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Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2016 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Drogpolitisk handlingsplan, 
rapport 2016. 
 

Bakgrund 

Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås. Gruppen 
avger årligen en rapport över arbetet. 
 

Förvaltningens övervägande 

Av drogpolitiska ledningsgruppens rapport framgår att arbetet framskrider enligt plan. 
 

Bilagor 

Drogpolitisk handlingsplan rapport 2016 



Drogpolitisk handlingsplan rapport 2016 
 
2017-04-11 
 
Det drogpolitiska programmet har tre långsiktiga mål: 

• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak skall minska 
• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika eller dopningsmedel 

eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak, successivt skall minska.  
• Personer med missbruk eller beroende ska ha bättre tillgång till vård och 

stöd av god kvalitet. 
 

Drogpolitisk handlingsplan 
Det drogpolitiska programmet har konkretiserats i en drogpolitisk handlingsplan 
under året. Planen skall vara vägledande för det drogpolitiska arbetet i Borås. 
Denna rapport redovisar verksamheten utifrån denna handlingsplan. 
 

ANDT-användning bland ungdomar 
Våren 2017 var resultaten från den regionala drogvaneundersökningen klara. I 
denna undersökning kan vi se hur elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet i Borås Stad 
svarar. I kortfattad sammanfattning såg det ut så här: 
 

 
2016 2013 

 
Årskurs 9 Årskurs 2 gy Årskurs 9   Årskurs 2 gy 

 
Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar  Flickor 

Röker 9 10 25 23 9 13 27 31 
Röker varje dag 4 4 5 8 3 7 10 13 
Snusar 9 1 23 5 5 2 20 3 
Alkoholkonsument 12 mån 38 38 70 74 37 50 74 79 
Intensivkonsument 9 8 25 9 10 33 27 
Använt narkotika 7 5 24 17 9 5 19 15 
Använt narkotika ( sen.30 
dagarna) 2 2 9 4 3 1 5 5 
 
Andelen rökare har minskat både på grundskolan och gymnasiet. Likaså andelen 
alkoholkonsumenter. Andelen som använt narkotika någon gång har ökat på 
gymnasiet. 
 
Ingen vet egentligen vad som ligger bakom denna positiva utveckling. Samma 
trender kan ses i andra länder, men verkar vara kraftigare i Sverige. Faktorer som 
nämnts i förklaringarna är: 
- Ökad medevetenhet hos föräldrar 
- Förändrade fritidsvanor med dataspel och umgänge via sociala medier 
- Utsträckt ungdomstid  

Drogpolitisk ledningsgrupp 
Det drogpolitiska arbetet i Borås samordnas av den drogpolitiska ledningsgruppen 
med representation från elevhälsan, utbildningsförvaltningen, stadsdelarna, 
föreningslivet, vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, polisen och folkhälsoenheten.  
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Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak  
skall minska 
 
Programavsnitt Utfall 
Tillståndsenheten ska genomföra minst en 
tillsyn per år på varje serveringsställe med 
serveringstillstånd. 

39 tillsyner genomförda, merparten 
samordnad tillsyn. 105 tillstånd vilket ger 
11,6 tillstånd per 10 000 invånare, betydligt 
lägre än i riket som har 18,3.1 

Tillståndsenheten ska stärka näringens 
egenkontroll för försäljning av folköl, tobak 
och receptfria läkemedel genom 
kontinuerlig information och utbildning 

Detta sker kontinuerligt 

Tillståndsenheten ska genomföra 100 
tillsyner per år på försäljningsställen för 
tobak, folköl och receptfria läkemedel. 

70 besök utförda, samma som föregående år 

Folkhälsoenheten ska erbjuda 
restaurangpersonal utbildning i ansvarsfull 
alkoholservering en gång per år. 
 

Två utbildningstillfällen med 20 respektive 
40 deltagare har genomförts under året. Det 
första av tillfällena var en kortutbildning för 
ny personal och den andra en ordinarie 
flerdagsutbildning. 

Miljöförvaltningen ska i samband med 
ordinarie tillsyn genomföra tillsyn för rökfria 
skolgårdar.  
 

Besök görs i anslutning till ordinarie 
tillsynsbesök från Miljöförvaltningen.  

Folkhälsoenheten ska inom 
överenskommelsen med polisen om 
samverkan samordna och driva arbetet för 
minskad offentlig alkoholkonsumtion samt 
mot narkotika och dopningsmissbruk.  
 

Polisen använder metoden 
direktförverkande bland minderåriga 
ungdomar som har alkohol. 

 

Antalet barn och unga som börjar använda narkotika eller 
dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak, 
successivt skall minska.  
 
Programavsnitt Utfall 
Alla grundskolor, gymnasieskolor, 
fritidsgårdar och andra verksamheter för 
barn och unga ska ha en rutin vid misstanke, 
medgivande eller olaglig hantering om 
drogmissbruk hos elev eller besökare. 
 

ANTD-rutiner finns på kommunala 
grundskolor och fritidsgårdar. Rutinerna 
skall revideras kommande år i och med 
omorganisationen 

1 Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata för året 2016 
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Skolorna ska arbeta med föräldrastödjande 
insatser genom att informera och skapa 
forum för dialog med 
föräldrarna/vårdnadshavare.  
 

Föräldramötespresentationen Dags att prata 
ihop sig? Har genomförts vid tre 
högstadieskolor med sammanlagt drygt 700 
deltagare. 
 
Föräldrar till barn i 9:an har fått 
informationsbrev i samband med 
skolavslutningen och vid skolstarten 
gymnasiet fick 1:ornas föräldrar brev. COPE 
föräldrastöd bedrivs. 
 

Barn och familj på Stadsdelsförvaltningen 
Väster, Öster och Norr ska driva arbetet 
med ungdomar i riskzonen, enligt 
samverkansmodellen skola, socialtjänst, 
polis och fritid. (SSPF) 
 

Arbetet är under utveckling.  

Skolhälsovårdens hälsosamtal åk 8 och åk 1 
gymnasiet, ska inkludera tobak, alkohol, 
narkotika och dopning. 
 

Frågorna tas upp vid dessa samtal. 

Föreningsenheten ansvarar för att driva 
arbetet ”Säker och trygg förening” gentemot 
föreningslivet i Borås.  
 

För närvarande är 90 föreningar certifierade. 
Bland annat innebär detta att föreningen har 
en drogpolicy. 

Folkhälsoenheten ska initiera dialog med 
polisen, räddningstjänsten, skolledning och 
arrangörer inför fester på gymnasieskolor 
och i övrig ungdomsverksamhet. 
 

Ansvaret för detta har överförts till 
Bäckängsgymnasiet och Sven-
Eriksssonsgymnasiet, som är de 
gymnasieskolor i Borås Stad som arrangerar 
ungdomsevent i de egna lokalerna. 

Cedern ska erbjuda informationstillfällen för 
vuxna och samarbetspartner som i arbetet 
kommer i kontakt med unga missbrukare. 
 

Pågår.  

Folkhälsoenheten ska redovisa statistik om 
ungdomars drogvanor i syfte att öka 
kunskapen bland politiker och personal som 
möter barn och unga i sin tjänst. 
Folkhälsoenheten ska bevaka tillfällen att 
delta i regionala och nationella 
tillgänglighetsbegränsande kampanjer.  
 

CAN-mätningen och resultat från 
elevhälsoenkäten har redovisats i 
utbildnings- och informationssammanhang.  
 
Borås medverkade i Tänk-om kampanjen 
(anti-langning) även under 2016 

Folkhälsoenheten ska erbjuda personal 
utbildning i det föräldrastödjande arbetet. 
 

Ingen insats under året 

Folkhälsoenheten ska årligen ordna en 
föreläsning om kosttillskott, dopning och 
dopningsmissbrukets konsekvenser för 
personal som arbetar med barn och unga.  
 

Har genomförts i januari 2016 – 40-tal 
åhörare. 
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Folkhälsoenheten ska erbjuda en utbildning 
per år i metoden Motiverande Samtal (MI) 
till personal som möter barn och unga i sitt 
arbete. 

Under 2016/17 deltog 28 personer i MI 
grundutbildning om fem heldagar arangerat 
av folkhälsoenheten. 

 

Personer med missbruk eller beroende ska ha bättre tillgång  
till vård och stöd av god kvalitet. 
 
Programavsnitt Utfall 
Ungdomsmottagningen, elevhälsan på 
gymnasieskolan, samt Cedern erbjuder 
generöst och ofta kartläggning och 
rådgivning med hjälp av AUDIT 2 eller 
AUDIT-C  
 

Alla gymnasieskolor har påbörjat detta. På 
några används AUDIT-C ofta, på andra 
mycket sparsamt. CEDERN använder 
AUDIT när det är påkallat. Saknar uppgift 
från ungdomsmottagningen. 

Individ och familjeomsorgen vuxen kallar 
samtliga personer mellan 20-25 år till 
personligt besök med anledning av anmälan. 
Screeninginstrumentet AUDIT bifogas 
kallelse. 
 

Pågår. 

Individ och familjeomsorgen ska vid 
upphandling av vård- och behandling välja 
vård- och familjehem som har ett 
kvalitetssäkringssystem.  
 

Pågår 

Sociala omsorgsförvaltningen ska utbilda 
personal i metoderna Motiverande Samtal 
och bedömningsinstrumentet ASI, som 
Sjuhärads kommunalförbund erbjuder.  
 

Sker kontinuerligt, se även MI-utbildning 
ovan. 

Sociala omsorgsförvaltningen ska ge sin 
personal möjlighet att delta i 
kompetensutveckling och 
fördjupningskurser för yrkesgrupper som 
kommer i kontakt med risk- eller missbruk.  

 

Sker kontinuerligt 

Folkhälsoenheten ska vid behov erbjuda 
personal som arbetar med vård och 
behandling utbildning om 
dopningsmissbruk, dess konsekvenser och 
vårdbehov. 

 

Ingen sådan aktivitet under året 

 
Borås i april 2017 
 

2 AUDIT – ett vetenskapligt utprovat frågebatteri för identifiering av riskfylld och skadlig 
alkoholkonsumtion. Instrumentet är ursprungligen utarbetat av World Health organisation 
(WHO). AUDIT-C är en kortare variant som används för att upptäcka riskfylld konsumtion. 
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Drogpolitiska ledningsgruppen 
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Drogpolitisk handlingsplan 2017 
 

Förslag till beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna drogpolitisk handlingsplan 2017.
  

Sammanfattning 

Drogpolitiska ledningsgruppen har tagit fram drogpolitisk handlingsplan för 2017. 
Planen omfattar insatser inom många delar av stadens verksamhet och i samverkan 
med polis, föreningsliv och regionen. Tyngdpunkten i utvecklingsarbetet ligger i 
åtgärder mot cannabismissbruk och en förstärkning av föräldrastödet. 
 

Bakgrund 

Enligt Drogpolitiskt program för Borås Stad samordnar Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen arbetet med att ta fram en kommungemensam handlingsplan. 
Planens uppgift är att stödja arbetet och val av metoder. 
 
Ett nytt drogpolitiskt program antogs av kommunfullmäktige december 2016 och 
därför har den drogpolitiska handlingsplanen fått en grundlig översyn. 
 

Förvaltningens övervägande 

Drogpolitiska ledningsgruppen har sammanställt ett förslag till handlingsplan. Planen 
har så långt möjligt koncentrerats enligt två principer: Insatserna som föreslås skall 
utgå från evidensbaserad praktik och att arbetet så långt möjligt koncentreras till få 
men kraftfulla insatser. 
 
I planen finns två nivåer utvecklingsområden och bevakningsområden. Inom ramen 
för bevakningsområden finns sådana aktiviteter som inte ännu helt och hållet funnit 
sin plats i ordinarie verksamhet, men som pågår och där verksamheten redovisas 
årligen. Utvecklingsområden är sådana insatser där ännu ingen verksamhet pågår, utan 
skall utvecklas. 
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Några områden kommer vi att lägga särskild vikt på under kommande år – insatser för 
att motverka cannabismissbruk och en förstärkning av föräldraskapsstöd med 
inriktning mot tobak, alkohol och narkotika. 
 

Samverkan 

Den drogpolitiska handlingsplanen har tagits fram av en tvärsektoriell grupp med 
representation från elevhälsan, utbildningsförvaltningen, föreningslivet, vuxenpsykiatri, 
barnpsykiatri, polisen och folkhälsoenheten.  
 

Bilagor 

Förslag till Drogpolitisk handlingsplan Borås Stad 2017 



Förslag 
Drogpolitisk handlingsplan 2017 Borås Stad 
 
 
Inledning 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en 
kommungemensam handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val av 
metoder. 
 
Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen, däremot sker 
samverkan med andra huvudmän i flera av planens punkter. 
 
Grundskole-, individ- och familjeomsorgsnämnden samt utbildnings- och gymna-
sienämnden ska göra egna handlingsplaner utifrån Borås Stads program och plan. 
Övriga nämnder ska i sin planering beakta Borås Stads program. 
 
 
Insatserna i planen ska överensstämma med evidensbaserad praktik1  Evidensbaserad 
praktik innehåller tre delar: den bästa tillgängliga kunskap, den professionelles 
expertkunskap och den berörda mottagarens situation, erfarenhet och önskemål. 
Evidensbaserad praktik innebär att man medvetet och systematiskt väger av dessa 
tre enheter mot varandra och att man följer upp resultatet av sin verksamhet. 
 
Evidensbaserad praktik - drogförebyggande arbete 
Den strategi som varit rådande under de senaste tio åren inom det drogförebyg-
gande arbetet i Sverige har baserats på att minska tillgängligheten genom olika 
former av restriktioner som åldersgränser, monopol på försäljning, höga priser 
genom beskattning. Information och upplysning har bidragit genom att upplysa 
om hälsokonsekvenser av droger och ge sakliga motiv för de restriktiva åtgärder-
na. Tidig och lättillgänglig hjälp och stöd för människor med för hög konsumtion 
har varit en viktig del av politiken.  
 
Under den tid denna strategi har verkat har rökning och alkoholkonsumtion bland 
ungdomar minskat kraftigt och missbruket av narkotika legat relativt stabilt. 
Denna hållning stöds också av sammanställningen av evidensbaserade metoder 
inom alkoholområdet som gjorts av Thomas F Babor i Alcohol: No Ordinary Com-
modity. 
 
SBU (statens beredning för medicinsk och social utvärdering) konstaterade i en 
rapport 2015 att det finns för lite forskningsstöd för olika manualbaserade pro-
gram när det gäller att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn 
och unga. Det allmänna rådet blev att göra få saker väl och att man gör saker på 
många områden samtidigt. (SBU utvärderar  rapport 243/2015) 
 
 

1 http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat 
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Planens disposition  
Planen omfattar två nivåer; utvecklingsområden och bevakningsområde. Den dis-
poneras utifrån Drogpolitiska programmets tre huvudområden. 
 
Utvecklingsområden är sådana insatser som utreds, förankras och/eller beslutas 
under planåret. Bevakningsområden är åtgärder i planen som är viktiga delar för 
det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, som funnit sin form och utförs som 
en del av ”driften”. Sist i detta handlingsprogram förklaras en del av insatserna i 
programmet mer ingående. Här finns också en lista över förkortningar. 
 
Förkortningar förvaltningar 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen FOF 
Grundskoleförvaltningen  GRF 
Gymnasie- och vuxenutbildnings- 
förvaltningen   GVUF 
 
 
 
 
Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol  
och tobak skall minska 
 
Det är framförallt staten som på olika sätt kan påverka tillgängligheten. Kommu-
nen har begränsade möjligheter på detta område, men kan bidra med kontroll av 
efterlevnad och information till medborgarna. 
 
 
Att utveckla under året 
 Utförare och rapportör 
Undervisning om ANTD i grundskola och gymnasium 
får tydligare mål och genomtänkt innehåll med en tydlig 
progression mellan åren. 

GRF och GVUF 

Samordna insatserna mot cannabis FOF samordnar 
Utbilda informatörer, ”samtalsledare” cannabis FOF 
Insatser kopplade till Medborgarlöftet i syftet att stävja den öppna 
narkotikaförsäljningen.  

Polis  

Upplysning om riskkonsumtion alkohol till vuxna.  FoF tillsammans med 
Regionen 

Genomföra antirökkampanjen #smartsapiens – riktad 
till gymnasieelever under året 

FOF tillsammans med 
andra 

Drogpolitiska ledningsgruppens roll som samordnare 
och expertgrupp skall göras mera känd under året. 

FOF samordnar 

 
 
 
Att följa och rapportera 
 Utförare och rapportör 
Tillståndsenheten ska genomföra minst en tillsyn per år 
på varje serveringsställe med serveringstillstånd. 

Tillståndsenheten 
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Tillståndsenheten ska stärka näringens egenkontroll för 
försäljning av folköl, tobak och receptfris läkemedel 
genom kontinuerlig information och utbildning 

Tillståndsenheten 

Tillståndsenheten ska genomföra en tillsyn per år på 
varje försäljningsställe för tobak, folköl och receptfria 
läkemedel. 

Tillståndseneheten 

Tillståndsenheten ska erbjuda restaurangpersonal utbild-
ning i ansvarsfull alkoholservering en gång per år. 

Tillståndsenheten  

Miljöförvaltningen ska i samband med ordinarie tillsyn 
genomföra tillsyn för rökfria skolgårdar. 

Tillståndsenheten 

Folkhälsoenheten ska inom ramen för överenskommel-
sen med polisen om samverkan samordna och driva 
arbetet för minskad offentlig alkoholkonsumtion samt 
mot narkotika och dopningsmissbruk. 

Polisen och FoF 

 
 
 
Antalet barn och unga som börjar använda narkotika  
eller dopningsmedel, eller debuterar tidigt med alkohol 
eller tobak, ska successivt minska 
 
Att utveckla under året 
 Utförare och rapportör 
  
ANTD-rutiner grundskola, kommunala fritidsverksam-
heter – behöver justeras i och med omorganisationen 

FOF samordnar 

ANTD-rutiner gymnasium implementeras GVUF 
Implementera föräldrastödsprogrammet DAGS på fler 
högstadieskolor i kommunen  

FOF och GRF 

 
 
Att följa och rapportera 
 Utförare och rapportör 
SSPF – (samverkan socialtjänst, skola, polis, fritid) stöd 
till unga i riskzon fungerar på alla geografiska områden 

IFO 

Skolhälsovårdens hälsosamtal åk 8 och åk 1 gymnasiet, 
ska inkludera tobak, alkohol, narkotika och dopning. 

GRF, GVUF 

Föreningsenheten ansvarar för att driva arbetet ”Säker 
och trygg förening” gentemot föreningslivet i Borås. 

FOF 

Folkhälsoenheten ska redovisa statistik om ungdomars 
drogvanor i syfte att öka kunskapen bland politiker och 
personal som möter barn och unga i sin tjänst. 

FOF 

Folkhälsoenheten ska bevaka tillfällen att delta i region-
ala och nationella tillgänglighetsbegränsande kampanjer. 

