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FÖREDRAGNINGSLISTA – SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 2017-03-27 
  
1. Upprop och val av protokolljusterare      
 (Förslag: Patric Silfverklinga med Wiwi Roswall som ersättare,  
  Justeringsdatum: Onsdagen den 29 mars 2017) 
 
2. Ev. sekretessärenden 

 
3. Allmänhetens frågestund 
   

 4. Administrativa ärenden:   
4.1 Förvaltningschefen informerar 

4.2 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för Sociala omsorgsnämnden 2016     Bifogas 
 2017/SON0047 

4.3 Månadsuppföljning och prognos t.o.m. februari 2017       Bifogas 
 2017/SON0048 

4.4 Brukarenkäter   Bifogas 
 2017/SON0006 

4.5 Öppna jämförelser – information   Bifogas 
 2017/SON0009 

4.6 Remiss – Kultur- och Biblioteksprogram 2017–2018  Bifogas 
 2017/SON0032 

4.7  Remiss – Planprogram Hestra och ändring i form av tillägg till detaljplan  Bifogas  
 kv. Berwald 89, Torpa-Hestra 4:1 m.fl., Borås Stad  
 2017/SON0002   

4.8 Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)   Bifogas 
 2017/SON0033 

4.9 Förslag utifrån Medborgardialog, 2016  Bifogas 
 2016/SON0067 

4.10 Arvode för deltagande på nämndens budgetkonferens 25–26 april   Bifogas 
 2016/SON0099 

4.11 Tillförordnad förvaltningschef Sociala omsorgsförvaltningen  Bifogas 
 2017/SON0041 
 

    5. Anmälningsärenden: 

5.1 Redovisning av delegationsbeslut    Bifogas 

 5.2 Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser   Bifogas          
   

6. Övrigt 
 



   
  

Dnr 2017/SON0047 700 
 

 
 
Kvalitet och patientsäkerhetsberättelse för Sociala omsorgsnämnden Borås 
Stad 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ann-Marie Lidberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Marie Elm Medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetsutvecklare HSV  
Carina Molander Ivarsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Jessica Engkvist Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
Magnus Jungvid Tillsynsansvarig över socialtjänsten 
 
 
 
 

 1 



   
Sammanfattning  
• Användning av olika kvalitetsregister för att tillförsäkra god och säker vård  
• Vården bedrivs med god hygienisk standard och minimera risken för vårdrelaterad infektion 
• Uppföjning av vårdskador och risk för vårdskador genom Borås Stads avvikelsesystem. 
• Fallprevention  
• Säkerställt god och säker läkemedelshantering  
• Säkerställt informationsöverföring mellan vårdgivarna 
• Samverkan med andra vårdgivare  

 
Sociala omsorgsnämndens mål  
• Bidra till en god livskvalitet för nämndens brukare/klienter 
• God service till nämndens brukare/klienter 
• Effektivt resursutnyttjande 
 
Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet  
 

• Nämnden har det yttersta ansvaret för patientsäkerhetsarbetet, övrig ansvarsfördelning framgår i 
ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet. 

• Områdeschef ansvarar för att säkerställa en fungerande organisation och insatserna blir utförda 
enligt gällande lagstiftning samt utifrån kvalitet och patientsäkerhet. 

• MAS/MAR ansvarar för att ta fram rutiner och riktlinjer gällande hälso- och sjukvård, har ansvar 
för avvikelsehanteringsrutin och anmälan enligt Lex Maria. 

 
Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad 
patientsäkerhet 
 
Egenkontroll 
Den som bedriver verksamhet enligt LSS ska utöva egenkontroll. Det innebär att systematiskt följa 
upp och utvärdera den egna verksamheten om den lever upp till de krav och mål som gäller. Under 
året har fem tillsyner genomförts. Tre kommunala gruppboenden, ett assistans team och ett 
gruppboende drivet på entreprenad. 

De påpekanden som förkommer vanligast är brister i dokumentationen. Dokumentationen är en 
fråga om rättsäkerhet för all personal och individen samt har en avgörande för att systematiskt följa 
upp och genomföra god vård. En god dokumentation är avgörande för hela det systematiska arbetet 
och det gäller inte bara för verksamheterna utan även frågan om uppföljning och formulering av 
beslut inbegrips i begreppet dokumentation.  

Ytterligare påpekanden som förekom är hantering av synpunkter och klagomål. Vanligast var att 
detta togs upp i gruppen men att de dokumenterades eller systematiserades inte alltid. Positiva och 
negativa synpunkter kan vara intressant för andra enheter att ta del av. 
 2 



   
En fråga som gäller samtliga tillsyner är att vid uppföljning har inga konkreta åtgärder vidtagits på de 
punkter som påpekats vid tillsynen. I en del fall har åtgärder planerats längre fram men det finns 
ingen enhet som har åtgärdat alla brister vid uppföljningen 6 månader senare.      

Teammöten 
Teammöten är ett bra sätt att säkerställa vård och omsorgsbehovet för brukarna. Då träffas de olika 
professionerna tillsammans för att upprätta vårdplaner för den enskilde. Inom området 
funktionshinder kommer teammöten att införas under våren 2016. Inom området socialpsykiatri har 
vi IVOP där samtliga professioner regelbundet träffas.  
 
Tillsyn av verksamheten 
Mas/Mar har gjort tillsyn fem gruppbostäder inom LSS. Tre av tillsynerna har gjorts på Frösundas 
Lss-boenden. Några av Frösundas verksamheter hade problem med personal som kunde ta emot 
delegering att utföra hälso-och sjukvårdsinsatser. I samband med detta ökade antalet avvikelser från 
deras verksamhet. Det har skett en förbättring senaste kvartalet. 
MAS/MAR har gjort tre uppföljningar av tidigare tillsyner efter sex månader. Vid tillsynen anges 
vilka förbättringsområden som verksamheten skall åtgärdas snarast och vilka förbättringar som skall 
genomföras inom ett halvår innan uppföljningen sker. 
 
 
Kvalitetsregister  
 
Palliativregistret 
God vård vid livets slut är ett prioriterat område i Borås Stad. 
Som stöd i detta arbete finns nu ett nationellt vårdprogram och Svenska Palliativregistret. 
Vårdprogrammet omfattar all palliativ vård, oberoende av diagnos, ålder eller andra faktorer och 
fokuserar vårdbehov i livets slutskede. 
I Svenska Palliativregistret skall samtliga dödsfall registreras. Borås Stad och SÄS har tillsammans 
registrerat 74 % av dödsfallen under 2016. Samtliga sjuksköterskor inom sociala 
omsorgsförvaltningen registrerar dödsfall i palliativregistret, samt rapporterar avvikelser enligt MAS 
rutinen. 
 
Vårdinventering 
Vårdinventering av hälso- och sjukvårdsinsatser görs en gång per år inom all kommunal hälso-och 
sjukvård. Syftet är genom att mäta vissa hälso- och sjukvårdsparametrar följa utvecklingstendenser, 
spåra kvalitetsbrister och kartlägga utbildnings- och utvecklingsbehov inom kommunal hälso- och 
sjukvård. Enligt den årliga vårdinventeringen var 395 personer inskrivna i hemsjukvården totalt i 
Sociala omsorgsnämnden jämfört med 405 förra året. 246 personer har fler än tre diagnoser jämfört 
med 248 förra året och räknas till multisjuka.  
 
 
Avvikelser 
Arbetet med avvikelsehantering efter MAS/MAR´s rutin där verksamheterna skall göra 
riskbedömning och händelseanalys syftar till minska antalet avvikelser och risk för upprepning.  
Avvikelsehantering mellan de olika vårdgivarna sker genom avvikelser i vårdsamverkan. 
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Statistiken tas ut från VIVA för hela Sociala omsorgsnämnden varför det inte redovisas med LSS-
bostäder, personliga assistenter, socialpsykiatrin och IFO var för sig.  
Totala antalet avvikelser för Sociala omsorgsnämnden 2016 är 1105. Det totala antalet avvikelser för 
2015 var 823. 
Av det totala antalet avvikelser har 11 skickats till regionen (sjukhus, primärvård) där orsaken till 
avvikelserna skett. 
MAS/MAR´s bedömning är att det är betydligt lättare för personalen i egenregin att registrera 
avvikelserna elektroniskt än i pappersformat och att detta kan vara en bidragande orsak till det ökade 
antalet avvikelser.  
 
Funktionshinderverksamheten 
Typ av avvikelse 2014 2015 2016 
 Antal Antal Antal Antal 

Fall 193 270 283 
Där av skada  82 79 
Där av fraktur 0 2 3 
Läkemedel 254 412 403 
Informationsöverföring 7 30 26 
Dokumentation 4 40 20 
Med.tekniska produkter 14 19 22 
Trycksår 0 1 3 
Vårdplanering/Klara SVPL  4 5 
Delegerade HSL-insatser 14 10 24 
Hälso-och sjukvårdsinsatser 
SSK, AT,FT 

4 35 15 

Teammöten (ej avvikelse)  4 3 
Övrigt 15   
Avvikelser totalt 505 823 855 
 
Privata utförare  
Det är betydligt svårare att följa de privata utförarnas avvikelser eftersom de inte skriver i Viva utan 
fortfarande skickas i pappersformat och legitimerad personal skriver i VIVA. Men en 
sammanräkning av avvikelserna  
Typ av avvikelse 2015 2016 
 Antal Antal Antal 

Fall 20 20 
Läkemedel 22 188 
Informationsöverföring  4 
Dokumentation  5 
Med.tekniska produkter 1 12 
Hälso-och sjukvårdsinsatser 
SSK, AT,FT 

 21 
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Övrigt   
Avvikelser totalt  250 

 
Fallprevention 
För att minska antalet fall har riskbedömningar som nutritionsbedömning (MNA), fallriskbedömning 
och symtomskattning utförts. Dessa riskbedömningar ska göras på samtliga patienter vid inskrivning 
i den kommunala hälso- och sjukvården och fortlöpande efter behov.  
 
Trycksår 
En utbildningsdag kring trycksår har genomförts i samverkan med SÄS. På uppdrag av 
närvårdsamverkan har ett arbete utförts med att ta fram en handlingsplan kring trycksår. Ett förslag 
till handlingsplan finns och fortsatt arbete sker under 2016. 
 
Läkemedelshantering 
För att säkerställa god läkemedelshantering har fortsatt arbete med LÄR-UT och symtomskattning 
inför läkemedelsgenomgångar genomförts. Inom funktionshinderverksamheten har LÄR-UT-
symtomskattning använts i större utsträckning.  
 
För att säkerställa en god och säker vård kommer enhetschef tillsammans med sjuksköterska gå 
igenom HSL-beställningar och de lokala läkemedelsrutinerna som gäller på varje arbetsplats, samt se 
över rutinen kring överrapportering mellan personalen. Inom Socialpsykiatrin har det varit vissa 
svårigheter att använda sig av LÄR-UT då de flesta patienter har en ansvarig läkare inom psykiatri 
öppenvård och en ansvarig läkare inom primärvården. Hälsosamtal genomförs däremot för flertalet 
patienter som är kopplade till psykosmottagningen 
 
Dokumentation och informationsöverföring 
Första april 2016 startade ”En väg in i hemsjukvården”. Den gemensamma IT-tjänsten 
SVPL/KLARA används för in- och utskrivning i hemsjukvården. En digital vårdbegäran om 
bedömning av hemsjukvård skickas från vårdcentralerna, Vårdval Rehab och sjukhus till 
förvaltningens utsedda handläggare och legitimerad personal. De utsedda personerna gör en 
tvärprofessionell bedömning istället för att en enskild legitimerad personal gör bedömningen. Syftet 
är att bedömningarna av inskrivning ska bli mer jämlik i Borås Stad. Kontinuerlig uppföljning och 
utveckling av arbetssättet har skett en under året. Under hösten har berörd personal, 
biståndshandläggare och samtlig legitimerad personal fått utbildning i den uppdaterade IT-tjänsten 
SAMSA inför övergången den 6 december. 
 
Hälso- och sjukvårdsinsatser 
I november 2015 startades TES HSV planeringsverktyg för legitimerad personal. TES står för 
tillgänglighet, enkelhet och säkerhet. TES HSV är fullt integrerat med verksamhetssystemet Viva.  
Insatserna planeras i TES HSV och registreras direkt hemma hos patienten. 
 
Medicintekniska produkter 
För att säkerställa hanteringen av medicintekniska produkter skall rutinen för hantering av 
medicintekniska produkter följas. Uppföljning har skett via inkomna avvikelser och 
dokumentationsgranskning. 
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Hygien  
För att säkerställa att vården bedrivs med god hygienisk standard och minimera risken för 
vårdrelaterad infektion har följsamhet till hygienrutinen följts upp genom självskattning och enkäter.  
På korttidsenheter och Vobo har registrering i nationellt PPM-hygienregister utförts en gång under 
året. Med utgångspunkt från resultatet är det viktigaste förbättringsområdet att desinfektera händerna 
före varje patientkontakt.  
Hygienutbildning för och utbildning av fler hygienombud och sjuksköterskor med särskilt 
hygienansvar har genomförts. 
 
Anmälningar enligt Lex Maria 
Två anmälningar enligt Lex Maria har gjorts under 2016. 
 
Uppföljning genom egenkontroll  
Utredning och uppföljning av avvikelser görs av sjuksköterska och enhetschef. 
Utredning och uppföljning av klagomål och synpunkter, enligt rutinen kring klagomåls- 
hanteringen. 
 
 
Avvikelser 
 

 
Utifrån 2016 års avvikelser var det förhållandevis många avvikelser rörande brister i rättsäkerhet. 
Några avvikelser gällande kategorin annat har också inkommit. I förhållande till andra verksamheter 
inom Staden förekommer mindre antal avvikelser totalt inom sociala omsorgsförvaltningen vilket 
visar på att avviskelser inte har integrerats i verksamheten. Arbete pågår att fastställa gemensamma 
rutiner och arbetssätt för att öka användningen av avvikelsesystemet. En klart övervägande del av 
avvikelserna gäller brister i utförandet av insatser. Arbete pågår att söka de bakomliggande orsakerna 
till varför brister i utförandet sticker ut.  
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Lex Sarah 
Under perioden har 13 stycken lex Sarah-rapporter inkommit. Av de ärenden som utretts som lex 
Sarah har ingen av händelserna varit så allvarliga att de har rapporterats till IVO. Fyra av rapporterna 
berör ett och samma boende där flera individer har drabbats. De drabbade individerna har 
sammanförts till en utredning.  
 
Rapporter som inte kan utredas därför att händelseförloppet inte går att fastställa eller att andra 
kriterier för en lex Sarah-utredning saknas, behöver inte utredas. I några ärenden har inte något 
missförhållande eller risk för missförhållande kunnat konstateras. Dessa ärenden har dock inte 
inneburit att det har funnits områden att förbättra.  
 
Av de rapporter som har blivit utredda, handlar ett ärende om personlig assistans där 
handläggningstiden har pågått under nästan ett och ett halvt år. Någon egentlig förklaring till att det 
hänt saknas. Åtgärder som krävs för att uppnå god kvalité blev att införa en kontrollrutin med syfte 
att inga ärenden får längre handläggningstid än vad utredningen behöver. Skulle ett ärende indikera 
lång handläggningstid utan någon förklaring, ska enhetschefen agera. Till denna åtgärd tillades att 
dokumentera de processer som gäller i ärendehanteringen. 
 
I en annan rapporterad händelse hade boendestödspersonal varit hos en brukare men brukaren hade 
antingen inte öppnat dörren eller svarat i telefon. Det var först när öppenvården kontaktade 
enhetschefen för boendestödjarna, två veckor senare, som situationen uppmärksammades. När 
rutinerna kring dessa situationer granskades framkom att de var otydligt skrivna och att det fanns ett 
behov att förtydliga när, vem och hur personalen ska agera i liknande situationer. 
 
I en annan rapporterad händelse hade brukaren har beviljade insatser från boendestödjarna i form av 
hjälp för städning. Enligt dokumentationen har flera besök inte gjorts på grund av att brukaren 
avvaktat eller avböjt. Orsaken till att brukaren avböjt var sviktande hälsa och att olika personer som 
denne inte känner hade utfört eller försökt utföra insatser. Effekten av alla avböjda besök blev att 
hemmet började se illa ut. Under samma period inkom ett ytterligare ärende där medboenden hade 
drabbats av slag och hot från en annan. I båda utredningarna framkom att handläggare och 
verkställighet inte har agerat i samstämmighet med varandra. Enligt gällande delegation och 
arbetsordning har handläggarna som uppdrag att följa upp målen, insatsernas kvalitet och skälig 
levnadsnivå regelbundet. Till detta kommer krav på verkställigheten att rapportera när det finns 
anledning för handläggaren behöver kontaktas.  
 
Egenkontroller 
Under året har tillsynsansvarig och medicinsk ansvarig sjuksköterska besökt tre gruppboenden som 
drivs av kommunen. Vid besöken kunde främst tre fakta noteras. 
 
Av samtliga tre granskade boende framkommer brister inom området dokumentation och metoder 
för dokumentation. Exempel på de dokumentationsbrister som upptäcks är händelser som inte 
dokumenteras eller att dokumentation sker utanför verksamhetssystemet. Bristerna i 
dokumentationen är inte av allvarlig art och det ska sägas det finns tillfällen på de granskade 
enheterna när dokumentationen har varit enligt gällande regler.  
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En annan form av dokumentation som åläggs boenden är dokumentation av synpunkter och 
klagomål. Det förekommer att synpunkter och klagomål inte har dokumenteras vilket är önskvärt för 
att hitta förbättringsåtgärder. 
 
Vid journalgranskning har det vid något tillfälle förekommit att personalen har använd sig av s.k. 
konsekvenspedagogik. Konsekvenspedagogik är exempelvis att personalen säger att gör du inte som 
jag säger, får du inte använda internet. Denna pedagogik avråder Socialstyrelsen från att använda mot 
funktionsnedsatta och rekommenderar andra metoder.  
 
Vid uppföljning 6 månader senare i vissa fall inga konkreta åtgärder vidtagits på de punkter som 
påpekats vid kontrollen. I en del fall har åtgärder planerats längre fram men det finns ingen enhet 
som har åtgärdat alla brister vid uppföljningen. 
 
 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden lägger kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen till handlingarna. 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson 
   Förvaltningschef 
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Månadsuppföljning och prognos t.o.m. februari 
 
Sociala omsorgsnämnden har en budget på 642 000 tkr för 2017.  Prognosen för  
helåret är ett nollresultat utifrån kommande handlingsplaner för Sociala 
omsorgsnämnden. Nämnden har också rapporterat uppdraget som inte ingår i 
budget att arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplanen för att säkra 
rekryterings och kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt i Stratsys. 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning 
med helårsprognos och översända den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande 
 
 Monica Svensson 
 Förvaltningschef 
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Sociala omsorgsnämnden, Månadsuppföljning februari 2(13) 



1  Inledning 
Avvikelsen efter februari är plus 6 620 tkr jämfört med budget. I årets budget har kostnaderna och 
intäkterna för daglig verksamhet enligt LOV periodiserats utifrån att kostnaden/intäkten kommer 
månaden efter utförandet och att det är en månads semesteruppehåll. I resultatet efter februari saknas 
kostnader för interna köp av bla hemtjänst, kost, pool och andra centrala kostnader. Det finns även en 
hel del leverantörsfakturor för perioden som inte är betalda. Det saknas intäkter från Försäkringskassan 
avseende ersättning för personlig assistans. 

Det är flera områden som behöver göra åtgärder för att få en budget i balans. Inom 
myndighetsutövning SoL är det är externa placeringar och vårdformen tvång i öppenvård som har 
högre kostnader än budget och även intern köpt hemtjänst från Vård- och äldrenämnden beräknas 
kosta mer än budgeterat. Andra områden som behöver göra åtgärder för att få en budget i balans är 
verkställighet boendestöd, personlig assistans och daglig verksamhet. Baserat på förra årets resultat har 
förvaltningen beslutat om att alla verksamheter behöver göra åtgärder för att minska sjukfrånvaron, de 
personalintensiva verksamheterna hade väldigt svårt att hålla budget 2016 och om inte sjuktalen 
förändras kommer det att bli lika svårt under 2017. 

2  Nämndens verksamhet 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall 2016-
02 

Utfall 2017-
02 

Budget 
2016 

Prognos 
2016 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 13 66 4 677 4 677 0 

Avgifter och övriga intäkter 48 718 37 129 347 266 347 266 0 

Summa intäkter 48 731 37 195 351 943 351 943 0 

Personal -69 643 -68 837 -435 323 -437 323 -2 000 

Lokaler -4 253 -3 257 -27 892 -27 892 0 

Övrigt -78 664 -62 016 -523 660 -528 083 -4 423 

Kapitalkostnader -210 -206 -645 -645 0 

Summa kostnader -152 770 -134 316 -987 520 -993 943 -6 423 

Buffert (endast i budget)   -6 423  6 423 

Nettokostnad -104 039 -97 121 -642 000 -642 000 0 

Kommunbidrag  103 741 642 000 642 000 0 

Resultat efter kommunbidrag -104 039 6 620 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat      

Resultat jfr med tillgängliga 
medel -104 039 6 620 0 0 0 

Ackumulerat resultat      
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Resultatanalys 
Prognosen efter handlingsplaner visar på ett nollresultat för 2017. I resultatet efter februari saknas 
kostnader för externa leverantörer beroende på att fakturorna kommer i månaden efter. På 
motsvarande sätt har vi en fordran på försäkringskassan avseende assistansersättning och på 
migrationsverket finns fordran för varaktig vård flykting. Det släpar även en hel del interna kostnader 
som tex datakostnader och hemtjänst vars debitering inte kommit igång efter omorganisationen. 

Avvikelsen efter februari är plus 6 620 tkr jämfört med budget. I årets budget har kostnaderna och 
intäkterna för daglig verksamhet enligt LOV periodiserats utifrån att kostnaden/intäkten kommer i 
månaden efter utförandet och att det är en månads semesteruppehåll. 

Vid jämförelse med förra året måste hänsyn tas till omorganisationen. 

2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2016-
02 

Utfall 2017-
02 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Gemensam administration      

Intäkt 0 1 0 1 1 

Kostnad -84 -4 453 -26 473 -26 474 -1 

Nettokostnad -84 -4 452 -26 473 -26 473 0 

Vård och omsorg i ordinärt 
boende      

Intäkt 1 726 507 18 612 18 612 0 

Kostnad -10 974 -6 701 -77 891 -80 514 -2 623 

Nettokostnad -9 248 -6 194 -59 279 -61 902 -2 623 

Vård och omsorg i särskilt 
boende      

Intäkt 2 584 555 3 997 3 997 0 

Kostnad -12 682 -11 862 -78 763 -82 563 -3 800 

Nettokostnad -10 098 -11 307 -74 766 -78 566 -3 800 

Insatser enl LSS och LASS      

Intäkt 41 614 35 969 326 018 326 018 0 

Kostnad -110 418 -110 306 -793 697 -793 697 0 

Nettokostnad -68 804 -74 337 -467 679 -467 679 0 

Övrig vård o omsorg för äldre 
och funktionshindrade      

Intäkt 0 162 3 316 3 316 0 

Kostnad -1 025 -993 -10 696 -10 696 0 

Nettokostnad -1 025 -831 -7 380 -7 380 0 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad   -6 423  6 423 

Nettokostnad   -6 423  6 423 
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Tkr Utfall 2016-
02 

Utfall 2017-
02 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 45 924 37 194 351 943 351 944 1 

Kostnad -135 183 -134 315 -993 943 -993 944 -1 

Nettokostnad -89 259 -97 121 -642 000 -642 000 0 

2.2.1 Gemensam administration 

Gemensam administration består av Förvaltningschef, HR-funktion, Ekonomifunktion och Kvalitet- 
och utvecklingsenhet. 

