nekats hjälp med att få
boende?

Under 2012 tvingades Kvinnojouren Borås neka 20 kvinnor, 16 barn (och 2 män) från Borås boende på grund
av platsbrist. Än så länge under 2013 har Kvinnojouren
Borås tvingats neka 11 kvinnor och 13 barn från Borås
boende på grund av platsbrist.
Med andra ord nekades 56 % av de enskilda boråsare som
under 2012 sökte hjälp i form av skyddat boende på Kvinnojouren Borås, detta enligt Kvinnojouren med anledning
av platsbrist. Samma siffra för 2013 är än så länge 69 %.

Vänder sig Borås Stad till privata hyresvärdar?

Sociala omsorgsförvaltningens boendesociala enhet
samverkar med både kommunala och privata hyresvärdar. Enheten har dock ingen speciellt riktad samverkan
för våldsutsatta kvinnor. Under 2012 hade enheten två
uppdrag som gällde anskaffande av bostad för våldsutsatta
kvinnor, varav ett ärende aktualiserades av en annan kommun och rörde en kvinna som utsatts för hedersrelaterat
våld. Sociala omsorgsförvaltningens boendesociala enhet

hade under 2012 ett antal förfrågningar från Arbetslivsförvaltningen rörande jourlägenheter för våldsutsatta kvinnor
med flera barn. Den boendesociala enheten har dock
inte kunnat erbjuda boende för någon ur målgruppen i
jourlägenhet under 2012. Enheten uppger att de sex jourlägenheter som Borås Stad förvaltar i nuläget som regel är
upptagna under längre perioder av klienter som blir kvar i
dem längre tid än vad som varit avsett.

Vilka åtgärder har vidtagits, utifrån rådande
lagstiftning, för att våldsutsatta kvinnor ska ges
stöd och skydd?

SDF Väster, som har samordningsansvaret för övergripande IFO-frågor, har initierat en arbetsgrupp för översyn av
socialtjänstens nuvarande organisation för handläggning
av bland annat skyddat boende. SDF Väster har också
inlett en dialog med Kvinnojouren Borås i syfte att på sikt
genom avtal klargöra vilka uppdragsförhållanden som
råder mellan socialtjänsten och Kvinnojouren.
På initiativ av SDF Väster kommer Borås Stad i oktober
2013 delta vid informationsmöte om kommunsamverkan
Kompotten – en nationell samverkansöverenskommelse
som koordineras av Länsstyrelsen i Östergötland – kring
personer som på grund av hot och våld från närstående
behöver byta bostadskommun. Efter information om samverkansöverenskommelsen kommer Borås Stad ta ställning
till om man ska ansluta sig till överenskommelsen.
I sammanhanget ska också klargöras att enskilda vid platsbrist på Kvinnojouren Borås kan erbjudas skyddat boende
på andra Kvinnojourer i landet. Detta innebär visserligen
en högre dygnsavgift för Borås Stad, men är inte sällan att
föredra med anledning av hotbilden kring den enskilde.
Det förekommer också att Borås Stad gör skyddsplaceringar genom externa vårdgivare, inte minst vid allvarlig
hotbild, då ungdomar utsatts för hedersrelaterat våld och
förtryck.
Lena Palmén
Kommunalråd
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Bilaga till § 56 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2013-05-23

”Interpellation till ansvarigt
kommunalråd Lena Palmen:
Borås Stad måste göra mer för våldsutsatta kvinnor
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) och
Kvinnojouren i Borås larmar nu om platsbrist och att
man gång på gång tvingas neka kvinnors plats på skyddat
boende. En av orsakerna är att kvinnorna som redan bor
på jourerna inte får hjälp med bostäder av kommunen.
Det blir stopp i systemet och de kvinnor som är i behov av
hjälp får inte plats på jourerna. Det är en negativ utveckling som vi inte kan acceptera!
Det räcker inte med att alliansregeringen avsätter mer
medel, ändrar lagar och satsar på bättre och mer kunskapsspridning om inte kommuner tar sitt ansvar och gör
allt för att hjälpa såväl våldsutsatta kvinnor som män.
Regeringen har förtydligat i lagen så att det tydligt framgår att kommunerna ska ge våldsutsatta kvinnor stöd och
skydd, vilket också innefattar skyddat boende. Det är därför häpnadsväckande att läsa om den verklighet som bland
annat Kvinnojouren i Borås slår larm om – att de tvingas
neka ett stort antal kvinnor skydd och boende.
Under förra året gömde sig 3 090 kvinnor hos några av
de ideella kvinnojourerna. Samtidigt tvingades man säga
nej till 3 319 kvinnor under 2012, vilket är en dubblering
jämfört med för fyra år sedan. Enligt SKR och personal på
landets kvinnojourer vet vi exempelvis att det är få kommuner som vänder sig till privata hyresvärdar.

Med hänvisning till ovan ställer jag därför följande frågor:
• Hur många kvinnor har via kommunen sökt hjälp för
att få boende?
• Hur många kvinnor har nekats hjälp med att få boende?
• Vänder sig Borås Stad till privata hyresvärdar?
• Vilka åtgärder har vidtagits, utifrån rådande lagstiftning, för att våldsutsatta kvinnor ska ges stöd och
skydd?
Annette Carlson (M)”
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