FOF 

Folkhälsoenheten ska årligen ordna en föreläsning om 
kosttillskott, dopning och dopningsmissbrukets konse-
kvenser för personal som arbetar med barn och unga. 

FOF 

Folkhälsoenheten ska erbjuda en utbildning per år i me-
toden Motiverande Samtal till personal som möter barn 
och unga i sitt arbete. 

FOF 
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Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till 
vård och stöd av god kvalitet 
 
Att utveckla under året 
 Utförare och rapportör 
Utveckla SMADIT2  Polisen 

Yxhammars- 
mottagningen 

Utveckla tidiga insatser, vård och behandling fram-
förallt när det gäller cannabismissbruk.  Översyn 
samt inleda samverkan med länssjukvården (Mini-
maria) 

IFO 

 
 
Att följa och rapportera 
 
 Utförare och rapportör 
Ungdomsmottagningen, elevhälsan på gymnasiesko-
lan Yxhammarsmottagningen, samt Cedern erbjuder 
generöst och ofta kartläggning och rådgivning med 
hjälp av AUDIT eller AUDIT-C 

Respektive verksamhet 

IFO unga vuxna kallar samtliga personer mellan 20-
25 år till personligt besök med anledning av anmälan. 
Screeninginstrumentet AUDIT bifogas kallelse. 

IFO 

IFO unga vuxna erbjuder AUDIT då det är möjligt i 
samband med möte utifrån kallelse anmälan. 

IFO 

IFO ska ge sin personal möjlighet att delta i kompe-
tensutveckling och fördjupningskurser för yrkesgrup-
per som kommer i kontakt med risk- eller missbruk. 

IFO 

Folkhälsoenheten ska vid behov erbjuda personal 
som arbetar med vård och behandling utbildning om 
dopningsmissbruk, dess konsekvenser och vårdbe-
hov. 
 

FOF 

 
  

2 SMADIT - Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken – ”erbjudande om vård vid vägkan-
ten” 
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Förklaringar 
 
 
Undervisning ANTD- mål och innehåll 
Undervisning inom ANTD i läroplaner för gymnasium och grundskolan i huvud-
sak inskrivet som ”rektors ansvar”. Läroplanen ger inte några tydliga anvisningar 
om mål och innehåll, förutom i vissa allmänna delar. 
 
Någon samlad bild av hur undervisningen är upplagd vid Borås skolor finns för 
närvarande inte. Sannolikt är variationen mycket stor och beror på lokala priorite-
ringar och engagemang. 
 
Med tanke på den roll som en bra undervisning, med tydliga mål och ett innehåll 
som förändras/utvecklas över skolåren, har i den främjande och förebyggande 
strategin är det viktigt att utveckla detta lokalt i Borås. 
 
ANTD-rutiner grundskola, gymnasium  
och öppen ungdomsverksamhet i kommunal regi 
Det finns rutiner för vad personal skall göra i akuta skeden och när man upptäck-
er att ungdomar under 18 år röker, använder alkohol eller missbrukar narkotika. 
Rutinerna för grundskolan och dess åldersgrupp har funnits i några år och behö-
ver revideras. Rutinerna för gymnasiet är relativt nya och behöver implementeras 
bättre.  
 
SSPF 
Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid är en struktur av samverkan kring 
ungdomar som far illa eller riskterar att fara illa. Gemensamt kan man komma 
fram till samordnade och kreativa lösningar för barn och föräldrar. I SSPF kan 
man diskutera också individärenden, där det normalt råder sekretess också mellan 
myndigheter, genom att vårdnadshavare godkänt detta genom samtycke.  
 
SMADIT 
Samverkan mot Alkohol och Droger i Trafiken. Tanken är att personer som upp-
täcks vid t.ex. en nykterhetskontroll i trafiken i samband med detta skall erbjudas 
vård och behandling. Ett samverkansschema upprättas mellan aktörer som polis, 
vårdgivare och stödinsatser. 
 
DAGS 
DAGS är ett koncept för föräldramötesverksamhet på grundskolans högstadium. 
Formatet är storgrupp – en hel årskurs föräldrar eller motsvarande och äger rum i 
samband med ordinarie föräldramöte på högstadieskolan och informationen tar ca 
40 minuter med två interaktiva inslag där föräldrarna medverkar. Konceptet hand-
lar om att vara tonårsförälder och ges vid tre tillfällen vid terminsstarten av års-
kurserna sju, åtta och nio. Årskurs sju läggs tyngdpunkten på tobak, årskurs 8 på 
alkohol och årskurs 9 på cannabis. Utöver detta belyses föräldrastilar anpassade till 
barnets ålder och mognad. 
 
AUDIT och AUDIT-C 
AUDIT är ett screeningformulär som används för att bedöma riskbruk, missbruk 
och beroende av alkohol. Audit-C är en förkortad modell som bedömer alkohol-
konsumtion. Formulären är standardmetoder för kartläggning av alkoholproblem 
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inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Sverige och internationellt. Tan-
ken är att resultatet av bedömningen skall diskuteras med den som svarat som 
därigenom kan få en kort rådgivning baserad på motiverande samtalsmetodik. 
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Revidering och översyn av nuvarande 

föreningsbidrag 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse en person från varje politiskt parti till 
att ingå i styrgruppen för uppdraget ”Revidering och översyn av nuvarande 
föreningsbidrag”.  
 

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har av Fritids- och folkhälsonämnden fått i 
uppdrag att se över nuvarande föreningsbidrag. För att få ett brett stöd för de nya 
bestämmelserna är det önskvärt med deltagande från respektive parti i nämnden.  
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Ökat valdeltagande 2018 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att: 

- Inom ramen för samverkansuppdraget för lokalt inflytande, rikta insatser för 
ökat valdeltagande till områden med lågt valdeltagande. 

- Rikta insatser till förstagångsväljare, de som fyllt 18 år och de som nyss fått 
medborgarskap. 

- Ovanstående arbete påbörjas minst ett år före aktuellt val.  

 
För vidare beslut, skicka till Kommunstyrelsen: 
 

- Valnämnden om en central samordning av insatser för ett generellt ökat 
valdeltagande. 

- Att valdeltagande blir en ”hela-staden”-fråga, så att vi kommunicerar med 
samma språk. Andra berörda nämnder exempelvis Arbetslivsnämnden och 
Kulturnämnden är även viktiga i detta arbete. 

Sammanfattning 

Möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället är en viktig del i folkhälsoarbetet. 
Arbetet för ett ökat valdeltagande har tidigare samordnas från de lokala 
folkhälsosamordnarna på stadsdelarna, både i valen 2010 (Hässleholmen och Norrby) 
och valen 2014 (Hässleholmen, Norrby och Sjöbo). Fritids- och folkhälsonämnden har 
nu samverkansuppdraget för lokalt inflytande där valarbetet är en naturlig och viktig 
del. 

Utvärderingar från tidigare års arbete visar att det är viktigt att arbetet påbörjas minst 
ett år innan aktuellt val och att arbetet samordnas i Borås Stad där Valnämnden och 
Fritids- och folkhälsonämnden är två viktiga parter. 
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Bakgrund 
 

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för folkhälsan. Att känna inflytande och möjlighet att påverka den 
egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa. Om individer eller grupper 
upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället 
uppstår maktlöshet. Valdeltagandet i valet till riksdag, kommun och landsting är 
indikatorer på delaktighet och inflytande.  
 
Arbetet för ett ökat valdeltagande har tidigare samordnas från de lokala 
folkhälsosamordnarna på stadsdelarna, både i valen 2010 (Hässleholmen och Norrby) 
och valen 2014 (Hässleholmen, Norrby och Sjöbo).  
 
År 2010 ingick det lokala arbetet på områdena Hässleholmen och Norrby (eftersom 
det var på dessa områden det lokala folkhälsoarbetet fokuserades) i den centrala 
satsningen som gjordes i Borås Stad. Fokus låg då på att öka antalet förstagångsväljare. 
I det lokala arbetet handplockades personer, väl kända på respektive område, för att 
sprida budskapet att gå att rösta. Detta arbete var lyckat och antalet förstagångsväljare 
ökade.  
 
Inför supervalåret 2014 samordnades en informationsinsats på stadsdelarna, ”din röst 
är viktig”, som riktade sig till röstberättigade medborgare i allmänhet. Olika 
informationsmaterial och give-aways trycktes upp och delades ut med utgångspunkt 
från mötesplatser i stadsdelarna. Parallellt skapades även en webbsida, boras.se/val, på 
lätt svenska med information om varför man skulle gå och rösta. 
 
Förvaltningens övervägande  

Utvecklingsledarna på folkhälsoenheten med ett lokalt ansvar (tidigare 
folkhälsosamordnare) har goda kontakter på områdena Norrby, Sjöbo och 
Hässleholmen/Hulta. Bland annat genom områdesnätverk, där lokala aktörer på 
området samverkar för att utveckla respektive stadsdel och ett nära samarbetet med 
respektive mötesplats på området. Tillsammans med de lokala mötesplatserna blir de 
en naturlig plattform för det strategiska och operativa arbetet för ett ökat 
valdeltagande på områden med lågt valdeltagande. 

Att det lokala arbetet 2010 ingick i en central satsning, till skillnad från 2014, var 
framgångsrikt. Det är därför av betydelse att uppdraget för 2018 breddas till en ”hela-
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staden fråga” och att initiativet kommer ifrån Valnämnden tillsammans med Fritids- 
och folkhälsonämnden där samverkansuppdraget för lokalt inflytande finns. Andra 
viktiga nämnder i arbetet för ökat valdeltagande är till exempel Arbetslivsnämnden och 
Kulturnämnden. 

Bilagor 

Statistik över områden med högst respektive lägst valdeltagande. 



Valdeltagande 2014

Hässleholmen - Alnen 50,47
Hässleholmen - Fjärding 58,99
Norrby Billdalsgatan 63,82
Kristineberg - Gässlösa 64,59
Sjöbo Torg 65,49
Hulta Västra 66,29
Norrby Spinnaren 66,79
Sjöboklintområdet 66,98
Hässleholmen - Boda 68,17
Hässleholmen Norra 69,12
Sjöbo Ekäng 69,70
Totalt Borås 82,10
Fristad Västra 88,26
Brämhult Svensgärde 88,38
Brämhult Norra 89,08
Sandared 1 Öster 89,48
Sjömarken 2 Norra 89,83
Gingri 90,13
Hestra - Ekås 90,24
Äspered 90,24
Tämta - Vänga 90,51
Bredared 90,92
Kristineberg 92,46
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Revidering av attestanter 2017 för Fritids- och 

folkhälsonämnden 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna revideringen av besluts- och 
behörighetsattestanter för 2017, enligt bilagd lista.  
 

Sammanfattning 

Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje 
nämnd utse attestanter. 
 
Vid årets början, 2017-01-23 § 2, fattades beslut om besluts- och 
behörighetsattestanter för 2017. Listan har kompletterats med ytterligare 
beslutsattestanter, markerade i bilagd lista. 
 
Två beslutsattestanter är tillfälliga, resterande gäller tillsvidare. 
 

Bilagor 
 
Revidering av besluts- och behörighetsattestanter 2017 
 



Beslut i nämnd: 2017-06-21

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN
Besluts- och behörighetsattestanter med beloppsgränser

Agresso Beloppsgräns
Ansvarsområde Befattning Namn användare i tkr
Tillfälliga beslutsattestanter
Badresor - ansvar 218009 VHT 44960 (attesträtt 21 juni - 27 aug) Föreståndare Alfred Shitarica 44,8 tkr
Badresor - ansvar 218009 VHT 44960 (attesträtt 21 juni - 27 aug) Föreståndare Vivianne Tuominen 21LS 44,8 tkr

Fritids- och folkhälsonämnden Ordförande Ida Legnemark Obegränsat
Vice ordförande Cecilia Andersson
2:e vice ordförande Christer Lundberg

Fritids- och folkhälsoförvaltningen Förvaltningschef Tommy Jingfors 21FI Obegränsat

Kluster Stab - Ekonomi och HR
Ekonomi - förvaltningsövergripande Ekonom Cecilia Strömberg 21EK 500 tkr
IT och telefoni IT- ansvarig Rune Hagen 21EH 50 tkr
Personalfrågor Personalsekreterare Ann Kullander 21ED 50 tkr
Marknadsföring och kommunikation Kommunikatör Annika Baagöe-Larsen 21TC 50 tkr
Ekonomi - övergripande, bokföring, reversering, e-handel Ekonomiadm/Bokhållare Eva Lindqvist 21EF 0,001 tkr

Folkhälsa/Träffpunkt Simonsland/Jämlik hälsa
Folkhälsoenheten Verksamhetschef Susanne Carlsson 21HB 300 tkr
Projekt - Jämlik Hälsa Projektledare Ulrika Lindstedt 21KC 50 tkr
Träffpunkt Simonsland Enhetschef Sofie Nelsén 21AA 150 tkr
Träffpunkt Simonsland Anhörigkonsulent Anna Rångemyr 21AD 0,001 tkr

Föreningsverksamhet- föreningsstöd/
Föreningsenheten Verksamhetschef Hans Andersson 21BB 300 tkr

Mötesplatser/förebyggande arbete/
fritidsgårdar/badresor-barnkoloni Verksamhetschef Marie-Lousie Bengtsson 21CA 300 tkr
VI Hässleholmen, Framtid Sjöbo Utredningsledare Lars Larsson 21CB 150 tkr
VI Hässleholmen Samordnare Helena Engström 21CD 0,001 tkr
Framtid Sjöbo Samordnare Roger Fredriksson 21CM 0,001 tkr
Mötesplats Hulta Verksamhetsutvecklare Mohammad Saadoun 21CN 0,001 tkr
Brygghuset Enhetschef Åsa Broms 21HK 150 tkr
Brygghuset Verksamhetsutvecklare Linda Friestedt 21HX 0,001 tkr
Lundby Park Enhetschef Ricard Sunding 21HQ 150 tkr
Förebyggande arbete/process och utveckling, Badresor/Barnkoloni Enhetschef Tina Brodin 21CF 150 tkr
Förebyggande arbete/process och utveckling Internationell samordnare Edina Begovic 21CG 0,001 tkr
Förebyggande arbete/process och utveckling, Badresor/Barnkoloni Ungdomssamordnare Katarina Rosenback 21CL 0,001 tkr
Mungågårdens-, Alidebergs- och Sjöbo Fritidsgård Enhetschef 1 Håkan Lodin 21LA 150 tkr
Mötesplats Norrby/Norrby Fritidsgård Enhetschef 2 Emma Ragnarsson 21CH 150 tkr
Mötesplats Norrby/Norrby Fritidsgård Bibliotekarie Eva Boman 22EM 0,001 tkr
Hestra Midgårds-, Sandareds- och Viskafors Fritidsgård Enhetschef 3 Aneth-Marie Tolfsson 21LD 150 tkr
Hestra Midgårds-, Sandareds- och Viskafors Fritidsgård Fritidsledare Henrik Czolowski 21LF 0,001 tkr
Mötesplats Kristineberg/ Göta- och Kristinebergs Fritidsgård Enhetschef 4 Helena Louga Lindberg 21CJ 150 tkr
Göta - och Kristinebergs Fritidsgård Fritidsledare, kordinator Jonas Erdogan 21LH 0,001 tkr
Dalsjöfors Fritidsgård Enhetschef 5 Ann Milbredt 21LI 150 tkr
Dalsjöfors Fritidsgård Fritidsledare Fredrik Linderholm 21LJ 0,001 tkr
Hässlehus Fritidsgård Enhetschef 6 Åsa Gunnesson Bergstrand 21LK 150 tkr
Hässlehus Fritidsgård Fritidsledare Johan Nyqvist 21LL 0,001 tkr
Brämhults Fritidsgård Enhetschef 7 Jan Rosenberg 21LM 150 tkr
Brämhults Fritidsgård Fritidsledare Daniel Ekberg 21LM 0,001 tkr
Hulta Fritidsgård Enhetschef 8 Tony Kampf 21LO 150 tkr
Hulta Fritidsgård Fritidsledare Sarhad Hamesor 21LP 0,001 tkr

Badverksamhet - bad- och simanläggningar
inkl. teknisk drift
Badenheten Verksamhetschef Mona Carlbom 21SF 300 tkr
Stadsparksbadet Enhetschef Stefan Frisk 21SG 150 tkr
Sandaredsbadet Enhetschef Anna Paulsson 21SS 150 tkr
Dalsjöbadet Enhetschef Mattias Karlsson 21SD 150 tkr
Borås Simarena/Alidebergsbadet Enhetschef Hans Johansson 21SO 150 tkr
Teknisk driftsenhet Enhetschef Adrian Säverot 21SB 150 tkr

Anläggningsverksamhet - Drift och skötsel av samtliga
idrotts- och rekreationsanläggningar
Anläggningsenheten Förvaltningschef/ Tommy Jingfors 21FI Obegränsat

tf. verksamhetschef
Idrottsplatser och idrottshallar Verksamhetssamordnare 1 Hans Frisk 21FH 150 tkr
Idrottsplatser och idrottshallar Verksamhetssamordnare 2 Erik Hang 21FG 150 tkr
Badplatser, spår och leder Fritidsutvecklare Anna Karlsson 21FJ 150 tkr
Sundholmen Föreståndare Anna-Karin Lindberg 21FK 50 tkr
Sundholmen (fakturor och attestgrupp e-handel) Samordnare Yvonne Bylin 21FL 0,001 tkr -50 tkr
Sundholmen ( attestgrupp e-handel) Samordnare Helena Ahlstedt 21DH 50 tkr



Beslut i nämnd: 2017-06-21

Behörighetsattest/utanordning Förvaltningschef Tommy Jingfors 21FI
* Innebär kontroll av att behöriga personer har Ekonom Cecilia Strömberg 21EK
beslutsattesterat samt, då utbetalning ska ske, att beloppet Bokhållare Eva Lindqvist 21EF
beordras för utbetalning till angiven betalningsmottagare via Verksamhetschef / Susanne Carlsson 21HB
avräkningskontot. Tillförodnad förvaltningschef

Övrigt
Tillförordnad förvaltningschef -

Övertar behörigheter som motsvarar förvaltningschef enligt ovan

Tillfälliga ersättare -
Övertar behörighet likt den person/funktion som den ersätter. 
Ersättningsperiod är som längst 2 månader.
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Tjänsteutlåtande deltagande i 23rd Safe 

Communities Conference den 10-12 oktober 2017 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden utser två representanter från nämnden att representera 
Borås Stad vid 23rd Safe Communities Conference den 10-12 oktober 2017 i Novi 
Sad, Serbien.  
 

Sammanfattning 

Borås Stad är sedan 1998 certifierad som en Säker och trygg kommun. I åtagandet 
ingår att delta i nationella och internationella sammanhang. Konferensen i oktober har 
ett fokus på för nämnden viktiga frågor såsom skadeförebyggande och trygghetsfrågor 
i ett vidare perspektiv.   
 
Genom att Borås Stad medverkar i konferensen får man breddade kunskaper inom de 
skadeförebyggande och trygghetsskapande frågorna, samt möjlighet till 
erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra städer och kommuner. 
 