2.2.2 Vård och omsorg i ordinärt boende 

2.2.2.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Sociala omsorgsnämnden köper insatser av Vård- och äldrenämnden i form av hemtjänst och 
hemsjukvård, kostnaden per timme kommer enligt uppgift från Vård- och äldrenämnden from 2017-
01-01 öka från 365 kr/ timme till 540 kr/timme, gäller både hemtjänst och hemsjukvård. Det innebär 
en ökad kostnad vid oförändrad volymökning för nämnden med 3000 tkr för hemtjänst samt 1000 tkr 
för hemsjukvård under 2017. 

Inom enheten för hälso- och sjukvård har kostnaderna ökat för patienter i närsjukvårdsteamet för 
legitimerad personal där insatser inte går att delegera pga avancerad hemsjukvård. Även ökade 
kostnader för HSV pga vissa privata företag godkända enligt LOV ej har personal som kan delegeras 
och konsekvensen blir att legitimerad personal får utföra insatserna. 

För beslut om insatser inom boendestöd (socialpsykiatri) har antalet personer i stort sett varit konstant 
under året, för boendestödsinsatser inom ramen för funktionshinder har antalet personer samt beviljade 
timmar minskat. 

Åtgärder 

Arbetet med att systematiskt följa upp beslutade insatser och nyckeltal inom hela 
myndighetsutövningen och har gett en bättre intern kontroll och underlag för kommande 
prognostiseringar. 

Analys av verksamheten 

Det finns ett förslag enligt "Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård", att antal 
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dagar vid utskrivningsklara patienter inom psykiatrin ska minska från 30 till 3 dagar, förslaget beräknas 
träda i kraft 2019-01-01. Brist på korttidsplatser inom socialpsykiatrin kan, om det inte löses med 
hemmaplanslösningar innebära framtida behov av köpta externa placeringar och medföra ökade 
kostnader. 

  

  

2.2.2.2 Insatser 

Boendestödet har fortfarande för höga kostnader jämfört med budget. Efter en positiv trend med mer 
effektiv verksamhet har kostnaderna senaste månaderna ökat igen. Beviljade och utförda timmar har 
minskat under årets första två månader vilket minskat intäkterna. Detta tillsammans med att brukarnas 
behov av hjälp är koncentrerat till vissa tider på dagen försvårar möjligheten att planera personal på ett 
effektivt sätt. Arbete med att fördela brukarnas besök jämnare under dagen pågår men är tidsödande 
och önskvärt är att brukarna är delaktiga. From med mars månad har vi minskat personalresurser med 
totalt 3 årsarbetare samtidigt som arbetet fortgår med kartläggning av resurser samt hur resurserna 
används för att ytterligare kunna minska antalet årsarbetare. Genom dessa åtgärder kommer 
kostnaderna att minska under året. Beräknat underskott - 3500 tkr. 

  

2.2.3 Vård och omsorg i särskilt boende 

2.2.3.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser, orsaker och åtgärder 

Det finns ett underskott gentemot budget vad gäller institutionsvård och boende för psykiskt 
funktionshindrade, orsaker kan beror på samsjuklighet men också för att vissa insatser är svåra att ge på 
hemmaplan. Den totala kostnaden för tvångsvård ökade under 2016 och kostnaderna förväntas kvarstå 
under 2017. 

Antalet insatser och beslut om särskilt boende inom socialpsykiatrin har hållit sig på en konstant nivå 
under året. Verksamheten eftersträvar att andra insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i 
ordinärt boende. I dagsläget finns dock personer med beslutad insats som ej kunnat verkställas internt 
utan där extern placering blivit nödvändig. I dagsläget finns inga lediga boendeplatser i kommunal regi 
inom socialpsykiatrin. 

Åtgärder 

Det förebyggande arbetet är av stor vikt och hemmaplanslösningar behöver utvecklas tillsammans med 
boendestöd samt öppenvård där även bostadsfrågan är en central fråga för att insatserna på hemmaplan 
ska fungera. 

Analys av verksamheten  

För att bibehålla nivån på antalet platser inom särskilt boende behöver verksamheten utveckla stödet till 
personer i ordinärt boende. Det vräkningsförebyggande arbetet tillsammans med kvalificerade 
öppenvårdsinsatser eller boendestöd möjliggör också att människor behåller sin bostad i större 
utsträckning. På sikt behöver även andra boendeformer utvecklas, som exempel kan nämnas behovet 
av fler "satellitlägenheter", detta för att frigöra ytterligare platser inom kommunens psykiatriboenden. I 
lokalresursplanen framgår behov av ytterligare boende inom socialpsykiatrin i form av lägenheter med 
gemensamhetslokaler. 
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I Vård- och omsorgsprojektet "Ett gott liv var dag" belyste arbetsgruppen behovet av samverkan med 
äldreomsorgen kring boendeformer för äldre personer med funktionsnedsättning. 

  

  

  

2.2.3.2 Insatser 

Gruppbostäder Socialpsykiatri 

Alla socialpsykiatrins boenden har en prognos på underskott för personalkostnader utifrån höga sjuktal 
samt ökat bemanningsbehov pga hot- och våldsituationer. Boendena har även tagit emot brukare som 
tidigare varit externt placerade och som har omfattande behov vilket kräver en ökad personaltäthet. 

Arbetet med att införa RFM (Resursfördelningsmodell) även inom socialpsykiatrin pågår med 
förhoppning om att denna modell ligger till grund för budget 2018. 

Införandet av arbetstidsmodellen kommer att innebära ökade kostnader initialt. Tanken är att modellen 
på sikt genom resurspass, delvis ska ersätta poolen. De behovsanalyser som gjorts utifrån beviljade 
insatser för brukarna har visat att grundbemanningen inte alltid räcker till. Brukarnas allt komplexare 
funktionsnedsättningar och ökad ålder gör att högre personalbemanning ibland är det enda alternativet 
till en extern placering. 

Samtliga enheter som prognostiserar ett negativt resultat för året har fått i uppdrag att ta fram 
handlingsplaner för en budget i balans. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta med ökad hälsa 
och handlingsplaner tas fram även för detta. 

Analys av verksamheten 

Nämnden har i lokalförsörjningsplanen påtalat behovet av fler boendeplatser inom socialpsykiatrin i 
första hand för brukare med behov som kräver stöd utöver ett självständigt boende men inte personal 
dygnet runt. Det påtalas även i lokalförsörjningsplanen behov av ytterligare boenden med dygnet runt 
personal för att kunna ta hem externt placerade. Översyn av antalet korttidsplatser måste också göras 
och en ev. utökning av dessa platser är nödvändigt pga förändringar i betalningsansvarslagen som för 
psykiatrins område träder i kraft den 1/1-2019. 

Flera verksamheter har haft insatser av Previa och personalenheten utifrån sjuktalen, något som även 
prioriteras på förvaltningsnivå. 

Samtlig personal har utbildats i ESL (Ett självständigt liv) under hösten 2016 och implementering av 
arbetssättet pågår. På Söderforsgatan och Serenadgatan har brukarrevisioner genomförts. 

Inom verksamheten finns idag pedagoger som arbetar med metodutveckling och metodstöd ute på 
enheterna. Respektive enhetschef har en pedagog kopplat till sina enheter. 

2.2.4 Insatser enligt LSS och LASS 

2.2.4.1 Myndighetsutövning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Antalet personer med insatsen personlig assistans enligt LSS minskade under 2016, gäller även där 
Försäkringskassan (FK) bedömer grundläggande behov under 20 timmar/vecka. Övervältringen som 
initierats av FK till kommunen har ännu inte märkts av i den utsträckningen som förväntades. På 
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informationsträff 170302 informerar FK om att 8 % av personer med beslut enligt SFB kommer få 
indragen assistans under kommande två års-uppföljningar. Maj 2017 förväntas ett nytt rättsligt 
ställningstagande gällande restriktivitet om tillsynsbehov som annat personligt behov enligt HFD 2015. 

Kostnaden för sjukersättning till privata assistansanordnare har under 2016 varit 4 099 tkr och 
förväntas kvarstå på samma nivå 2017. 

Åtgärder  

Verksamheten har påbörjat ett tydligare arbete med att kontinuerligt följa upp beslutade insatser och 
nyckeltal för att säkerställa en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas strikt av aktuell 
rättspraxis, beslut om eventuellt dubbla insatser som ex. särskilt boende och kontaktperson övervägs 
noga och följs upp oftare. 

Analys av verksamheten  

Tendensen är att behoven av framtida insatser fortsätter att öka, det gäller även på nationell nivå. För 
att kunna planera för framtida behov behöver verksamheten tillsammans med såväl interna som externa 
aktörer vidareutveckla former för samverkan. Insatser ska exempelvis i möjligaste mån kunna erbjudas 
på hemmaplan, målgruppen idag har också andra krav på inriktning av verksamhet eller olika former av 
boenden. 

  

2.2.4.2 Insatser 

Analys av verksamheten 

Boendesektionen 

De enheter som går in i nya arbetstidsmodellen visar att den kommer att leda till kostnadsökningar 
inom boendesektionen på grund av att de långa arbetspassen kortas ner och delade turer tas bort. 
Kostnaderna handlar om att man måste öka grundbemanningen men inte kan lägga ut timmarna på ett 
effektivt sätt. Det som direkt framkom när pilotgrupperna gick in i verksamhetssystemet Time Care var 
att det inte går att genomföra på det sätt som sagts i den utbildning som Time Care haft med alla chefer 
och personal. Samverkan med daglig verksamhet pågår för att kunna samplanera bemanning så långt 
som möjligt. Utgår från att boendesektionen gör ett nollresultat. 

Daglig verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs 

Då bokslutet från arbetslivsförvaltningen visar ett underskott på 7 000 tkr för 2016 har en 
handlingsplan framtagits för att få budget i balans. Genomlysning och tät uppföljning av Daglig 
verksamhet, sysselsättning och Jobbresurs kommer att fortsätta utifrån planen tillsammans med 
enhetscheferna. En omvärldsanalys behöver även göras för att få en uppfattning om kommande behov 
för målgruppen. Då poolen från och med 2017 ligger centralt går det inte i dagsläget att följa dessa 
kostnader inom verksamhetsområdena på ett bra sätt. Då omsättning av personal och höga 
sjukskrivningstal är ett bekymmer inom daglig verksamhet är det av stor vikt att ett samarbete med 
gruppbostäderna kommer igång. Sjukskrivningstalen följs upp varje månad. Räknar med att nå ett 
nollresultat. 

Servicebostäder 

Prognosen för året är ett negativt resultat på - 500 tkr. Orsak till detta är bla svårigheter att hyra ut 
bostäder i socialt utsatta områden och i dagsläget är det 4 lägenheter som inte är uthyrda. 

Införandet av arbetstidsmodellen kommer att innebära ökade kostnader initialt. Tanken är att modellen 
på sikt genom resurspass, delvis ska ersätta poolen och också leda till minskade kostnader. 

Samtliga enheter som prognostiserar ett negativt resultat för året har fått i uppdrag att ta fram 
handlingsplaner för en budget i balans. Enheterna har också fått i uppdrag att arbeta med ökad hälsa 
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och handlingsplaner tas fram även för detta. 

Personlig assistent  

I resultatet efter februari saknas intäkter från försäkringskassan på 9 300 tkr, vilket gör att avvikelsen 
mot budget visar ett stort underskott. Helårsprognosen för verkställighet av personlig assistans är 
minus 4 300 tkr. Då inkluderas fordringar på Försäkringskassan. Underskottet beror bl a på införandet 
av Time-Care, ökad personalkostnad, sjukfrånvaro och nyttjandet av poolpersonal vid sjukfrånvaro och 
jouravtalet. Avtalet innebär att Borås stad ersätter dubbelt så många timmar som man får ersättning för 
från Försäkringskassan. Analys av verksamheten är att det finns behov av en fördjupad ekonomisk 
analys av personalkostnader på enheterna samt en enhetlig handlingsplan. Det första steget är att 
gemensamt möte mellan enhetscheferna och ekonomi är bokat där följsamhet mellan beställda timmar 
och nyttjande av personal kommer att gås igenom. 

Korttid 

Även om en ökning av verksamheten har skett via öppning av "nytt" korttidsboende, 2 brukare på 
helger, beräknas korttidsverksamheterna och lägerverksamheten hålla sin budget. Idag finns det fem 
korttidsenheter, delat på två enhetschefer, och det är av vikt att de arbetar lika och gemensamt för att 
bibehålla en budget i balans. 

AKL 

Avlösning, kontaktperson och ledsagarservice beräknas att gå ca 800 tkr i överskott vid årets slut. 

  

  

2.2.5 Övrig vård och omsorg för äldre o funktionshindrade 

Verksamheterna daglig sysselsättning och Jobb resurs kommenteras här ovan under LSS. Här ingår 
även mötesplats Berggården. 

3  Verksamhetsmått 
De flesta budgetmått avser helår och är därför ett avsevärt högre värde än en månads utfall. I vissa fall 
saknas budgetmått helt och hållet, anledningen till detta är att budgetering av måttet inte anses ge något 
analysvärde. 

3.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

3.1.1 Personlig assistans 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2016 Budget 2017 Utfall Feb 2017 

Antal personer med 
personlig assistans 
enligt LSS 

49 51 45 

Antal personer med 
personlig assistans 
enligt SFB 

190 197 184 
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Verksamhetsmått Utfall Feb 2016 Budget 2017 Utfall Feb 2017 

Antal beviljade timmar 
personlig assistans 
enligt LSS 

9 090 76 374 7 693 

Måttanalys LSS 
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3.2 Funktionshinderverksamhet SOL 

3.2.1 Insatser i ordinärt boende 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2016 Budget 2017 Utfall Feb 2017 

Antal personer med 
hemtjänst 

136 415 140 

-- varav antal personer 
med extern utförare 

25  42 

Utförda timmar 
hemtjänst 

2 082 23 039 0 

Antal personer med 
Boendestöd FH 

156 265 129 

Antal utförda timmar 
Boendestöd FH 

1 554 44 328 1 346 

Måttanalys SoL Htj 
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3.2.2 Särskilda boendeformer 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2016 Budget 2017 Utfall Feb 2017 

Antal personer med vård 
och omsorgsboende 

26 29 27 
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Måttanalys SoL Vobo 
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Brukarenkäter 
Hösten 2016 genomfördes brukarenkäter på gruppbostäder, servicebostäder och 
bostäder med särskild service samt inom daglig verksamhet. Enkäten var utformad av 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och genomfördes nationellt. Resultaten 
finns nu tillgängliga via kolada (Kommun- och Landstingsdatabasen) och kommer 
framöver att utgöra en del av ÖJ (Öppna Jämförelser). 
 
Enkäten omfattar åtta frågor (nedan frågor gäller för boenden, för daglig verksamhet 
är frågorna desamma men frågar om daglig verksamhet istället för hemma) 
 

1. Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma? 
2. Får du den hjälp du vill ha hemma? 
3. Bryr sig personalen om dig? 
4. Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar? 
5. Känner du dig trygg med personalen? 
6. Är du rädd för något hemma? 
7. Trivs du hemma? 
8. Är du kvinna eller man? 

 
Överlag är våra resultat i nivå med riket i övrigt, men på två punkter skiljer vi tydligt 
ut oss. Dels har vi ett högt antal svarande som anger att de är rädda för något, dels 
visar vår dagliga verksamhet resultat markant över rikssnittet på samtliga frågor utom 
den om rädsla där vi ligger i nivå med riket i övrigt. 
 
Resultaten är redovisade för berörda chefer och fördjupat analysarbete pågår. Andel 
svarande som anger att de är rädda för något är angivet som indikator i berörda 
verksamheters verksamhetsplan och pågående analysarbete ska resultera i aktiviteter. 
 
Då enkäten dels inte når alla våra verksamheter och vi har många personer i våra olika 
verksamheter som på grund av sina funktionsnedsättningar inte kan svara på en enkät 
planerar förvaltningen för kompletterande arbete för att fånga upp även dessa 
människors synpunkter och upplevelse av verksamhetens kvalitet. 
 
För resultat se bilagor 1-4 
 
För nationell jämförelse se kolada.se  
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Sessionsstatistik

Undersökningsstatistik

Undersökning Servicebostad LSS 2016

Enkät Servicebostad LSS 2016

Grupper Gamla kyrkvägen 22, Jössagatan 5, Jössagatan 7 vån 2, Kungsgatan 7, Lars 

Kaggsgatan 119, Salängsgatan 9, Våglängdsgatan 129

Antal 
sessioner

39

1. Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma? - Självbestämmande 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 34 / 39 87.18 %

Ibland 3 / 39 7.69 %

Nej 2 / 39 5.13 %

2. Får du den hjälp du vill ha hemma? - Självbestämmande 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 26 / 39 66.67 %

Ibland 10 / 39 25.64 %

Nej 3 / 39 7.69 %

3. Bryr sig personalen om dig? - Bemötande 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 33 / 39 84.62 %

Ibland 5 / 39 12.82 %

Nej 1 / 39 2.56 %

4. Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar? - Bemötande 2016

Svar Antal svar Procent

Alla 28 / 39 71.79 %

Några 11 / 39 28.21 %

Ingen 0 / 39 0 %

5. Känner du dig trygg med personalen? - Trygghet 2016

Svar Antal svar Procent

Alla 27 / 39 69.23 %

Några 11 / 39 28.21 %

Ingen 1 / 39 2.56 %

6. Är du rädd för något hemma? - Trygghet 2016

Svar Antal svar Procent
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Aldrig 25 / 39 64.10 %

Ibland 10 / 39 25.64 %

Ofta 4 / 39 10.26 %

7. Trivs du hemma? - Trivsel 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 33 / 39 84.62 %

Ibland 3 / 39 7.69 %

Nej 3 / 39 7.69 %

8. Är du kvinna eller man? - Bakgrund 2016

Svar Antal svar Procent

Kvinna 18 / 39 46.15 %

Man 21 / 39 53.85 %

Annat 0 / 39 0 %
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Sessionsstatistik

Undersökningsstatistik

Undersökning Gruppbostad LSS 2016

Enkät Gruppbostad LSS 2016

Grupper Bodagatan 47, Elindalsgatan 8, Fagottgatan 1, Hambogatan 2, 
Hansinggatan 13, Hansinggatan 15, Jössagatan 7 vån 1, Kadriljgatan 17, 
Kapplandsgatan 32, Krasse, Kyrkvärdsgränd 11, Kyrkvärdsgränd 13, 
Lavendelgången 1A, Logatan 10, Slättvägen 1, Slättvägen 7, Teknikgatan 11, 
Våglängdsgatan 83, Ängsbov 1

Antal 
sessioner

66

1. Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma? - Självbestämmande 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 47 / 66 71.21 %

Ibland 11 / 66 16.67 %

Nej 8 / 66 12.12 %

2. Får du den hjälp du vill ha hemma? - Självbestämmande 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 46 / 65 70.77 %

Ibland 11 / 65 16.92 %

Nej 8 / 65 12.31 %

3. Bryr sig personalen om dig? - Bemötande 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 45 / 64 70.31 %

Ibland 13 / 64 20.31 %

Nej 6 / 64 9.38 %

4. Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar? - Bemötande 2016

Svar Antal svar Procent

Alla 43 / 63 68.25 %

Några 18 / 63 28.57 %

Ingen 2 / 63 3.17 %

5. Känner du dig trygg med personalen? - Trygghet 2016

Svar Antal svar Procent

Alla 42 / 63 66.67 %

Några 14 / 63 22.22 %

Ingen 7 / 63 11.11 %
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6. Är du rädd för något hemma? - Trygghet 2016

Svar Antal svar Procent

Aldrig 35 / 63 55.56 %

Ibland 15 / 63 23.81 %

Ofta 13 / 63 20.63 %

7. Trivs du hemma? - Trivsel 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 51 / 64 79.69 %

Ibland 9 / 64 14.06 %

Nej 4 / 64 6.25 %

8. Är du kvinna eller man? - Bakgrund 2016

Svar Antal svar Procent

Kvinna 31 / 63 49.21 %

Man 31 / 63 49.21 %

Annat 1 / 63 1.59 %
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Sessionsstatistik

Undersökningsstatistik

Undersökning Daglig verksamhet LSS 2016

Enkät Daglig verksamhet LSS 2016

Grupper Bageriet, Centrallagret, GeTing, Knallefiket, Kontor & Papper, 
Kulturverkstaden, Park & Natur, Ålgården, Östermalm

Antal 
sessioner

84

1. Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet? - 
Självbestämmande 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 68 / 83 81.93 %

Ibland 14 / 83 16.87 %

Nej 1 / 83 1.20 %

2. Får du den hjälp du vill ha i din dagliga verksamhet? - Självbestämmande 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 75 / 83 90.36 %

Ibland 6 / 83 7.23 %

Nej 2 / 83 2.41 %

3. Bryr sig personalen om dig? - Bemötande 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 77 / 83 92.77 %

Ibland 3 / 83 3.61 %

Nej 3 / 83 3.61 %

4. Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar? - Bemötande 2016

Svar Antal svar Procent

Alla 65 / 83 78.31 %

Några 13 / 83 15.66 %

Ingen 5 / 83 6.02 %

5. Känner du dig trygg med personalen? - Trygghet 2016

Svar Antal svar Procent

Alla 72 / 83 86.75 %

Några 8 / 83 9.64 %

Ingen 3 / 83 3.61 %

6. Är du rädd för något på din dagliga verksamhet? - Trygghet 2016
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Svar Antal svar Procent

Aldrig 61 / 83 73.49 %

Ibland 17 / 83 20.48 %

Ofta 5 / 83 6.02 %

7. Trivs du på din dagliga verksamhet? - Trivsel 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 77 / 83 92.77 %

Ibland 5 / 83 6.02 %

Nej 1 / 83 1.20 %

8. Är du kvinna eller man? - Bakgrund 2016

Svar Antal svar Procent

Kvinna 42 / 83 50.60 %

Man 39 / 83 46.99 %

Annat 2 / 83 2.41 %
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Sessionsstatistik

Undersökningsstatistik

Undersökning Boende med särskild service SoL 2016

Enkät Boende med särskild service SoL 2016

Grupper Billdalsgatan, Jössagatan 3, Kvibergsgatan, Metergatan, Serenadgatan, 

Söderforsgatan

Antal 
sessioner

52

1. Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma? - Självbestämmande 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 35 / 52 67.31 %

Ibland 13 / 52 25.00 %

Nej 4 / 52 7.69 %

2. Får du den hjälp du vill ha hemma? - Självbestämmande 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 37 / 52 71.15 %

Ibland 13 / 52 25.00 %

Nej 2 / 52 3.85 %

3. Bryr sig personalen om dig? - Bemötande 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 36 / 51 70.59 %

Ibland 13 / 51 25.49 %

Nej 2 / 51 3.92 %

4. Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar? - Bemötande 2016

Svar Antal svar Procent

Alla 28 / 51 54.90 %

Några 20 / 51 39.22 %

Ingen 3 / 51 5.88 %

5. Känner du dig trygg med personalen? - Trygghet 2016

Svar Antal svar Procent

Alla 30 / 51 58.82 %

Några 18 / 51 35.29 %

Ingen 3 / 51 5.88 %

6. Är du rädd för något hemma? - Trygghet 2016

Svar Antal svar Procent
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Aldrig 16 / 51 31.37 %

Ibland 28 / 51 54.90 %

Ofta 7 / 51 13.73 %

7. Trivs du hemma? - Trivsel 2016

Svar Antal svar Procent

Ja 33 / 51 64.71 %

Ibland 14 / 51 27.45 %

Nej 4 / 51 7.84 %

8. Är du kvinna eller man? - Bakgrund 2016

Svar Antal svar Procent

Kvinna 26 / 52 50.00 %

Man 26 / 52 50.00 %

Annat 0 / 52 0 %
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Sociala omsorgsnämnden 

 
 
Öppna jämförelser 
Socialstyrelsen samlar årligen in information om socialtjänstens olika delar och 
publicerar resultaten som öppna jämförelser (ÖJ).  
 
För de verksamheter som omfattas av Sociala omsorgsnämnden består frågorna 
uteslutande av JA/NEJ frågor av karaktären ”Finns rutin för samverkan med X?” 
eller ”Används utredningsmetod X i sammanhang Y”. ÖJ för våra olika 
verksamhetsgrenar omfattar alltså process- och strukturmått snarare än resultatmått. I 
kraft av de brukarenkäter som genomförts 2016 tillkommer resultatmått. 
 
Resultaten av ÖJ behandlas genom att förvaltningen går igenom de frågor vi svarat 
nej på men som en majoritet av jämförbara kommuner svarat ja på och tar ställning 
till huruvida åtgärder behöver genomföras. I stor utsträckning innebär detta 
utveckling av samverkansstrukturer vilket i regel behöver behandlas inom det sociala 
klustret. Under vintern pågår arbete med att hitta fungerande strukturer för sådant 
arbete. 
 
Brukarenkäter behandlas i detalj i separat ärende. 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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Yttrande över förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 
2017- 2018 
2016/KN0262 
 
Nämndens beslut  
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat yttrande över förslag till 
Kultur- och Biblioteksprogram och översänder det till Kulturnämnden. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Kulturnämndens förslag 
till Kultur- och Biblioteksprogram. Förslaget till nytt kulturprogram har ett bra 
upplägg och det framgår vad Borås Stad vill uppnå och vilka effekter som 
eftersträvas, men några viktiga perspektiv saknas. Nämnden anser att det i 
programmet ska tilläggas att personer med funktionsnedsättning också är en 
prioriterad målgrupp samt att lyfta fram behovet av att anpassa verksamhet så att 
personer med funktionsnedsättning kan ta del av och utöva kultur.  
 
Vidare anser nämnden att Borås Stad kunde ligga i framkant då det gäller att ta del av 
den tekniska utvecklingen för att personer med olika funktionsnedsättningar på bästa 
sätt ska kunna ta del av kultur och själv kunna utöva det. Det skulle kunna vara 
ytterligare ett fokusområde. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Kulturnämndens förslag 
till Kultur- och Biblioteksprogram.  
 
Nu gällande kulturprogram upphörde att gälla 2016. I förslaget till nytt 
Kulturprogram ansluts nu gällande Biblioteksprogram. Det förslag som 
Kulturnämnden sänt ut på remiss heter förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 
men innehåller endast kulturprograms-delen då Biblioteksprogrammet inte ska 
revideras nu. 
 
Förslaget till nytt kulturprogram har ett bra upplägg och det framgår vad Borås Stad 
vill uppnå och vilka effekter som eftersträvas, men några viktiga perspektiv saknas. 
Det är perspektiv som även saknas i det gällande Biblioteksprogrammet.  
 
I bibliotekslagen (2013:801) paragraf 4 står: ” Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och 
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förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av 
information.”  
 
Nämnden anser att det ska gälla även inom kultur i Borås Stad och i det remitterade 
förslaget till Kultur- och Biblioteksprogram står dessutom att ”Bibliotekslagen är 
styrande”. Under avsnittet målgrupper bör därför läggas till att personer med 
funktionsnedsättning också är en prioriterad målgrupp. 
 
Under avsnittet Förutsättningar och metoder borde behovet av tillgänglighet utvecklas 
mer. Att alla har tillgång till, kan delta och utöva kultur i alla dess former är en 
väsentlig förutsättning för att kulturen ska vara tillgänglig. Det är viktigt att beakta när 
det gäller grupper som möter trösklar. Det kan vara personer med olika 
funktionsnedsättningar men gäller också de språkliga hinder som personer från andra 
kulturer möter.  
 
Vidare anser nämnden anser att Borås Stad kunde ligga i framkant då det gäller att ta 
del av den tekniska utvecklingen för att personer med olika funktionsnedsättningar på 
bästa sätt ska kunna ta del av kultur och själv kunna utöva det. Det skulle kunna vara 
ytterligare ett fokusområde. 
  
 
Barn och unga 
På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt? 
Kulturprogrammet berör i högsta grad barn och ungdomar. Det har stor betydelse för 
barn och ungdomar med funktionsnedsättning att de kan ta del av och utöva kultur i 
alla dess former. 
 
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening? 
Barn och ungdomar har inte tillfrågats inför besvarande av remissen. 
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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Nämnder  och bolag i Borås Stad 
 

 

 

 
Förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-201 8 
 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att sända förslag till Kultur- och Biblioteksprogram  
2017-2018 på remiss till berörda nämnder och bolag. 
 

Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
Borås Stads Vision 2025 är den övergripande strategi som gäller för Borås Stads alla 
verksamheter. De verksamheter och metoder som varje förvaltning ska arbeta med 
specifikt för att nå målen formuleras i ett övergripande program.  
 
Nu gällande Kulturprogram för Borås Stad upphör att gälla 2016. Förslag till nytt 
program, som i stora delar bygger på det tidigare, har utarbetats med hänsyn tagen till 
de synpunkter som Kulturnämnden lyft vid en workshop under hösten. Till det nya 
Kulturprogrammet ansluts nu gällande Biblioteksprogram så de två övergripande 
styrdokumenten för kulturverksamheten i Borås Stad blir samlade i samma dokument.  
 
Det nya Kulturprogrammet följer Biblioteksprogrammets giltighet, till och med 2018. 
 
Kultur- och Biblioteksprogrammet ska åtföljas av en Kultur- och Biblioteksplan, som 
beskriver de aktiviteter, tidsramar och ansvar som åvilar verksamheterna.  
  
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Lars Gustaf Andersson 
Förste vice ordförande 
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef 
 
 
Bilagor: Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad. 
             Borås Stads Biblioteksprogram. 
 
 
 



 Strategi

• Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Kultur- och 
Biblioteksprogram 

för Borås Stad



2 Borås Stad  |   kultur- och biblioteksprogram 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Kulturnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kulturnämnden
Dokumentet gäller för: XX
Dokumentet gäller till och med: 2018

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
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Kultur- och 
Biblioteksprogram för 
Borås Stad
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kultur-
livet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla sam-
hällets utveckling. 

Kultur- och biblioteksprogrammet i Borås utgår från och samspelar med de statliga 
kulturpolitiska målen, Västra Götalands regionala kulturplan, Kulturplan för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stads Vision 2025. Bibliotekslagen är styrande.

Målgrupper
Borås Stads kulturverksamheter är till för alla medborgare i Borås Stad samt för stadens 
besökare. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och särskilt angelägen att nå.

Fokusområden
Kulturen i Borås präglas av en basverksamhet som ger goda förutsättningar för boråsarens 
önskan och vilja till bildning. Kulturen i Borås erbjuder god tillgång till kultur. Verksamheterna 
värnar det demokratiska samhället och lyfter kulturarvens betydelse. 

Biblioteken i Borås är demokratiska mötesplatser som, tillgängliga för alla, erbjuder 
information, kunskap och upplevelser.  Biblioteken ska särskilt främja lärande och inspirera 
till läsning.  Se Borås Stads program- och handlingsplan för bibliotek.

Kulturens naturliga närvaro i skolan bidrar till den unga människans utveckling och 
bildning.

Kulturskolan ansvarar för att alla barn får uppleva och själva skapa kultur på sin fritid 
samt på skoltid i samverkan med det offentliga skolväsendet.

De Kulturhistoriska Museerna – Borås Museum och Textilmuseet – är platser för kunskap, 
fördjupning och samtal om stadens kulturhistoriska arv som är relevanta för dagens 
människor. Stadens kulturarv är känt och identitetsskapande.

Kulturen i Borås är uppmärksammad regionalt och nationellt genom de profilskapande 
verksamheter som främst Konstmuseet, Textilmuseet och Stadsteatern står för. 
Verksamheternas konstnärliga inriktning och utveckling ligger i framkant nationellt.



Förutsättningar/metoder
Kulturlivet i Borås kännetecknas av hög delaktighet hos och med medborgarna. Detta 
förutsätter demokratiska mötesplatser liksom att kultur är tillgängligt i hela staden genom 
ett varierat utbud och med fasta kulturarenor för såväl eget utövande som för konsumtion 
av professionell kultur. 

Ett interkulturellt förhållningssätt främjar möten mellan människor och bidrar till en 
god integration i staden. 

Kulturens roll i skolan innebär att alla barn får kunskap om och insikt i kulturverksamheter 
samt ges möjlighet att pröva olika konst- och kulturuttryck. 
Det fria kulturlivet stimuleras och samverkan uppmuntras.

Samhällsplanering
Kultur är grundläggande i människors välfärd. Därför ska kulturen ha status som ett 
horisontellt perspektiv i all kommunal verksamhet och vara närvarande i alla kommunala 
beredningar och därigenom en självklar del i samhällsplaneringen. Stadens övergripande 
samhällsplanering bygger på dialog med medborgarna där kulturen bidrar genom att 
lyfta fram och stärka mjuka värden och kreativa lösningar. Samarbeten och samverkan 
inom kommunen, med civilsamhället och olika idéburna organisationer innebär att 
kulturen både stärks samt bidrar till det hållbara samhällets utveckling. Samverkan inom 
delregionen och samarbete med regionen innebär en strategisk utveckling av kulturlivet 
för boråsaren.
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Biblioteksprogram

I Borås ska alla ha fri tillgång till folkbibliotek som främjar intresse för läsning och 
litteratur, ger kvalificerad informationsförmedling, upplevelser, och presenterar nya 
medier och ny teknik. Det ger förutsättningar för att utöva demokratiska rättigheter 
och utvecklas som människa.

Folkbiblioteken ska via gemensamma funktioner säkerställa kvalitet och likvärdighet 
och ett gemensamt medieutbud.
 

Den demokratiska mötesplatsen
Folkbiblioteken är såväl fysiska som virtuella mötesplatser, de ska vara tillgängliga 
för alla och ha generösa öppettider. Biblioteket ska också ha uppsökande verksam-
het. Biblioteken ska erbjuda information och kunskap genom olika medier så att alla 
kommuninvånare kan delta i den demokratiska processen. 

Biblioteken ska delta i samhällsutvecklingen och inspirera till möten och debatt. Bib-
lioteken ska utveckla en demokratisk mötesplats i samverkan med andra.

Det lärande biblioteket
Bildningsstaden Borås ska ha folk- och skolbibliotek som inspirerar till lärande, 
främjar sökandet efter kunskap och är ett stöd på alla utbildningsnivåer. 

Borås Stad ska ligga i framkant med att stödja det livslånga lärandet. Utveckla det i 
samklang med tiden, via såväl det fysiska som det digitala biblioteket. Se till omvärl-
den, ta in ny teknik, bidra till att människor utvecklas och till det hållbara samhället. 

Det läsfrämjande biblioteket
Biblioteken ska inspirera till läsning och till möten med litteratur. Litteraturutbudet 
ska vara aktuellt, varierat och till för alla. 

Biblioteken ska genom ett läsfrämjande arbete stödja språkutveckling för alla.

Det mångspråkiga biblioteket
Biblioteken ska ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer 
med annat modersmål än svenska. Medieutbud och information ska uppdateras i 
takt med demografiska förändringar. Biblioteken ska stödja integration, men också 
visa på lokala kulturella resurser.  Att Borås är ett finskt förvaltningsområde ska vara 
tydligt i bibliotekens verksamhet. 
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Det digitala biblioteket
Det digitala materialet är lika självklart som det tryckta. Digitala medier och digital 
distribution ger människor som inte kan ta sig till bibliotek, eller behöver anpassade 
medier, ett brett utbud av kunskap, information och upplevelser. Teknik som inte 
alla har tillgång till ska finnas på biblioteken.

Biblioteket som kulturarena
Biblioteken ska vara platser för kultur och kulturella upplevelser. Efter sina förut-
sättningar ska varje bibliotek skapa möten och kulturaktiviteter i samverkan med 
andra aktörer.  Biblioteken ska också ge plats för kommuninvånarnas eget skapande. 
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Planprogram Hestra och ändring i form av tillägg till 
detaljplan kv. Berwald 89, Torpa-Hestra 4:1 m.fl.,  
Borås Stad  
(Diarienummer BN2015-1058 och BN2015-1706) 
 
Nämndens beslut  
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat remissvar till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över programsamråd gällande 
planprogram Hestra, Torpa-Hestra 4:1 m.fl., Borås Stad, och samråd för ändring i 
form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89. 
Yttrandet omfattar även det utökade området med fastigheterna söder om 
Symfonigatan samt delar av Ramnaslätts verksamhetsområde som tillkommit. 
 
Sociala omsorgsnämnden är positiv till utbyggnad av Torpa-Hestra 4:1 och ändring i 
form av tillägg till detaljplan kv. Berwald 89. Nämnden vill betona behovet av boende 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och boende enligt LSS (Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade) i området. 
  
Socialpsykiatrin har många externplacerade personer och man arbetar för att dessa ska 
kunna få bo på hemorten, utifrån både sociala och ekonomiska aspekter. Det finns 
också ett äldre SoL-boende som inte uppfyller arbetsmiljökraven i dagsläget. 
 
LSS-verksamheten har ett kontinuerligt behov av att utöka verksamheten i takt med 
att personer söker, och beviljas, insats i form av bostad enligt LSS. Det är i dagsläget 
brist på boenden. 
Det finns också ett antal LSS-boenden som inte uppfyller kraven som fullvärdiga, 
som behöver ersättas. 
En ytterligare synpunkt är att de LSS-boenden som är belägna på Hässleholmen 
behöver få flytta till en annan stadsdel, då det är mycket svårt att få uthyrt LSS-
lägenheter i detta område med tanke på hur oroligt det upplevs vara i stadsdelen. 
   
LSS-bostäder är uppdelade i två kategorier: Gruppbostad och servicebostad. 
Gruppbostaden är ett boende med högst 6 lägenheter samlade i direkt anslutning till 
gemensamma ytor, lämpligen placerad i en separat byggnad. 
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Servicebostaden består av högst tolv separata lägenheter som ligger i närområdet och 
som har anknytning till en ”baslägenhet”, där personal och tillgång till gemensamma 
lokaler för samvaro finns. 
 
Sociala omsorgsnämnden skulle se det lämpligt att på området Torpa-Hestra 4:1 och 
tillägg till detaljplan kv. Berwald 89 få tillgång till ett SoL-boende samt en 
gruppbostad och en servicebostad enligt LSS. 
 
 
Barn och unga 
Ovanstående boenden är riktade till vuxna personer. 
Barn och unga tillhörande målgruppen, kan i framtiden få erbjudande om bra och 
fullvärdiga boenden.  
 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 

 







PLANPROGRAM 
FÖR TORPA-HESTRA 4:1 MED FLERA

NÄRA - UNIKT - GRÖNT



MEDVERKANDE 
Projektstudioteam
Emma Larsson, Projektledare, Samhällsbyggnadsfövaltningen
Anders Graad, Mark och exploateringsansvarig, Stadsledningskansliet; Mark och exploateringsavdelningen
Johan Ekeblom, Planprogramansvarig, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hanna Rickdorff Lahrin, Stadsledningskansliet; Mark och exploateringsavdelningen 
Karin Graad, Stadsledningskansliet; Startegeisk samhällsplanering 
Maria Albertsson, Tekniska förvaltningen 
Kent Claesson, Tekniska förvaltningen 
Anna Ljunggren, Miljöförvaltningen 
Pia Aspegren, Miljöförvaltningen 
Anna Karlsson, Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Anita Gyllensten, Stadsdelsförvaltning väster 
Niclas Johansson, Stadsdelsförvaltning väster 
Anna-Karin Schön, Borås Energi och Miljö 
Uppdragsansvariga  
Elisabeth Eickhoff, Stadsledningskansliet; Mark och exploateringsavdelningen 
Michaela Kleman, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram 
behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och formulera 
mål och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och 
ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet 
skickas på samråd till kommunala förvaltningar, myndigheter 
och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på 
förslaget inför fortsatt detaljplanering. De berörda skall ges möjlighet 
till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är 
låsta. Efter programsamrådet kommer det att successivt göras flera 
detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet 
täcker. Planprogrammets syfte är att under hela processen finnas 
med som ett övergripande inriktnings- och måldokument.

Bilder, kartor och illusttrationer framtaget av Projektgruppen där ej annat anges. 
Med särskillt tack till: 
Zilka Cosic 
Fredrik Hjelm
Jonathan Westlin

Planprogram för Torpa-Hestra 4:1 Med flera 2017-01-17
Diarienummer: BN 2015-001058
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Inledning
GRANNSKAP 
Hestra ligger i den nordvästra 
delen av Borås med ca 2-3 km 
till stadskärnan. Programområdet 
omfattar ett ca 1,5 km2. Det 
avgränsas av Alingsåsvägen i 
nordöst, Ryssbybäcken i nordväst, 
Ramnaslätts verksamhetsområde i 
sydväst och Byttorpssjön i sydöst.
Borås stad äger Torpa-Hestra 4:1 
vilket omfattar nästintill all den 
mark som pekas ut som lämplig 
för bostadsexploatering. Även det 
område vid Pianogatan som utgörs 
av fastigheterna Berwald 84-88 och 
Roman 1-4 ägs av Borås stad. Läs 
vidare om Pianogatan på sidan 18.
Från Hestra finns flera cykel- och 
promenadmöjligheter till Borås 
centrum. Kollektivtrafikförsörjningen 
är relativt god (varierar mellan 
10 och 30 min trafik under 
dygnet) och det tar ca 10-15 
minuter med bussen till centrum. 
Frilufts- och rekreationsområden 
finns flera i närheten. I sydväst 
ligger Byttorpssjön med ett 
kortare elljusspår, badplats samt 
fiskemöjligheter. Byttorps idrottsplats 
där Byttorps IF håller till finns i 
området ner mot Byttorpssjön. I 
nordväst ligger Ryssbybäcken och 
kring denna finns fina strövområden. 
Hestra Midgård, på fastigheten 
Partituret 1, ligger utmed Hestra 
ringväg och utgör stadsdelens 
centrum. Centrumbyggnaden 
inrymmer idag grundskola 0-6, 

SYFTE OCH MÅL
Planprogrammets övergripande 
målsättning är att utreda översiktliga 
förutsättningar, ta fram en målbild, 
en struktur för bebyggelseområden 
och grönområden samt 
planeringsprinciper för 
områdets innehåll.
Planprogrammet ska skapa 
förutsättningar för en hållbar 
bebyggelseutveckling, både socialt 
och miljömässigt. Boende får tillgång 
till boendemiljöer med kvalitéer och 
upplevelsevärden där förutsättningar 
för ett rikt och hållbart liv ges.
Planprogrammet ska även säkerställa 
en grönstruktur med fokus på djur 
och växtlivets spridningsbehov 
och kopplingar för människan 
till olika grönområden. 
Planprogrammet ska även initiera 
genomförandeperspektivet genom 
initiala bedömningar kopplat till 
ekonomi och rimlighetspotential.

fritidsgård, idrottshall, äldreboende 
med mera. Hestra Midgård 
ägs av AB Bostäder i Borås. 
Området vid Hestra Ängar Torpa-
Hestra 4:4, är i privat ägo och där 
har Borås Stad beviljat planbesked 
under 2014 för att se på en möjlig 
utveckling av bostäder. Läs vidare om 
Torpa-Hestra 4:4 på sidan 19.

VARFÖR HESTRA PLANPROGRAM
I Borås generalplan från 1930-talet pekades Hestra ut som ett framtida 
utvecklingsområde för bostäder. Men det var först under 1970-talet som dessa 
idéer togs vidare genom den så kallade dispositionsplanen vilken pekade ut 
en stadsdel med 3000 lägenheter. De storskaliga planerna fullföljdes inte på 
grund av att efterfrågan på bostäder i Borås sjönk under slutet av 70-talet.
1989 togs nästa steg och i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) som 
arbetades fram, omprövades 70-talets planering och ersattes med en 
vision om parkstaden vilken tog sin utgångspunkt i landskapet.
Utveckling som 1989 års FÖP pekade ut började realiseras bara några 
år senare i och med den nordiska bostadsutställningen 1994, vilket gav 
Hestra en framgångsrik start med Parkstadsområdet kring Hestra Ringväg. 
Utställningsområdet från 1994 är ett område som bjuder på uppskattade 
bostadsmiljöer och hög arkitektonisk kvalité med utgångspunkt i nordiskt 
byggande och landskapets förutsättningar. Denna del har sedan blivit 
förebilden för fortsatta etapper som genomförts och genomförs. Även 
den fortsatta utvecklingen av Hestra i och med detta planprogram tar 
sitt avstamp i denna succé som är erkänt som i vissa fall beskrivs som 
ett av Sveriges bästa bostadsområden. En utmaning som förpliktigar.
Detta planprogram omfattar i stort sett hela det område som pekas ut i 
den fördjupade översiktsplanen med undantag från området söder om 
Symfonigatan ner mot Byttorpssjön. Huvudfokus är att se på de icke 
genomförda delarna som pekades ut 1989 för att se på lämplig exploatering 
men även att se över de strategiska ställningstaganden som behöver göras 
avseende exempelvis kommunikationer, grönstruktur och servicebehov. 
Planprogrammet ska visa en uppdaterad version av kommunens samlade 
viljeinriktning och mål för en fortsatt utveckling av Hestra och vara basen 
för kommande utvecklingsprocesser. Totalt på Hestra med den fördjupade 
översiktsplanen som struktur har ca 600 bostäder byggts ut sedan 1990-talets 
början. Detta planprogram presenterar möjlighet för upp emot ytterligare 800-
1000 bostäder med en preliminär utbyggnadsstart 2020. Läs mer om tidigare 
ställningstaganden i kapitlet Tidigare ställningstaganden på sidan 28.
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Process
ARBETSMODELL
Arbetet med planprogrammet för Hestra utgår från en 
projektstruktur där en huvudprojektledare getts ett tydligt 
samordningsansvar från idé till genomförande. 
Planprogrammet har arbetats fram i projektstudioformatet. Projektstudion är 
ett arbetssätt där man mixar kompetenser från strategisk nivå och utförande 
och genomförandenivå till ett projektstudioteam. Projektstudioteamet 
har inledningsvis arbetat med att definiera viktiga utgångspunkter 
baserade på olika kompetenser och kunkaper för att gemensamt skapa ett 
planprogram. Arbetsformen innebär även att teamet arbetar ihop under 
mer koncentrerade tidsperioder för att få bättre utväxling och samordning. 
Detta även för att tidigare och tätare samordna de olika delprojekten.

STYRNING
Resultatet från projektstudion har löpande förankrats hos den 
politiska styrningen och ledningen för Hestra projektet som utgörs av 
representanter för Kommunstyrelsen (kommunalråden med ansvar för 
samhällsbyggande) och Samhällsbyggnadsnämndens presidium. Forumet 
kallas presidieöverläggning inom samhällsbyggande och är ett forum för politisk 
samordning. De formella besluten sker i respektive nämnd/styrelse. 

WORKSHOP
Forumet, presidieöverläggning inom samhällbyggande tog under året initiativ 
till att gå ut med en bred inbjudan till övriga berörda presider (Tekniska 
nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden samt Stadsdelsnämnd väster) för att ha 
en gemensam workshop med fokus på politiska mål och värderingar 
kopplat till Hestra projektet. Den 30 augusti 2016 ägde workshopen 
rum och ett 30-tal deltagare fördelade på hälften politiker och hälften 
tjänstemän fördjupade sig i att ta fram en gemensam målbild för Hestra 
som sedan kommit att bli grunden för detta planprogram men även för hur 
organisation, styrning och uppföljning kopplat till projektet ska säkras.

Ordmolnet visar ord som 
workshopdeltagarna satte på 
Hestra som plats och på själva 
arbetet med utbyggnaden, dess 
utmaningar, möjligheter etc. 
Större ord innebär att det är 
fler deltagare som använt ordet.

Hur tar vi oss an 
utmaningen att bygga 

flera hundra nya 
bostäder?!

Hur tar vi som kommun och 
markägare en aktiv roll i att utveckla 

Hestra på ett hållbart sätt?

Hur tar sig dagens och 
framtidens Hestrabors behov 

och drömmar sig uttryck?
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PROJEKTSTUDIO 
 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Platsens nuläge och förutsättningar 
ringades in, liksom projektets mål 
och utmaningar inför den fortsatta 
utvecklingen. Även arbetsprocess 

och resurskrav definierades.

WORKSHOP
En gemensam målbild avseende 

identitet, bebyggelse och funktioner 
diskuterades. En värde- och 

målformulering började ta form. 