Bakgrund 

Ett stort antal kommuner i världen och 15 kommuner i Sverige är certifierade som 
säkra och trygga kommuner. Ursprungligen är det en del av WHO´s arbete för att 
arbeta med en god hälsa för alla. Borås Stad är certifierad som en Säker och trygg 
kommun sedan 1998. Det innebär att man har ett åtagande att arbeta 
skadeförebyggande i alla åldrar, för båda könen, i alla situationer och miljöer.   
 
En säker och trygg kommun skall även ha: 
- En infrastruktur baserad på medverkan och samarbete, ledd av en tvärsektoriell 

grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i sin kommun. 
- Långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och 

situationer. 
- Program som riktas mot högriskgrupper och miljöer samt program som främjar 

säkerhet för utsatta grupper. 
- Program som är grundade på tillgänglig forskning. 
- Program som dokumenterar skadornas frekvens och orsak. 
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- Förfaringsätt för utvärdering för att bedöma sina program, process och effekten av 
förändringar. 

- Fortgående deltagande i nationella och internationella Safe Community nätverk. 
 

 

Förvaltningens övervägande 

Konferensen innehåller aktuella ämnen för nämnden såsom äldresäkerhet, 
barnsäkerhet och idrottssäkerhet. Dessutom har man ett fokus på trygghetsfrågorna i 
ett vidare perspektiv. Kommunstyrelsen beslutade i början på året om en organisation 
för en Säker och trygg kommun med de trygghetsskapande och brottsförebyggande 
frågorna som grund. I organisationen har Fritids- och folkhälsonämnden ett 
samordnande uppdrag och ansvar för området lokalt samverkan. Temat för 
konferensen är ”An essential need for a modern-day society”, ett grundläggande behov 
för ett modernt samhälle. 
 

Konsekvenser 

Genom att Borås Stad medverkar i konferensen får man breddade kunskaper inom de 
skadeförebyggande och trygghetsskapande frågorna, samt möjlighet till 
erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra städer och kommuner. Det skapar även 
förutsättningar att bli återcertifierade som en Säker och trygg kommun 2018. 
 

Bilagor 

Inbjudan till konferensen. 
 



1st  Announcement

The 23rd International Safe Communities Conference
Safe Communities are an Essential Need for a Modern-Day Society

Novi Sad, Serbia
10-12th, October, 2017

Injuries and violence are a major burden on public 
health worldwide. Experts in injury prevention and 
safety promotion recognize the need for action and 
practice and consistently applying to policies and 
programs in the field. The main theme for the 23rd 
International Safe Communities Conference, Safe 
Communities are an Essential Need for a 
Modern-Day Society, seeks to find new ideas and 
experiences to solve this actual problem and to 
make safer world.

The 23rd International Safe Communities Conference 
is biennial, international conference on injury 
prevention and safety promotion. The conference 
will bring together the world’s leading safe 
communities experts, researchers, practitioners, 
policy-makers and advocates in the field of safe 
community, injury prevention and safety to debate, 
discuss and share information and experiences.

The 23rd International Safe Communities Conference 
is proudly hosted by the National Center for Injury 
Prevention and Safety Promotion from Video Sad and 
several partners and colleagues from Serbia, 
European and the International Safe Community 
Network. The previous conference was held in Nan, 
Thailand in 2015.

Topics:

• Philosophical, cultural and historical aspects of  
safety
• Injuries: The analysis and the evaluation of the 
actual situation and strategies of prevention 
• Social dangers of the modern world: causes and 
approaches to prevention
• Urban safety (streets, roads, public places, 
workplaces, houses)
• Informational safety
• Prevention of terrorism
• Prevention of human trafficking
• Prevention of violence
• Family safety
• Safe kids, teenagers, young people
• Safe adults
• Safe elderly people
• Safe handicapped persons
• Psychological safety - Psychological dangers in 
the modern world and the strategies of prevention.
• Safe sport
• Safe traffic
• Safe Hospital
• Safe water and food supply
• Ecological safety: Prevention of emergency 
situation and disasters
• Fire prevention
• Other

SAFE 
COMMUNITIES 

ARE AN 
ESSENTIAL NEED 

FOR A 
MODERN-DAY 

SOCIETY



SAFE 
COMMUNITIES 

ARE AN 
ESSENTIAL NEED 

FOR A 
MODERN-DAY 

SOCIETY

Languages: English, Russian and Serbian

Important dates:

• Call for abstracts and registration opens: 10 May 2016
• Deadline for abstract submission: 10 January 2017
• End of early bird registration: 10 May 2017
• Deadline for Traveling seminar submission: 10 June 2017
• The 23rd International Safe Communities Conference: 10- 12 October 2017
• Traveling seminar: 13 October 2017

More information: www.scnovisad2017.com

Contact:

Professor Mirjana Milankov, MD, PhD
Chair
drmirjana.milankov@gmail.com
scnovisad2017@gmail.com
+381 65 83 93 111

Srdjan Teodorovic
Coordinator
scnovisad2017@gmail.com
+381 63 664 891
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Tjänsteutlåtande deltagande i konferens Tidiga 

insatser för fullföljda studier den 22 september 2017 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden utser tre representanter från nämnden som deltagare i 
konferensen ”Tidiga insatser för fullföljda studier” den 22 september 2017. 

 

Sammanfattning 

Hälsoskillnaderna i Sverige är påtagliga både inom och mellan grupper. I den nationella 
kommissionen för jämlik hälsa visar man på att högutbildade kan räkna med nästan 
sex år längre liv än lågutbildade. Syftet med konferensen är att ge kunskap och 
inspiration om tidiga insatser för fullföljda studier och vad vi kan göra tillsammans för 
att alla elever ska kunna fullfölja sina studier.  
 
Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt möjligheter till 
kontaktskapande och nätverk. 
 

Bakgrund 

Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden bjuder in kommunerna Bollebygd, Herrljunga, 
Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Borås Stad samt Sjuhärads 
kommunalförbund. Konferensen har planerats i samverkan med avtalskommunerna. 

 

Förvaltningens övervägande 

Hälsoskillnaderna i Sverige är påtagliga både inom och mellan grupper. I den nationella 
kommissionen för jämlik hälsa visar man på att högutbildade kan räkna med nästan 
sex år längre liv än lågutbildade. Syftet med konferensen är att ge kunskap och 
inspiration om tidiga insatser för fullföljda studier och vad vi kan göra tillsammans för 
att alla elever ska kunna fullfölja sina studier.  
 
Målgrupp är politiker i region och kommuner samt tjänstemän inom de verksamheter 
som berörs av temat. 
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Konsekvenser 

Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt möjligheter till 
kontaktskapande och nätverk. 
 

Bilagor 

Inbjudan till konferensen ” Tidiga insatser för fullföljda studier”. 
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Tidiga insatser för fullföljda studier 
Välkomna till Borås den 22 september 2017 

 
Det goda livet för alla i Västra Götaland beror till stor del på de 
möjligheter och förutsättningar som vi skapar för våra barn och unga som 
lever här. Att fullfölja sin skolgång till åtminstone gymnasiekompetens 
har idag blivit i princip nödvändigt för att kunna etablera ett självständigt 
liv. Det ger också förutsättningar för en bättre hälsa och folkhälsa. 
 
I Västra Götaland har skolresultaten försämrats i samtliga regiondelar. 
Att skillnaderna ökar mellan regionens olika delar, mellan olika skolor 
och mellan olika grupper av barn och unga är oacceptabelt. Även om 
skolan i första hand är kommunernas ansvar kan fler aktörer bidra för att 
alla elever ska kunna lämna grund- och gymnasieskolan med godkända 
betyg. Det görs redan en rad insatser på individnivå, skolnivå och 
systemnivå för att motverka den allvarliga utveckling av skol-
misslyckanden som sker. Trots det har vi inte lyckats vända den negativa 
trenden. Vi behöver därför ställa oss frågan ”Vad kan vi göra ytterligare 
för att förbättra ungas förutsättningar att tillägna sig ett gott liv?” 
 
Syftet med konferensen är att ge kunskap och inspiration om tidiga 
insatser för fullföljda studier och vad vi kan göra tillsammans för att alla 
elever ska kunna fullfölja sina studier. Målgrupp: Politiker i södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och kommunerna i området samt Sjuhärads 
kommunalförbund. Tjänstepersoner som verksamhets-/enhetschefer eller 
relevanta verksamhetsnära professioner inom region och kommun. 
 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden bjuder in kommunerna Bollebygd, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Borås 
stad samt Sjuhärads kommunalförbund. Konferensen planeras i 
samarbete med Bollebygds kommun och Tranemo kommun.  
 
Kontaktperson 
Lars Paulsson, lars.paulsson@vgregion.se 
Västra Götalandsregionen 
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Datum: 22 september 2017 

Plats: Pulsen konferens, Borås 
Anmälan sker via denna länk senast den 7 september. 
 
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/966B4A83D29C21F8C125812900307E18?OpenDocument 

 

Program 
08.30-09.00 Fika och mingel 
 
09.00-09.15  
Introduktion av dagen. Christina Brandt, ordförande i södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden.  
 
09.15-09.25 Västra Götalandsregionens handlingsplan för fullföljda 
studier.  
 
09.25–10.10 Att motverka skolmisslyckanden, Göran Henriksson, Västra 
Götalandsregionen.  
 
10.10–10.55 Puls för lärande, Rydsbergsskolan i Lerum. Emil Beckman, 
Rektor och initiativtagare. Magnus Sundell, Lärare i idrott & hälsa och 
ansvarig Puls för lärande. 
 
10.55–11.10 Paus 
 
11.10–12.00 Anknytning- vad är det, varför är det viktigt och hur kan 
anknytningsteorin främja pedagogik för lärande och utveckling i 
förskolan? Birthe Hagström, pedagog och fil dr i pedagogik. 
 
12.00–13.00 Lunch 
 
13.00–13.50 Bokstart - nationell satsning för barns språkutveckling. 
Gertrud Widerberg, Bokstart i Göteborg. 
 
13.50–14.50 Utökat hembesöksprogram i Rinkeby - lyckad samverkan 
mellan barnhälsovård och socialtjänst för de allra minsta barnen och 
deras föräldrar. Åsa Heimer, projektledare och initiativtagare. 
 
14.50–15.00 Avslutning  
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Tjänsteutlåtande yttrande över granskning av 

detaljplan för Regementet, Osdal 3:4 Mannerfelts 

plats, Borås Stad 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrande avseende granskning av detaljplan för 
Regementet, Osdal 3:4 Mannerfelts plats, Borås Stad, till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 

Sammanfattning 

Förvaltningen ställer sig positiv till detaljplanens syften. Ur det sociala perspektivet är 
det bra att man planerar för ett torg med liv och rörelse. Här vill förvaltningen lyfta 
behovet av att komplettera med en yta för någon typ av aktivitetsplats. 
 
I området finns goda möjligheter till rekreation och rörelse. Här behöver man planera 
så att man på ett säkert och tryggt sätt kan ta sig till fotbollsplanen söder om 
planområdet och Pickesjöns friluftsområde. 
 
För att öka mångfalden och möjligheterna för fler att kunna bosätta sig i området 
behöver man bygga med olika upplåtelseformer och i olika prisklasser. 
 

Bakgrund 

Syftet är att omvandla kvarteret kring Mannerfelts plats till ett centrum i en ny stadsdel 
på det gamla Regementsområdet. Man vill möjliggöra byggnation av bostäder med en 
blandning av kontor, service och verksamheter samt ett nytt torg som social 
mötesplats. Nybyggnationerna ska uppföras med en hög arkitektonisk kvalitet i respekt 
till den befintliga kulturmiljön och de befintliga gamla regementsbyggnaderna som ska 
bevaras och skyddas. 
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Förvaltningens övervägande 

Förvaltningen ställer sig positiv till detaljplanens syften. Området vid regementet har 
alla möjligheter att bli attraktivt för dem som vill bo nära centrum och naturområden 
med friluftsliv.  
 
Befintliga gång- och cykelvägar planerar man att komplettera så att de på ett säkert och 
tryggt sätt tillgodoser behovet för oskyddade trafikanter, samt ger möjligheter för fler 
att välja hälsosamma transporter. Ur det sociala perspektivet är det bra att man 
planerar för ett torg med liv och rörelse. Här vill förvaltningen lyfta behovet av att 
komplettera med en yta för någon typ av aktivitetsplats. 
 
I området finns goda möjligheter till rekreation och rörelse. Här behöver man planera 
så att man på ett säkert och tryggt sätt kan ta sig till fotbollsplanen söder om 
planområdet och Pickesjöns friluftsområde.  
 

Konsekvenser 

För att öka mångfalden och möjligheterna för fler att kunna bosätta sig i området 
behöver man bygga med olika upplåtelseformer och i olika prisklasser. I dagsläget är 
det mest bostadsrätter i området.  

 

Bilagor 

Planbeskrivning 
Plankarta 
Illustrationskarta 
 



Detaljplan för Regementet,

Osdal 3:4 Mannerfelts Plats

P 03/09Dp Granskning
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Sammanfattning
Planens syfte är att omvandla kvarteret kring Mannerfelts 
Plats till ett centrum i en ny stadsdel på det gamla Rege-
mentsområdet. Syftet är att möjliggöra byggnation av bostä-
der med en blandning av kontor, service och verksamheter 
samt ett nytt torg som social mötesplats. Syftet är också att 
nybyggnationerna ska uppföras med en hög arkitektonisk 
kvalitet i respekt till den befintliga kulturmiljön och de 
befintliga gamla regementsbyggnaderna som bevaras och 
skyddas.

Planområdet utgörs av kvarteret kring Mannerfelts plats 
avgränsat av Kaserngården och Åkermansvägen i norr 
och Igelkottshöjden i söder. Mot öster avgränsas området 
av Kasernvägen, och i väster av Brigadhuset och dess 
omgivande fina trädbestånd av parkkaraktär. Detaljplanen 
omfattar också ett vägområde som går söder om Brigadhuset 
och binder ihop detaljplaneområdet med Älvsborgsleden. 

Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram upprättat 
den 11 april 2008, som omfattar del av Osdal 3:2. Detalj-
planen var ute på samråd under hösten 2010. Planarbetet 
stannade av efter samrådet till stor del på grund av oklarheter 
när det gäller Götalandsbanan och Trafikverket framförde 
att Trafikverket ej kunnat utesluta att planområdet berörs av 
riksintresset för dragningen av Götalandsbanan. 

För den del som nu skickas på granskning har Trafikverket 
meddelat att den inte berörs av Götalandsbanan och därför 
går planarbetet vidare med endast en del. Frågor som rör t.ex. 
trafiken till Tränningstorp kommer att tas med i nästa etapp 
av planen som kommer att arbetas vidare med när arbetet för 
Götalandsbanan kommit längre. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är omvandla kvarteret kring Mannerfelts Plats 
till ett centrum i en ny stadsdel på det gamla Regementsom-
rådet. Syftet är att möjligöra byggnation av bostäder med en 
blandning av kontor, service och verksamheter samt ett nytt 
torg som social mötesplats. Syftet är också att ny bebyggelse 
ska byggas med en hög arkitektonisk kvalitet i respekt till den 
befintliga kulturmiljön och de befintliga gamla regements-
byggnaderna som bevaras och skyddas.

Planområde
Planområdet utgörs av kvarteret kring Mannerfelts Plats 
avgränsat av Kaserngården och Åkermansvägen mot norr 
och Igelkottshöjden mot söder. Mot öster avgränsas området 
av Kasernvägen. Mot väster avgränsas området av Brigad-
huset och dess omgivande fina trädbestånd av parkkaraktär. 
Detaljplanen omfattar också ett vägområde som går söder 
om Brigadhuset och binder ihop detaljplaneområdet med 
Älvsborgsleden. 

Gällande detaljplan
Det mesta av området omfattas inte av gällande detaljplan. 
Området har  dock områdesbestämmelser (laga kraft 1999-
07-01). En liten bit av detaljplaneområdet är omfattas av 
detaljplanen för del av Regementet, del av Osdal 3:2 (laga 
kraft 2009-10-19). 

Kommunala beslut 
Kommunfullmäktige godkände i juni 2008 ett planprogram 
för Regementet. Utifrån det godkända planprogrammet gav 
Byggnadsnämnden i mars 2009 Stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta detaljplanen för Kristiansfält i enlighet 
med planprogrammet.

Preliminär tidplan
Samråd  Fjärde kvartalet 2010 
Granskning Andra kvartalet 2017 
Antagande Tredje kvartalet 2017 
Laga kraft Fjärde kvartalet 2017

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

Byggstart är beräknat till tredje kvartalet 2018.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Inom planområdet finns ett tiotal byggnader i lägre skala 
strax söder om Kaserngården som tidsmässigt, och i sin 
byggnadsstil med putsade fasader, har sammanhang med 
kasernerna. Dessa ingår i mönsterplanen för de tidiga rege-
mentsanläggningarna. 

Ny bebyggelse
Ny bebyggelse planeras i kvartersstruktur som fasthåller 
mönsterplanen från regementsanläggningarna. Bland de 
bevarandevärda byggnaderna kring Mannerfelts Plats skapas 
byggrätter för två nya byggnader med maximalt fyra våningar 
som avser bibehålla rutnätsstrukturen inom det befintliga 
området och skapar ett offentligt torg med möjlighet för 
centrumverksamhet i bottenplanen. Söder om Mannerfelts 
Plats utformas två rutnätskvarter med södervända gårdar 
mot Igelkottshöjden med garage som lätt kan angöras 
under gårdarna. Dessa byggnader tillåts bli ca 6 våningar. 
Kvarterens maximala höjd kommer inte att överstiga 
byggnadshöjden för befintliga hus på Kaserngården. Ett 
ytterligare kvarter skapas mot väster med två längor mot 
vägen och garage under gården. Även detta kvarter tillåts bli 
ca 6 våningar.

Stadsbild och gestaltning
Ambitionen är att bebyggelsen ska smälta in den kulturhis-
toriska kasernmiljön och bygga vidare på strukturen från 
den historiska kvartersstadsmiljön med en hög arkitektonisk 
kvalitet. Uttrycket på byggnadernas fasad och byggnads-
material mot huvudgata och torget samt kring de historiska 
byggnaderna, ska gestaltas i material, färg, höjd och uttryck 
som tydligt förhåller sig till områdets kulturhistoriska 
byggnaders karaktär och uttryck. 

Ut till huvudgatan och torget skapas en tydlig stadskaraktär 
där byggnaderna går hela vägen ut till gatumarken och entré-
erna leder rakt ut på gångbanan. Fasaden mot innergårdarna 
kan dock gestaltas friare. På de byggnader där det tillåts sex 
våningar bör översta våningen göras indragen. Det är dock 
inget som regleras i detaljplanen.

Kring torget och den intilliggande delen av huvudgatan ska 
entréplan rymma publikvänliga funktioner (till exempel 
centrumfunktioner eller gemensamhetslokaler för boende) 
för att underlätta det sociala livet. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Regementet, Osdal 3:4, Mannerfelts Plats, Borås Stad, upprättad den 3 maj 2017. 
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Sektioner från väster om torget (överst), torget (mitten) och öster om torget (nederst).

Vy över hur torget kan se ut i framtiden sett från norr (Peab, 2016).
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Kunskapsskolan sett från Kaserngården.

Mannerfelts Plats idag.

Komplementsbyggnad i trä.

Regementet förr.
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Historik och kulturmiljöer
Detaljplaneområdet hör till en del av det gamla Älvborgsre-
gementet som huserade inom området fram till 1997. Kvar 
från Regementstiden finns ett stort antal byggnader som 
ingår i en karaktäristisk mönsterplan med Kaserngården som 
central plats. Själva Kaserngården och dess monumentala 
byggnader har behandlats och skyddats i tidigare detaljplaner 
(laga kraft oktober 2009).

Inom planområdet och strax söder om Kaserngården finns 
ett tiotal byggnader i lägre skala som tidsmässigt, och i 
sin byggnadsstil med putsade fasader, har sammanhang 
med kasernerna. Dessa ingår i mönsterplanen för de tidiga 
regementsanläggningarna. Väster därom ligger Brigadhuset 
omgivet av ett fint trädbestånd av parkkaraktär som är 
viktigt att bevara. Intill stenhuset finns två faluröda komple-
mentbyggnader. 

Den stora strukturen som främst rör den bebyggelse som 
uppfördes 1910-1914 bör hållas intakt och det är viktigt att 
byggnadernas särart bevaras.

Genom områdesbestämmelserna infördes rivningsförbud för 
vissa byggnader. Utökad lovplikt infördes med bygglovplikt 
för ändringar av fasader, tak, fönster, dörrar, fasaddetaljer 
och omfärgning samt för rivning av byggnad eller del av 
byggnad. Marklovplikt för trädfällning och förändring av 
marknivåer infördes också. Bestämmelser om rivningsförbud 
m.m. på vissa byggnader finns kvar även i detaljplanen, men 
bestämmelser om marklovplikt är inte aktuellt inom detta 
planområde. 

De kulturhistoriskt värdefulla lägre byggnaderna söder om 
kaserngården bevaras i den kommande utbyggnaden av 
området. De blir en viktig del i helheten och ger karaktär åt 
hela området.

Bostäder
I dagsläget finns inga bostäder inom detaljplaneområdet, 
men i förslaget till detaljplanen möjliggörs för nästan 300 nya 
bostäder. 

Arbetsplatser, offentlig service och 
kommersiell service
På Regementet finns arbetsplatser i form av kontor och en 
skola. Den nya planen möjliggör för skapandet av nya arbets-
platser i centrumverksamheterna. Bottenvåningen runt torget 
får inte inredas med bostäder och kommer därför att kunna 
generera arbetsplatser. Centrum ligger knappt två kilometer 
från planområdet och närmaste större mataffär ligger ca 
två kilometer från planområdet. Dit är det goda gång- och 
cykelmöjligheter. Ytterligare ytor för kommersiell service är 
något som kommer att finnas med i senare etapper. Även en 
förskola kommer finnas med i kommande etapper. Närmsta 

förskola när första etapperna av bostäderna är byggda blir 
förskolan på Islandsgatan. Dit är det ca en kilometer och det 
finns goda gång- och cykelmöjligheter. 

Tillgänglighet 
Området som ska bebyggas är relativt plant och kommer inte 
att ha brister i miljön som gör det svårt att ta sig fram för 
människor med funktionsvariation.

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ansluter idag i norr till Älvsborgsleden med 
kommunalt huvudmannaskap med både biltrafik, cykel- och 
gångbana. Via Älvsborgsrondellen finns kopplingar till 
centrum och via riksväg 40 och gamla Göteborgsvägen 
finns kopplingar till Viared, Göteborg, Ulricehamn och 
Jönköping. Mot öster ansluter området till Regementsgatan 
via Kasernvägen (enskilt huvudmannaskap) med kopplingar 
till Varbergsvägen och Göteborgsvägen. Söder om detaljpla-
neområdet finns enskilda grusvägar mot Kristiansfält och 
Tränningstorp samt till Varbergsvägen. 

I planen förlängs Älvsborgsleden genom planområdet med 
trottoar och cykelväg. Två skarpa svängar utmed gatan 
fungerar som fartdämpande åtgärder. Vid detaljplanegränsen 
utanför planområdet mot öster föreslås en tillfällig vändplan. 
Planområdet möjliggör för kvartersgator på kvartersmark. 
Mot söder kommer det att finnas ett vägreservat som kan 
tas i anspråk om Regementsområdet byggs ut i ett senare 
skede och är primärt tilltänkt för busstrafik. Befintlig väg där 
vägreservatet ligger stängs av för bilar.

Gångtrafik
Området har bra förutsättningar för gångtrafik. Älvsborgs-
leden som förlängs in i området kommer att ha trottoar på 
båda sidor av vägen. Naturområden ligger nära och är, precis 
som det centrala torget, målpunkter inom promenadavstånd. 
Borås centrum nås på ca en halvtimme till fots. Övergångs-
ställen över den kommunala vägen och kvartersgator 
kommer att finnas.

Cykeltrafik och cykelparkering
För cyklister finns bra pendelmöjligheter till jobbet eller till 
hållplatser för kollektivtrafik. Viared, Byttorp och centrum är 
områden som med cykel nås inom en kvart från planområdet. 
Cykelbanan från Älvborgsleden förlängs genom hela området 
längs vägen. Mot öster ansluts genom tillfällig cykel- och 
gångväg till Regementsgatan där befintlig cykelväg finns i 
dagsläget. Ny cykelväg planeras längs Majorsgatan och mot 
centrum. I samband med utbyggnaden av denna cykelväg ska 
också säkerheten vid järnvägskorsningen på Regementsgatan 
utredas för gång- och cykeltrafik. 
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Befintlig struktur biltrafik. 

Befintlig struktur kollektivtrafik.

Befintlig struktur biltrafik.

Befintlig struktur cykeltrafik. Streckade linjer indikerar att strukturen inte är komplett.
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Befintlig struktur biltrafik. 

Framtida struktur kollektivtrafik.

Framtida struktur biltrafik. Streckade linjer indikerar att strukturen inte är komplett.

Framtida struktur cykeltrafik. Streckade linjer indikerar att strukturen inte är komplett.
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förbättringar i kollektivtrafikutbud och gång- och cykelmöj-
ligheter på sikt kan minska mängden bilresor till och från 
området (se även Trivector 2014).

Utredningen visar att med utgångspunkt i 2017 års trafik-
flöden och befintlig utformning är kapacitetsutnyttjandet så 
stort i Älvsborgsrondellen att det tidvis förekommer köbild-
ning i samtliga tillfarter. Detta gäller främst under eftermid-
dagens högtrafikperiod där dagens utformning bara precis 
klarar att aveckla dagens trafik utan att påverka huvudkör-
banorna på Riksväg 40. Dagens utformning bedöms utifrån 
dagens belastning inte klara ytterligare trafik. Med nuvarande 
utformning och ytterligare trafik skulle framkomligheten bli 
låg med långa köer och restider som följd. 

För att öka kapaciteten föreslås att Älvsborgsrondellen utökas 
till en tvåfältig cirkulation. En sådan ombyggnad gör att 
kapaciteten är tillräcklig och hindrar köbildning på Riksväg 
40 åtminstone fram till ca 2030. Rondellen tar höjd för en 
total utbyggning av Regementsområdet (1200 bostäder) och 
andra planerade bostadsprojekt inom Borås Stad. För ytterli-
gare detaljer se bifogat PM från Sweco (2017). 

Övriga övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet arbetar Borås Stad tillsammans med Trafikverket med 
ÅVS Noden. Denna studie har pågått i ungefär två år och 
planeras att avslutas efter sommaren 2017. Stadens förhopp-
ning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa en samsyn och 
en plan kring åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. Med utgångspunkt från åtgärdsvals-
studien arbetar Borås Stad även med en utökad utredning av 
samtliga mot i syfte studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. 

Boås stad har för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet 
med Riksväg 40 tillsammans med Trafikverket för att hitta 
lämpliga lösningar för eventuella åtgärder som kan komma 
att behövas på sikt. Detta arbete har inletts och båda parter 
skisserar nu på en gemensam avsiktsförklaring som ska 
tydliggöra samarbetsformer och metoder. 

Riksintressen
Detaljplaneområdet ligger i flera av de utpekade korridorer 
där Götalandsbanan kan gå. Under 2016 gjorde exploatören 
och Trafikverket en bergssondering för att avgöra kvaliteten 
på berget under Regementet. Trafikverket har med utred-
ningen konstaterat att bergets kvalitet är sådant att Göta-
landsbanan ska gå under Regementet i tunnel. Inga övriga 
riksintressen berörs av planen.

På Varbergsvägen finns kopplingar till befintligt cykelnät mot 
centrum och Viskafors. Exploatören planerar för cykelgarage 
i alla bostäder och cykelparkering för besökande kommer att 
finnas vid torget. 

Kollektivtrafik
Kollektivtrafik finns redan i området med busshållplats på 
Kasernvägen där linje 6 går till centrum med halvtimmes 
turtäthet. Västtrafik har meddelat att de vill förlänga buss 6 
in i området. När busshållplatserna finns närmare bostäder-
nas entréer förväntas det medföra minskat bilberoende då det 
blir enklare för invånarna att välja bussen redan från början. 

Om Regementsområdet i ett senare skede byggs ut ytterligare 
har Västtrafik tillkännagivit att de vill trafikera området med 
15 minuters trafik. Även det regionala bussbolaget, Nettbuss, 
är positiva till att dra linje 120, som i rusningstid trafikerar 
sträckan mellan Göteborg och Borås (Viared), till området. 
Vägarna inom planområdet är anpassade till en boogiebuss. 

Biltrafik och bilparkering 
Bilparkering kommer att finnas i garage under husen och 
innergården samt i två 3-plans parkeringshus i den nordliga 
delen om området. Exploatören planerar att få ner parke-
ringstalet enligt Borås Stads parkeringsregler med 30- 40% 
genom att främja hållbart resande. Utöver de bra kommuni-
kationerna för buss, gående och cyklister planeras också för 
möjligheten för bilpooler och gemensamma periodkort till 
kollektivtrafik.

Många åtgärder planeras att genomföras för att minska 
bilberoendet inom området. Trots detta kommer planområdet 
ändå att generera viss biltrafik. Biltrafiken från och till 
området leds till största delen via det kommunala vägnätet ut 
på Älvsborgsleden och till Älvsborgsrondellen. En tillfällig 
rundplan kommer att byggas där gatan inom planområdet 
möter Kasernvägen, men det är dock möjligt att ta sig mot 
öster via den enskilda vägen Kasernvägen. Området öster om 
planområdet är idag en del av Götalandsbanans utrednings-
område. Eventuella åtgärder för trafiken mot öster (inklusive 
järnvägskorsningen) får därför vänta tills utredningen kring 
Götalandsbanan kommit längre.

Älvsborgsrondellen
Planområdet kommer att belasta Älvsborgsrondellen som 
ansluter till Riksväg 40 och Göteborgsvägen. En trafikutred-
ning (Sweco, 2017) för rondellen är genomförd baserad på 
stimulering som kalibrerats och validerats mot fältobservatio-
ner. Utredningen tar även höjd för alla planerade nybyggna-
tioner i Borås tillsammans med den generella trafikökningen. 
Utgångspunkten i utredningen har varit 4 bilförflyttningar 
per dygn per bostad inom detaljplaneområdet men troligen 
är numret högt satt då arbete med mobility management och 
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. 

Dagvatten
Dagvattenutredning för hela regementsområdet har tagits 
fram i samarbete med Borås Energi och Miljö. Utredningen 
tar även höjd för möjligheten till ytterligare exploatering i 
kommande detaljplaner (COWI, 2017). 

Detaljplaneområdet avvattnas mot söder i och med naturlig 
fallhöjd och vatten bör i framtiden fortsatt avledas söderut. 
Höjdskillnaderna i området är fördelaktiga för avrinningen 
och kapacitetsproblem är troligtvis större österut än söderut. 
En trög avledning ska eftersträvas för dagvattnet. Det avleds 
med fördel i öppna diken istället för i ledningar. Ledningar 
och diken bör i förhand dimensioneras för att hantera 
dagvatten från framtida exploatering.

Värme
Området ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet. 

El, tele och fiber
Området ansluts till respektive nät. Borås Elnät har kommit 
överens med PEAB om att nätstationer som kräver separata 
byggnader får placeras inom planområdet.

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

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet ligger på en höjd med en slänt ner mot centrum. 
Mot väster stiger området i en brant skogsbeklädd slänt. Runt 
planområdet finns två tydliga skogsbeklädda kullar, Igelkotts-
höjden och Regementskullen. Mot öster sluttar området mot 
Viskans dalgång. 

Kontakten med Viskan är begränsad av två tydliga barriärer, 
Viskadalsbanan och Gamla Varbergsvägen. Visuellt kan man 
ana Viskan som ett grönt stråk i landskapet.

Karaktären på vegetationen i området är ett igenväxande 
landskap med en slyartad skog och öppnare ytor. Spåren från 
den militära tiden syns tydligt med igenväxande skjutbanor 
och andra öppna övningsytor. Det finns även spår av förråds-

byggnader. De två kullarna och sluttningen mot väster består 
av uppvuxen skog med företrädesvis gran och tall. Granen 
dominerar de norra delarna av området och västsluttningen 
på Igelkottshöjden medan de södra och östra delarna består 
av mestadels tallskog med inslag av solitärträd.

Regementsparken är ett centralt och högt beläget värdefullt 
grönområde som skiljer Älvsborgsledens verksamhetsområde 
från kasernområdet. Grönområdet är en rest från epoken 
med landeriet Katrineberg. Norra delen är ett naturparks-
liknande område, viktigt för hela regementsområdet med 
hänsyn till sin storlek. I parken finns ett soldattorp (utanför 
denna detaljplan) med anor från slutet av 1600-talet, ett 
representativt exempel. 

Grönområdesplan
Regementsområdet omfattas inte av grönområdesplanen.

Lek och rekreation
En stor styrka för Regementsstaden är närheten till 
högkvalitativa rekreationsområden. På gångavstånd ligger 
Pickesjön med badmöjligheter och strövstigar. Ett stenkast 
från Regementet ligger Viskan och Viskadalen, på gång och 
cykelavstånd når man Borås Ridhus och Bråt med öppna 
ängs- och hagmarker för hästsport eller promenader. Precis 
söder om planområdet finns en befintlig fotbollsplan. 

Nya mindre lekplatser kan planeras i bostadskvarteren på 
kvartersmark. 

Skyddad natur
Planområdet omfattas inte av skyddad natur.

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom området. På grund 
av tidigare militär användning av marken bör möjligheten att 
hitta lämningar vara begränsad.

Geoteknik och radon
Jordmånen inom planområdet är huvudsakligen sand men 
med inslag av grusig sand, siltig sand eller grusig siltig sand. 
Idrottsplanen vid Igelkottshöjden har tidigare varit en mosse 
som fyllts över med fyllnadsmassor. 

En översiktlig geoteknisk undersökning av planområdet 
genomfördes av Ramböll under 2009.

Byggbarheten inom området är mycket god, det finns dock 
två områden som kräver ytterligare åtgärder innan de kan 
bebyggas. Idrottsplatsen som består av organiska jordar med 
ett lager fyllning ovanpå måste utskiftas till 2 meters djup 
och återfyllas med friktionsjord. I slänten väster om Idrotts-
platsen har geoteknikerna påträffat gyttjigt sandigt grus ner 
till 1,5 m under markytan. Här behöver man genomföra en 
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utökad geoteknisk undersökning för att klarlägga vad jorden 
består av under 1,5 m för att kunna utvärdera släntstabilite-
ten. De två områdena som kräver ytterligare åtgärder ligger 
utanför aktuellt planområde.

Ramböll genomförde en radonundersökning av området 
under juni 2009. Utredningen kommer fram till att hela 
området klassas som ett lågriskområde.

Förorenad mark
När militären överlämnande området sanerades marken till 
mindre känslig markanvändning (MKM). En miljöhistorisk 
inventering har tagits fram och med utgångspunkt i denna 
har en markmiljöutredning gjorts av Orbicon. Provtagning 
visar polycykliska aromater kolväten (PAH) troligen från 
tjärasfalt som överstigar riktvärden för användningen känslig 
markanvändning (KM), och som vid en f.d. lastplats översti-
ger mindre känslig markanvändning (MKM). Provtagningen 
är avgränsad vertikalt men inte horisontellt. Dessa förore-
ningar är vanliga i gamla fyllnadsmassor och ska hanteras i 
samband med exploateringen. 

En planbestämmelse som innebär att startbesked inte får 
ges innan markens lämplighet avseende föroreningar har 
avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden är insatt på 
plankartan.

6. Vatten
Strandskydd
Det finns inget strandskydd inom planområdet.

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

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

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status. Planförslaget innebär att 
förorenad mark saneras vilket är positivt för grundvattnet 
och påverkar vattnets kemiska status positivt.

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

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

Inom planområdet finns inga sjöar eller vattendrag, och 
detaljplanen medför således ingen negativ påverkan på något 
ytvatten.

7. Sociala perspektiv
Idag har Regementet boendekvalitéer i form av stora 
grönområden och närheten till Pickesjön som viktiga gröna 
tillgångar. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att mark 
för närrekreation och lekplatser sparas. 

Bevarandet av den kulturhistoriska bebyggelsen är viktigt för 
områdets karaktär och för områdets identitet. Se mer under 
kapitlet historik och kulturmiljöer. 

Stadsdelen är i behov av förskolelokaler och en ny förskola 
kommer att finnas med i kommande etapper. För plane-

ringen av förskola i kommande etapper är det viktigt att den 
får trygga vägar till naturområdena samt god tillgång till 
kollektivtrafik för att uppmuntra hållbart resande.

Trygghet och nya mötesplatser
När det gäller trygghetsaspekter är det mycket viktigt hur 
de nya gatorna gestaltas för att skapa gaturum som inte bara 
är trafiksäkra utan också bidrar till att öka tryggheten och 
överblickbarheten. T.ex. ska gång- och cykelvägar placeras 
där människor är i rörelse och inte uppmuntra till att männ-
iskor går genom oupplysta skogsområden. Planen bidrar 
också till en större blandning av verksamheter som gör att 
ytan befolkas under fler av dygnets timmar vilket är positivt 
för hur tryggt ett område upplevs.

I detaljplanen skapas nya mötesplatser och torget kommer 
bli en viktig samlingspunkt för de boende i stadsdelen. Det 
är viktigt hur torget gestaltas för att ytan ska bli inbjudande 
både vad det gäller gestaltning av ljus och solförhållanden 
men även inkludering och trygghet i det offentliga rummet. 
I bostadsstrukturen skapas även privata och halvprivata 
gårdsytor som kan bidrar till sammanhållning för de boende 
i området och blir en yta som håller samman bostadsrättsför-
eningar.