PROJEKTSTUDIO 
 PLANPROGRAM

Fokus på planprogrammets 
innehåll och avgränsning. Arbetet 
kring stadsbyggnadsvärden utifrån 
workshopens målbild fördjupades.

TIDSPERSPEKTIV
Planprogrammet förväntas att antas under första halvan av 2017 av 
Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige. Därefter kommer området delas upp 
i olika etapper och uppdrag. Området består av två huvudetapper – Västra 
och Norra, där den västra etappen utmed befintliga Orkestervägen bedöms 
som lämpligast att börja med och där en preliminär byggstart är bedömd till 
2020. Den norra etappen bedöms ha en något senare byggstart kring 2025. 
Hela programområdet beräknas kunna vara fullt utbyggt kring 2030.

PLANPROCESS
De förutsättningar som den fördjupade översiktsplanen från 1989 
ställningstaganden grundar sig på behöver studeras och dess aktualitet 
bedömas genom att ta fram ett planprogram för det aktuella området norr 
om Symfonigatan. Detta kan påverka avgränsning och läge av etapper. 
Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter 
och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget 
inför fortsatt detaljplanering. Området kommer sedan att delas upp i flera 
detaljplaner. Den första detaljplanen kommer att påbörjas under 2017. 

GENOMFÖRANDE
Då kommunen är ägare till i stort sett all berörd mark som ska 
exploateras kommer markanvisningar ske. Anvisningarna kommer 
delas i uppskattningsvis tio stycken områden vilka kommer variera i 
storlek. För de första utbyggnadsområdena kommer anvisningen 
av mark genomföras samtidigt som detaljplanen tas fram. 
Du kan läsa mer om Genomförande på sidan 34.

Uppdrag Projketstudio Workshop Projektstudio
Planprogram

Samråd

2015
Detaljplaner

startas

Mark-
anvisningar

inledsHär är vi nu!

Preliminär
Byggstart 

2020

Planprogram - projekt Hestra

Forsatta uppdrag - projekt Hestra

Projekt Hestra 

2016 2017 2018-2020
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Stadsdelen Hestra har ursprungligen 
varit centrerad kring infartsstråket till 
Borås vid nuvarande Alingsåsvägen/
Kvibergsgatan. I omedelbar närhet 
till den gångbro som idag finns över 
Alingsåsvägen, låg tidigare en liten 
affär och, i anslutning till affären, 
en vändplats för bussen till centrala 
Borås. Denna plats utgjorde en 
samlingsplats för Hestraborna och 
kan sägas ha varit början till ett 
centrum för stadsdelen. Bebyggelsen 
på Hestra låg organiskt framvuxen 
främst mot väster, norr och nordost 
om samlingsplatsen. Mot söder 
finns stadsdelen Byttorp med 
Egnahem och flerfamiljshus. Det 
aktuella planprogrammet ligger i 
utkanten av Hestra, i västra och 
nordvästra delen av det område som 
ursprungligen benämndes Hestra. 
Stadsdelen, som vi avgränsar den 
idag, har fram till slutet av 1950-talet 
i princip helt präglats av ett odlings- 
och beteslandskap med tillhörande 
bebyggelse. Gårdsbildningarna 
har löst sammansatt grupperat 
sig främst på den västra sidan av 
Alingsåsvägen. Några få rester av 
odlingslandskapet och den äldre 
bebyggelsen finns ännu bevarade på 
Hestra och de utgör idag mycket 
viktiga komponenter för att skapa 
ett historiskt djup, en läsbarhet och 
därmed en förståelse för stadsdelens 
ursprung, framväxt och historia. 
De är kärnan till dagens Hestra. 
Under perioden 1930-1960, när 
Borås växte kraftigt, kom även 
områden som Hestra, som då 

uppfattades ligga långt ut från 
själva staden, att få tillskott av ny 
bebyggelse när staden sprängde 
sina gamla gränser. Det handlade 
i några enstaka fall om mindre 
flerfamiljshus samt ett antal nya 
boningshus i anslutning till äldre 
gårdar. De nya husen fick en modern 
utformning och anslöt i stort till 
funktionalismens stilideal, vilket 
delvis förändrade områdets karaktär. 
Denna bebyggelse är idag insprängd 
i den befintliga, något yngre, 
bebyggelsestrukturen och utgör en 
lite otydlig årsring på själva Hestra. 
I spåren av 1960-talets ekonomiska 
framgångar och en stark 
urbaniseringsvåg i Sverige förtätades 
Hestra med ett stort antal nya 
bostäder. Detta skedde främst öster 
och nordost om Alingsåsvägen 
utmed bland annat Gejersvägen och 
Ryssbyvägen där en mängd nya villor 
byggdes i tidstypisk stil vid slutet av 
1960-talet och under tidigt 1970-
tal. Framförallt de s.k. Atriumhusen, 
som HSB uppförde vid Glimmerplan 
1968, och radhusen vid Kvartsgatan 
från 1970, dominerar intrycket 
i denna del av Hestra. Genom 
sin placering i de östra delarna av 
Hestra blir dock avtrycket på den 
del som själva planprogrammet 
berör ganska begränsat.
Hestra skonades från 
miljonprogrammets storskaliga 
planeringsideal, trots att långt 
framskridna planer fanns för Hestras 
västra delar. En dispositionsplan, 
som omfattade 3 800 bostäder 

Hestras framväxt

för 11 000 invånare, fanns färdig 
1972. Den genomfördes aldrig 
på grund av textilkrisen och den 
stora utflyttningen från Borås 
som följde i dess fotspår. Delar 
av planen realiserades dock 1976 
när ett relativt stort antal radhus 
byggdes vid Romansgatan. 

Efter en lång stiltje i 
bostadsbyggandet på Hestra 
kunde ytterligare delar av 1972-
års dispositionsplan utnyttjas år 
1988, då en omfattande förtätning 
genomfördes vid Sonatgatan. 
Den tidstypiska bebyggelsestrukturen 
med sina karaktäristiska 
radhus skapar idag en tydlig 
årsring på Hestra. 

En vy över det som idag är Hestra parkstad. Foto: Trygve Åkesson hämtat från Hestraiboras.se

Med ett ursprung i en FÖP 
kallad ”Hus i park” från 1989 
skapades Hestra Parkstad under 
1990-talets första år. Utbyggnaden 
av det nya området avslutades 1994 
med en mässa kallad ”Nordisk 
Bostadsutställning”. Hestra 
Parkstad och mässområdet har 
idag i princip blivit synonymt med 
stadsdelen och dess bebyggelse 



Hestra Västra
Delområde 1 i detta program
Prognos 1989 för området var 150 villor vilket sedan omfomuleradaes i 
planprogram från 2006 till ca 60 villor. 
1989 var inriktningen för det sydvästra hörnet verksamhetsområde.

13 villatomter och LSS Boende utbyggt 2005-2006 

Hestra Parkstad
Bostadsutställningsområdet från 1994 omfattar 220 lgh och 
centrumfunktion. Området har sedan dess kompletterats 
2006 med 42 lgh samt 2010 med 42 bostäder. 
Totalt 304 Bostäder. (prognos 1989 var 200 bostäder.)

HESTRA 1989-2016
Totalt antal byggda bostäder inkl byggrätter 730 st
Prognos för ej genomförda etapper enligt FÖP 1989: 530 st
Prognos 2016: ca 800-1000 bostäder

Sjögläntan
Utbyggt 2013 -2016. 
Totalt 63 radhus/parhus (prognos 1989 var 120 lgh.)

Hestra Trädgårdsstad
Detaljplan antagen 2014 medger  
cirka 150 Bostäder vid Kantaten

Planbesked lämnat 2014. 
Cirka 10-15 Bostäder.
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Orkestervägen

Göteborgsvägen

500 m

Hallatorp
37 enbostadshus utmed Valthornsgatan 
40 enbostadshus utmed Flöjtgatan 
9 kommunala tomter och förskola utmed Pianogatan.  
Samt en i gällande plan outnyttjad byggrätt för ca 18 bostäder på fastigheten Berwald 89. För 
denna pågår arbete med att ändra planen för att möjliggöra rad-/parhus bebyggelse. Totalt 
ca 100 bostäder och förskola (6 avdelningar) (prognos 1989 - 250 bostäder.)

Hestra Norra
Delområde 2 i detta program.
Utreddes inte i planprogrameet från 2006
Prognos 1989 för området var ca 380 bostäder
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utgör den helt dominerande 
årsringen, såväl fysiskt som mentalt. 
Området för utställningen har 
också förskjutit det som uppfattas 
som centrum av Hestra en bit 
västerut utmed Symfonigatan. 

När Hestra parkstad var topografi och värdefulla lansdskapselement 
utgångspunkten. Hus placerades antingen längs eller tvärs topografin, men alltid 
med landskapets förutsättningar som grund. Stenmurar och grusgångar anlades för 
att anspela på det gamla odlingslandskap den nya bebyggelsen placerats i.

Under 2006-2009 har det 
ursprungliga utställningsområdet för 
Hestra Parkstad kompletterats med 
fyra punkthus som relativt enkelt 
kan avläsas som senare tillägg.
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2006 tillkom bostadsrätterna i början 
av Hestra ringväg.

Både namnet Hestra Trädgårdsstad och utformningen av gatorna vittnar om hur 
viktig bostadsutställningen varit som identitetsskapar för det nuvarnde Hestras.

Det danska bidraget till Bostadsutställningen ritat av Vandkunsten skär topografin 
och visar därför endast kortsidan mot stråken vilket ger ett litet visuellt avtryck.

I enlighet med intentionerna i 
FÖP från 1989 har utbyggnaden 
av Hestra Parkstad fortsatt under 
2000-talet. Dessa senare tillkomna 
bebyggelseområden, uppförda 2008-
2016, har en tydlig struktur och egen 
karaktär med en tidstypisk arkitektur. 
De tre mest dominerande, Hallatorp, 
Hestra Höjd och Sjögläntan, innebar 

ganska omfattande tillägg till det 
ursprungliga Hestra Parkstad, 
men de inkräktar inte nämnvärt 
eftersom de har byggts med respekt 
och håller ett visst avstånd.  
Det senaste tillägget till stadsdelen 
Hestra byggs i tre etapper under 
2014-2017. Den nya bebyggelsen går 
under namnet Hestra Trädgårdsstad 

och byggs på marken där Hestra 
sjukhem tidigare låg. Sjukhemmet 
som byggdes 1978 hade när 
detaljplanen för bostadsbebyggelsen  
antogs stått övergivet i ett tiotal år.
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Programförslag

NATURNÄRA MED STADENS KVALITETER
Utbyggnaden av Hestra bygger vidare på parkstadskonceptet där samspelet med platsen och landskapet är den 
övergripande målsättningen för den fortsatta utbygganden. Hestra ska vara ett tryggt bostadsområde nära 
naturen som är variationsrik med strövskogen kring Ryssbybäcken, odlingslandskapet vid Hestra Ängar och 
friluftsområdet vid Byttorpssjön. Hestra har även nära till vardagsservice och bra kopplingar/förbindelser till 
stadskärnans utbud. I bebyggelsen ska det finnas en blandning av bostadsformer som tilltalar en bred grupp 
människor. Området ska vara rikt på variation och kontraster i den byggda miljön och i mötet mellan natur och 
bebyggelse ska stor omsorg läggas. I Hestra ska det finnas miljöer som lockar både barn och vuxna till lek och 
rörelse vilket bidrar till ett hälsosamt liv. Området ska även präglas av ett genomgående hållbarhetstänkande.

HESTRA VÄXER... TILL ETT NÄRA, UNIKT OCH GRÖNT BOENDE
• Hestra ska vara platsen där människor lever ett rikt och hållbart vardagsliv.
• Hestra ska inrymma flera olika sorters boenden där upplåtelseform, storlek och uttryck ska passa många behov.
• Hestra ska växa som en modern version av parkstadskonceptet där grönska och närheten till naturen är den bärande idén.
• Hestra ska byggas så att platsens unika värden och förutsättningar tas tillvara genom att utblickar, stråk 
 och mötesplatser skapar samband med naturen.

• Hestra ska som område fortsatt ha en unik karaktär där arkitektur, hållbarhet och kvalité är ledord.
• Hestra ska präglas av att stor omsorg har lagts vid mötet mellan de bebyggda delarna och den sparade naturmarken.
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Rik och hållbar vardag

Hållbart resande 
Enkla vardagsval 

Mötesplatser 
Föreningsliv 

Servicestruktur för olika skeden i livet 
Koppla samman – med kringområden och 

stadskärnan. Variation i boendeutbudet

Hyra, köpa! 
Storlek – ett rum eller flera rum 

Bo högst upp eller med markkontakt och egen 
täppa 

Behov och efterfrågan - Generationer och 
Demografi 

Hestra Standard 
Karaktär och Kvalité 

Arkitektoniskt utryck - Hestra Standard
Materialval - sunda och hållbara 

Grönstruktur och terränganpassning 
Gaturum och allmänna ytor med tydlighet och 

inbjudande karaktär

Unika värden får ta plats

Gröna länkar – del av stadens
 övergripande grönstruktur 

Ryssbybäcken är ett mervärde som ska 
stärkas och lyftas fram 

Hestra ängar ska utvecklas till en mötesplats för 
hela Hestra 

Friluftsvärdet - Besökspotential

Kajer mot det gröna

Storskogen ska upplevas och kännas nära 
Skapa bryn - aktivt skapa ny grönstruktur

Kreativ och öppen process

Samverkan
Dialog

Tydlig och sammanhållen projektstyrning

NÄRA - UNIKT - GRÖNT
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VEM BOR I HESTRA 2030

Gittan 68 år, bor med sin make.
Vi njuter varje dag av vårt friare liv i lägenhet, behöver inte klippa gräs eller rensa 
rabatter. På morgonen sitter jag vid mitt frukostbord och ser ut över Borås. Vi bor 
på åttonde våningen i ett fantastiskt höghus. I eftermiddag ska jag träffa mina f d 
arbetskamrater och vi ska vara med i en bouleturnering på Byttorps idrottsplats, tror 
att vi har chans att vinna. Efter tävlingen kommer vi att gå till Hestra Midgårds- 
terrassen och äta något gott. Om vi orkar tar vi en promenad i området, hoppas att 
det finns några grönsaker att köpa hos odlarna borta vid Hestra ängar, de brukar 
vara kvar sent om det är vackert väder.

Julia 43 år med Oscar 13 och Lovisa 17 år
Tänk att vi fick tag på en lägenhet med balkong i söderläge, nära naturen och ändå så 
bra kommunikationer till centrum. Barnen kan lätt åka till sin pappa på Druve fors 
och Lovisa kan enkelt ta sig ner till sina klasskamrater på gymnasiet. Oscar är ute 
i skogen och nere vid Ryssbybäcken dagligen. Ibland kommer han till och med hem 
med fisk som jag får steka. Oscar ska vara med i en fisketävling som fritidsgården 
anordnar till helgen, roligt att det händer så mycket i området.

Nina och Fatima 25 år.
Nu kan vi ordna det precis som vi vill ha det, känns fint efter alla år i studentboende 
och andrahandslägenheter. Bra att bussarna går så ofta så att det är smidigt att ta sig 
ner till våra jobb i stan. Vi bor på fjärde våning och har en liten balkong där vi kan 
se skog och höjder, mest tall i och för sig. Framför vårt hus är det ett radhusområde, 
där verkar det bo mycket barn. Ikväll blir det musikquiz på restaurangen vid Hestra 
Midgård, vi kommer nog att gå dit efter joggingrundan på motionsspåret.

Miguel 37 år, gift med 3 barn, 1, 6, 10 år.
Jag är föräldraledig sedan 2 månader tillbaka, så bra man kan ha det. Vi 
bor i en lägenhet med en stor uteplats, alldeles bredvid den härliga lekplatsen. 
Tänk vilka möjligheter det finns att kunna vara ute med alla barnen. I 
morse följde jag med de stora till skolan, en alldeles lagom promenad. Den 
lilla somnade i vagnen, så jag kunde sätta mig på caféet och ta en kopp kaffe 
i lugn och ro, lite slösurfande blev det också. På hemvägen ska jag gå in 
och beställa tid hos frisören för de två stora barnen. Hoppas att min sambo 
kommer hem i tid så att jag hinner ner till korpmatchen i fotboll på Byttorps 
idrottsplats. Vi trivs verkligen i området och tänk att det har blivit så enkelt 
att pendla till Göteborg i och med snabbussen till järnvägsstationen.
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STADSBYGGNADSVÄRDEN
Stadsbyggnadsvärden ska illustrera hur samspelet mellan 
gårdar, gator, torg och parker kan fogas samman till en 
nyskapande, mer värdetät, varierad och grön stadsdel med 
blandat innehåll och funktion. Inriktningen och principerna 
som stadsbyggnadsvärden pekar ut kommer att ligga till 
grund för stadens fortsatta arbete med Hestras utveckling. 
Principerna anger en ambitions- och kvalitetsnivå som 
kommer att fördjupas och utvecklas tillsammans med olika 
aktörer i samband med kommande planutformning och 
säkras genom planbestämmelser i den juridiska detaljplanen 
eller i avtal kopplat till exempelvis markanvisningar. 

NÄTVERK AV PLATSER
Naturområden, parkområden och 
lekplatser ska sammanlänkas. Dessa skapar 
tillsammans en mångfald och variation 
av möten och funktioner. Även de mer 
halvprivata zonerna i anslutning till 
bostadshus är en del i denna struktur och 
skapar naturliga möten mellan människor.

TOPOGRAFIN
Området är kuperat och  kräver 
en noggrann höjdsättning. 
Särdrag i naturen framhävs 
såsom landskapsrum som dalar 
och kullar men även detaljer 
som bergsbranter och  stenblock 
kan bli karaktärsinslag.

NUDGING
Stora markparkeringar undviks till förmån för gårdar, 
park- och naturstråk. Cykelparkeringar ska finnas 
lättillgängliga nära bostadshusen.  
I Hestra ”göms” bilen med fördel i och under 
byggnader. Topografin skapar förutsättningar att 
på ett naturligt sätt nyttja nivåskillnaderna och 
lägga parkering under hus och gårdsmiljöer. 

HÅLLBART RESANDE
Gång och cykel är prioriterade. 
Framkomlighet och trivsel är 
ledord. Skapa strukturer där 
kollektivresande är lätt och 
tillgängligt. 
Bilen ska få plats men 
inte dominera.

DENSITET
Lågt och glest i ytterkanterna 
mot skogsmarkerna ger utblickar 
mot naturen och skapar en 
övergång mellan natur och 
bebyggelse. Högt och tätt i 
anslutning till vägarna och vid 
entrépunkterna till området.

BOTTENPLAN
Samutnyttjande genom 
att servicefunktioner 
som förskolor och 
serviceboenden t.ex. 
LSS placeras med fördel 
i bottenplan på ett 
bostadshus. Befolkar 
området på olika tider.

VARIATION
Blandade 
upplåtelseformer 
och storlekar på 
bostäder ger dynamik 
och variation. 
Tillfredsställer olika 
behov och vardagsliv.

GENOMSLÄPPLIGA KVARTER
Inbjudande och öppenhet mellan bostadsområdena.  
Hus i park konceptets kvaliteter där 
bostadsgårdar och den sparade naturen mellan 
kvarteren binds samman till ett nätverk av 
miljöer och mötesplatser. Gårdarna ska inte 
upplevas som isolerade öar utan ska uppfattas 
som delar i den övergripande helheten. 

KAJER MOT DET GRÖNA
Ett aktivt möte mellan bebyggt 
och natur med bryn för att säkra 
strövskogen och storskogskänslan 
med bevarad närhet till 
bebyggelsen. Här placeras med 
fördel stigar och gångvägar. 
Skötselgraden kan variera.
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i mitten av bebyggelseområdet och 
är minst 2000m2 har ett medeldjup 
på 2,5 m och ligger i området där 
vägdragningen föreslås. Alternativ 
har översiktligt studerats men för att 
skapa en effektiv bebyggelsstruktur 
föreslås detta område att grävas ut 
vilket måste konsekvensbedömas 
och utredas vidare. Det andra 
torvområdet är större och djupare 
och bedöms inte rimligt att 
gräva ur. Varken ur ekonomisk 
eller miljömässig synpunkt. Det 
behöver studeras om den västra 
delen av torvområdet kan göras 
byggbar för en vägkoppling för 
att möjliggöra byggbara delar. 

ETAPPER OCH 
EXPLOATERINGSGRAD
En preliminär indelning i etapper och 
tänkbar exploateringsgrad presenteras 
i strukturskissen. Här redovisas 13 
deletapper. Dessa har beräknats i 
bruttoytor och en exploateringsgrad 
är framtagen som baseras på ett 
antagande om att 50% av bruttoytan 
kan omvandlas till kvartersmark 
och att kvartersmarken sedan kan 
bebyggas till 30% (byggnadsyta - 
BYA). Det ger ett e-tal mellan 0,3 
till 0,7 i de framtida etapperna. 
Exploateringsgraden blir då relativt 
lik området kring Hestra ringväg 
som har en exploateringsgrad 
på ca 0,4 till 0,6 i e-tal. Talet 
beräknas genom att den bebyggda 
ytan delas med storleken på en 
avgränsad markyta runtomkring.

HESTRA VÄSTRA 2020-2025

1 Skapa en tydlig entré. Bostäder 
3-6 våningar och i vissa lägen 

något högre bebyggelse max 8-10 
våningar. Service och verksamheter 
ska lokaliseras intill entrépunkten. 
Möjlighet att integrera äldreboende 
och/eller LSS-boende i någon 
del. Ca 100-150 bostäder 

2-3 Blandad skala upp 
till 5/6 våningar. Hus 

i många volymer som skapar 
grupper och placeras i terrängen. 
Variation av lägenheter med 
balkong och med uteplats på 
mark. ca 150-200 bostäder

4 Blandad skala upp till 5/6 
våningar – området pekas 

även ut som tänkbar lokalisering för 
förskola och/eller skola. Förskola 
kan med fördel placeras i bottenplan 
integrerat med bostäder. Skola 
däremot kan behöva ligga separat 
och är svårare att integrera med 
bostäder. Skola tar hela området i 
anspråk. ca 100 bostäder eller skola.

5-6 Blandad skala mellan 
2-4 våningar. Flera 

volymer som placeras i terrängen.
Viktigt möte med naturen och 
Ryssbybäcken. Ca 100 bostäder

7 Förskola i karaktärsbyggnad i 
anslutning till naturmarken. 

Placering och höjd av byggnad 
behöver noga studeras för att få 
till ett varsamt och bra möte med 
Ryssbybäckens omgivning.

HESTRA NORRA 2025-2030

8 Bebyggelse i 4-6 våningar 
tätt mot vägen för att 

skapa ett stadsmässigt och 
händelserikt gaturum utmed 
Orkestervägen. ca 80 bostäder 

9 Bebyggelse i punkthus och 
lamellform 3-5/6 våningar. 

Husen placeras utmed berget 
och upp på höjden, för att ta till 
vara utsikten. Torvrik mark och 
den kuperade topografin behöver 
noga studeras. Ca 80 bostäder.

10 Bebyggelse i 4-6 våningar 
tätt mot vägen för 

att skapa ett stadsmässigt och 
händelserritk  gaturum utmed 
Orkestervägen. Mötet med 
naturen ner mot Ryssbybäcken 
är extra viktig. ca 100 bostäder 

11 Blandad skala upp till 5/6 
våningar – området pekas 

även ut som tänkbar lokalisering för 
förskola ochieller skola. Förskola 
kan med fördel placeras i bottenplan 
integrerat med bostäder. Skola 
däremot kan behöva ligga separat 
och är svårare att integrera med 
bostäder. Skola tar hela området i 
anspråk. ca 100 bostäder eller skola. 

12 -13 Bebyggelse i 
många volymer. 