Tågtrafik maximal ljudnivå 2 meter över mark (godståg diesel, 90 km/h). 
Viskadalsbanan trafikeras med max två godståg per dygn.
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8. Störningar på platsen
Risk
Området ligger mer än 150 meter från Viskadalsbanan. I 
Borås Stads övergripande riskutredning (WUZ, 2016) har 
man kommit fram till att känslig verksamhet kan tillåtas 40 
meter från Viskadalsbanan. Viskadalsbanan går dessutom 
betydligt lägre än planområdet vilket ytterligare hjälper till 
att minska riskerna. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

En översiktlig bullerutredning för området har tagits fram 
av Soundcon (2010). Sedan utredningen har tagits fram 
är detaljplaneområdet krympt och de mest bullerutsatta 
områdena är inte en del av detaljplaneområdet. Samtidigt har 
trafiken på Varbergsvägen minskat tack vare ny sträckning av 
riksväg 27. Slutsatsen är fortfarande att de hus som innefattas 
i nuvarande detaljplaneförslag inte bedöms påverkas negativt 
av bullret därför att de ligger lägre än detaljplaneområdet. 
Trots detta tas en uppdaterad bullerutredning fram under 
granskningstiden. Bedömningen är dock att denna utred-
ningen inte kommer att ändra konklusionen kring buller. 

Trafikbuller från gatan inom området hanteras genom att 
planera för en god bostadsmiljö. Lägenheterna utmed huvud-
gatorna bör vara genomgående så att man kan nyttja de tysta 
innergårdarna, dvs minst hälften av boningsrummen placeras 
mot insidan. Likaså måste bebyggelsen placeras utmed gatan 
i dessa lägen så att man får den bullerdämpande effekten. En 
planbestämmelse har införts för att säkra detta.

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

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

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 

Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att det ska byggas nya kommu-
nala gator som blir allmän plats. Inom marken som ges 
användingen GATA ska det också finnas cykelbana, trottoar 
och trädplanteringar. TORG betyder att det ska byggas ett 
nytt torg som kommer att skötas av kommunen. För att få 
använda ytan till t.ex. torghandel eller liknande måste man 
ha tillåtelse från tekniska förvaltningen. För vissa evenemang 
krävs också polistillstånd. Vissa delar av gatan och runt hela 
torget finns utfartsförbud vilket innebär att fastigheterna inte 
får angöra t.ex. butikerna runt torget från torgytan utan det 
måste ske från angränsande kvartersmark.

Bestämmelsen VÄGRESERVAT innebär att området avsätts 
för eventuell väg i framtiden, om och när behovet uppstår, 
men att den inte kommer att byggas ut i dagsläget.  

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av gator, torg 
samt vägreservatet.

Utformning av allmänna platser
Det finns olika höjdangivelser i plankartan. De höjder som 
är utmarkerade med mindre textstorlek och ett + visar vilken 
höjd över grundkartans nollplan som marken har. De höjder 
som finns i dagsläget skiljer sig från de höjder som markerats 
ut med större text som visar föreskriven höjd över grundkar-
tans nollplan. De föreskrivna höjderna syftar till att bestäm-
ma att gatan byggs i den höjd som tekniska förvaltningen och 
Borås Energi och Miljö kommit överrens om. Dessa höjder är 
viktiga att de följs eftersom de ska stämma med Borås Energi 
och Miljös ledning som ska gå under körbanan i gatumarken.  

Kvartersmarkens användning
Bestämmelserna som används är B som betyder att bostäder 
är tillåtet. På vissa ställen, t.ex. kring torget, får bostäderna 
inte finnas i bottenplan. Då finns även bestämmelsen f2. 
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingsloka-
ler. Bokstaven K tillåter kontor och tjänsteverksamhet med 
liten eller ingen varuhantering. E tillåter teknisk anläggning. 
I detta fall behöver det finnas yta där Borås Elnät kan ställa 
en transformatorstation. Bokstaven O tillåter användningen 
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tillfällig vistelse och kan tillämpas för områden för alla typer 
av tillfällig övernattning samt konferenslokaler. I detta fall 
finns ett befintligt vandrarhem. 

Områden med prickar, g, kryss och ringar 
Områden som är markerade med vanliga prickar får inte 
bebyggas med en byggnad men man får ordna t.ex. körbara 
ytor mellan husen eller parkeringsplatser. Vissa delar av 
ytorna med prickar har även ett g - gemensamhetsanlägg-
ning. Det betyder att marken får ordnas som t.ex. en 
gemensam väg för flera olika bostadsrättsföreningar inom 
kvartersmarken. Om ytan byggs som en väg kommer den 
inte skötas av kommunen utan av bostadsrättsföreningen. 
Det vill säga att kommunen inte har något ansvar för att 
sköta ytan och se till att ytan snöröjs eller lagas om den går 
sönder. Kommunen har heller ingen rätt att lösa in marken. 

Områden med kryss får inte bebyggas med t.ex. bostadshus 
men den får användas för att t.ex. bygga en transformator 
eller ett miljöhus, förråd m.m. Kryssmarken har ingen högsta 
tillåten höjd eftersom hela syftet med kryssmarken är att 
bara tillåta mindre enklare byggnader som komplement till 
huvudbyggnaderna.

Områdena med stora prickar innebär att man får bygga under 
marken, t.ex. parkeringsgarage, men man får inte bygga bygg-
nader ovanför. Byggnaderna ska också ligga så pass långt ner 
under marken att det går att plantera ovanpå bjälklaget.

Bevarandebestämmelser
Bestämmelserna som är markerade med k och q är bestäm-
melser som syftar till att skydda bevarandevärda byggnader 
på Regementet. 

Placering p och utseende f
I området väster om torget, och i områdena söder om torget 
finns bestämmelsen lilla p som syftar till att fasaden på 
byggnaderna ska gå hela vägen ut mot allmän platsmark. 
Detta är en gestaltningsbestämmelse för att få ett enhetligt 
gaturum och en urban känsla av bebyggelsen.

Bestämmelserna f1 och f2 syftar också till urbana kvalitéer 
som området ska ha. Bestämmelsen f2 gör att byggnaderna 
närmast torget inte får ha bostäder i bottenvåningen och 
det syftar till att ge fastighetsägaren skäl till att försöka fylla 
torget med t.ex. restauranger, butiker och caféer som är en 
viktig del av miljön. Bestämmelsen f1 syftar också till att få 
till liv och rörelse ut mot gatan där parkeringsgaragen inte 
tillåts. Detta är för att besökaren längs gatan ska få andra 
upplevelser än bara parkerade bilar. Det får finnas garage på 
bottenvåningarna men mot gatan måste man bygga antingen 
lägenheter, kontor eller butiker så att det finns fönster och 
entréer ut mot gatan.

Regementsområdet idag sett från Brigadhuset.

Regementsområdet idag sett från Brigadhuset.

Bild på Mannerfelts Plats.

Regementsområdet idag sett från öster.
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Störningsskydd
På plankartan finns en bestämmelse om hur bostäderna 
ska skyddas mot buller. Läs mer i planbeskrivningen under 
rubriken buller och vibrationer.

Området väster om torget 
Kvartersmarken väster om torgytan har användningen 
BC1KE. B:et tillåter bostäder, K och E tillåter kontor och 
transformator. I detta område betyder C:et att det får finnas 
t.ex. butiker i bottenplanet i hela ytan men det finns inget 
som säger att det inte får finnas bostäder i bottenvåningen. 
Dock finns det i detta område vid torget även en bestäm-
melse som är f2 som säger att bottenvåningarna runt torget 
inte får vara bostäder utan ska vara centrumändamål. Högsta 
antalet våningar i detta område är markerat med romerska 
siffror IV och betyder att man max får bygga fyra våningar. 
Utöver de fyra våningarna får man bygga ett tak med en 
valfri takvinkel och inreda vinden på taket.  

Det finns två områden markerade med ”endast parkering”. 
Denna yta har samma användningar som övriga området 
väster om torget men får endast bebyggas med parkering. Till 
exempel parkering för bostadsändamål eller centrumändamål. 
Ytan har samma användningar för att förenkla vid fastig-
hetsbildning och bildandet av gemensamhetsanläggningar. 
Höjden för parkeringsytorna är satta med en byggnadshöjd 
i förhållande till grundkartans nollplan. Byggnadshöjden 
tillåter att de översta parkeringsplanen även får ha till exem-
pel staket eller liknande som sticker upp ovanför byggnads-
höjden. Runt de ytor där parkeringsgaragen ska byggas finns 
kraftiga slänter. Byggrätterna har fått en sådan höjd över 
nollplanet att de inte kommer att sticka upp ovanför marken 
utan vara i samma nivå som den omgivande marknivån.

Området öster om torget
Området öster om torget får inte användas som bostäder men 
får användas för centrumändamål, tillfällig vistelse, kontor 
och transformator. Här finns även bestämmelser som syftar 
till att bevara byggnaderna, läs mer under bevarandebestäm-
melser och historik och kulturmiljöer.

Söder om gatan och torget
Söder om gatan och torget tillåts bostäder.  I detta område 
betyder C:et att det får finnas t.ex. butiker i bottenplanet i 
hela ytan men det finns inget som säger att det inte får finnas 
bostäder i bottenvåningen. Dock finns det i detta område vid 
torget även en bestämmelse som är f2 som säger att botten-
våningarna mot torget inte får vara lägenheter utan ska vara 
centrumändamål eller t.ex. tvättstuga. Högsta totalhöjden 
för byggnaderna är satt till 166,6 vilket är taget från den 
närmaste kasernbyggnaden som har en totalhöjd på 166,6. 
Det gör att platsen går att bebygga med 6 våningar.

Administrativa bestämmelser 
Områdesbestämmelserna fär I-15 området, del av Osdal 3:2 
1490K-P954 upphävs inom planområdet. Det finns adminis-
trativa bestämmelser om genomförandetid, huvudmannaskap 
och ändrad lovplikt. Läs om genomförandet under rubriken 
planens genomförande. Om huvudmannaskap läs under 
rubriken huvudmannaskap allmän plats. Exploatören ska inte 
betala planavgift i bygglov eftersom de har betalat planen via 
avtal. 

Det krävs inte bygglov för solceller på taket. Viktigt är då 
att de placeras i takets plan alltså som en del av och i samma 
lutning som resten av taket. Detta för att kommunen vill 
uppmuntra byggnation av solceller. Att solceller får monteras 
på taket utan bygglov gäller inte för den bevarandevärda 
bebyggelsen. 

Det finns ett krav som säger att man inte får börja bygga 
innan marken är sanerad. Läs under rubriken förorenad 
mark.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås Stad arbetar utifrån Vision 2025 om hur Borås ska 
utvecklas. Planuppdraget stämmer väl överens med Vision 
2025. Denna detaljplan berör främst målområdet människor 
möts i Borås med strategierna att vi verkar för fler mötes-
platser mellan generationer och kulturer. Här blir torget och 
gatustrukturerna de viktigaste beståndsdelarna för att skapa 
mötesplatser för de boende i området. I kommande etapper 
kommer även förskolan och lekytor. 

Även målområdet goda resvanor och attraktiva kommunika-
tioner blir viktigt för att stimulera hållbart resande.

Översiktlig planering
Gällande översiktsplan ÖP 06, från 2006, pekar inte ut 
specifika områden men däremot finns så kallade spelregler 
för hur Borås ska utvecklas. Området är inte utpekat i ÖP 
06, föreslagen markanvändningen stämmer dock 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 grönom-
råden av hög kvalitet.
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Särskilt berörs samhällsbyggnadssmålet god arkitektur 
och estetisk kvalitet samt trygga, tillgängliga och vackra 
utemiljöer i samspel med identitet och historia. Planen berör 
även spelregeln som innebär att skydda bebyggelse med 
kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som påverkar 
området negativt. Detta görs bland annat genom att hänsyn 
har tagits till platsens historia samt att bebyggelsen formats 
med tillkommande bebyggelse i en struktur som har ett 
samspel med den befintliga bebyggelsen som också får 
bevarandebestämmelser.

Planprogram
I juni 2008 godkände Kommunfullmäktige ett planprogram 
för delar av Regementsområdet. Planprogrammet anger att 
Regementet ska kunna utvecklas till en ny stadsdel i Borås 
för både boende och verksamheter. Programmet ersätter 
det av Kommunfullmäktige godkända planprogrammet 
från 1998 som angav att Regementet enbart skulle utvecklas 
till ett verksamhetsområde. Förslaget till detaljplan för 
Regementet följer i stort sett intentionerna i planprogrammet 
men frångår programmet på en punkt, den övergripande 
trafikstrukturen. I planprogrammet angavs en ny planskild 
anslutning över Viskadalsbanan via Vinrankan (östra sidan 
av Viskadalsbanan). I förslaget till detaljplan har nu detta 
frångåtts och istället nyttjas befintliga väganslutningar via 
Regementsgatan och den befintliga plankorsningen.

Miljömål
Miljömålet god bebyggd miljö är det miljömål som berörs 
mest av föreslagen plan. Framförallt med den kulturhisto-
riska bebyggelsen som bevaras. Borås Stad har ett mål att 
kulturhistorisk bebyggelse ska bevaras med planbestämmel-
ser när planläggning sker i närheten. Planen medger även att 
ny bebyggelse placeras med goda förutsättningar för hållbart 
resande. Det är viktigt att rekommendationerna kring buller 
följs så att människor inte störs av buller. 

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

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Tillåten markanvändning enligt planförslaget 
är främst bostäder vilka inte kan ses som störande verk-
samheter. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. Att ingen betydande 
påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

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

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

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme, fjärrkyla 
samt avfallshantering. Alternativt kan ansvaret för utförandet 
överlåtas till exploatören i samband med att exploateringsav-
tal tecknas.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift 
och underhåll av allmänna anläggningar för el.

För fiberutbyggnad ansvarar den fiberleverantör som exploa-
tören tecknar avtal med.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan kommunen och tidigare fastig-
hetsägare. Mellan samråd och granskning har ett nytt plan-
kostnadsavtal tecknats mellan kommunen och exploatören 
som reglerar finansiering av det fortsatta detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a. 
reglera ansvarsfördelning för utförande av gator och torg 
samt finansiering av dessa åtgärder. Avtalet kommer även 
innefatta ombyggnation av Älvsborgsrondellen som ligger 
utanför planområdet då åtgärder i Älvsborgsrondellen anses 
nödvändiga för att exploateringen ska anses lämplig. Avtalet 
bör också reglera de marköverlåtelser som detaljplanen 
förutsätter.
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Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet ligger inom fastigheten Osdal 3:4 som ägs av 
Peab Borås Exploatering AB (exploatören).

De ytor som planläggs som kvartersmark kan komma att 
utgöra en eller flera fastigheter. Nya fastigheter bildas genom 
avstyckning.

De delar av Osdal 3:4 som ska utgöra allmän plats bör 
genom fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet 
Parkstaden 1:1.

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för anläggningar som 
ska vara gemensamma för flera fastigheters behov. Anlägg-
ningar inom planområdet som kan komma att bli aktuella 
är vägar på kvartersmark samt parkeringsanläggningar. I 
angränsande område norr om planområdet finns stora ytor 
avsatta för gemensamhetsanläggningar för grönytor m.m. Vid 
inrättande eller omprövning av gemensamhetsanläggningar 
utanför planområdet skulle fastigheter inom planområdet 
kunna tilldelas andelar. För de ytor som tas i anspråk för 
gemensamhetsanläggningar bildas lämpligen marksamfäl-
ligheter.

I det fall transformatorstationer ska placeras inom kvarters-
marken bör dessa säkerställas med ledningsrätt eller servitut.

Befintliga ledningsrätter inom planområdet kan komma att 
behöva omprövas vid lantmäteriförrättning.

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

Kommunen får utökade drift- och underhållskostnader till 
följd av nya anläggningar såsom gator och torg, där kommu-
nen ska vara huvudman. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens mark som detaljplanen medför.

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

Finansiering av åtgärder inom allmän plats inom planområdet 
samt Älvsborgsrondellen utanför planområdet regleras i 
exploateringsavtalet.

Fastighetsägare vars fastighet får andel i eventuell gemensam-
hetsanläggning kommer belastas med andelstal i respektive 
gemensamhetsanläggning, med medföljande kostnader för 
drift och underhåll av anläggningen.

Vad gäller bildande av servitut eller ledningsrätt för tekniska 
anläggningar (t.ex. transformatorstation) och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljpla-
nen handläggs med normalt planförfarande.

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

Planunderlag
Utredningar avseende geoteknik, radon, dagvatten, risk, 
trafik och buller utgör underlag för detaljplanen.

 » Bullerutredning: Soundcon (2010)

 » Trafikutredning: Sweco (2017), Trivector (2014)

 » Riskutredning: WUZ (2016)

 » Dagvattenutredning: COWI (2017)

 » Geoteknik och radon: Ramböll (2009)

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

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Jacob Kastrup Haagensen 
Plan- och bygglovchef  Planarkitekt 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram, 
upprättat den 11 april 2008. Programmet omfattar, utöver 
själva kasernområdet, även Kristiansfält i söder och området 
mellan Viskadalsbanan och kasernområdet i öster. Efter 
programmets antagande påbörjades ett detaljplanearbete för 
del av Osdal 3:2. Planarbetet stannade av efter samrådet på 
grund av oklarheter när det gäller infrastruktursatsningar 
då Trafikverket ej kunnat utesluta att planområdet berörs 
av riksintresset för dragningen av Götalandsbanan. Diskus-
sioner har därefter förts med Trafikverket som under hösten 
2016 givit kommunen klartecken att fortsätta detaljplanear-
betet med den centrala delen. Utifrån detta har planavgräns-
ningen reviderats och innefattar nu endast Mannerfelts Plats.

Samråd enligt ÄPBL 5:20, avseende planförslag upprättat 
den 1 november 2010, har ägt rum under tiden 8 november 
– 10 december 2010 och har annonserats i Borås Tidning 7 
november 2010. Berörda markägare har underrättats med 
brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit 
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgäng-
liga på kommunens hemsida.

Sexton remissinstanser har framfört synpunkter vid samrå-
det. Två berörda sakägare och en övrig har under samrådsti-
den inkommit med erinringar mot förslaget.

Ändringar i planförslaget
De yttranden som inkommit omfattar det större planområdet 
som utgjorde samrådsförslaget och omfattar i huvudsak de 
delar som inte längre ingår i planområdet. Aktuellt planom-
råde har dock reviderats på några punkter, vilket framgår 
av kommentarerna till respektive yttrande. Planområdets 
innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt 
väsentligt bibehållet

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt 
att skicka detaljplanen för granskning. 

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan. 

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Borås Stad deltar i Energimyndighetens arbete ”Uthållig 
kommun”. Tillsammans med ytterligare nio storstadskom-
muner studeras hur den fysiska planeringen kan bidra till en 
alltmer hållbar utveckling. Regementsområdets omvandling 
till en ny stadsdel är kommunens fokusområde i Energimyn-
dighetens projekt.

I Borås går det cirka 20 år mellan utbyggnaden av nya stads-
delar. Tidigt 70-tal tillskapades Kristineberg som under tidigt 
90-tal följdes av utbyggnaden av Hestra Parkstad. Den senare 
väckte stor uppmärksamhet såväl inom som utom landet. Det 
danska området fick 1992 Sveriges främsta arkitekturpris, 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Regementet, Osdal 3:4, Mannerfelts Plats, Borås Stad, upprättad den 3 maj 2017.

1. Yttranden från remisspart 23

S1 Kommunstyrelsen  23

S2 Länsstyrelsen  24

S3 Trafikverket  25

S4 Tekniska nämnden & Borås Energi och Miljö 

(dåvarande Gatunämnden) 27

S5 Miljönämnden   28

S6 Borås Energi och Miljö 29

S7 Borås Elnät  29

S8 Lantmäterimyndigheten  29

S9 Kommundelsnämnden Göta (f.d. Stadsdelarna 

numera ersatta av facknämnder)  29

S10 Kulturnämnden  29

S11 Räddningstjänsten  31

S12 Fritids- och folkhälsonämnden  31

S13 Lokalförsörjningsnämnden  31

S14 Polismyndigheten 31

S15 Hyresgästföreningen 32

S16 TeliaSonera AB   32

S17 Västtrafik AB 32

2. Yttranden från sakägare 32

S18 Osdal 3:2, I 15 Vasallen AB  32

S19 Osdal 3:3, Kristiansfält 1 32

3. Synpunkter från övriga 33

S19 Trenningstorps Vägsamfällighet 33
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Kasper Sahlinpriset. Stadsbyggnadschefen Hasse Johansson 
fick 1992 Sienapriset för god utemiljö. Hestra Parkstad är 
fortfarande ett uppskattat objekt för studiebesök.

Det finns ingen anledning att ha lägre ambitioner vid utbygg-
naden av Regementsstaden. Med en visionär fastighetsägare, 
entusiastiska byggherrar och en engagerad kommun finns 
möjligheter att skapa en hållbar stadsdel som lockar till 
studiebesök även 2030. 

Här finns förutsättningar att förverkliga ca 1000 bostäder 
och utemiljöer designade med omtanke, låg energiförbruk-
ning, bra kollektivtrafik, bilpool, lånecyklar, laddningsstatio-
ner för elbilar, vackra välanvända grönområden och social 
omtanke om alla.

Traditionellt planeringsarbete måste utvecklas. Fastighetsä-
gare, byggherrar, kommun och boende måste samverka för 
att uppfylla högt ställda miljö- och planeringsmål. Med ny 
kunskap och hög delaktighet, hållbar planering och energief-
fektiv exploatering kan ett boende långt bättre än det tradi-
tionella tillskapas i Regementsstaden. Nya samverkansformer 
och hög tillit till varandra är framgångsfaktorer.

För att skapa förutsättningar för en integrerad stadsdel är det 
viktigt att området bebyggs med en blandning av bostäder av 
olika storlek, typ och upplåtelseform, bostäder för studenter 
och äldre, arbetsplatser och service samt miljöer för männis-
kors möten.

I det fortsatta planarbetet och inför utställning av en eller 
flera detaljplaner bör utformningen av gator och gc-banor 
samt kvartersmark och naturområden studeras ytterligare.

Borås Stad är ägare till marken i de södra delarna av plan-
området. Kommunstyrelsen är positiv till att detta område 
exploateras och att vi därmed medverkar i exploateringen. 
Den mark som reserveras för framtida skola m.m. bör på sikt 
förvärvas av kommunen.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden delar Kommunstyrelsens 
synpunkter om att Regementsstaden ska bebyggas med 
sådana kvaliteter så att det håller samma höga arkitektoniska 
kvalitet som Hestra Parkstad. Utformning, innehåll och 
gestaltning för de delar av planområdet som undantagits 
kommer att studeras vidare i kommande detaljplanearbeten.

S2 Länsstyrelsen 
Kommunens strävan att varsamt skapa en levande blandstad 
i det gamla Regementets område är tydlig och genomtänkt. 
Önskvärt är att den föreslagna utvecklingen sker i rätt rikt-

ning där de boende och besökande i området ges möjlighet 
att upprätthålla ett hållbart och miljövänligt resande. Det är 
ett viktig led för att uppnå miljömålet God bebyggd miljö.

Viskadalsbanan som sträcker sig längs med sydöstra delen av 
planområdet är av riksintresse. Farligt gods fraktas på denna 
bana. Länsstyrelsen anser att utvärdering av riskscenario 
ska baseras på de aktuella förutsättningarna i området och 
planförslagets utformning. För övrigt hänvisas till Trafikver-
kets yttrande dt. 20101209, ref. 2010/96163.

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa/ säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt 
i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte 
skall prövas av Länsstyrelsen.

Kommunen har gjort bedömningen att planutformningen 
inte påverkas avsevärt av risker förknippade med transport av 
farligt gods. Enligt kommunens ÖP föreslås Göteborgs stads 
riktlinjer gälla i Borås centrala delar. Dessa riktlinjer medger 
sammanhållen bostadsbebyggelse fram till 80 meter från 
järnväg. Om detta avstånd inte hålls ska en särskild riskanalys 
göras för att visa eventuella krav på bebyggelsens utformn-
ing. Enligt Länsstyrelsens uppfattning ska en riskanalys 
grunda sig på det aktuella områdets förutsättningar och den 
av storstadslänen antagna gemensamma riskpolicyn skall 
tillämpas. Den innebär bland annat en riskbedömningszon 
på 150 meter från farligt gods led. Riskbedömning för 
planområdet har utgått från en riskanalys som gjordes 
för ett annat planförslag vid Brodalsområdet, även om 
områdena enligt kommunen inte är helt jämförbara. Läns-
styrelsen instämmer i att områdena inte är helt jämförbara. 
Riskanalysen för Brodalsområdet inbegriper Viskadalsbanan 
och de transporter som går där, men Brodalsområdet är inte 
planerat för bostäder (även om hotell är en typ av tillfälligt 
boende) utan för andra typer av markanvändning, framförallt 
handel och kontor. I bedömningen måste också vägas in att 
Viskadalsbanan är av riksintresse och är tänkt som omled-
ningsbana av tågtrafik. Det kan innebära att transportbilden 
kan förändras både vad gäller transporterade mängder och 
typer av gods. Möjligheter att kunna nyttja Viskadalsbanan 
för transporter av alla typer av gods får inte försvåras. Läns-
styrelsen anser att banan både ska kunna klara en ökning av 
trafiken och även nödvändig godshantering. 

Länsstyrelsen befarar inte att mellankommunal samordning 
blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte 
iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i 
strid med gällande bestämmelser.

Enligt plankartan kommer ett bullerskydd att uppföras 
utmed järnvägen längs södra delen av området men det 
saknas förtydligande planbestämmelse. Planbeskrivningen 
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anger en bullervall i höjd med 3-4 m. Ett bullerskydd kan 
vara en barriär vad gäller spridning av vätska om det är tätt 
i nederkant. För att säkerställa bullerskyddets funktion ska 
höjd, längd och täthet i nederkant regleras i planbestämmelse. 
Bullerskyddet måste placeras på ett sätt så att de inte ger 
räddningstjänsten eller Trafikverket svårigheter med tillgän-
gligheten till spårområdet med tanke på utrymme för drift, 
underhåll, räddningsinsatser m.m. Bullerskyddet bör vara 
utformat på ett sätt så att det inte lockar till klättring, lek etc. 

Länsstyrelsen hänvisar också till Trafikverkets synpunkter 
kring säkerhet och risker. Kommunen bedömer att förslaget 
inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens åsikt. Inför Länsstyrelsens bedömning i 
ärendet har berörda statliga sektorsföreträdare beretts tillfälle 
att lämna synpunkter. Vad som angivits ovan gäller som 
statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning 
mellan olika framförda synpunkter.

Kommentar
Det området som är aktuellt för granskningen ligger till 
större delen mer än 150 meter från Viskadalsbanan. De 
områden som kan komma att beröras av buller och risk 
kommer att planläggas i ett senare skede. Borås Stad har 
nyligen låtit ta fram en övergripande riskutredning (WUZ, 
2016). Denna riskutredning har kommit fram till att känslig 
verksamhet kan tillåtas 40 meter från Viskadalsbanan. 
Viskadalsbanan går dessutom betydligt lägre än planområdet 
vilket ytterligare hjälper till att minska riskerna.

När det gäller buller så visar den framtagna utredningen 
som togs fram i samband med samrådsförslaget, samt den 
översiktliga kommunövergripande bullerutredningen att 
det endast är att de delar av Regementet som ligger närmast 
järnvägen som kan komma att överstiga rekommenderade 
riktlinjer för buller. För aktuellt planområdet bedöms det 
därför möjligt att skapa ljuddämpade fasader och skyddade 
gårdar. Även ur bullersynpunkt är det en fördel att järnvägen 
ligger lägre än planområdet.

S3 Trafikverket 
Riksintresse för järnvägen
Viskadalsbanan används för transporter av farligt gods. För 
att minska riskerna redovisar planförslaget en ca 450 m lång 
och 3-4 m hög vall. Det är viktigt att Räddningstjänsten 
deltar i planeringen av denna vall. Trafikverket förutsätter 
även att vallens placering inte riskerar att påverka järnväg-
sanläggningen, exempelvis genom ökad vattenavrinning eller 
sättningsproblem.

Planområdet ligger även inom det för Götalandsbanan 
beslutade förstudieområdet avseende delsträckan Borås - 
Linköping. Götalandsbanan är en tänkt höghastighetsjärnväg 

mellan Stockholm och Göteborg via bland annat Borås. I den 
nuvarande nationella planen saknas dock medel för fortsatt 
planering av Götalandsbanan. För ytterligare information 
om ändrad markanvändning eller planering för ny bebyggelse 
nära järnväg se gärna rapporten ”Järnvägen i samhällsplaner-
ingen”.

Gatutrafik
I det planprogram som godkänts 2008 redovisas en planskild 
korsning över Viskadalsbanan via Vinrankan öster om 
spårområdet. Denna lösning finns dock inte med i det nu 
presenterade planförslaget. Istället är tanken att befintlig 
plankorsning vid Regementsgatan ska användas. Ur fram-
komlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt måste detta anses 
som en mindre bra lösning. Trafikverket undrar därför om 
det finns några planer från Borås Stads sida på att genomföra 
åtgärder för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet 
i och omkring plankorsningen, exempelvis för gång- och 
cykeltrafikanterna? Om sådana planer finns vore det bra 
om det framgick av planbeskrivningen. I övrigt noterar 
Trafikverket att ett genomförande av planförslaget medför 
att följande två plankorsningar borde kunna stängas: Över-
stens väg, oskyddad plankorsning, bandel 655, km 135+89 
Kristiansfält, utrustad med halvbomsanläggning, bandel 
655 km, 135+334. Även detta kunde gärna få tydliggöras i 
planbeskrivningen. Nar det gäller gatuparkering har Bover-
kets föregångare Statens Planverk föreslagit att parkering inte 
bör ske inom 15 m från flerfamiljshus. Detta med tanke på 
avgaser, buller och ljussvep.

Gång- och cykeltrafik
Med ett avstånd på ca 3 km från planområdet till resecen-
trum blir restiden med cykel endast omkring 10 minuter. Som 
jämförelse är det ca 3 km fågelvägen från centralstationen 
i Göteborg till stadsdelar som Majorna, Johanneberg och 
Kålltorp. Det borde därmed finnas all anledning till att 
lyfta upp cykeltrafikanternas behov på genhet, säkerhet 
och trygghet i planen. I inledningen av planbeskrivningen 
framgår att man vill ’’undvika att separera trafiken så att bilar 
har sina egna stråk och gående och cyklande ett annat. Här 
försöker vi uppnå en tydlig blandning där alla samsas om 
gaturummet”. En uppdelning av trafikslagen har ändå gjorts 
och längs de flesta bivägar finns separata GC-banor. För att 
nå stadsdelarna öster om Viskadalsbanan föreslås även att två 
nya GC-broar anläggs, söder och öster om Trädgårdsstaden. 
Som planbestämmelse har den fria höjden satts till 4,7 m (z2). 
Den fria höjden för tåg på Viskadalsbanan anges dock inte 
i planhandlingarna. Utifrån att största tillåtna hastighet på 
banan är 100 km/h bör den dock i normalfallet vara minst 
6,0 m. För närmare information se exempelvis Banverkets 
handbok ”Broprojektering” (BVH 583.20) samt Banverkets 
rapport ”Järnvägen i samhällsplaneringen”. I norr ansluter 
GC-nätet till de redan utbyggda stråken längs Älvsborgsleden 
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och Göteborgsvägen. Härigenom nås på ett säkert sätt de 
centrala delarna av Borås. Det är viktigt att den nya bebyg-
gelsen får trygga och säkra uppställningsplatser för cyklar, 
så att cykling kan bli ett attraktivt färdsätt jämfört med 
bilåkande.

För tillgängligheten och även för trafiksäkerheten är det 
bra med planskilda GC-passager över järnvägen. Däremot 
vore det intressant med ett tydliggörande av var de viktiga 
målpunkterna finns och hur de föreslagna GC-vägarna 
knyter an till dessa. Med tanke på att de föreslagna 
GC-vägarna till viss del förläggs i naturområden och separe-
rade från övrig vägtrafik, väcks även frågan om de kommer 
att upplevas som trygga även kvälls- och nattetid. Även 
frågan kring framkomligheten vintertid kunde få tydliggöras.

Kollektivtrafik
För att minimera bilåkandet är det viktigt att kollek-
tivtrafiken är utbyggd redan när de första bostäderna står 
färdiga. Det är positivt att man strävar efter korta avstånd 
(300 m) till busshållplatser. Trafikverket skulle dock gärna ha 
sett ett utvecklat resonemang kring vilken turtäthet och vilka 
restider som eftersträvas, exempelvis till viktiga målpunkter 
som resecentrum och högskola. Det vore även intressant att 
få veta om det finns några tankar kring ytterligare busslinjer.

Avtal
För att reglera anläggandet av de föreslagna GC-broarna 
ska avtal tecknas mellan Borås Stad och Trafikverket 
rörande anläggande, ägande och skötsel. Liknande avtal kan 
eventuellt även behöva träffas avseende bullerskyddsvall 
och stängsel som föreslås längs med järnvägen, exempelvis 
avseende hur framtida drift och underhåll ska ske med tanke 
på närheten till järnvägen.

Hälsa – Buller 
Det ar bra att bullerberäkningar avseende väg- och järnväg-
strafik har genomförts. Den planerade bullervallen längs 
Viskadalsbanan och Gamla Varbergsvägen (Lv.1610) skyddar 
för såväl trafikbuller som för risker med transporter av farligt 
gods. Enligt planbeskrivningen klarar man inte gällande 
riktvärden för buller. Utan föreslår att avsteg kan tillämpas. 
Trafikverket anser dock att det inte är helt självklart att 
förutsättningarna för avsteg uppfylls. En tydligare motiver-
ing av varför avsteg anses tillämpbart vore önskvärd. Är 
det utifrån att området är en central del av Borås eller att 
området ligger längs ett kollektivtrafikstråk?

Hälsa - Vibrationer
Trafikverket kan av planbeskrivningen inte utläsa om någon 
bedömning har gjorts kring hur vibrationer från järnväg-
strafiken påverkar området. Det framgår heller inte om 
vibrationsmätningar ska genomföras. Riktvärdet för vibra-

tioner är 0,4 mm/s vägt RMS-värde i rum avsedda för sömn 
och vila. Trafikverket förutsätter att det säkerställs att det 
är möjligt att klara detta riktvärde innan planprocessen går 
vidare till utställningsskedet. Detta görs lämpligen genom att 
via geotekniska undersökningar konstatera att markförhål-
landena är så pass bra, att risken för vibrationsstörningar är 
liten. Visar undersökningarna på motsatsen bör dock behovet 
av vibrationsmätningar övervägas innan planarbetet går 
vidare.

Säkerhet och risker
Planteringen av träd längs de interna vägarna kan medföra 
olyckor. Träd med en stam överstigande 10 cm räknas 
som fasta hinder och bör inte placeras inom 3 m från 
körbanekant. Avstånd från spårmitt till vägkant bör inte 
understiga 10 meter. Om avståndet är mindre bör det finnas 
någon form av skyddande barriär mellan spår och väg som 
hindrar vägfordon från att komma in på spårområdet. Det 
är bra att planförslaget innehåller att stängsel ska uppföras 
utmed järnvägen. För att undvika skadegörelse och minimera 
behovet av underhåll, får stängslet gärna utföras i ett tåligt 
material, t.ex. i så kallad sträckmetall. Men varför begränsas 
stängslets utsträckning till det norra området i planen? Vad 
hindrar att stängslet fortsätter utmed hela plangränsen? 
Angående transporter av farligt gods anser Trafikverket 
att frågan kring vilken risknivå som anses acceptabel i nya 
bostadsområden framförallt är en fråga för kommunen samt 
Räddningstjänsten och Länsstyrelsen att ta ställning till. 
Trafikverket förutsätter att planläggning av områden nära 
järnväg sker med beaktande av att möjligheterna till fortsatt 
drift och utveckling av järnvägsanläggningen inte får förs-
våras. Exempelvis är det viktigt att det i ett senare skede inte 
ställs krav på hastighetsnedsättningar eller andra restriktioner 
av järnvägstrafiken på grund av närheten till de planerade 
bostadsområdena. Trafikverket delar inte slutsatsen att 
Viskadalsbanan på grund av ”låg spårstandard” inte kan eller 
kommer att kunna användas för tyngre transporter. Banan är 
utpekad som riksintresse utifrån att den har en viktig funk-
tion för omledning av trafik och då får det heller inte finnas 
särskilda restriktioner på banan avseende möjligheterna att 
transportera farligt gods. I påstående framgår heller inte vad 
som egentligen menas med låg spårstandard. Trafikverket 
ställer sig även något undrande till om det är rimligt att 
rakt av applicera riskanalysen från Brodal på det nu aktuella 
planförslaget eftersom ändamålet med den detaljplanen var 
verksamheter och inte bostäder.

Sammantagen bedömning
Trafikverket ser positivt på att det sker en förtätning samt 
planering för nya bostäder och verksamheter relativt nära 
centrala Borås. Det skapar inte minst goda möjligheter för 
en långsiktigt hållbar transportförsörjning då avstånd och 
tid mellan bostad, arbete, handel, skolor, fritidsaktiviteter, 
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barnomsorg, sjukvård och annan viktig service kan 
minimeras. Därför kan Trafikverket tycka att det är synd att 
gång- och cykeltrafiken samt kollektivtrafikens behov inte 
lyfts fram och prioriteras tydligare i planhandlingarna. 