2-4 våningar. Ca 40 bostäder 

HESTRA VÄSTRA &  
HESTRA NORRA
Hestraprojektet omfattar två 
huvudområden – Hestra Västra 
utmed befintliga Orkestervägen där 
uppemot 500-600 bostäder kan 
rymmas och Hestra Norra vilket 
skapas genom en sammanbyggning 
av Orkestervägen och Musikvägen 
och kan inrymma uppemot 
300-400 bostäder. Dessa två 
huvudområden kan delas upp i flera 
delområden och innebär många 
projekt med olika byggherrar.
Hestra Västra är det första delområdet 
av Hestras fortsatta utbyggnad och 
här är mycket av infrastruktur etc. 
redan på plats. Hestra Västra har 
goda markförhållanden i utpekade 
bebyggelseområden med undantag 
från torvrikmark i sydöst (område 
1). Området har ett medeldjup på ca 
1,5m och bedöms kunna grävas ut. 
Gällande avståndet för bostäder till 
Ramnaslätts industriområde i söder 
kommer detta att studeras vidare. 
Inom den sydvästra delen finns 
fornlämningar i form av fornåkrar 
vilka även de kommer att utredas 
vidare i det kommande arbetet. 
För Hestra Norra är investeringarna 
större. Exempelvis är vägdragningen 
om ca 1 km en stor investering. 
Även markförhållandena är mer 
komplexa då där finns två partier 
torvrik mark insprängt inom 
bebyggelseområdena vilket kan ses 
som försvårande och fördyrande. 
Det ena torvrika området som ligger 

Hestra 2020-2025-2030
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PIANOGATAN
Pionogatan är planerad och förberedd för villabebyggelse och ägs av Borås 
Stad. Under programarbetet har området studerats översiktligt och en 
tätare exploatering bedöms möjlig. En inriktning mot flerbostadhus i 3-5 
våningar bedöms rimligt för fastigheten. Funktioner som LSS -boende 
eller äldreboende skulle kunna vara en inriktning. En högre densitet kring 
korsningen Orkestervägen-Symfonigatan-Melodivägen höjer densiteten 
och minskar upplevelsen av genomfartsled. Det hjälper även till att stärka 
korsningen som en entrépunkt till de planerade delarna. Förutsättningarna 
och inte minst bullersituationen behöver dock noga undersökas. 

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan
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TORPA-HESTRA 4:4
Planuppdrag gavs 2014 efter att 
ägaren till fastigheten Hestra 
4:4 ansökt om planbesked för 
att utveckla fastigheten med 
bostadsbebyggelse. Fastigheten ingår 
i Hestra Ängar som är en känslig 
landskapstyp vars karaktär är en 
unik resurs i Hestraområdet som 
stort. Öppenheten är en resurs och 
det är även en av få bevarade rester 
av det agrara Hestra. Bedömning 
som hittills gjorts är att byggnation 
inte lämpar sig i det öppna 
landskapsrummet utan attdetta bör 
undvikas. Det var den här typen av 

landskap man hämtade inspirationen 
ifrån när man byggde Hestra 
Parkstad. Placering av bostäderna 
bör ske kring det område som utgörs 
av ladan och i dess anslutning. 
Ängsmarkerna och dess omgivningar 
föreslås utvecklas till en stadsdelspark 
som kan lyfta fram Hestras identitet 
kopplat till historien. Ängsmarken 
blir då en grön resurs och den gamla 
fägatan renoveras iordningställs 
som promenadstråk. Stenmurar 
och vegetation i form av större 
lövträd är några av de inslag som 
är viktiga att ta hänsyn till.

Vy från Hestragärde mot nuvarande Hestra trädgårdsstad på 1960-talet. (se karta 
till höger). Bilden visar landskapet kring gårdarna på Hestra och ur vilket land-
skap dagens Hestra växt fram. Foto: Stig Gunnarsson, hämtat från Hestraiboras.se

Ungefärlig 
placering av 
fotografen 
när bilden 

till vänster 
togs

Symfonigatan
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SAMMANHANG
Hestra bygger på naturen och 
ska så göra även då de föreslagna 
delarna adderats. Den föreslagna 
exploateringen visar sin logik ur 
ett stadsbyggnadsperspektiv då 
man delar kartan mellan gröna 
ytor och exploaterade. De nya 
områdena visar sig då som en 
komplettering i tomrummen mellan 
de redan bebyggda delarna i staden, 
en förtätning. Samtidigt sätter 
programmet en tydlig gräns för 
hur långt ut i naturen staden kan 
gå, genom att skapa en buffertzon 
kring Ryssbybäcken som markerar 
gränsen för expansion åt nordväst. 
Den identitetsbyggande närheten till 
naturen bevaras även i de kvarvarande 
gröna områden som bildar en 
mittaxel i Hestra som helhet.

GRUNDSTRUKTURER
Bebyggelse 
Bebyggelsen består av en blanding 
mellan olika upplåtelseformer 
och lägenhetsstorlekar.
Stråk 
Stråken knyter samman området 
och kopplar utbyggnaden till såväl 
naturen som resten av staden.
Platser 
Det offentliga rummet har en 
grön karaktär och tillgodoser 
behovet av lek, vila, mötesplats 
och rekreation. Ligger i stråken.
Gröna länkar 
Hestra bygger sin identitet med 
utgångspunkt i närheten till naturen 
vilket gör den till den viktigaste 
strukturen. Den utgör strukturen 
inom utbyggnaden och knyter även 
ihop området med omgivningen.
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BEBYGGELSE
BLANDAT BOSTADSUTBUD 
I utbyggnaden ska det finnas olika typer av bostäder för att skapa 
en spännande och varierad bebyggelse att bo, vistas i och passera. I 
hela området ligger tonvikten ligger på flerfamiljshus i 3-6 våningar, 
men även punkthus i uppemot tio våningar är möjligt där topografin 
tillåter. Även radhus i 2-3 vån är lämpligt framförallt närmast naturen. 
Totalt kan hela utbyggnadsområdet rymma upp till 1000 bostäder.

VARIAIATION I DENSITET
Längs lokalgatorna koncentreras den högre sammanhållna bebyggelsen 
av flerfamiljshus för att skapa en stadsmässig miljö. Även om dessa 
gator har hög densitet, måste de vara öppna och möjliggöra att komma 
in i kvarteren och vidare ut. Huvudprincipen är att ju längre in i 
området och närmare naturen, desto lägre och glesare bebyggelse är 
huvudprincipen, men även här kan finnas högre flerbostadshus. 

Bebyggelsestrukturens huvudprincip: 
Tätt och högt kring Orkestervägen. Upp till fem/sex våningar 
Lägre och glesare längre in i bostadsstrukturen med inslag av högre 
punkthus. Höjdvariation på byggnader inom kvarteren eftersträvas.

Bilderna visar skisser på olika byggnadstyper som kan tänkas bli akutella i utbyggnaden av Hestra. Dessa ska ses som idéer för hur man kan laborera med olika byggnadstyper för att bäst ta tillvara de naturliga förut-
sättningarna. Inom ett större kvarter kombineras dessa för att skapa en varierad och händelserik miljö i en männsklig skala.

En sekvens av lamellhus i olika utfö-
rande och höjd tätt inpå lokalgatorna 
skapar variation och ger trygga gatu-
miljöer. Kan längre in från lokalgator-
na placeras längs med topografin.

Sammanbyggda volymer erbjuder ett 
visuellt mindre intryck, samtidigt som 
bygg- och därmed boendeostnaderna 
kan hållas nere.

Byggnadsvolymer kan med fördel skära 
topografin och terrasseras för att inte 
skapa alltför dominanta och höga 
byggnadsvolymer.

Stadsradhus kan uppföras i två eller tre 
våningar och placeras nära gränsen till 
den sparade naturen.

Nära naturgränsen kan även parhusbe-
byggelse placeras. Detta är den minsta 
byggnadstypen som är aktuell.
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ÖPPET OCH INBJUDANDE
Det är viktigt att det mötet mellan 
gata och bebyggelse blir så aktivt 
som möjligt, med variation i 
förgårdsmarken och entréer. 
Entréerna hjälper till att ge liv åt 
gatorna och ger förutsättningar 
för människor att mötas och 
förgårdsmarken ger plats för bl.a. 
grönska som gör att kvartersgatorna 
upplevs som kvarterets framsida. 
Huset bör ligga så pass nära gatan 
att det finns en kontakt mellan gata 
och entré, men förgårdsmarkens 
djup kan variera från tomt till tomt 
för att skapa variation utmed gatan. 
Bebyggelsestrukturen samspelar 
med stråken och uppmuntrar 
människor att röra sig igenom och 
även  stanna upp i området för 
att vistas på någon av grönytorna 
och gårdarna eller ta sig vidare 
till exempelvis strövskogen vid 
Ryssbyån eller ner mot Symfonigatan 
och området vid Byttorpssjön.

MATERIAL OCH FORMSPRÅK
Material ska väljas med omsorg för 
att vara både hållbart och passande. 
Utformningen av bebyggelsen 
ska göra att upplevelsen av att 
området är sammanhållen med en 

egen identitet, med fördel kopplat 
till Hestras profil och identitet 
genom Bostadsutställningsområdet 
från 1994. Exempelvis används 
naturmaterial och naturfärger. 
Även området kring Hestra 
Trädgårdsstad (kv Kantaten) har 
ett variationsrikt innehåll gällande 
både skala och boendeformer 
kombinerat med ett eget uttryck. 
Inom bostadstomterna ska en 
medvetenhet omkring ekoeffektiva 
ytor finnas, vilket innebär att ju 
större del av fastigheten som är 
bebyggd desto mer buskar, träd och 
klängväxter krävs för att kompensera 
för bebyggelse och hårdgjorda ytor.

UTÖKAD SERVICE
Hestra Midgård ligger utmed Hestra 
ringväg och utgör stadsdelens 
”centrum”. Centrumbyggnaden 
inrymmer idag grundskola 
0-6, fritidsgård, idrottshall, 
äldreboende m.m. Intill ligger 
även en mindre byggnad som idag 
är ett matställe men som under 
även åren fungerat som närbutik i 
perioder. Då stadsdelen vuxit fram 
under en period där bilismen och 
storskalighandel varit dominerande 

finns det en avsaknad av kommersiell 
service och arbetsplatser (utöver de 
kommunala servicefunktionerna).
Genom en fortsatt utveckling av 
Hestra med mer bostäder ställer detta 
krav på ytterligare servicefunktioner 
som nya förskolor och ökad kapacitet 
på skolorna i närområdet. Även 
ökat antal boende i området ger 
ökande förutsättningar för att kunna 
etablera någon form av närbutik 
eller liknande. Vid entrépunkten 
till de nya etapperna som skapas vid 
Symfonigatan och Orkestervägen 
bedöms det finnas potential att i 
kommande utvecklingsprocesser 
(detaljplan och markanvisning) få in 
butikslokal/-er i bottenplan men även 
studera möjligheten till att integrera 
kontor och serviceverksamheter.

FÖRSKOLA
Planprogrammet pekar ut behov 
av 2-3 förskolor. Inriktningen i 
planprogrammet är att förskolor 
med fördel placeras i bottenplan 
på bostadshus. Endast en specifik 
tomt pekas ut för förskola. 
Denna tomt ligger i höjdläge 
ner mot Ryssbyån som utgör ett 

känsligt topografiskt läge och där 
placering och höjd av förskole 
byggnad behöver studeras noga. 

SKOLA
Centralt i Borås stad  pågår ett arbete 
med en ”Skolstrukturutredning” där 
framtida behov av skolresurser utreds. 
Därav kan det inte i planprogrammet 
presenteras en beslutad lösning 
kring skolan. I planprogrammet 
presenteras därmed olika lösningar. 
Alternativ 1 – Utöka skolkapaciteten 
på Hestra Midgård 
Det finns enligt en preliminär 
bedömning gjord av 
lokalförsörjningskontoret möjlighet 
att utöka elevantalet med 100-
150 elevplatser. Detta kan ske 
genom en förändring i de övriga 
verksamheterna. I detta fall 
behöver även skolgårdsmiljön 
studeras då friytorna inte anses 
klara detta idag. Här kan det 
komma att bli aktuellt med en 
ändring av gällande detaljplan. 
En utökning av skolkapaciteten 
innebär att äldreboendet kommer 
att behöva omlokaliseras. 

Alternativ 2 Ny skola byggs i någon av 
utbyggandsetapperna Hestra Västra eller 
Hestra Norra 
I strukturskissen för planprogram-
met pekas två lägen ut för områden 
som är lämpliga att utreda vidare för 
skola. Ett läge i den Västra etap-
pen och ett i den Norra. Vardera 
område omfattar ca 20 000 m2.
Även skolor i närområdet studeras 
för att se om en kapacitetsökning 
är möjlig. Byttorpsskolans vilken 
ligger närmast Hestra bör särskilt 
nämnas. För Byttorpsskolan 
pågår ett detaljplanearbete för 
att se på utbyggnadsmöjlighet så 
att skolan kan gå från två till tre 
klasser per årskurs vilket blir en 
utökning med ca 150 elever. 

LSS- OCH ÄLDREBOENDE
Inom ramen för planprogrammet 
har ingen exakt placering eller 
koncept tagits fram gällande 
äldre- och LSS-boenden utan 
detta kommer att behöva tas med 
i kommande detaljplanering. 
Med fördel kan både äldreboende 
och LSS-boenden inrymmas i 
bostadskvarter i t.ex bottenvåningen. 

Sektrionen är en tänkt illustration av hur utbyggnaden 
skulle kunna se ut från Maku stål längst till vänster till 
förskolan Kärnhuset på Pianogatan längst till höger.
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STRÅK
Närheten till såväl centrum 
som till flera av Borås större 
verksamhestområden, såsom 
Ramnaslätt, Viared med flera, ger 
Hestra ett strategiskt läge när det 
gäller arbetspendling med cykel. 
Cykel och gångvägar är väl utbyggda 
och ansluter redan idag Hestra 
med stora delar av Borås. Därmed 
kan de finmaskigare stråken inom 
utbyggnadsområdet förutom att 
knyta ihop Hestra internt enkelt 
knytas till resten av stadens utbud. 
Utgångspunkten för utbyggnaden 
är att de sammanlänkade vägarna 
Orkester- och Musikvägen ska 
försörjas med kollektivtrafik vilket 
ger goda möjligheter att välja bort 
bilen som transportmedel. Prognoser 
för biltrafikökningen visar att 
utbyggnaden i framtiden kommer 
att bidra till kapacitetsproblemen 
i Byttorps- och Tullarondellen. Se 
vidare om trafiken under Utredningar, 
Trafik PM på sidan 32.

Lokalgator 
Lokalgatorna är huvudgatorna från 
vilka kvartersgatorna utgår. Här är 
trafikslagen separerade och det är här 
man hittar busshållplatser.  
Orkestervägen och dess utbyggnad ska 
vara lokalgata. Lokalgatorna har kom-
munalt huvudmannaskap.
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NYA GATOR
Planprogrammet har studerat en 
förlängning av Orkestervägen så 
att denna sammankopplas med 
Musikvägen. Vägdragningen har 
översiktligt studerats så att den 
följer topografin. Utformningen 
kring Orkestervägen är med separat 
gång och cykelväg. Bebyggelsens 
möte med gatorna ska vara 
händelserikt och möjliggöra aktiva 
gaturum. Entréer ska därför vändas 
mot lokal- och kvartersgator.

RÖRELSE OCH TEMPO
Planförslaget är utformat så att 
det ska vara enkelt, tryggt och 
bekvämt att välja att gå, cykla eller 
åka kollektivt till dagliga aktiviteter. 
Gatustrukturen är uppbyggd så 
att trafiken fördelas inom området 
och att entréer vänder sig mot 
gatorna. Alla kvartersgator är av 
samma dignitet och gatan delas av 
motorfordon, gående och cyklister. 
Gatorna är smala och flera gator 
föreslås innehålla träd vars placering 
växlar sida för att sänka fordonens 
hastigheter. Gatorna följer topografin 
vilket ger en naturlig variation 
och håller nere hastigheter.

HÅLLBART RESANDE
Det är viktigt att det i 
detaljplaneskedet arbetas vidare med 
att skapa tydliga och gena kopplingar 
genom kvarteren. Exempelvis mindre 
stigar/gångstråk mellan/genom 
bostadsbebyggelsen så det går att gena 
till grönområden och busshållplatser. 
En Mobility Managementutredning 
ska utföras av exploatörerna i 
samband med detaljplanerna 

för att säkerställa vilka åtgärder 
som behövs för att underlätta för 
gång, cykel och kollektivtrafik.
Det studeras olika alternativ 
kring strukturen för den framtida 
kollektivtrafiken i denna del av 
staden. Därav finns en osäkerhet 
kring framtida linjesträckningar 
och turtäthet. Symfonigatan är idag 
stommen i kollektivtrafikstråket 
genom Hestra och är även utpekat 
som stommen genom Hestra i 
framtida nät. Den Norra etappen 
i planprogrammet som ligger 
längst från Symfonigatan kommer 
behöva att linjesträckningen går 
Orkerstervägen/Musikvägen 
för att kunna få god/
acceptabel kollektivtrafik som 
innebär ett avstånd om 300-
400 m till busshållplats. Till 
Symfonigatan är det 600-800 
meter från den Norra delen.

PARKERING
Att mötas av stora markparkeringar 
är något som ska undvikas. Intrycket 
av området ska vara hus i park 
och inte ”hus i parkeringsplats”. 
För att dämpa parkeringsytornas 
påverkan av intrycket i området ska 
parkeringslösningar som integreras 
i bebyggelsen eftersträvas. Det kan 
vara t.ex. parkering under mark, 
överbyggda gårdar med planterbara 
bjälklag eller mindre markparkeringar 
som vävs in mellan husen. 

Kvartersgator
Kvartersgator är gator för blandtrafik. 
De utgår från lokalgatorna och leder de 
olika trafikslagen in mellan kvarte-
ren. Kvartersgatorna har kommunalt 
huvudmannaskap.

Entrégator och -platser (ej bild)
Gator på kvartersmark med enskilt 
huvudmannaskap. Entrér till kvarteren 
och för angöring till husen.
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PLATSER
De tydligaste värden som identifierats 
i programarbetet rör rekreations- 
och naturvärden kopplade till 
framförallt två karaktärer som 
omfattas av planprogrammet;
Ryssbybäcken med sin anslutande 
granskog, samt ängsmarkerna i 
nordöst. Dessa två värdekärnor 
representerar det som gör 
Hestra unikt och attraktivt 
och ska därför behandlas 
varsamt vid exploateringen. 

NÄRPARKER OCH FICKPARKER
I de bebyggda områdena skapas en 
struktur där det insprängt mellan 
bostadsbebyggelsen finns gröna kilar 
och stråk som skapar ett finmaskigt 
nätverk av grönska och rörelse/
kopplingar mellan delområden.

STRÖVOMRÅDET KRING RYSSBYBÄCKEN 
Ryssbybäcken är en unik tillgång som ger hela 
utbyggnadsområdet karaktär. Bäcken skyddas från 
exploatering med en frizon som inte får exploateras 
med annat än stråk, leder och anläggningar kopplat till 
rekreation. Det är också dessa som skall bilda stommen i 
grönstrukturen till vilka närparker och träffpunkter inom 
exploateringsområdet knyts med hjälp av gröna stråk.

HESTRA MIDGÅRD OCH BYTTORPS IP 
Stärka och aktivera Hestra Midgård som 
målpunkt och centrum. Stärka kopplingarna 
mellan Hestra Midgård och Byttorps IP samt 
se på fler funktioner och samutnyttjande.

ENTRÉ/NOD  
Korsningen Symfonigatan-Orkestervägen blir i och med utbyggnaden en extra viktig 
punkt då den kommer fungera som entré och annonsör för det nya området HestraX. 
Här finns det bästa läget att etablera enklare servicefunktioner då platsen genom sitt 
strategiska läge har ett stort upptagningsområde och nära till busshållplats.

500 m

STADSDELPARKERNA
Hestra ängar är de sista 
påminnelserna om det agrara Hestra 
innan stadsutbyggnaden och blir 
särskilt viktig då den dels är en 
av få korridorer för djurlivet, men 
också för att den tillför en naturtyp 
som är sällsynt i stadsnära lägen. 
Ängsområdet skall utvecklas för att 
göras mer tillgängligt för rekreation 
och utgöra Hestras stadsdelspark. 
Element som stenmurar, hamlade 
träd och den gamla fägatan är 
element som ger extra karaktär och 
som ska bevaras/lyftas fram.
Byttorpssjöns område 
kantas även det i nordöst av 
lövskogsdominerande marker 
som hänger ihop med Hestra 
Ängar. Byttorpssjön är ett 
populärt rekreationsområde med 
ett kortare elljusspår, badplats 
samt fiskemöjligheter. Byttorps 
idrottsplats där Byttorps IF håller 
till ligger även i området ner mot 
Byttorpssjön. 
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GRÖNA LÄNKAR
Hestra byggs upp kring 
gröna samband i flera nivåer. 
Strukturbildande är kopplingarna 
till Byttorpssjön, Ryssbybäcken 
och Hestra ängar. Genom de 
gröna länkarna knyts ett nätverk 
av platser och områden samman:
Strövområden; Rya åsar, 
Byttorpssjön, Ryssbybäcken 
Stadsdelspark: Hestra ängar 
Närparker: Ordnas inom bebyggelsen
Träffpunkter: Ordnas inom gårdar 
och kvarter  
Gröna stråk: Säkerställs norr 
och söder om planområdet

6 Grönområdesplan

Sjöar och vattendrag ingår inte heller i grönområdesplanen, utan beskrivs i kommunens 
vattenresursprogram. 

Borås Stad har gjort följande indelning av grönområden: 

•  Strövområden
•  Stadsdelsparker
•  Närparker
•  Träffpunkter
•  Gröna stråk för djur- och växtliv
•  Stråk för människan

Beskrivning av olika grönområden 
För att tydliggöra de olika grönområdena har en grönområdessnurra tagits fram. Den 
skapar en riktlinje för maxavstånd för olika värden. Grönområdena ska vara en tillgång för 
alla och finnas inom räckhåll.

STRÖVOMRÅDE

STADSDELSPARK

NÄRPARK

TRÄFF-
PUNKT

BO-
STAD

längre promenader motionsrunda
trivsam, omväxlande miljö

naturstudier förskola/skola
odlingslotter

STADSDELSPARK

lummig vegetation
årstidsvariation

vindskyddade sittplatser
lek och spel

parti med naturmark
stillsamma promenader

NÄRPARK

lekutrustning
större gräsyta för bollspel

sittplatser

TRÄFFPUNKT

naturupplevelse
omväxlande terräng och biotoper

stigar
friluftsliv och motion
utflyktsmål med

kulturhistoria, djur

STRÖVOMRÅDE

växt- och djurlivets 
spridningskorridorer  
och passager

GRÖNA STRÅK
människans till-
gång till naturen

STRÅK FÖR 
MÄNNISKAN

301051-2 minuters 
gångväg

Borås Stads riktlinjer för maxavstånden till de olika grönområdeskategorierna.  
Illustration hämtad ur Borås stads Grönområdesplan

HUS I PARK – URBAN NATUR OCH NATURPRÄGLAD URBANITET
Rummen mellan husen ska präglas av en väl gestaltad grönska. 
Karaktärsgivande element som finns på platsen bevaras, såsom 
topografiska stenblock och björkdungar. Däremot ska granskogen inte 
bevaras, eventuellt kan undantag göras för enskilda träd eller mycket 
stora grupper om ca 0,5 hektar inom det bebyggda. Anledningen är 
dess dåliga förutsättningar att gå från grupplantering till solitär och 
mindre grupper, vilket ofta resulterar i vindfällen och kraftigt förändrar 
markvegetation tills dess att alla upplevelsevärden är förstörda. 
Hus i park, fast bättre. Påståendet sammanfattar den grundregel som ska 
gälla för de nya delarna av Hestra. Här ska de naturförutsättningar som 
finns förädlas och lyftas fram. Gator, vägar och kvartersstrukturer ska 
anpassas efter den befintliga topografin och en statisk, rätvinklig struktur 
undvikas. Rörelsemönstret ska vara naturligt och bygga på den gående 
människans tempo. Ett finmaskigt nät av gångvägar och stigar ska göra 
det möjligt att ta sig mellan de större gatorna och även ut i naturen.
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GRÖNA KAJER
För att knyta de nya delarna av 
Hestra till naturen är det viktigt 
med en väl omhändertagen gräns 
mellan naturen och det bebyggda. 
Genom att hantera denna gräns 
redan i ett tidigt stadie säkras 
den kvalitet som är grundvärdet 
i hela utbyggnadsförslaget. För 
att möjliggöra detta kommer 
utbyggnaden bygga på principen 
Kajer mot det gröna, vilket är en 
modell som utvecklats av Järfälla 

En tät struktur ställer höga krav på gårdarnas funktion och utformning. Gårdarna ska 
i första hand vara en mötesplats för de som bor och verkar i kvarteret. Gröna, lugna 
gårdar för lek, rörelse, vila och gemenskap ska eftersträvas. Samtidigt får gårdarna inte 
upplevas som isolerade öar utan ska kunna uppfattas som delar av den övergripande 
helheten med topografisk anpassning och naturpräglad urbanitet som ledord. 

• Gårdarna ska vara omsorgsfullt planerade och hålla en hög kvalitet 
avseende utformning och innehåll för olika boendes behov

• Goda solförhållanden på gårdar och uteplatser ska eftersträvas. 

• Boendeparkering ordnas på kvartersmark integrerade i utformningen. 
Dominerande markparkering ska undvikas så långt som möjligt.

• Underbyggd marks bjälklag skall vara planterbara med träd.

kommun med hjälp av medel 
från Delegationen för hållbara 
städer/Boverket. Kort sagt innebär 
modellen att man gör gränsen mot 
naturen till en framsida istället för 
en baksida, som en kaj, en plats där 
man kan promenera, uppleva saker 
och vistas. Detta gör det möjligt att 
skapa trygghet genom aktivitet och 
rörelse och tydliga gränser mellan 
privat och offentligt. I de aktuella 
områdena ligger utmaningen i att 

naturen domineras av granskog, 
vilken behöver minst en trädhöjds 
avstånd till bebyggd och anlagd 
mark då det ofta blir vindfällen i 
avverkningsgränsen. Därför ska redan 
i samband med avverkningen en 
brynzon anläggas intill granen för att 
både säkra avståndet till bebyggalesen 
och för att undvika att kajen blir en 
baksida med slyskog som resultat. 
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Det finns flera strategiska ställningstagande och mål på global, nationell, regional och lokal nivå som 
påverkar och är utgångspunkten i samhällsbyggnadsprocesser. De globala målen för hållbarhet, de 
nationella miljömålen och folkhälsomålen samt bostadsbehovet är några som särskilt bör nämnas i detta 
sammanhang. I planprogrammet kommer endast en redovisning kring de lokala ställningstaganden 
och målen att göras då dessa härstammar och tar sin utgångspunkt ur de andra nivåerna.

Tidigare ställningstaganden 

VISION 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 
av Kommunfullmäktige som ett 
underlag för kommunens visions- 
och översiktsplanearbete. Enligt 
visionen ska invånarna i centrala 
staden tredubblas till år 2025. I 
vision 2025 framhålls att det finns en 
stor medvetenhet om hur livsmiljön 
påverkar våra val och vårt förhållande 
till hållbar utveckling. Detta är en 
värdering som präglar målen med 
utvecklingen av Hestra genom att 
stimulera till ett rikt och hållbart 
vardagsliv, där bland annat mötet 
mellan människor, samspelet med 
platsen samt hållbar utveckling är 
ledord precis som i Vision 2025.
ÖP 06
Översiktsplanen för Borås Stad,  
ÖP 06, anger samhällsbyggnadsmål 
och spelregler för hållbar utveckling. 
De samhällsbyggnadsmål i 
ÖP 06 som är vägledande 
för all ny markanvändning 
i Borås anger följande: 

• En resurshushållande 
bebyggelsestruktur . 

• Attraktiva bostäder i olika 
storlek och upplåtelseformer 
för alla medborgare.

• God arkitektur och estetisk 
kvalitet samt trygga, tillgängliga 
och vackra utemiljöer i samspel 
med identitet och historia. 

• Trygga säkra och långsiktigt 
hållbara transporter. 

• Användningen av mark och vatten 
sker på ett sådant sätt att den 
långsiktiga produktionsförmågan, 
den biologiska mångfalden 
samt natur, kultur och 
friluftsvärden bibehålls.
Samhällsbyggnadsmålen är även 
konkretiserade genom de så kallade 
spelreglerna i ÖP 06. Dessa 
spelregler har varit utgångspunkten 
för detta planprogram. Under 
programarbetet har konstaterats 
att det finns behov av avvägningar 
mellan dessa spelregler då flera kan 
ses ha motstående inriktning. I 
programarbetet har avvägningen 
gjorts att spelreglerna gällande 
sammanhållen bebyggelsestruktur 
och bostadsutbud ska ses som 
prioriterade. Det är dock av stor 
vikt att spelreglerna kopplat till 
spridningskorridorer för djur och 
växtliv, kopplingar för friluftslivet 
samt närrekreationsperspektivet ska 
vara utgångspunkter i strukturen. I 
den norra delen är det även viktigt 

att säkra tillgången till närbelägna 
hållplatser för kollektivtrafik 
för att uppnå målet om säkra 
och hållbara transporter.

FÖP 1989
1989 antogs en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) över 
Hestraområdet. Denna presenterade 
inriktningen för Hestra med en 
utbyggnad av ca 1100 bostadsenheter 
uppdelade på 11 etapper. Dessa 
etapper fördelas utmed Symfonigatan 
och Musikvägen som i FÖP-
förslaget föreslogs utgöra stommen 
i trafikstrukturen. Sedan den 
fördjupade översiktsplanens 
antagande har flera etapper byggts 
och strukturen från den fördjupade 
översiktsplanen har varit den bärande 
stommen i Hestraområdets framväxt. 
Sammanlagt har ca 550 bostäder 
byggts och färdiga byggrätter i 
detaljplaner finns för ytterligare ca 
50-100 bostäder. Även strukturen 
på vägnätet har byggts i enlighet 
med den fördjupade översiktsplanen 
med Symfonigatan och Musikvägen 
(Orkestervägen) som huvudstruktur. 
Ej genomförda etapper utpekade 
i den fördjupade översiktsplanen 
har stor potential att kunna 
genomföras men kräver en 

uppdatering utifrån nuvarande 
förutsättningar. De förutsättningar 
som den fördjupade översiktsplanens 
ställningstaganden grundar sig på 
behöver studeras och dess aktualitet 
bedömas. Detta kan påverka 
avgränsning och läge av etapper. 
Detta planprogram omfattar i stort 
sett hela det område som pekas ut i 
den fördjupade översiktsplanen med 

undantag från området söder om 
Symfonigatan ner mot Byttorpssjön. 
Huvudfokus är att se på de icke 
genomförda delarna som pekades 
ut 1989 för att se på lämplig 
exploatering men även att se över 
de strategiska ställningstaganden 
som behöver göras avseende 
exempelvis kommunikationer, 
grönstruktur och servicebehov. 
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PLANPROGRAM  
ETAPP 3-6 2006
För etapp 3-6 i den fördjupade 
översiktsplanen togs 2006 ett 
planprogram fram. I planprogramet 
togs även området kring f.d. Hestra 
sjukhem med som lämpligt för 
bostadsutveckling. Detta område 
fanns inte med i den fördjupade 
översiktsplanen från 1989.

Detaljplaner finns därefter framtagna 
för etapp 3 och för området 
kring före detta Hestra Sjukhem. 
Båda områdena är utbyggda. 
Planrbetet för etapp 4-6 som 
också ingick i planprogrammet har 
däremot stannat av. Planprogrammet 
från 2006 angav en inriktning 
för etapp 5 och 6 med en relativt 
låg exploateringsgrad med främst 

villatomter för egenbyggare, totalt 
ca 70 villor. För etapp 5 närmast 
Ramnaslätts industriområde fanns 
vid tidpunkten för planprogrammet 
ingen möjlighet att gå vidare 
med bostadsbebyggelse pga av 
skyddsavstånd om 300 meter 
till industriområdet. Under 
2014 togs nya utredningar fram 
för att se på möjligheterna till 
bostadsbebyggelse och dessa visade 

på förändrade förutsättningar vilka 
öppnar upp möjligheterna att gå 
vidare med båda etapperna. Läs 
mer om detta under rubriken 
Riskutredning med fördjupning 
kring luftspridning på sidan 32. 
Gällande etapp 4 är detta område 
utpekat för verksamheter för 
småindustrier (ca 9000 kvm). 
Skyltläget i korsningen Symfoni-

gatan/Orkestergatan framhålls 
i planprogrammet. Inriktning 
mot småindustri bedöms inte 
aktuell utan istället ska det prövas 
om området kan vara lämpligt 
för bostäder och service.

GÄLLANDE DETALJPLANER
Inom Planprogramsområdet 
ingår flera detaljplaner. Samtliga 
har en inriktning mot bostäder 
och samhällsservice.
P 655 – Stadsplan för del av Hestra 
i Borås, Lillesjöområdet - 1976
P 657 – Stadsplan för del av Hestra 
i Borås, Kv Folkvisan - 1976
P 733 – Stadsplan för del av Hestra 
i Borås, Kv Solosången m.m. 1981
P 861 – Detaljplan för Hestra,  
etapp 1, del av Torpa-estra 4:1 - 1992
P 925 – Detaljplan för del av Hestra, 
Kv Växelsången m.m. 1996
P 987 – Detaljplan för del av Hestra, 
Kv 7, del av Torpa-Hestra 4:1 - 2000
P 1038 – Detaljplan för del av 
Norrby, del av Torpa-Hestra 
4:1, (Hestra 12) - 2004
P 1056 – Detaljplan för 
Hestra, del av Torpa-Hestra 
4:1, del av Hallatorp - 2005
P 1071 – Detaljplan för del av 
Hestra 7, del av Torpa-Hestra 
4:1, del av kv Berwald - 2006
P 1143 – Detaljplan för del 
av Hestra 7, etapp 4, del av 
Torpa-Hestra 4:1 m fl - 2010
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MILJÖMÅL BORÅS STAD
I miljömålen för Borås Stad 
2013-2016 återfinns de 
nationella miljökvalitetsmålen 
i fyra prioriterade områden. 

• Hållbara perspektiv
• Hållbar samhällsplanering 
• Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås 

• Hållbar natur
Där målen inom området hållbar 
samhällsplanering framförallt 
syftar till att nå det nationella 
miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö, men även miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan. 

”Borås stad planerar för ett hållbart 
samhälle och arbetar för att 
invånarna ska ha en hälsosam 
livsmiljö i stad och på landsbygd. 
Nybyggnad sker i första hand 
genom förtätning i tätorter och 
nära kollektivtrafik. Grönområden 
och tysta miljöer värderas 
liksom energieffektiva lösningar 
och medvetna materialval”
Planprogrammet för Hestra utgår 
från denna målformulering.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGS-
PROGRAM BORÅS STAD
Planprogrammet följer de strategiska 
målen avseende planering för 
hållbart boende i Borås stads 
Bostadsförsörjningsprogram’:

• Ny bostadsbebyggelse ska vara 
ekonomiskt, ekologiskt och 
bostadssocialt långsiktigt hållbar 
samt av hög arkitektonisk 
och byggteknisk kvalitet.

• Kommunen eftersträvar ett 
integrerat boende med varierat 
utbud av upplåtelseformer, 
bostadstyper och storlekar.

• Möjlighet till nybyggnation av 
bostäder ska ges i alla större tätorter 
och på landsbygden där tidigare 
gjorda investeringar ger utrymme 
för ytterligare exploatering.

GRÖNOMRÅDESPLAN BORÅS 
STAD
Förtätning av stadens bebyggelse 
är viktig ur socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt perspektiv, 
med bl.a. ökat kvarboende, 
minskade transporter och 
bibehållen kommersiell service. 
Grönområdesplanen ska vägleda så 
att förtätning av bebyggelsen och de 
gröna värdena kan samverka i stadens 
fortsatta utveckling. Syftet med 
grönområdesplanen är framförallt att 
trygga att det även i framtiden finns 
tillgång till värdefulla grönområden i 
kommunen samt att ge ett underlag 
vid planering och byggande. 
Grönområden har stor betydelse 
för såväl människor som djur. 
Vistelse i grönområden har bl.a. 
positiv inverkan på människors 
såväl fysiska som psykiska hälsa. 
Borås Stads grönområden delas 
in olika kategorier: strövområden, 
stadsdelsparker, närparker, 
träffpunkter, gröna stråk för djur- 
och växtliv samt stråk för människan. 
Planprogrammet för Hestra berör 
samtliga av dessa kategorier/nivåer.
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ARKEOLOGI
Under 2015 gjordes en särskild 
arkeologisk utredning vilken utfördes 
av Lödöse Museum. Utredningen 
indikerar fyra röjningsrösen. 
Lödöse museums bedömning 
är att all form av exploatering 
skall föregås av arkeologisk 
förundersökning. Förundersökning 
har initierats av Borås stad. 

I samband med tidigare 
detaljplanearbeten och exploateringar 
på Hestra har även rapporten - 
Hestra en agrarhistorisk underökning 
 (UV VÄSTRAPPORT 2004:5) 
tagits fram. Denna kartlade 
ca 200 röjningsrösen samt 
terrasskanter och åkerhak. 

NATUR- OCH LANDSKAPSVÄRDEN
Melica gröna konsulter har tagit 
fram en rapport (Melica 2016-
02-08) Utredningen omfattar tre 
huvudmoment. Inventering av 
natur- och landskapstyper samt för 
dessa dels typiska allmänna arter, 
dels förekommande naturvårdsarter, 
inventering och utvärdering av 
frilufts- och rekreationsområden 
samt inventering och analys av 
strukturer, sammanhang och 
funktioner, däri ingår grönstrukturer. 
Sammantagna naturvärdena, 
strukturer och funktioner listas 
samt redovisas i en karta med vitala 
ekologisk länkar samt text där 
Hestra bytomt och dess samband 
(Hestra Ängar), Lillesjöstråket, 
Bostadsutsällningsområdet från 1994, 
Länk till Rya åsar, Ryssbybäcken 
samt granskogen pekas ut. 
Området kring Hestra Ängar har de 
högsta naturvärdena. Inför fortsatta 
detaljplanearbete föreslås fördjupade 
inventeringar. Möjligheten till 
utbyte med det större löv- och 
kulturlandskapet Rya åsar är då 
sannolikt av stor betydelse – i 
synnerhet den gröna länken söderut 
till kvarteret Kantaten. För denna typ 
av samband gäller; ju större bredd 
på länkarna, ju bättre kvaliteter 
inom dem och ju lägre barriärer som 

UTREDNINGAR
Flertalet initiala utredningar har tagits fram för att se på de övergripande strukturerna och 
identifiera förutsättningar och utgångspunkter av strategiskt karaktär. Dessa utredningar kommer 
att behöva fördjupas inför respektive detaljplaneprocess beroende på läge och avgränsning.

 

Karta visande sammantagna bedömningen av värdefulla strukturer, 
funktioner och naturvärden. (Melica 2016-02-08)Kartkälla: Riksantikvarieämbetet - Fornsök, 2016-01-16
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bryter igenom dem, desto bättre 
samband. Den nya bebyggelsen på 
den gamla sjukhemstomten delar 
upp länken i två; en mycket smal i 
öster, där dock en hel del rörelse av 
människor och djur kan förväntas 
då gångstråket går i tunnel under 
Symfonigatan, och en bredare över 
den bevarade lövskogen i väster.
Ryssbybäcken vattendrag utgör en 
viktig sambandslinjer i landskapet 
och vattendragens fisk och 
andra organismer är beroende av 
förhållanden både nedströms och 
långt uppströms.. Negativt för 
värdena inom området är den stora 
dominansen av gran ända fram till 
bäcken, vilket skulle kunna åtgärdas 
med försiktiga gallringar. Det 
ovanligt stora och sammanhängande 
beståndet av gammal granskog, med 
länkar både utåt och in mot staden 
är en stor potential för framtiden. 
Viktiga värdeskapande strukturer 
är rikedomen av branter och 
våtmarker, medan elementen död 
ved i olika former är mycket sparsamt 
förekommande. I och med den 
höga åldern på skogen har den trots 
detta ett högt potentiellt naturvärde. 
Länken över Symfonigatan (6) 
in mot staden är på grund av de 
senaste bebyggelseexploateringarna 
nu ganska smal. 
Skogen som rekreativt närområde till 
Hestra är en viktig del i invånarnas 
vardag. Det är tydligt att området 
används för flera ändamål, strövande, 
löpning, cykling, scoutliv och lek. 
Stigarna är talrika genom området 
och framkomligheten är god. 

RISKUTREDNING MED FÖRDJUP-
NING KRING LUFTSPRIDNING
En riskutredning (Hestra 6, Borås 
Stad, framtagen av Norconsult utgår 
från de generella riktlinjer som finns 
angivna i Boverkets skrift ”Bättre 
plats för Arbete” vilken redovisar ett 
skyddsavstånd om 400 m gällande 
Maku Stål ABs verksamhet som har 
tillstånd att släppa ut upp till 15 ton 
lösningsmedel per år. För att kunna 
frångå detta generella avstånd måste 
en fördjupad spridningsberäkning 
kopplat till topografi, vidriktning och 
andra lokala förutsättningar tas fram. 
En fördjupad spridningsberäkning 
är framtagen av Luft i Väst under 
nov 2013. Denna påvisar att det 
generella avståndet om 400 meter 

kan minskas. Utredningen påvisar att 
isolinjen för xylenkoncentrationen 
240 μg/m3 ligger 188 meter från 
utsläppskällan, alltså skorstenen. 
I PM från miljöförvaltningen 
(Miljöförvaltningen Borås 
Stad, 2016-10-26) finns även en 
sammanställning av miljömedicinska 
aspekter där lukttröskeln är den 
faktor som vid förhärskande vind 
kan överskridas. Den samlade 
bedömningen som Borås Stad gjort 
kopplat till framtaget underlag är 
att utifrån försiktighetsprincipen 
ska bebyggelse inte placeras närmare 
än 200 meter från utsläppskällan. 

BULLER – INDUSTRI OMGIVNING
En bullerutredning kopplat till 
industri och verksamhetsbuller 
är framtagen 2014-05-21 av 
Soundcon. Beräkningen visar att 
ljudutbredningen dagtid i området 
ej översitger riktvärdet 50 dBA. Om 
man i beräkningarna för dagtid tar 
med Tranemo trädgårdstjänst som 
ca 1-3 gånger per år och då i ca 0,5-1 
dag nyttjar en flistugg överskrids 
riktvärdet över hela området. Då 
detta infaller så sällan och under 
begränsad tid bedöms denna faktor 
inte påverka möjligheten för att 
utveckla bebyggelseområdet. Nattetid 
överstiger man inte riktvärdet om 
40 dBA för bebyggelseområdet. Om 
bergtäkten ska bedriva drift under 

nattetid enligt samma tillstånd 
som man för närvarande har för 
dagtid så överskrids värdena.

TRAFIK PM
Sweco har tagit fram en trafikanalys 
för nya bostäder i Hestra daterad 
2016-10-04. Utredningens slutsatser 
kan sammanfattas enligt följande:  
Totalt planeras utbyggnaden 
omfatta ca 800 (1000) lägenheter 
vilka beräknas alstra 4 000 (5000) 
bilförflyttningar/vardagsdygn. 
Genomfartstrafik mellan väg 180 
och Göteborgsvägen bedöms 
förekomma på framförallt 
Symfonigatan och troligen även 
på Fjällgatan. Trafikflödena på 
vägnätet i området präglas av 
arbetspendling vilket medför 
tydliga toppar på morgonen och 
eftermiddagen. I utbyggnadsförslaget 
ansluts bostäderna till en ny gata 
som kopplar ihop Orkestervägen 
och Musikvägen. En fråga är om 
gatan ska göras genomgående eller 
ej eftersom det inte är önskvärt med 
genomfartstrafik på Muskvägen 
och Orkestervägen. Frågan 
påverkar främst tillgängligheten 
för trafikanter till och från den 
norra delen av utbyggnadsområdet. 
Med en genomgående gata väljer 
bostadstrafiken från den norra delen 
i stor utsträckning Orkestervägen 
mot Symfonigatan oavsett om man 
ska vidare mot väg 180 eller mot 
Göteborgsvägen. Kapacitetsanalyser 
har gjorts för fem korsningar på 
väg 180 och Göteborgsvägen med 
förutsättningen att den nya gatan 
är genomgående. Analyserna visar 
att baserat på 2015 års trafiknivå är 

Kartan visar den av Luft i väst beräknade (Luft I Väst, 16 december 2016) isolinjen för 240 mikrogram/m3 xylen under en 
vecka. Världshandelsorganisationens riktvärde för toluen som av arbetsmiljöverket  jämställs med xylen är 260 mikrogram/m3 
och vecka. (Luft i Väst, November 2013)

Orkestervägen
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framkomligheten god med önskvärd 
standard i samtliga korsningar. 
Baserat på 2015 års trafiknivå och 
om Hestra skulle byggts ut idag 
är det främst framkomligheten 
Byttorpsrondellen som påverkas. 
Belastningen är redan idag tidvis 
hög vilket gör att med tillskottet 
från Hestrautbyggnaden minskar 
standarden till godtagbar nivå. 
På längre sikt, fram till 2040 
års prognosticerade trafiknivå, 
blir Byttorpsrondellen och 
Tullarondellen överbelastade. 
Framkomlighetsstandarden minskar 
till godtagbar nivå i korsningen 
väg 180 – Symfonigatan samt 
i Hestrarondellen. Korsningen 
väg 180 – Fjällgatan får önskvärd 
standard även på längre sikt. 
Göteborgsvägens utformning 
kommer att förändras då kommunen 
fått statsbidrag för att bygga 
framkomlighetshöjande åtgärder för 
kollektivtrafiken på delen mellan 
Lundaskogsrondellen och Tullamotet. 
Förutsättningarna för kollektivtrafik 
förbättras. Detta är dock mer 
osäkert hur biltrafiken kommer 
att påverkas av förändringarna på 
Göteborgsvägen då utformningen 
ännu inte diskuterats.

DAGVATTEN
En övergripande dagvattenutredning 
är framtagen (COWI 2016-12-21) 
vars syfte är att beskriva hur en 
förändring av markanvändningen 
från skog till urbana områden 
påverkar vattenbalansen. 
Utredningen visar hur de 
huvudsakliga avrinningsområdena 
i området ser ut idag och hur ett 

bebyggande av delområden kommer 
påverka de naturliga flödesvägarna. 
Utredningen syftar även till att 
identifiera de större möjligheter 
och begränsningar för avledning 
av dagvatten som planområdet har. 
Då planerad bebyggelse angränsar 
till stora naturmarker föreslås 
dagvattnet ledas mot ett grönområde 
eller ett dagvattensystem med 
erforderlig kapacitet i närområdet. 
Exploateringen kommer ge ett 
marginellt tillskott till flödet i 
Ryssbybäcken på årsbasis med 
mindre än några procentenheter. 
Momentant i vissa sektioner kommer 
tillskottet vara högre men detta 
bedöms inte utgöra några problem 
då bäcken har god kapacitet och 
har möjligheter att klara flödet. 
Utifrån generella antaganden kring 
hur hårdgörning av naturmark 
påverkar flöden av dagvatten finns 
heller inte någon anledning att anta 
kapacitetsproblem i den befintliga 
dagvatteninfrastrukturen. Det gäller 
även om dessa belastas ytterligare i 
och med utbyggnaden. Undantaget 
är de mängder vatten som uppstår 
i och med avvattningen av skogen 
nord och nordväst om kvarteret 
Sibelius och Hestra ringväg. Drift 
samt säkring av framtida kapacitet 
för detta område kommer utredas 
vidare under det fortsatta arbetet.