Visserligen är det bra att gaturummen blir trevliga och att 
biltrafikens hastigheter dämpas av buller- och säkerhetsskäl 
men att rakt av acceptera att en stor del av in- och utpendlin-
gen till området kommer att ske med bil framstår som en lite 
väl enkel väg att ta. Det framgår heller inte vad som ligger 
till grund för det ställningstagandet. Finns det några studier 
eller utredningar som har visat på att det inte är möjligt 
(eller av samhällsekonomiska skäl inte är motiverat) att 
prioritera tillgänglighet samt framkomlighet för gång, cykel 
och kollektivtrafik före biltrafiken, vore det önskvärt med en 
hänvisning till dessa.

I övrigt ser Trafikverket behov av en del kompletteringar och 
förtydliganden i enlighet med ovan framförda synpunkter. 
Det gäller särskilt de synpunkter som rör hälsa och säkerhet. 
Trafikverket ser fram emot ett fortsatt deltagande i planpro-
cessen och att få ta del av utställningshandlingarna.

Kommentar
När det gäller frågor om buller och risk på grund av järnväg, 
se kommentar ovan till Länsstyrelsen. Trafikverket gav Borås 
Stad under hösten 2016 klartecken att fortsätta med aktuellt 
planområde (området som omfattar Mannerfelts Plats), då 
detta område inte bedöms påverkas av en framtida dragning 
av Götalandsbanan.

Planbeskrivningen har kompletterats med en uppdaterad 
beskrivning av den övergripande trafikstrukturen inom 
området och planförslagets eventuella påverkan på det 
allmänna vägnätet. I januari 2017 antog Borås Stad nya parke-
ringsregler. Dessa kommer att ligga till grund för framtida 
bygglovärenden. Reglerna ger utrymme och uppmuntrar 
till åtgärder som gynnar resor med gång och cykel, samt 
kollektivtrafik.

Borås Stad delar Trafikverkets synpunkter om att det är 
viktigt att planera för mycket goda cykelmöjligheter. Den 
lokalgata som går genom planområdet i öst-västlig riktning 
ska förses med separat cykelbana. Planbeskrivningen har 
förtydligats vad gäller gång- och cykeltrafik.

Inom ramen för aktuell detaljplan bedömer Borås Stad att det 
inte finns behov att åtgärda befintlig plankorsning vid Rege-
mentsgatan i öster. Detta avses studeras vidare i samband 
med planläggning av övriga etapper. Likaså kan bullervallen 
och i samrådet föreslagna gc-broar komma att behövas för 
kommande etapper för trädgårdsstadsdelen och planeras att 
studeras vidare inom ramen för det planarbetet.

Borås Stad gör bedömningen att en vibrationsutredning inte 
erfordras för aktuellt planområde. Området ligger långt från 
järnvägen och marken runt omkring anses ha god bärighet. 
Risken för störningar via vibrationer är därmed liten.

Borås Stad delar även Trafikvekets synpunkter på att hållbart 
resande är mycket viktigt. Exploatören har höga ambitioner 
med Mobility magagementåtgärder, som till exempel bilpool 
och cykelgarage, och staden bedömer att det föreligger goda 
förutsättningar till detta i området. Många av dessa åtgärder 
är sådant som fastighetsägaren måste ansvara för och kan 
sedan leda till minskade parkeringsytor och minskad andel 
biltrafik. Planbeskrivningen har tydliggjorts avseende kollek-
tivtrafik.

S4 Tekniska nämnden & Borås Energi och 
Miljö (dåvarande Gatunämnden)
I texten står det att bostäder ska ha nära till grönområden av 
hög kvalitet. Det är då viktigt att det finns budgetmedel, så 
området kan skötas så som det är tänkt. I texten står att det 
finns områdesbestämmelser som antogs av Byggnadsnämn-
den 1999-06-10. Syftet med områdesbestämmelserna var att 
skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, samt värdefulla 
vegetationspartier i området. Det är viktigt att områdes-
bestämmelserna efterlevs i framtiden. 

Natur och kultur
På ett flertal ställen påpekas det hur viktig park och natur är 
för områdets karaktär. I texten beskrivs detta med naturpark-
sliknande område, eller vid Brigadhuset omgivet av ett fint 
trädbestånd med parkkaraktär. Det fanns en gång en tanke 
då hela Regementsområdet planerades, både byggnadsmässigt 
och park och naturmässigt. Det är viktigt att bevara dåtidens, 
samt nutidens intentioner om ett trivsamt bostadsområde. 
Ambitionen från Borås Stads sida måste vara att kunna sköta 
området på ett för området optimalt sätt, det är då viktigt att 
skötselmedel finns.

Vatten och avlopp 
Förtydligande av texten om vatten- och avlopp. Planområdet 
ansluts till det kommunala allmänna VA-anläggningen 
och ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Anslutning till befintligt VA-nät kan ske i Älvs-
borgsleden (vatten) och strax söder om korsningen mellan 
Järnvägen och Regementsgatan (spillvatten). För att kunna 
avleda områdets spillvatten behöver en avloppspumpstation 
anläggas i lågpunkt i söder. Området kommer anslutas 
med vattentryck om +206 m i Älvsborgsleden, men om 
exploatören bygger enstaka hus som kommer erfodra högre 
tryck än det som kommunala VA-anläggningen kan leverera, 
bekostar och driver exploatören lokal tryckstegringspump. 
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Området för avloppspumpstation och U-område fattas på 
plankartan. Planhandläggaren skall kontakta Gatukontorets 
VA-avdelning för att inhämta information om område för 
avloppspumpstation och U-områden för nya och befintliga 
VA-ledningar.

Uppgifter om dagvattenanläggningarnas dimensionering-
skrav är motstridiga. Om dammarna dimensioneras för 
100-årsflöde enligt kap är det viktigt att man klargörs dess 
ytbehov och att dessa ytor ingår i planbeskrivningen.

Övergripande trafikstruktur
För att få avsedd funktion i det övergripande trafiknätet 
måste kopplingen mellan Varbergsvägen och Göte-
borgsvägen ges en bättre linjeföring. Syftet med den 
tidigare benämnda Regementsleden är att avlasta Göta och 
Brodalsmotet från trafik vilket bäst görs med en gen och bra 
linjeföring.

Av detaljplaneförslaget framgår att ”Kopplingen för gående 
och cyklister måste utvecklas och förbättras till omgivande 
områden”. Därför har föreslagits två planskilda korsningar 
för gång- och cykeltrafiken vid Kristiansfält och söder om 
kv Vinrankan men förvånande nog inte på den plats som 
kommer att passeras av flest gång- och cykeltrafikanter – vid 
nuvarande järnvägskorsning vid Regementsgatan. En plan-
skild förbindelse för de oskyddade trafikanterna mellan det 
nya regementsområdet och Göta känns minst lika angelägen 
som de föreslagna.

Utbyggnaden av Regementsleden borde planeras med en 
tidshorisont som innebär att man i detaljplaneförslaget tar 
hänsyn till nuvarande planering av markanvändningen på 
kv Vinrankan. Föreslagna sektionsbredder för gatorna på 
allmän platsmark ses över för att anpassas till kraven för 
tillgänglighet och skötsel.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden delar tekniska nämndens 
synpunkter om att det är viktigt att i området bevara kultur 
och natur. Skötsel av gatumark och naturområden är av 
största vikt för hur områdets kvaliteter ska tas till vara. 
Samhällsbyggnadsnämnden delar därmed tekniska nämndens 
åsikter om att medel måste tillsättas för detta och uppmanar 
tekniska nämnden att bevaka frågan i kommande budgetar-
bete.

Huvudmannaskap för allmänna vatten-, avlopp- och 
dagvattenledningar har övergått till Borås Energi och Miljö 
från och med 1 jan 2011. Avstämning har gjorts med Borås 
Energi och Miljö så att beskrivningen av vatten- och avlopps-
frågorna redogörs på ett korrekt sätt.

När det gäller de övergripande trafikfrågorna har samtal förts 
med tekniska förvaltningen om vilka åtgärder som erfordras 
i denna etapp och vilka som ska studeras vidare i kommande 
utbyggnadsetapper. Planbeskrivningen har uppdaterats med 
en ny beskrivning av den tänkta trafikstrukturen.

S5 Miljönämnden  
Syftet med detaljplanen är att skapa en ny stadsdel på det tidi-
gare regementsområdet. Utgångspunkten är att uppvärmning 
ska ske med fjärrvärme och att byggnaderna ska ha så låg 
energiförbrukning som möjligt. Energifrågorna kommer att 
utredas vidare under planprocessen och till utställningen 
av planen bör man ha tagit fram planbestämmelser rörande 
energiförbrukning.

I de norra delarna av planområdet planeras slutna kvarter 
och sedan blir bebyggelsen mer småskalig ju längre söderut 
man kommer. Av planbestämmelserna ska det tydligt framgå 
att Borås Stads riktlinjer för vägtrafikbuller ska gälla vid 
utformningen av bebyggelsen. Det är positivt att man i 
trafikplaneringen prioriterar fotgängare och cyklister samt 
satsar på kollektivtrafiken. Genom åtgärder som underlättar 
för de boende i området att snabbt och smidigt ta sig till 
resecentrum kan man t.ex. få de som arbetar i Göteborg att 
välja kollektivtrafiken framför att pendla med egen bil.

I planbestämmelserna anges att dagvattnet ska omhändertas 
lokalt, men för att hantera stora flöden har två områden 
avsatts för dagvattendammar. De föreslagna åtgärderna 
bedöms ge en god dagvattenhantering. En del av planom-
rådet ligger inom strandskyddat område för Viskan. Det 
aktuella området är dock väl avskilt från Viskan och för att 
undvika behovet av eventuella dispenser i framtiden är det 
lämpligt att upphäva strandskyddet i detaljplanen.

På gården Kristiansfält finns ett nybyggt stall med 
tillhörande betesmarker. För att kunna gå vidare med 
detaljplanen enligt föreslagen omfattning kommer en 
dialog att inledas mellan fastighetsägaren, Borås Stad och 
Explatören. Eventuella justeringar kommer därefter att göras 
innan planen ställs ut. Om hästverksamheten blir kvar på 
Kristiansfält måste behovet av skyddsavstånd till närmaste 
bostäder utredas. I detaljplanen avsätts områden för natur-
mark, bullerskydd och dagvattenhantering. Möjligheten att 
förbättra den biologiska infrastrukturen genom att kombin-
era de planerade gång- och cykelbroarna med ekodukter bör 
undersökas.

Kommentar
Att reglera energiförbrukningen i området är inte tillåtet 
enligt Plan- och bygglagen. Borås Stads riktlinjer för 
trafikbuller gäller inte längre. Övrigt gällande buller, se 
kommentar ovan till Länsstyrelsen. De delar av planområdet 
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som ligger i närheten av Viskan är borttagna i denna etapp. 
Likaså ligger inte aktuell detaljplan i direkt anslutning till 
hästhållning.

De synpunkter som Samhällsbyggnadsnämnden ska jobba 
vidare med är synpunkterna för hållbart resande som är en 
mycket viktig fråga. Se vidare svar till Trafikverket.

S6 Borås Energi och Miljö
Se synpunkter från Tekniska förvaltningen (gamla gatukon-
toret).

S7 Borås Elnät 
Elnät: För att klara elförsörjningen till området måste nya 
elledningar dras fram till planområdet och därtill hörande 
transformatorstationer placeras (ca 6 st). Detta är ett ganska 
omfattande arbete och tar ca 9 månader att genomföra 
under förutsättningar att vi har full tillgång till tomt och 
gatumark för byggnation. Om möjligt ska allmän platsmark 
för lednings- och transformatorstationsplaceringar längs med 
blivande gator planeras.

Enligt de beviljade ledningsrätterna ska initiativtagaren 
bekosta nödvändiga flyttningar av befintliga elanläggningar. 
Innan eventuell flytt/ombyggnad påbörjas ska beställning 
från initiativtagaren vara oss tillhanda. Då ledningarna 
utgör en viktig del i elförsörjningen är vår bedömning att 
eventuella flyttningar ska ske när effektbehovet i nätet är som 
minst under året, ca april-oktober. Ett tidigt samrådsmöte 
vore lämpligt med tanke på de anläggningsarbeten som ska 
utföras i området.

Bornet: I planområdet finns ett sammanhängande optonät, 
som är av större betydelse för både de företag, Kommunal 
verksamhet m.m. som redan är etablerade i området. Vissa 
av ledningarna utgör också viktiga förbindelser mellan våra 
större noder i staden. Ledningarna är förlagda i ledningsrätt.

Enligt beviljad ledningsrätt ska initiativtagaren bekosta 
nödvändiga flyttningar av befintliga optoanläggningar. Innan 
eventuell flytt/ombyggnad påbörjas ska beställning från 
initiativtagaren vara oss tillhanda.

Borås Elnät förutsätter att exploatören kontaktar oss i god tid 
före byggstart.

Kommentar
Synpunkterna vidarebefordras till exploatören.

S8 Lantmäterimyndigheten 
Inom planområdet finns beteckningarna K och B, dessa 
saknas dock bland användningsbestämmelserna. Inom 
fastigheten Osdal 3:3 finns en byggrätt där högsta antal 

våningar/högsta byggnadshöjd saknas. Vi föreslår att man 
använder beteckningen “gångfartsområde” som ersätter det 
tidigare begreppet “gårdsgata”.

Kommentar
Plankartan har uppdaterats och justerats.

S9 Kommundelsnämnden Göta (f.d. Stads-
delarna numera ersatta av facknämnder) 
Enligt detaljplanen utformas bebyggelsen så att miljön 
upplevs trygg samt utveckling av området till en levande 
stadsdel med servicefunktioner, detaljhandel och rekreation 
inom gångavstånd. En utmaning är att hitta en hållbar balans 
mellan de olika trafikslagen samt att i ett tidigt skede bygga ut 
en fungerande kollektivtrafik.

Kommundelsnämnd Göta är positiv till föreslagen detaljplan 
för del av Regementet med uppbyggnad av en ny stadsdel för 
Borås Stad. Kommundelsnämnden anser att det bör planeras 
för tankstationer för elbilar vid nyetablering av bostadsom-
råden.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

S10 Kulturnämnden 
Sammanfattning
Kulturnämnden vill lyfta fram det ambitiösa arbete med att 
genom denna detaljplan försöka skapa förutsättningar för att 
möjliggöra utbyggnaden av en ny stadsdel, Regementsstaden, 
i Borås. Det är av största vikt att slå vakt om de mycket stora 
kulturhistoriska värden som den befintliga bebyggelsen 
besitter och att bevara och skydda den ur nationellt perspek-
tiv mycket värdefulla och viktiga äldre planstrukturen. Här 
krävs ett ambitiöst arbete med såväl detaljer som strukturer 
för att de intentioner, som finns för att skapa den levande 
staden för det goda livet, där historia och kulturarv samspelar 
med nytänkande och framtid skall förverkligas. Plankartans 
varsamhetsbestämmelser, rivningsförbud och skyddsbestäm-
melser ger skydd åt kulturvärden. Utformningen av den nya 
bebyggelsen är mycket skissartad genom ett antal exempel 
och bör följas upp med innebörden i god arkitektonisk 
utformning där material, skala, detaljer, takutformningar 
m.m. också kan knyta an till och varieras med den äldre 
bebyggelsen.

Kulturnämnden anser att det är av stor vikt att en MKB 
(Miljökonsekvensbeskrivning) görs, där konsekvenserna av 
detaljplanen för de kulturhistoriska värdena tydligt redovisas. 
Kulturnämnden anser att det är viktigt med mötesplatser 
där man i utställningar visar upp och berättar historien om 
området och Regementet i fred och krig, att i arbetet med en 
ny stadsdel använda ”Culture Planning” för att utveckla och 
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identifiera stadsdelens själ med kulturella förtecken och att 
utveckla den sociala infrastrukturen genom mötesplatser som 
exempelvis bibliotek och kulturskoleverksamhet. 

Yttrande
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av en 
ny stadsdel. Området ligger på västra sidan av Viskadalsba-
nan strax söder om Riksväg 40.

Visionen är att bygga en helt ny stadsdel, Regementsstaden, 
för dagens och kommande generationers boråsare. Att 
utifrån grundstommen, de militära kasernbyggnaderna 
runt Lagercrantz plats och Mannerfeldts plats fylla de 
obebyggda delarna med liv och rörelse. Att bygga med ett 
blandat och varierat innehåll från bostäder till kommersiell 
service, verksamheter och kontor. Med planförslaget som 
grund bygga 900-1200 bostäder, flerbostadshus, radhus och 
gruppbyggda småhus med allt från hyresrätt och bostadsrätt 
till eget ägande. Regementsstaden kan komma att rymma 
en befolkning på 2 000 – 3 000 personer, till det kommer 
arbetsplatser, skola, barnomsorg och fritidsverksamheter. 
Den stora utmaningen är att skapa en levande stad och få liv 
och rörelse i den södra delen av området. Sedan den militära 
verksamheten upphörde har området runt Lagercrantz plats 
och Älvsborgsleden utvecklats till ett verksamhetsområde 
med närmare 800 arbetsplatser och två skolor med närmare 
400 elever. Regementsstaden uppbyggnad utgår från princi-
pen att skapa plats för möten.

Området omfattas av områdesbestämmelser för delar av 
området, Mannerfeldts plats och gården Kristiansfält, som 
skall planläggas. Syftet med områdesbestämmelserna var att 
skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt värdefulla 
vegetationspartier i området.

Spåren från den militära tiden syns tydligt med igenväxande 
skjutbanor och andra öppna övningsytor samt spår efter 
förrådsbyggnader. ”Regementsparken” är ett centralt och 
högt beläget värdefullt grönområde som skiljer Älvsborgsle-
dens verksamhetsområde från kasernområdet. Grönområdet 
är en rest från epoken med landeriet Katrineberg. Norra 
delen är ett naturparksliknande område av betydelse för hela 
regementsområdet genom sin storlek, där det också finns ett 
soldattorp (utanför denna detaljplan) troligen från 1600-talet.

Planen för Regementsstaden hör till en del av det gamla 
Älvsborgsregementet (upphörde 1997). Ett stort antal 
byggnader som ingår i en karaktäristisk mönsterplan är kvar 
från Regementstiden. Kaserngården och dess monumentala 
byggnader är skyddade i detaljplan som antogs i september 
2009. Inom planområdet finns ett tiotal byggnader som 
tidsmässigt och utförande hör samman med kasernerna 
och ingår i mönsterplanen för de tidiga regementsanlägg-

ningarna. Brigadhuset och det omgivande parkliknande 
trädbeståndet är värdefullt liksom de båda faluröda komple-
mentbyggnaderna. Kristiansfälts landeri från 1822 med 
nuvarande utformning från 1875, är permanent skyddat 
genom bevarande-, skyddsbestämmelser samt rivningsförbud. 
Rester av den gamla trädgården kan ännu anas. Områdets 
struktur, främst från bebyggelsen som uppfördes 1910-1914, 
är viktig att den hålls intakt. För att förstå denna struktur är 
det viktigt att även de enkla komplementbyggnaderna i trä 
bevaras. Byggnadernas särart skall värnas. De kulturhisto-
riskt värdefulla lägre byggnaderna söder om kaserngården 
bevaras i den kommande utbyggnaden av området och blir 
en viktig del av helheten. Brigadhuset med intilliggande 
förrådsbyggnader och omgivande trädbestånd bevaras och 
införlivas i den framtida skolmiljön.