GEOTEKNIK
Geotekniskt underlag är framtaget i 
två omgångar då området utökades 
under 2015. ÅF-infrastructure AB 
har tagit fram underlag daterat 
2014-10-31 och 2016-06-01. Inom 
programområdet finns områden 

med torvrik mark. Djupet varierar 
mellan ca 0,5 – 9 meter. Dessa 
områden har med undantag av tre 
områden lagts utanför de områden 
som föreslås ska studeras vidare 
för byggnation i kommande 
detaljplaneprocesser. Bergras, 
blocknedfall, utgrävning av torv samt 
grundläggningsförutsättningar är 
frågor som kommer att fördjupas.

FORSATTA UTREDNINGBEHOV
Arkeologi 
Utredning är bara gjord översiktligt 
för den västra delen och inte alls för 
den norra. En fördjupad utredning 
är nödvändig för båda områdena.
Natur och landskap 
Torvmarkernas funktion och värde 
kommer behöva utredas djupare.  
Fördjupning kring Hestra ängar. 
Kompensationsåtgärder för de 
naturvärden som påverkas behöver 
utredas närmare då en mer 
detaljerad struktur är fastlagd.
Risk och hälsa 
Luftspridningen kopplat till Maku 
stål behöver utredas ytterliggare för 
att säkerställa en god livsmiljö. 
Buller kopplat till trafik kommer 
behöva utredas närmare då 
trafikmängder och bebyggelsens 
omfattning och placering är 
presenterat. 
Buller kopplat till industrierna 
inom Ramnaslätts industriområde 
behöver fördjupas.
Dagvatten 
Påverkan på befintliga 
dagvattensystem och vattendrag 
behöver  fördjupas. Även frågor kring 

drift och huvudmannaskap behöver 
utredas vidare i vissa områden 
utanför exploateringsområdena. 
Geoteknik 
Grundläggningsförutsättningar i de 
torvrika delarna behöver fördjupas.
Service och skola 
Under den kommande processen 
behöver behovet av en ny skola 
fastställas. En ny skola skulle 
även påverka Hestra Midgårds 
verksamhet varför även dess roll i 
framtiden behöver utredas vidare.
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På Hestra har Borås Stad traditionellt 
haft en hög ambitionsnivå vad gäller 
utförandet och det är något som 
även kommer att eftersträvas i den 
fortsatta utbyggnaden av stadsdelen. 
Markanvisningsprocessen är därför 
ett viktigt verktyg där riktlinjer och 
krav kan ställas för att nå upp till 
de högt ställda förväntningarna
Det är viktigt att säkerställa att de 
värdeord som är framtagna för den 
fortsatta utbyggnaden av Hestra 
följs upp genom hela processen. En 
viktig orsak till att utbyggnaden 
av bostadsutställningsområdet 
Hestra Parkstad blev så lyckad var 
att det under hela processen fanns 
resurser till att följa upp alla projekt 
in i minsta detalj ända till färdig 
byggnation. Det är viktigt att sådana 
resurser säkerställs även i denna nya 
utbyggnad av Hestra. På detta sätt 
kan det.ex.empelvis säkerställas att 
träd som anses värdefulla sparas, 
att de intentioner om hus som ska 
ligga i naturmiljö följs och att stora 
markområden inte grovschaktas, 
för att nämna några av de principer 
som Borås Stad anser är viktiga.
I planprogrammet redovisas att 
Orkestervägen och Musikvägen 
byggs samman som ett förstahandsval 
vilket gör att de västra och norra 
delområdena länkas samman på ett 
naturligt sätt. Det råder i dagsläget 
en stor osäkerhet om det kommer 
att vara möjligt att bygga ihop dessa 
vägar av såväl hållbarhets- som 
ekonomiska skäl. Det norra området 
belastas av en del torvfickor av 

varierande storlek och djup. Dessa 
fickor måste grävas ur och torvmassor 
schaktas bort vilket fördyrar en 
exploatering av marken. Dessa 
frågor måste därför utredas vidare.

ANSVARSFÖRDELNING OCH 
HUVUDMANNASKAP
För de tillkommande 
bebyggelseområdena föreslås 
kommunalt huvudmannaskap. Det 
innebär att kommunen ansvarar 
för iordningställande och skötsel av 
allmän platsmark inom de framtida 
detaljplanområdena. Exempel på 
allmän platsmark är gator och parker. 
Exploatören, d.v.s. den som kommer 
att bygga, och senare de framtida 
fastighetsägarna ansvarar för åtgärder 
på kvartersmark. Kvartersmark kan 
förutom byggnader även bland 
annat innehålla gator och vägar. 

MARKANVISNINGSPROCESSEN
Eftersom Borås Stad äger i princip 
all mark som ska exploateras inom 
planprogramsområdet kommer 
markanvisningar av kommunal mark 
att ske. Områdets storlek medför att 
flera markanvisningar, som kommer 
att variera i storlek såväl arealmässigt 
som i antalet bostäder, kommer att 
genomföras. Borås Stad beräknar att 
det totalt kommer att röra sig om ett 
tiotal markanvisningar i olika former.
I ett tidigt skede kommer ett antal 
tävlingar att ske för att säkerställa 
en hög nivå och inriktning på 
kommande byggnation. Formerna 
och upplägget av markanvisningar 
kommer därefter att variera och 

även direktanvisningar kommer 
att tillämpas. Exempelvis kan 
ett förslag som lämnats in i en 
tävling innehålla kvaliteter som 
passar in ett annat område vilket 
kan leda till en direktanvisning.
Genom att variera de olika 
områdenas storlek kan en ökad 
mångfald uppnås och många olika 
aktörer kan erbjudas anvisning av 
mark, vilket kommer underlätta 
arbetet med att förverkliga 
planprogrammets idéer om ett 
integrerat boende med varierat 
utbud av upplåtelseformer, 
bostadstyper och storlekar. Det 
är av största vikt att säkerställa 
att det även byggs hyresrätter.
För de första delområdena kommer 
anvisning av mark ske parallellt 
detaljplaneprocessen. Detta för 
att vinna tid och komma igång 
med projektet, och även för att.
ex.ploatören till viss del ska 
kunna arbeta tillsammans med 
planförfattaren i syfte att säkerställa 
att en optimal byggnation kommer 
till stånd. För senare markanvisningar 
är ambitionen att detaljplanerna ska 
ha vunnit laga kraft för att möjliggöra 
en så snabb process som möjligt från 
markanvisning till utbyggt område.

Genomförande
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NOLLALTERNATIVET
För att kunna ge en översiktlig bild 
av vilka konsekvenser en utbyggnad 
av Hestra får har en värderos använts. 
Värderosen är ett verktyg för att 
översiktligt analysera och illustrera 
hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt 
och ger en indikation om var 
bristerna och styrkorna i förslaget 
finns. Ett nollalternativ, som innebär 
att området lämnas precis som det 
är idag, ställs mot hur man tror 
resultatet skulle bli i och med en 
utbyggnad. Värderosen till höger 
redovisar projektstudiogruppens 
samlade bedömning i form 
av ett medianvärde. 
I de flesta fall bedöms utvecklingen 
stärka de olika frågorna med 
undantag för grönstrukturen, vilket 
inte får ses som anmärkningsvärt 
då en hel del skogsmark försvinner. 
Däremot ökar exempelvis den 
biologiska mångfalden då skogen idag 
är ganska artfattig.  På sidan finns 

Konsekvenser

Attraktivitet och investeringsvilja Social trygghet och folkhälsa

Lokal ekonomi och socialt kapital

Möten, Trygghet och lokalt engagemang

Hälsa och säkerhet

Identitet

Social hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Grönstruktur för rekreation

Grönstruktur

Blåstruktur

Transportenergi

Långsiktig resurshushållning

Kretsloppssystem, miljöteknik

Nollalternativ
Nytt förslag
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BLANDAT BOENDE
Bebyggelsestrukturen ska utformas 
med syfte att vara inbjudande 
för besökare från andra delar av 
staden. Trafikmiljön ska vara lugn 
med möjlighet för vistelse på 
gatan för boende och besökare. 
Bebyggelsestrukturen bryts av gröna 
kilar med aktivt innehåll och dessa 
kilar kopplar till värdekärnorna. 
Kilarna är potentiella mötesplatser 
för både boende och besökare. 
Bebyggelsestrukturen ska innehålla 
en blandad bebyggelse som skapar 
förutsättningar för integration mellan 
olika grupper i samhället. Målet är att 
området ska innehålla en bebyggelse 
som är tillgänglig och attraktiv för 
en stor grupp människor i samhället. 
Inom planområdet planeras olika 
platser som ska fungera integrerande 
mellan såväl boende inom området 
som människor som besöker 
området. De gröna aktivitetskilar 
som sträcker sig in i området har 
potential att bli platser där barn 
från hela området träffas och leker.
Blandningen av människor 
riskerar att inte uppnås om 
det inte tillkommer hyresrätter 
och billigare boende. I det 
följande detaljplanearbetet och 
markanvisningarna blir det viktigt att 
undersöka vilka typer av bebyggelse 
som kan tillföras området för att 
öka den sociala bladningen.
Ett effektivt markutnyttjande ska 
eftersträvas inom planområdet, 
framför allt i kollektivtrafiknära 
lägen, varför kompletterande 
bebyggelse kan ges en högre täthet 
än områdets genomsnittliga.

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Med ekosystemtjänster menar man 
ekosystemens direkta och indirekta 
bidrag till människors välbefinnande. 
Väl fungerande ekosystem är en 
förutsättning för en långsiktigt 
hållbar och klimatsmart utveckling då 
de producerar ekosystemtjänster och 
-processer som direkt kan kopplas till 
nytta för mänskligheten (Millennium 
ecosystem assessment, 2005). Ett 
och samma område kan ofta leverera 
flera tjänster samtidigt. Beroende 
på vilken typ av tjänst de bidrar 
med till samhället delas de vanligen 
upp i följande fyra kategorier:
• Försörjande tjänster, t.ex. 
livsmedelsproduktion, virke, 
färskvatten och energi.
• Reglerande tjänster, t.ex. 
skydd mot extrema väder med 
reglering av vatteninfiltration, 
temperaturreglering, 
klimatanpassning och pollinering.
• Kulturella tjänster, t.ex. hälsa, 
rekreation, kulturhistoriska och 
estetiska värden, socialinteraktion, 
naturpedagogik och turism.
• Stödjande tjänster, t.ex. 
biologisk mångfald, fotosyntes, 
näringscirkulation, habitat. De 
stödjande tjänsterna levererar 
sällan direkta tjänster till samhället 
utan utgör istället den nödvändiga 
grunden för de övriga tre 
grupperna av ekosystemtjänster. 

EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS
Planprogramområdet omfattar 
en kombination av nya urbana 
miljöer, omgivande naturmark 
och befintliga stadsmiljöer. I 

ekosystemsammanhang innebär 
planprogrammets genomförande 
att de gröna stråken tillsammans 
med anslutande grönytor inne i 
bebyggelsen har förutsättningar 
att leverera flera viktiga ekologiska 
funktioner och ekosystemtjänster 
och därmed bidra till en ökad 
hälsa, skydd mot.ex.trema 
väder och bevarande och ökad 
biologisk mångfald osv. Men det 
finns också tjänster som minskar 
så som virkesproduktion och 
kolinlagring i marken (vilket 
bidrar till ökade koldioxidhalter 
i atmosfären). För att på ett 
strukturerat sätt konsekvensbeskriva 
planprogrammets effekter på 
leveransen av ekosystemtjänster 
behöver en ekosystemtjänstvärdering 
utföras (Naturvårdsverket 2015).
En initial konsekvensbedömning har 
genomförts för området. För varje 
ekosystemtjänst anges en bedömd 
riktning i produktionen, från en 
förbättring (+1) till en försämring 
(-1) eller ett x vilket innebär att det 
inte går att bedöma om tjänsten 
kommer att öka eller minska innan 
en mer utförlig undersökning. 
Faktorer som ej bedöms påverkas 
har markerats med 0.
För varje ekosystemtjänst följer även 
en beskrivning av vad som påverkar 
förändringen. För att få en större 
säkerhet i konsekvensbedömningen 
och för att kunna föreslå förbättring 
i gestaltning och skötsel som 
kan öka/gynna ekologiska 
processer och produktionen av 
ekosystemtjänster behövs en 

mer omfattad undersökning 
genomföras. Vissa tjänster kan 
anses ha mindre betydelse än andra 
beroende på syfte och målsättning 
med planprogrammet, men har 
i denna initiala bedömning haft 
samma inbördes värde. I ett senare 
skede kan en värdering av de olika 
ekosystemtjänsterna göras.

REGLERANDE TJÄNSTER
Pollinering +1 
Kan potentiellt öka om vegetation 
som gynnar pollinatörer anläggs.
Det finns stora möjligheter 
att skapa områden med bättre 
förutsättningar för pollinerande 
insekter både inom parkmiljöer och 
på kvartersmark. Platser lämpliga för 
bikupor finns inom parkområden.
Dagvattenhantering x 
Våtmarker ersätts av andra 
system. Avrinningshastigheten 
ökar från bebyggd mark jämfört 
med nuvarande naturmark. 
Genom anläggande av dammar 
och översilningsområden 
kan man få positiva effekter 
på dagvattenhanteringen. 
Frågan behöver utredas mer 
inför detaljplanearbete.
Lokal klimatreglering x 
Avsatt naturmark utgör skyddszoner 
och resurs för klimatreglering. 
Anläggande av ny vegetation i 
bebyggelsen kan mildra negativa 
effekter. Frågan behöver utredas mer 
i samband med detaljplanering.

Koldioxidlagring -1 
Andelen skogsmark minskar och 
andelen hårdgjord mark ökar. 
Trädplantering och skapade grönytor 
kan till viss del kompensera.
Bullerreglerring x 
Befintlig vegetationsskärm av 
skog mot verksamhetsområde 
och gata minskar. Aktiva åtgärder 
kan motverka negativa effekter. 
Välplacerade byggnader, gröna 
markytor, större träd på grönytor, 
gröna väggar och tak kan sänka 
ljudnivån där människor vistas. 
Naturljud och vatten kan maskera 
buller. Frågan behöver utredas mer 
i samband med detaljplanering.
Vattenrening x 
Se ovan under frågan om dagvatten.
Luftrening -1 
Vegetationen i området minskar 
genom exploateringen. Att arbeta 
kvalitativt med träd och buskar 
i detaljplaner och kantzoner kan 
minska de negativa effekterna.

FÖRSÖRJANDE TJÄNSTER
Matproduktion +1 
Odlingsbar mark finns inom 
området som kallas Hestra ängar. 
Detta planeras bli naturpark/
stadsdelspark. Här finns 
förutsättning för stadsodling 
och begränsad djurhållning. 
Även inom kvartersmark kan 
skapas odlingsmöjligheter.
Färskvatten +-0 
Bedöms ej påverkas. Området 
ligger långt från vattentäkt 
och är ej utpekat i ÖP
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Biomassa/Energi/Material -1 
Produktionsskogens areal minskar. 
Visst trämaterial kan användas 
inom området till utformning av 
exempelvis lekplatser. Parkytor och 
våtmark kan potentiellt användas 
för produktion av biomassa 
genom slåtter. Andra kulturella 
ekosystemtjänster kan också öka 
då kvarvarande skogsmark sköts 
med fokus på rekreation. 

KULTURELLA TJÄNSTER-
UPPLEVELSEVÄRDEN
Rekreation + 1 
Avgränsning av och utveckling av 
värdekärnor kommer att förstärka 
möjligheterna till rekreation. 
Utveckling av parkmiljöer och ”gröna 
kajer” mot naturmarken har stor 
potential att erbjuda rekreation, 
speciellt för de åldersgrupper 
som inte har möjlighet att på 
egen hand röra sig i befintlig 
stigstruktur i naturmarken.
Sinnliga upplevelser +1 
Den varierade miljön i de gröna 
stråken och kärnområdena rymmer 
stora möjligheter till att erbjuda 
olika sinnliga upplevelser. Historiska 
spår lyfts fram längs leder.
Sociala interaktioner +1 
Mötesplatser skapas både i 
naturmarken och som del av den 
exploaterade miljön. Gröna oaser, 
blommande miljöer, platser för 
aktiviteter kan ordnas. Att genomföra 
någon form av medborgardialog 
kan öka produktionen av tjänsten.
Naturpedagogik +1 
De två kärnområdena Ryssbybäcken 
och Hestra ängar erbjuder stora 

möjligheter för naturpedagogik. 
Så även studier av gröna stråk och 
naturbaserade lösningar kring 
dagvatten etc. En dialog med 
förskola och skola i området kan 
öka produktionen av tjänsten.
Symbolik och andlighet 0 
Bedömning ej möjlig.

STÖDJANDE TJÄNSTER
Biologisk mångfald +1 
Det befintliga skogslandskapet 
är relativt artfattigt och det finns 
därför goda förutsättningar att öka 
den biologiska mångfalden. I vilken 
omfattning detta sker beror dock på 
utformning och skötsel av framförallt 
befintliga lövträdbestånd, parkmiljöer 
och de ”gröna kajerna” i gränsen 
mellan bebyggelse och naturmark.
Ekologiskt samspel +1 
Samma villkor som för biologisk 
mångfald med tillägget att det krävs 
säkring av funktion i de gröna stråk 
som förenar dessa miljöer med 
omgivande grönstruktur. Det har 
identifierats fyra viktiga stråk: längs 
Ryssbybäcken, mellan Byttorpssjöns 
södra del och Ryssbybäcken, från 
Ryssbybäcken till Hestra ängar, 
sedan från Hestra ängar vidare 
söderut mellan Trädgårdsstaden 
och Byttorps IP i riktning mot 
Byttorpsjön och vidare mot Rya åsar.
Habitat/ Värdefulla naturtyper +1 
Samma villkor som för biologisk 
mångfald. Störst potential för 
förbättring finns i de kvarvarande 
resterna av kulturlandskapet 
vid Hestra ängar.

Livskraftigt ekosystem i marken -1 
Ekosystemen i marken tar stor 
skada vid hårdgörande av mark. Det 
finns viss potential att bevara eller 
skapa livskraftiga ekosystem i mark 
som nyanläggs eller sparas inom 
bebyggelseområden. Område med 
bördig jord i Hestra ängar undantas 
från bebyggelse och möjligheten att 
bruka/förstärka resursen säkras.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Eftersom planerade bostäder 
innebär att skogsmarken minskar 
så påverkas ekosystemen i en viss 
riktning. I förslaget som nu tagits 
fram har hänsyn tagits för att 
spara de viktigaste kärnområdena, 
de viktiga gröna korridorerna för 
människor och djur och begränsa 
påverkan på våtmarksmiljöer. Inom 
dessa kärnområden krävs också 
stärkande och förbättrande åtgärder 
i samband med exploateringen 
för att minimera negativ påverkan 
på ekosystemtjänster. För att 
säkerställa ekosystemtjänsternas 
funktioner som helhet skall 
kommunen ha huvudmannaskapet 
för dessa kärnområden och 
stråk. I kommande detaljplaner 
finns stora möjligheter att arbeta 
vidare med ekosystemtjänster 
i en mer detaljerad skala.
Under fortsatta arbetsprocessen 
kommer en detaljerad analys 
att utföras. Analysen ska sedan 
återkoppla till planprogrammet 
genom att definieras tydligt i 
riktlinjer som ska efterföljas i 
detaljplanearbete generellt och 
för respektive delområde.

SAMMANFATTNING I TABELLFORM

REGLERANDE TJÄNSTER

Pollinering +1

Dagvattenhantering x

Lokal Klimatreglering x

Koldioxidlagring -1

Bullerreglering x

Vattenrening x

Luftrening -1

STÖDJANDE TJÄNSTER

Biologisk mångfald +1

Ekologiskt samspel +1

Habitat/Värdefulla naturtyper +1

Livskraftigt ekosystem i mark -1

FÖRSÖRJANDE TJÄNSTER

Matproduktion +1

Färskvatten +–0

Biomassa/Energi/Material -1

KULTURELLA TJÄNSTER 
UPPLEVELSVÄRDEN

Rekreation +1

Sinnliga upplevelser +1

Sociala interaktioner +1

Naturpedagogik +1

Symolik och andlighet 0
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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 miljökvalitetsnormer 
för vatten uppdelat i normer för 
grundvatten och ytvatten. Det 
finns även miljökvalitetsnormer 
för buller och luft.

VATTEN
Grundvattnets kvalitet 
Grundvatten klassificeras i 
kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras 
är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för 
dricksvattenförsörjning idag eller 
för framtida vattenförsörjning. De 
begrepp som används för att beskriva 
grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.
Den närmaste 
grundvattenförekomsten som 
har en klassning ligger långt ifrån 
planområdet och bedömningen 
är att en byggnation av 
bostäder inte påverkar någon 
grundvattenförekomst.
Ytvattnets kvalitet 
Ytvatten är sjöar och vattendrag. 
De klassificeras i ekologisk status 
och kemisk status. Den ekologiska 
statusen utgår från förutsättningarna 
för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på 
vattendragets form, om bottnen har 
förändrats, marktyp i närmiljön och 

strukturen på strandzonen. Statusen 
blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre 
påverkan som oftast är negativt för 
växt- och djurliv. Andra faktorer som 
påverkar är till exempel försurning 
och utsläpp av övergödande ämnen. 
Ytvattnets kemiska status 
bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller 
bottensedimentet. De ämnen som 
ses som föroreningar är ämnen som 
normalt sett inte hör hemma i våra 
ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska 
föreningar som används i bland 
annat tillverkningsindustrin. 
Miljökvalitetsnormen för ytvatten 
är god eller hög ekologisk status 
och god kemisk status.
Hestra ligger inom Viaredssjöns 
avrinningsområde. Vattnet 
från området leds dit via 
Ryssbybäcken. Vattenförekomsten 
Sörån - uppströms Viaredssjön 
(Ryssbybäcken) hade i den senaste 
klassningen måttlig ekologisk status. 
Klassningen som måttlig beror 
på att det finns vandringshinder 
för fisk. Fiskevårdsåtgärder har 
gjorts för att ta bort hindren. Det 
finns Öring i vattendraget som är 
ett av de vattendrag i Borås som 
kalkas. Den kemiska statusen 
uppnår ej god status på grund av 
för höga halter av kvicksilver.
Sverige har i många områden 
naturligt höga bakgrundshalter 
av kvicksilver. Till detta 
kommer effekterna av historiska 
föroreningar och pågående 

långväga luftburna föroreningar. 
Enligt Vattenmyndighetens 
bedömning medför framför allt 
de naturliga förutsättningarna 
att det inte under överskådlig tid 
bedöms vara möjligt att sänka de 
nuvarande kvicksilverhalterna i 
svenska ytvattenförekomster. Det 
saknas också tekniskt möjliga och 
ekonomiskt rimliga åtgärder för att 
åstadkomma detta. Det har därför 
beslutats om ett generellt undantag 
för samtliga vattenförekomster i 
hela landet, i form av ett mindre 
strängt kvalitetskrav för kvicksilver 
och kvicksilverföroreningar. 

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 
kväve¬oxider, svaveldioxid, bensen, 
kolmonoxid, ozon med flera. 
Luftföroreningshalten 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.

BULLER
Miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller är en 
målsättningsnorm. I förordningen 
skriver regeringen: det ska 
eftersträvas att omgivningsbuller 
inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs 
när strävan är att undvika skadliga 
effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller. Omgivningsbuller 
har inte utretts i programskedet utan 
kommer att studeras i kommande 
detaljplanedeprocesser. Framför allt 
kommer närheten till Symfonigatan 
och även Orkestervägen/
Musikvägen behöva studeras. 

BULLER
Det nya områdets trafikalstring 
bedöms endast innebära en marginell 
ökning av trafikbullernivåerna. 
Om andelen tung trafik kommer 
att öka, t.ex. vid ökad turtäthet 
på bussarna, så kan detta innebära 
en märkbar förändring av 
trafikbullret. Ramnaslätt har utretts 
utifrån omgivningsbuller och den 
sammanfattande bedömningen är 
att det buller som förekommer inte 
riskerar att medföra skadliga effekter 
på människors hälsa. Se även under 
utredningar angående  på sidan 32.