För att inte förvanska de historiska miljöerna utan skapa ett 
sammanhang med det nya, blir det en utmaning som kräver 
omsorg om detaljer, material, färg, skala och utförande 
liksom känsla och respekt för natur- och kulturmiljöns 
egenart och egenvärde. Att balansera öppenhet och 
möjligheter mot reglering kräver tydlighet och lyhördhet i 
såväl detaljplanen som i den kontinuerliga utvecklingen och 
omsorgen av stadsdelen. Bebyggelse, natur och människor 
skall hitta ett samspel. Ledord är orienterbarhet, miljöanpass-
ning och god arkitektonisk utformning. Regementsstaden 
planeras för tre olika delar med var sin egna karaktär 
förstärkta genom namnen, Kasernstaden, Trädgårdsstaden 
och Friluftsstaden. Både bostäder och verksamheter skall 
kunna rymmas och samlokaliseras med bostäder. Det finns 
en flexibilitet i detaljplanen som möjliggör byggande av olika 
former av gruppboenden, trygghetsboenden, vårdboenden 
och förskolor i de flesta bostadsdelarna, likaväl som det finns 
möjlighet att etablera handel och kontor inom Kasernstaden 
och Trädgårdsstaden

Regementsparken bevaras som ett viktigt grönområde. Den 
gamla paradentrén till Regementet via Regementsgatan 
bevaras som ett grönområde och park. Igelkottshöjden blir 
naturområde.

För området skapas ett nytt primärt vägnät medan det 
sekundära vägnätet matar bostadskvarteren, gång- och 
cykelvägarna kommer att följa båda. Det interna gatunätet 
redovisas först när planen ställs ut.

Byggnadsnämnden anser inte att en MKB erfordras, men 
Kulturnämnden anser att en MKB bör göras för att tydlig-
göra konsekvenserna för de kulturhistoriska värdena.

Kulturnämnden anser att det är viktigt med mötesplatser 
där man i utställningar visar upp och berättar historien om 
området och Regementet i fred och krig, att i arbetet med en 
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ny stadsdel använda ”Culture Planning” för att utveckla och 
identifiera stadsdelens själ med kulturella förtecken och att 
utveckla den sociala infrastrukturen genom mötesplatser som 
exempelvis bibliotek och kulturskoleverksamhet. 

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden har noterat Kulturnämndens 
synpunkter om områdets kulturhistoriska värden. I detta fall 
bedömer vi inte att ett Cultural planningarbete är nödvän-
digt. Regementets kulturhistoriska betydelse för Borås är 
väl kartlagt. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att det är 
nödvändigt att göra en MKB då lagstiftningen inte tillämpas 
på det viset.

S11 Räddningstjänsten 
Brandvattenförsörjningen i det planerade området bör utföras 
i enighet med räddningstjänstens PM, brandvattenförsörj-
ning daterat 2008-08-01. Har anges att ett sådant område 
som planläggs i Regementsstaden ska ha ett konventionellt 
brandvattensystern.

Avståndet mellan brandposterna ska då som mest uppgå till 
150 meter. Beroende på vilken typ av bebyggelse som före-
kommer på olika delar av området ska flödet i brandposterna 
vara minst 600 eller 1200 liter per minut.

På Göteborgsvägen norr om det planerade området transpor-
reras farligt gods. Avståndet från planområdets mest nordliga 
planerade bebyggelse uppgår till över 200 meter varför 
räddningstjänsten bedömer att denna transport inte innebär 
en betydande förhöjd risk i området.

Gamla Varbergsvägen löper längs med det planerade 
områdets sydöstra gräns. Enligt vägverkets undersökning 
av trafikflöde av farligt gods på väg genomförd 2006, trans-
porteras inga betydande mängder farligt gods här. En viss 
transport av farligt gods bedöms däremot ske, bland annat 
transporteras brandfarlig metangas till Gässlösa biogasan-
läggning som ligger sydöst om området. Med resonemanget 
ovan vill räddningstjänsten uppmärksamma på att risker 
tillkommer då bebyggelse uppförs nära vissa typer av vägar 
och det är upp till upprättaren av detaljplanen att värdera hur 
dessa risker ska hanteras och värderas.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att Borås Stads nya 
övergripande riskutredning kan användas som underlag och 
att området som är aktuellt nu inte behöver någon särskild 
riskhänsyn. Se vidare kommentar ovan till Länsstyrelsens 
yttrande.

S12 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget. Området 
har alla möjligheter att bli attraktivt för dem som uppskattar 
friluftsliv och en levande stadsdel.

Fritids- och folkhälsonämnden ser många positiva 
inslag med detaljplanen:
Två planskilda korsningar som sammanbinder planområdet 
med Borås Ridhus och Viskan. Det skapar goda förutsätt-
ningar för de boende i den nya stadsdelen att komma närmare 
Viskan och de fina promenadstråk som finns strax söder om 
Borås tätort. 

Idéer på näridrottsplats.
Bra variation i bebyggelsen med blandning av bostadsformer 
och verksamheter. Gång- och cykelstråk som är väl fördelade 
genom området. Bra att det finns gröna oaser inom plan-
området, som komplement till de större friluftsområdena 
runtomkring. Ambitionen med att skapa en säker och 
trygg miljö. Medvetenheten kring bullersituationen och de 
föreslagna åtgärderna. Det är viktigt att inga kompromisser 
genomförs utan att ljudnivåerna hålls nere i boendemiljön.

Kommentar
Noterat.

S13 Lokalförsörjningsnämnden 
I planförslaget finns det möjlighet för olika boendeformer 
som trygghets-, grupp-, och vårdboenden och i det centrala 
planområdet finns det plats för skolor. Förskolor kan placeras 
inom de flesta kvarteren.

Nämnden har också ansvar för kommunens skogar, natur-
vård samt frågor som berör rekreation och friluftsliv och 
påpekar att vägar och avläggningsplatser inom den södra 
delen av detaljplansområdet måste planeras och dimen-
sioneras så att virkestransporter från angränsande skogar 
säkerställs.

Pickesjöområdet är ett viktigt rekreationsområde och ett 
välbesökt utflyktsmål. Därför är det viktigt att de nuvarande 
grusvägarna t ex ”Himlabacken” lämnas som kommunika-
tionsvägar för att göra området i väster tillgängligt.

Kommentar
Skolfrågan och tillträde till Pickesjöområdet behöver studeras 
ytterligare i planarbetet framöver. Se svar till Kommunstyrel-
sen. 
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S14 Polismyndigheten
Syfte är att skapa förutsättningar för stadsliv genom att bygga 
nytt gatunät i området samt ange ett antal kvarter med ett 
blandat innehåll av bostäder, verksamheter och skolor samt 
en stor del av service.

När det gäller trafiken inom området har polismyndigheten 
inga synpunkter. När det gäller gång- och cykelvägar inom 
området är det viktigt att de planeras så att inga skymmande 
buskage eller träd stör trafiksäkerheten.

Husen och parkeringsplatserna bör planeras på ett sådant 
sätt att man från bostaden kan observera sin parkeringsplats. 
Under mörker skall parkeringsområdet vara upplyst.

Kommersiell service bör planeras med parkeringsmöjligheter. 
Tillräckligt med p-platser så att inte bilar placeras trafikfarligt 
i närheten av servicen. P-platser bör planeras så att avhämt-
ning och lämning underlättas. Det gäller även planerade 
skolbyggen.   

Kommentar
Synpunkterna noteras.

S15 Hyresgästföreningen
Samtliga boendeformer, grönområden med tillgång till gång 
och strövområden, gång- och cykelvägar inom området. 
Noggrannhet med omhändertagande av dagvatten. Områden 
med öppna vattenspeglar för att försköna området. I övrigt 
tillstyrker remissgruppen detaljplanen.

Kommentar
Synpunkterna noteras.

S16 TeliaSonera AB  
Skanova har teleanläggningar inom planområdet, se 
bifogad lägeskarta. På Skanovas lägeskarta finns bitvis även 
Regementets eget områdesnät redovisat. Skanova önskar att 
så långt som möjligt behålla Skanovas befintliga teleanlägg-
ningars läge. I det fall vi tvingas vidta åtgärder önskar vi att 
ni kontaktar oss i god tid för planering och diskussion om 
hur kostnader för detta skall fördelas.

Kommentar
Synpunkterna vidarebefordras till exploatören.

S17 Västtrafik AB
Västtrafik är angelägna om att detaljplanen tillgodoser 
kollektivtrafikens behov på ett bra sätt. Idag trafikerar linje 6 
hållplats Regementet vid Lagercrantz plats. Det är viktigt att 
en utbyggnad ger tillträde och plats för en utökad kollektiv-
trafik till området. 

Karta med Övergripande gatustruktur visar att primärgata 
går i utkanten på Trädgårdsstaden. Då man kan utläsa att 
Friluftsstaden får flest antal boende önskar vi möjlighet att 
köra närmare, men där är endast sekundär gata. Det behöver 
finnas plats för vändplan och tre lämpliga hållplatslägen för 
att få en väl fungerande kollektivtrafik så att ingen har längre 
än 300 meter till busslinje. Det är också viktigt att planera 
gena, bekväma och trygga gångvägar till busshållplats. 
Västtrafik önskar därför få vara med i det fortsatta plane-
ringsarbetet i ett tidigt skede.

Kommentar
Fortsatt arbete med kollektivtrafikfrågan kommer att ske.

2. Yttranden från sakägare
S18 Osdal 3:2, I 15 Vasallen AB 
Vasallen är positiv till planen, dess utformning, innehåll, 
mångfald och grundläggande vision och mål.  I den mån det 
går att minska gatusektionernas bredd utan att ge avkall på 
säkerhet, kvalitet och gestaltning så är det önskvärt. 

Tomten som föreslås för skola och förskola anser vi mycket 
lämpligt placerad, centralt i området, med bra tillgänglighet 
och i en vacker historisk miljö.

Planbestämmelserna om bevarande av de två förrådsbygg-
naderna bör dock inte vara begränsande för möjligheten att 
inrymma en effektiv och ändamålsenlig skolverksamhet. 
Vasallen önskar därför att planbestämmelserna ” q1,2 och 
k4” tas bort för dessa två byggnader. Vasallen hoppas att ett 
visst bevarande av dessa ändå är möjligt att göra och kan 
kombineras med skola, men det bör inte vara styrande. 

Plankartan saknar förklaring med bestämmelser till ”B” 
avseende det smala området markerat ”SBC1J0K1,” mellan 
parken och kasernerna (beteckning överensstämmer med 
gällande plan, men måste förklaras).

Kommentar
Förrådsbyggnaderna och området markerat ”SBC1J0K1” är 
inte en del av nuvarande planområde. 

S19 Osdal 3:3, Kristiansfält 1
Enligt Byggnadsnämndens i Borås kommun delegationsbe-
slut den 14 mars 2000 (§ S63) har makarna Mann Jacobson 
beviljats bygglov för uppförande av en stallbyggnad 
innehållande förutom stall även förråd och garage. 
Miljöskyddsinspektören har i beslut den 8 mars 2000 ( Jnr 
2000-161) tillstyrkt stallverksamheten för vilken verksam-
het djurskyddsinspektören yttrat sig den 8 mars 2000 ( Jnr 
2000-161).
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Refererande till vad som anförs i Byggnadsnämndens 
Inbjudan till samråd av den 4 november 2010 får makarna 
Mann Jacobson, under åberopande av ovan nämnda tillstånd 
för djurhållning med hästar, påkalla att det genomförs en 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning för det 
aktuella planområdet.

Makarna Mann Jacobson får vidare framhålla att den väg 
(allé HUVUDGATA allé) som på Illustrationskartan över 
planområdet inritats väster om deras bostadsfastighet 
inkräktar på den vägrätt som tillhör deras fastighet. Därtill 
kommer att viss gränsdragning mellan fastigheten Osdal 3:3 
och planområdet behöver utredas närmare.

Refererande till mitt tidigare telefonsamtal med planarkitek-
ten Ann-Marie Andersson får jag härmed, med anledning 
av den pågående uppställningen av hästar på fastigheten 
Osdal 3:3, påkalla Byggnadsnämndens initiativ till ett snart 
samrådsförfarande med Vasallen exploaterings AB och Borås 
stad.

Kommentar
Plankartan och även exploatören har bytts ut. Fortsatt dialog 
med exploatören om planbestämmelser har skett i samråd 
med aktuell exploatör.

3. Synpunkter från övriga
S19 Trenningstorps Vägsamfällighet
Trenningstorp vägsamfällighet har tagit del av samråds-
handlingar för detaljplan, Regementet (Kristiansfält) och 
vi ställer oss positiva till en ny stadsdel i föreslaget område. 
Då vi kommer att drabbas oförskämt hårt av en eventuell 
utbyggnad av riksväg 27 strax sydväst om Trenningstorp 
med helt avskurna förbindelser vintertid vill vi gärna komma 
med förslag om väganslutning mellan Trenningstorp och 
nya “regementsstaden” som skulle lösa vägproblematiken 
vintertid i Trenningstorp på ett bra sätt.

Bakgrund
Det planeras av Borås Stad och Trafikverket en utbyggnad av 
Rv 27 mellan Kråkered och Viared och föreslagen dragning, 
dec 2010, kommer att vara alldeles sydväst om Trenningstorp. 
Föreslagen dragning av Rv 27 och anslutningsvägar till 
Trenningstorp är helt oacceptabla då vi riskerar att inte kunna 
komma till våra fastigheter vid svåra vägförhållanden vinter-
tid. Vi har fått lämna synpunkter till Trafikverket och Borås 
Stad vid ett antal tillfällen och vi upplever, från vår horisont, 
att dessa har ignorerats fullkomligt. Då vi tidigare denna 
höst fick information om en ny stadsdel i regementsområdet 
tänds ett hopp om att vi kan få till en vettig väganslutning till 
Trenningstorp.

Förslag på väganslutning mellan Regementsstaden och Tren-
ningstorp. I södra delen av detaljplanen slutar “huvudgatan”, 
se bild 1, den skulle vi vilja ha en förlängning dragen, anpas-
sad till landskapet, upp till nedre delen av Trenningstorp, se 
bild 2. Vill man slippa genomfartstrafik genom regements-
staden kan man göra GC-tunnel, se bild 1, anpassad för 
biltrafik.

Kommentar
Synpunkterna bedöms inte påverka den delen av planen som 
nu är aktuell.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Jacob Kastrup Haagensen 
Plan- och bygglovchef  Planarkitekt
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

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

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

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

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

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

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

Planprogram
En detaljplan kan grundas på ett planprogram som anger 
utgångspunkter och mål för planen. Syftet med planprogram-
met är att i ett tidigt skede av planeringen redovisa princi-
piella riktlinjer och visa alternativa förslag och lösningar på 
ett problem. När vi tagit fram ett förslag till program skickas 
det ut på samråd till alla som är berörda av de planerade 
åtgärderna. Samrådet innebär att ni får möjlighet att tycka till 
och lämna synpunkter på förslaget.

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

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

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 

Varför detaljplan?
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

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

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att över-
klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 

från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen 
av den som inte är nöjd. 

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

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

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

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

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

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

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

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

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

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

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

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Länsstyrelsen och senare 
till Mark- och miljödomsto-
len.

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

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

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
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Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälso-
nämnden 2017-06-21 

 
 

1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokoll 2017-05-18 § 155 avseende Om- och till-
byggnad av Stadsparksbadet, etapp 1 (2017/FF0069  822). 
 

2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokoll 2017-04-27 § 91 avseende Program för jäm-
ställdhetsintegrering (2016/FF0150  026). 
 

3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokoll 2017-04-27 § 96 avseende Svar på motion av 
Lennart Andreasson (V) Upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen 
(2017/FF0099  824). 
 

4. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokoll 2017-04-27 § 71 samt rapport avseende Re-
visionsberättelser och redogörelse för 2016 års granskning (2017/FF0102  007). 
 

5. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokoll 2017-04-27 § 75 samt rapport avseende Per-
sonalekonomisk redovisning för 2016 (2017/FF0103  020). 
 

6. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokoll 2017-04-27 § 83 avseende Revidering av reg-
lemente för pensionärsråd i Borås Stad (2017/FF0106  003). 
 

7. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokoll 2017-04-27 § 92 avseende Revidering av reg-
lemente för funktionshinderråd i Borås Stad (2017/FF0105  003). 
 

8. Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2017-05-02 avseende Rutin och anvisningar för 
intern kontroll (2016/FF0212  007). 
 

9. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokoll 2017-05-02 § 245 avseende Anvisningar intern 
kontroll Kommunstyrelsen (2016/FF0212  007). 
 

10. Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2017-04-18 samt protokoll 2017-04-18 § 222 av-
seende Fördjupad analys i nämndernas uppföljningar (2017/FF0101  007). 
 

11. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokoll 2017-04-18 § 223 c) avseende Årlig redovisning 
av Borås Stads inkomna synpunkter 2016 (2017/FF0098  100). 
 

12. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokoll 2017-05-15 § 275 b) avseende Centrala pens-
ionärsrådets protokoll från sammanträdet den 1 mars 2017 (2017/FF0122  103). 
 

13. Revisionskontoret: Anmälan av Fritids- och folkhälsonämndens revisionsredogörelse år 
2016 (2017/FF0111  007). 
 

14. Polisen: Anmälan av tillståndsbevis avseende avskjutning av skadedjur inom detaljplane-
lagt område – Borås Arena med tillhörande arenor (2017/FF0063  114). 
 

15. Länsstyrelsen Västra Götalands län: Anmälan av beslut 2017-04-19 avseende ansökan om 
bidrag för lokala naturvårdsprojekt (LONA) avseende tillgänglighetsanpassningar på 
Kransmossens frilufts- och rekreationsområde (2016/FF0194  823). 



16. Miljöförvaltningen: Anmälan av kontrollrapport 2017-05-23 avseende inspektion 2017-
05-22 på Sandaredsbadet gällande efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 
(2017/FF0036  460). 
 

17. Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet 
2017-05-31 (2017/FF0034  808). 
 

18. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Personalstatistik och rekryteringar för 
våren 2017 (2017/FF0123  023). 
 
 
 



Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälso-
nämnden 2017-06-21 

 
1. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om bidrag till genomförande av sommarläger 

vecka 25 och fotbollsläger vecka 26; Byttorps IF och Norrby IF (2017/FF0089  805). 
 

2. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om bidrag till politisk ungdomsförening; LUF 
Södra Älvsborg (2017/FF0114  805). 
 

3. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om bidrag till politisk ungdomsförening; 
Kristdemokratiska ungdomförbundet Borås (2017/FF0114  805). 
 

4. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om bidrag till politisk ungdomsförening; SSU 
Borås (2017/FF0114  805). 
 

5. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om bidrag till politisk ungdomsförening; 
Borås Moderata ungdomsförbund (2017/FF0114  805). 
 

6. Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-05-24. 
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