MILJÖBEDÖMNING 
Genomförande av 
kommande detaljplaner inom 
planprogramområdet bedöms 
inte medföra en sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 5 
kap 18 § plan- och bygglagen 
respektive 6 kap 11 § miljöbalken. 
Miljökonsekvensbeskrivning 
bedöms därför inte behöva göras 
för detaljplaner inom området. En 
viss miljöpåverkan kan förekomma 
såsom buller, föroreningar och risker. 
Dessa frågor kommer att utredas 
mer i kommande detaljplaner.



39



40
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BORÅS STAD VISION 2025 
http://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html

BORÅS STAD ÖVERSIKTSPLAN ÖP 06
http://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/oversiktsplan/gallandeoversiktsplanop06.4.3d0de3801589104d012ccc.html

BORÅS STAD ENERGI OCH KLIMAT STRATEGI
http://www.boras.se/trafikochstadsplanering/kvalitetresultatochjamforelser/styrdokumentinomtrafikochstadsplanering.4.3cc917c815870110c1217065.html

BORÅS STAD BOSTADSBYGGNADSPROGAM 
http://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/oversiktsplan/
strategiskaplaneringsunderlag/bostadsbyggnadsprogram.4.793892fe158af8a7e702276b.html

BORÅS STAD HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSBYGGANDE 2016-2020
http://www.boras.se/trafikochstadsplanering/kvalitetresultatochjamforelser/styrdokumentinomtrafikochstadsplanering.4.3cc917c815870110c1217065.html

BORÅS STAD MILJÖMÅL 2013-2016
http://www.boras.se/bobyggaochmiljo/kvalitetresultatochjamforelser/styrdokumentinombobyggaochmiljo.4.3cc917c815870110c121706c.html

BORÅS STAD GRÖNOMRÅDESPLAN
http://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/oversiktsplan/strategiskaplaneringsunderlag/gronomradesplan.4.793892fe158af8a7e7022529.html

BORÅS STAD CYKELPLAN
http://www.boras.se/trafikochstadsplanering/kvalitetresultatochjamforelser/styrdokumentinomtrafikochstadsplanering.4.3cc917c815870110c1217065.html

RIKSANTIKVARIEÄMBETET - FORNSÖK:
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?description=hestra&county=14&municipality=1490&use_extent=false&use_
poly=false&rdo=eq&tab=2&page=1&extent=373308.10321766,6399399.8537563,375868.10321766,6400636.8537563&layers=Sverige;Fastighetsgr%C3%A4nser;Fornl%C3%A4mningar%20
geometri;Fornl%C3%A4mningar%20symboler;Polygonlager%20f%C3%B6r%20utritning;Fornl%C3%A4mningar%20markering;OpenLayers_Control_SelectFeature_271_container;&overview=0
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
501 80 Borås

www.boras.se



   
  SAMRÅD                                    BN2015/1706 

Delegationsbeslut 
2017-01-13 §PI 2017-000002    

 

 

Inbjudan till samråd för Ändring i form av tillägg till 
detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., 
kv. Berwald 89 
 
Planen syftar till att ändra bestämmelserna i de befintliga byggrätten inom kvarteret 
Berwald 89 för att möjliggöra uppförande av bostadsrätter. Vidare föreslås en 
förtätning genom att tillåta ytterligare åtta bostadsenheter inom byggrätten.  
 
 

Planhandlingarna finns tillgängliga på vår 
hemsida: www.boras.se/detaljplan. 
 
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, 
kommunala remissinstanser och andra som har 
ett väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare 
ombeds informera eventuella hyresgäster om 
innehållet i detta brev. Kontaktpersoner för 
samfälligheter ombeds informera övriga delägare 
om innehållet i detta brev. Den som inte yttrat 
sig skriftligt senast granskningsskedet kan 
förlora rätten att överklaga.  
 

 
Samrådstiden pågår den 16 januari – den 19 februari 2017. 
 
Plats för besök  
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, måndag-
torsdag kl.08.00-16.00 fredag kl. 08.00-15.00. 
 
Upplysningar lämnas av planavdelningen på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Zilka Cosic tfn. 073-432 75 38, e-post zilka.cosic@boras.se 
Michaela Kleman tfn. 033-358572, e-post michaela.kleman@boras.se 
 
Synpunkter till 
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 19 februari via e-post till 
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2015-1706. Yttrandet 
önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna 
synpunkter. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, 
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Borås den 13 januari 2017 
Samhällsbyggnadsnämnden 



Ändring i form av tillägg till detaljplan för

del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2

1. Inledning
Planens syfte 
Planen syftar till att ändra bestämmelserna i de befintliga 
byggrätten inom kvarteret Berwald 89 för att möjliggöra 
uppförande av bostadsrätter. Vidare föreslås en förtätning 
genom att tillåta ytterligare åtta bostadsenheter inom bygg-
rätten.

Planområde
Fastigheten ligger i Hestra området utmed Flöjtgatan/
Valthornsgatan. Man kommer dit från Symfonigatan via 
Orkestervägen och Flöjtgatan. Fastigheten är privatägd 
och omfattar ca 6600 m2. I norr längs tomtgräns ligger en 
vattenledning under prickmark med ledningsrätt. I södra 
delen finns en vattenledning och en fjärrvärmeledning utan 
ledningsrätt vilket behöver regleras och märkas ut som 
u-område.

Gällande detaljplan
I gällande detaljplan, P987, som vann laga kraft 2000-12-11, 
finns en bestämmelse som reglerar antalet tomter som bygg-
rätterna får delas in i. Denna bestämmelse hindrar byggande 
av fler bostäder än angivet antal.

Kommunala beslut  
Kommunstyrelsen gav genom delegationsbeslut 2015/
KS0665 214 daterat 2015-12-08 Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att ändra detaljplanen för Hestra Parkstad, Berwald 
89. 

2. Planbestämmelser 
En ändring av fastighetsindelningesbestämmelserna har 
gjorts, där e100 har ersatts med e400. Denna ändring innebär 
ett tillskott på 8 nya bostäder. Bestämmelserna P1 och e2 
har ersatts med P4 och e5 för att kunna tillåta bostadsrätter. 
Bestämmelser som inte ska gälla längre är överkryssade.  
Ett område har markerats med u1 och försetts med pricks-
kraffering, vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för 
allmänna underjordiska ledningar. Ledningsrätten ska vara 
minst 4 m bred och placeras över den befintliga ledningen, 
enl. Borås Energi och Miljös instruktioner. I övrigt inga 
bestämmelser om byggnadernas utformning har ändrats. 

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden för tillägget till plankartan är 5 år.

3. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. Planändringen 
bedöms inte få några särskilda konsekvenser eller påverka 
gällande miljökvalitetsnormer. 

Hållbar utveckling
Planen bidrar till skapande av fler bostäder i ett attraktivt 
område och leder därmed till en förtätning av bebyggelsen, 
vilket är positivt för Borås Stads mål att bygga för en hållbar 
utveckling. 

4. Administrativa frågor
Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt eftersom detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
 
Om alla sakägare har godkänt planförslaget under samrådet 
kommer planförfarandet att ändras till begränsat planförfa-
rande och därmed gå direkt till Samhällsbyggnadsnämnden 
för antagande. 

Planbeskrivning
Ändring i form av tillägg till detaljplan för del av Torpa-Hestra 4:1 m.fl., kv. Berwald 89, Borås Stad, upprättad den 15 december 2016. 

Översiktskarta



DETALJPLAN 3

Organisatoriska frågor
Samråd sker i januari 2017, planen beräknas kunna antas i 
april 2017. 

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

Medverkande tjänstemän 
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning.

Planavdelningen

Michaela Kleman                         Zilka Cosic
plan- och bygglovschef            planarkitekt
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Sociala omsorgsnämnden 

 
Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
I Sverige har en Överenskommelse slutits på nationell nivå mellan regering, Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) och civilsamhällets organisationer för hur samverkan 
ska se ut mellan det offentliga och civilsamhället. Liknande Överenskommelser har 
också skett på regional och kommunal nivå runt om i landet. Denna lokala 
Överenskommelse handlar om hur Borås Stad och Det Idéburnas organisationer i 
Borås ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen blir hur man 
gemensamt kan upprätthålla och utveckla välfärden. I detta arbete stärks boråsarnas 
delaktighet och möjlighet att påverka. Representanter från Det Idéburna och  
Borås Stad har fört en dialog om förutsättningar för samverkan och resultatet är  
detta gemensamma dokument. 
 
Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata 
de ideella krafter som finns i Borås, som ett komplement till Borås Stads egna 
verksamheter. Genom avtalet stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den 
idéburna sektorn. Ett IOP ska aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en 
del av kommunen, utan skall vara fri och oberoende – men med en tydlig insyn från 
det offentliga.  Borås Stad har de sedan 2012 arbetat med våldspreventiva 
studiecirklar riktade till personer med kognitiv funktionsnedsättning inom  
Sociala omsorgsförvaltningen. Samarbetet mellan Borås Stad och Studieförbundet 
Vuxenskolan syftar till att göra studiecirklarna mer tillgängliga för Borås Stads 
medborgare. Studiecirklarna ska bli tillgängliga för Borås Stads medborgare som har 
en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning.  
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna överenskommelsen med 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att ge Sociala omsorgsförvaltningen i uppdrag att 
hantera kommande överenskommelser.  
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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Överenskommelse om  
Ideburet offentligt partnerskap (IOP)  
Samarbete av våldspreventiva insatser 
 
 
Grundläggande förutsättningar för avtalet  
I Borås finns sedan 2016/2017 en Överenskommelse om samverkan mellan 
Borås Stad och civilsamhället. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart Borås 
genom att stärka samspelet mel-lan den offentliga och idéburna sektorn. Målet 
är att utveckla möjligheterna för den idéburna sek-torn att utgöra en viktig 
aktör inom välfärdsområdet. Ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) ger 
möjlighet för båda parter att uppfylla syfte och mål.  
 
Parter  
Borås Stad  
Sociala omsorgsförvaltningen 
Organisationsnummer; 212000-1561  
 
Studieförbundet Vuxenskolan  
Organisationsnummer; 8645008478 

SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
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Syftet med Partnerskapet och verksamheten  
Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att 
tillvarata de ideella krafter som finns i Borås, som ett komplement till Borås stads 
egna verksamheter. Genom avtalet stärker vi vår samverkan mellan det offentliga 
och den idéburna sektorn.  
Ett IOP ska aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en del av 
kommunen, utan skall vara fri och oberoende – men med en tydlig insyn från det 
offentliga.  
Borås stad har de sedan 2012 arbetat med våldspreventiva studiecirklar riktade till 
personer med kognitiv funktionsnedsättning inom Sociala omsorgsförvaltningen. 
Sammarbetet mellan Borås stad och Studieförbundet vuxenskolan syftar till att 
göra studiecirklarna mer tillgängliga för Borås stads medborgare. Studiecirklarna 
ska bli tillgängliga för Borås stads medborgare som har en kognitiv eller psykisk 
funktionsnedsättning.  
Studieförbundet Vuxenskolan bildades år 1967 och är ett av Sveriges största 
studiecirkelförbund. Värdegrunden bygger på människors lika värde och 
rättigheter De erbjuder studiecirklar och kurser inom många olika områden.  
Studieförbundet Vuxenskolan har lång erfarenhet i att driva studiecirklar för 
personer med funktionsnedsättning och har också ett brett utbud av övriga 
aktiviteter för målgruppen.  
 
Avtalad Överenskommelse  
Överenskommelsen är framtagen i samverkan mellan parterna och reglerar 
åtaganden, organisation samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten 
som är knuten till överenskommelsen.  
 
Grundförutsättningar för överenskommelsen  
Studieförbundet Vuxenskolan är ett studieförbund, med en från Borås Stad 
oberoende styrelse, utan vinstintresse. De våldspreventiva studiecirklarna som i 
dag bedrivs inom Sociala omsorgsförvaltningen är de enda av sitt slag i Borås stad 
och är därför inte på något sätt att betrakta som konkurrensutsatt.  
 
Värdegrund för partnerskapet  
Partnerskapet ska bygga på den plattform som är antagen och undertecknad av 
båda parter, kallad Överenskommelsen. Där regleras stadens åtagande respektive 
civilsamhällets åtagande samt de gemensamma åtaganden som parterna har 
kommit överens om. Överenskommelsen bifogas.  
 
Samverkan och uppföljning  
En styrgrupp, sammansatt av representanter från de deltagande parterna, 
Studieförbundet Vuxenskolan och Sociala omsorgsförvaltningen, träffas två 
gånger per år för avstämning och uppföljning. Studieförbundet Vuxenskolan är 
initiativtagare och sammankallande till mötena. Styrgruppens möten ska 
dokumenteras, genom Studieförbundet Vuxenskolan, och skrivas under av 
samtliga närvarande i styrgruppen. Arbetsmöten kommer ske löpande mellan 
parterna utifrån verksamhetens behov. 
 

SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
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Beskrivning av verksamheten  
Verksamheten som ska drivas inom överenskommelsen är V.I.P. programmet. 
V.I.P.-programmet är att förebygga att personer med intellektuella eller 
psykiska funktionsnedsättningar utsätts för eller utsätter andra för våld i nära 
relationer. Ytterst syftar satsningen till att minska våld, höja självkänsla och 
tryggheten för personerna i vår verksamhet. V.I.P. hålls i studiecirkelform för 
personer som har funktionsnedsättning. De studiecirklar som Studieförbundet 
vuxenskolan och Borås stad driver gemensamt ansvarar Studieförbundet 
Vuxenskolan att samordna och administrera av studiecirklarna. 
 
Ekonomiska och ideella insatser  
Studieförbundet vuxenskolan står för lämpliga lokaler för studiecirklar i V.I.P. 
Studieförbundet vuxenskolan åtar sig att utbilda två gruppledare i V.I.P. 
programmet där Sociala omsorgsförvaltningen står för utbildningskostnaden cirka 
14 tkr och studieförbundet vuxenskolan står för gruppledarnas arbetstid (2 
personer) som de lägger under utbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan 
utbildar samtliga gruppledare max 15 stycken i att hålla studiecirkel 
kostnadsfritt. Studieförbundet har en cirkelledare som leder V.I.P vid varje 
tillfäller och Sociala omsorgsförvaltningen har en gruppledare som bistår vid varje 
tillfälle. Studieförbundet Vuxenskolan fakturerar Sociala omsorgsförvaltningen 12 
000 kr per genomförd studiecirkel. Minst tre studiecirkel ska genomföras under 
avtalsperioden.  
 
Marknadsföring  
Studieförbundet Vuxenskolan ansvarar för att aktivt marknadsföra projektet och 
studiecirklarna samt vad ett idéburet offentligt partnerskap parterna emellan ger 
för fördelar. Borås Stad ska genom sina nätverk sprida information om projektet 
och om idéburet offentligt partnerskap. 
 
Period för partnerskapet  
2017-04-01 – 2018-12-31. Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna 
tidsperiod är slut.  
 
Förlängning  
Överenskommelsen kan förlängas med två år i taget. Ställningstagande till 
förlängning skall tas nio månader innan överenskommelsen upphör.  
 
Omförhandling – förlängning, hävningsrätt samt tvist  
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna 
överenskommelse. Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget 
planeras, ska parterna innan förändringar genomförs, föra en dialog. Om någon av 
parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina 
åtaganden, eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan annan part när 
som helst under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp 
överenskommelsen. I sådana fall gäller nio månaders uppsägning.  
 

SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
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Underskrifter  
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar, där parterna har 
tagit sitt original.  
Borås, 2017-00-00  
 
Studieförbundet vuxenskolans ordförande  
Peder Danesved 
 
 
_______________________________________________________  
 
 
Sociala omsorgsnämndens ordförande 
Yvonne Persson 
 
_______________________________________________________  
 

SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
 



 

 

 
Maria Svensson  
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Sociala omsorgsnämnden 

 
Förslag utifrån Medborgardialog, 2016 
Vid medborgardialogen med ämnet Tillgänglighet och funktionsnedsättning, den 7.e 
november 2016, inkom ett flertal punkter och synpunkter. Dessa har nu bearbetats på 
olika sätt och information om detta kommer att förmedlas till de som närvarat vid 
dialogen.  
 
En av punkterna i medborgardialogen berörde att tillgänglighet till fritids- och 
kulturutbud som t.ex. FUBs danskvällar styrs av personals möjlighet att följa med. 
Medborgaren menar att flexiblare arbetstider för personalen kan behövas för att 
möjliggöra en bättre tillgänglighet gällande fritids- och kulturutbudet. 
 
Utifrån Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) ska brukare 
genom beviljade insatser tillgodoses goda levnadsvillkor. I insatsen bostad med 
särskild service ingår fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. När en insats, enligt 
denna lag, beviljas kan den enskilde, enligt 10§ LSS, begära att en individuell plan, 
med beslutade och planerade insatser, upprättas i samråd med den enskilde. 
Handläggare inom myndighetsutövningen har ett uppföljningsansvar kring beviljade 
insatser, att behoven tillgodoses och att följa upp den individuella planen.  
 
Enhetschef för bostad med särskild service ansvarar för att erbjudande om att 
upprätta genomförandeplan i samråd med brukare ges. Enhetschefen ansvarar även 
för att genomförandeplanen följs upp samt revideras fortlöpande och därmed är 
aktuell.  
 
20170101 tillsattes en verksamhetscontroller för att granska att kraven inom både de 
interna och de externa boendena uppfylls. Att aktiviteter utförs och utgår från 
brukarnas behov och önskemål inom ramen för goda levnadsvillkor är en del i 
handläggarens och enhetschefens ansvar men ligger även i verksamhetscontrollerns 
och TÖS (Tillsynsansvarig Över Social omsorg) uppdrag. 
 
Även om alla boenden skulle uppfylla de lagstadgade kraven och kravställan i 
upphandlingsförfarandet för externa boenden kan aktiviteter vara en specifik fråga för 
nämnden att ta hänsyn till både vid intern kontroll av verksamheten och vid 
avtalsuppföljning och kommande upphandlingar.  
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Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden ger Sociala omsorgsförvaltningen i uppdrag: 
 

• Att noggrant följa upp att aktiviteter utförs utifrån brukarnas behov inom 
ramen för goda levnadsvillkor. 

 
• Att det vid avtalsuppföljning och kommande upphandlingar tas särskild 

hänsyn till att aktiviteter utförs i enlighet med den enskildes behov.  
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Yvonne Persson 
Ordförande    
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 Förvaltningschef 
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Sociala omsorgsnämnden 
 

Arvode för deltagande på nämndens budgetkonferens  
25–26 april 
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2016-11-15, § 134, att budgetkonferens hålls  
den 25–26 april 2017. Budgetkonferensen anordnas i Pulsen Konferens, Borås.  
 
Konferensen är arvodesgrundad enligt § 9 b i ”Bestämmelser om ersättningar  
till kommunens förtroendevalda 2015–2018”, under förutsättning att  
Sociala omsorgsnämnden fattar beslut om att arvode och förlorad arbetsinkomst  
ska betalas ut. 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna utbetalning av arvode och förlorad 
arbetsinkomst för deltagande på nämndens budgetkonferens den 25–26 april 2017 i 
enlighet med gällande reglemente. 
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Tillförordnad förvaltningschef Sociala omsorgsförvaltningen 
Sociala omsorgsnämnden beslutade 2014-10-20 att utse områdeschef Liz Rehn till 
ställföreträdande förvaltningschef.  
 
Då förutsättningarna har förändrats i förvaltningen föreslås att verksamhetschef  
Susanne Sprigg, 671030, utses som ny tillförordnad förvaltningschef från och med  
2017-03-27. Beslutet gäller tills vidare. 
 
I uppdraget ingår att vara tillförordnad förvaltningschef under ordinarie 
förvaltningschefs frånvaro och även att vara denne behjälplig då uppdraget så kräver. 
Beslutaderätt gäller de beslut som delegerats till förvaltningschef Monica Svensson 
och som framgår av Sociala omsorgsnämndens delegationsordning. 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att utse Susanne Sprigg, 671030, som tillförordnad 
förvaltningschef från och med 2017-03-27. Beslutet gäller tills vidare.  
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Ordförande    

Monica Svensson  
 Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 2017-03-27 
 
 
5.1 Delegationsbeslut 
Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Elisabeth Hindelius Ansvarskod 307000, startdatum 2017-02-06 
Charles Musonda Ansvarskod 300300, startdatum 2017-02-06 
Linnea Ersson Ansvarskod 305093 
 
Protokoll: 
2017-01-19 Lokal samverkansgrupp Insats FH/SP Dnr 2017/SON0025 
2017-01-19 Lokal samverkansgrupp Myndigh.utövn./HSV Dnr 2017/SON0026 
2017-02-13 Förvaltningens samverkansgrupp Dnr 2017/SON0010 
2017-02-20 Socialutskott 
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten 
till handlingarna. 
 
 
5.2 Inkomna och avgivna skrivelser 
Inkomna: 
2017-02-14 Skrivelse från Kommunstyrelsen, samarbets- Dnr 2016/SON0125 
 uppdrag 2017, Sociala omsorgsnämnden 
2017-02-14 Mailkonversation med anhörig (2-epostmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-02-15 Verksamhetsberättelse 2016 från Attendo Dnr 2017/SON0023 
2017-02-15 Redovisning av antal lex Sarah-ärenden för  Dnr 2017/SON0024 
 Individ- och familjeomsorgen 2016 
2017-02-20 Mailkonversation med anhörig  Dnr 2016/SON0001 
2017-02-20 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-02-14 Mål nr 995-16 
2017-02-20 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-01-30, Dnr 2017/KS0107  
 § 32, klassificeringsstruktur i Borås Stad 
2017-02-21 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-02-17 Mål nr 4713-16 
2017-02-21 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-02-22 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-01-26, Dnr 2016/KS0619 
 § 10, förslag till Borås Stads Drogpolitiska program 
2017-02-23 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-02-16 Mål nr 5839-16 
2017-02-27 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-01-30, Dnr 2017/KS0121 
 § 33, Säker och Trygg kommun 
2017-02-27 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-02-17 Mål nr 4788-16 
2017-02-28 Skrivelse från Kommunstyrelsen, projekterings- Dnr 2016/SON0088 
 framställan för nybyggnad av LSS-boende, 
 Gyllingstorpsgatan, del av Torpa-Sjöbo 2:1 
2017-02-28 Mailkonversation med anhörig  Dnr 2016/SON0001 
2017-03-01 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-03-01 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-02-22 Mål nr 5700-15 
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Inkomna (forts): 

2017-03-02 Mailkonversation med anhörig (5 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-03-02 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige  Dnr 2017/KS0157 
 2017-02-23, § 35, handläggning av tvistiga 
 kommuninterna mellanhavanden 
2017-03-03 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-06 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-07 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-08 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-03-08 Skrivelse från medicinskt ansvarig sjuksköterska Dnr 2016/SON0061 
 Ann-Marie Lidberg om oplanerat tillsynsbesök 
 på Torstensonsgatan 4 
2017-03-09 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-09 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-07 Dnr 2016/SON0040 
 i mål nr 1706-16 
2017-03-10 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-10 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-02-27, Dnr 2016/KS0828 
 § 105, Hälso- och sjukvårdsavtal samt Överens- 
 kommelse om samarbete kring personer med 
 psykisk funktionsnedsättning och missbruk 
2017-03-10 Verksamhetsberättelse 2016 FUB Borås Dnr 2017/SON0044 
2017-03-13 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-10 Mål nr 212-17 
2017-03-13 Högsta förvaltningsdomstolen, beslut 2017-03-10 Mål nr 172-17 
2017-03-13 Brev om serviceboende Dnr 2017/SON0045 
2017-03-14 Skrivelse från Kommunstyrelsen, projekterings- Dnr 2016/SON0087 
 framställan för nybyggnad av LSS-boende, 
 Skogsfrugatan, del av Torpa Sjöbo 2:5 
2017-03-15 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-09 Mål nr 1876-16 
2017-03-15 Mailkonversation med anhörig Dnr 2016/SON0001 
2017-03-16 Mailkonversation med anhörig (2 e-postmedd.) Dnr 2016/SON0001 
2017-03-17 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-15 Mål nr 1580-16 
2017-03-17 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-03-15 Mål nr 1582-16 
 

Avgivna: 
–  
 
Förslag till beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
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